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Kongelig anerkendelse af Tøn-
der Festival er også en anerken-
delse af de frivillige medhjælpe-
re, der får det til at køre rundt,
lyder det fra sponsorudvalget.

TØNDER Festival får prinsesse Marie som pro-
tektor. Det betyder, at festivalen nu kan bruge
prinsessens navn for at promovere og skabe in-
teresse omkring festivalen. Hvad det konkret
kommer til at betyde, kan Jørgen Bjerregaard
fra Tønder Festivals sponsorudvalg endnu ikke
sige. Men han fremhæver, at prinsessens ja til at
være protektor er en stor anerkendelse af festi-
valen og dens omkring 2000 frivillige medar-
bejdere.

- Det er en cadeau til alle de frivillige, der
bærer festivalen. Vi ved endnu ikke, om prinses-
se Marie kommer til festivalen i august, men vi
håber da, at hun får tid, siger Jørgen Bjerrega-
ard.

- Hvad det rent konkret kommer til at betyde,
at prinsesse Marie er protektor, det må tiden vi-
se. Det er noget, der skal udvikle sig, siger Jør-
gen Bjerregaard.

Programmet for den 35. Tønder Festival er
netop blevet trykt og er i disse dage på vej med
posten ud til festivalens mange stamgæster. Bil-
letsalget åbner den 27. juni - både det fysiske
billetsalg i Tønder og det salg, der kan klares på

nettet. Tønder Festivals kunstneriske leder, Car-
sten Panduro, er allerede blevet ringet op af
dagbladet Børsen, der ville høre, hvad finanskri-
sen vil komme til at betyde for festivalen.

- Det er ellers ikke et blad, som vi normalt
hører fra. Men spørgsmålet er naturligvis rele-
vant. Der er mange spillesteder, der er truet på
livet, fordi publikum vælger at spare frem for at
punge ud til en koncert. Men jeg mener ikke, at
etablerede festivaler er truet på samme måde
som enkeltdags-koncerter. På en festival får
man meget mere for pengene end blot en kon-
cert. Mange kommer jo også for at møde men-
nesker fra de tidligere festivaler og for at være
en del af det sociale liv i det hele taget, siger
Carsten Panduro.

Tønder Festival har haft budgettet under lup,
men Carsten Panduro mener også, at festivalen
kan »budgette« sig ihjel.  Antallet af kunstner-
navne ved de indendørs koncerter bliver dog
skåret ned fra tre til to. Ikke for at spare penge,
men for at give to navne mere spilletid.

- Vores erfaring er, at publikumm allerede er
ved at være mæt, når det tredje navn går på
klokken 23, når koncerten er begyndt klokken
20, siger Carsten Panduro.

Hans Christian Davidsen

Til familietræf i Tønder
Festivalprogrammet i
Tønder bærer præg
af det halvrunde år.
Det er 35. gang, der
er Tønder Festival, og
det betyder gensyn
med kendte navne.

TØNDER. Når der fra den 27. til
den 30. august er festival i Tøn-
der, er det 35. gang. Det er
hverken jubilæum eller rund
fødselsdag, men så dog lidt
halvrundt. 

Festivalen vil da også markere
det som en rund dato ved at in-
vitere nogle af de navne, der
igennem årene har haft en sær-
lig betydning for festivalen -
eller navne, som ikke har været
på scenen i længere tid.

Til sidstnævnte kategori hører
Hannes Wader, manden der er
en institution i tysk folkemusik
og som kun en af få tyske sang-
skrivere har fået en særlig posi-
tion hos det danske publikum.

- Vi har inviteret mange af
de gamle fra familien, men
dog ikke alle - for så ville der
ikke være plads til onklerne og
kusinerne og alle de nye navne,
der er kommet til i årene, siger
Tønder Festivals kunstneriske
leder, Carsten Panduro.

For de tre skotter Dick Gaug-
han (der optræder sammen
med landsmanden Brian
McNeill) samt Aly Bain og Phil
Cunningham gælder det, at de
ikke har været til Tønder Festi-
val , siden den fyldte 25 år.

Ambitiøs afslutning
Festivalen byder på en ambitiøs
afslutningskoncert søndag af-
ten. Den bliver med det meste
af Guthrie-familien som kon-
certen første del. Anden del by-
der på en hel bande skotter.
Hvert år mødes en række af
Skotlands mest fremtrædende
folkemusikere til et par ugers
trans-atlantiske sessions med
nordamerikanske folkemusikere,
som også dyrker musik med
skotske rødder. Det sker på et

landsted nord for Inverness, og
den musik, der kommer ud af
det, bliver hvert år udsendt på
en række BBC-programmet.
Blandt musikere er to af ver-
dens bedste banjospillere, ame-
rikanerne Béla Fleck og Abigal
Wasburn, duoen Aly Bain & Phil
Cunningham samt Tim O’Brien.

Den amerikanske musiker Pe-
te Seger fyldte 90 år forleden,
og hans fødselsdag markeres

lørdag eftermiddag i telt 1. Pete
Seeger kommer ikke selv, men
det gør blandt andre hans bar-
nebarn Tao Rodriguez-Seeger.
Der kommer også en lang ræk-
ke andre musikere, blandt andre
Arlo Guthrie, Niels Hausgaard,
Allan Olsen og Hans Theessink.

Dansker i front
Danskeren Jonas Fromseier er
noget så usædvanligt som en

dansk musiker, der er flyttet til
Irland, hvor han har grundlagt
sit eget band. Irerne har i den
grad taget ham til sig, og han
er en efterspurgt musiker på di-
verse sessions. Jonas Fromseier
kommer til Tønder med Mórga.
Jonas Fromseier er i øvrigt bror
til en af Danmarks unge dygti-
ge violinister, Ditte Fromseier
Mortensen.

Den svenske trio Baskery var
der mange i Tønder, der gerne
ville se og høre igen efter sidste
års succes, og det får de chan-
cen for igen i år. Young Dub-
liners har ikke meget at gøre
med de kendte The Dubliners.
Det er et amerikansk orkester,
der spiller keltisk folkrock.

Kíla kommer fra Irland og er
kendt for at fyre nogle fan-
tastiuske shows af. Her
vil Tønder-publikum
også se noget, det al-
drig har set før. Mere
end 20 instrumenter
er i spil, når de syv
musikere går i ak-
tion.

Bodega er navnet
på fem unge talent-
fulde skotter, som
BBC i 2006 kårede til
»Young Folk Musician
of the Year«.

Der er sat cirka
26.000 billetter til salg i
Tønder. Man kan læse mere på
www.tf.dk

Hans Christian 
Davidsen

Hannes Waders flotte
stemme, hans sange,
guitarspil og elegante
udstråling gik fra før-
ste færd i hjertet på
det danske publikum.
Hannes Wader er til-
bage på Tønder festi-
val efter 13 års pause.
(Foto: FlA)

Vi har inviteret man-
ge af de gamle fra
familien, men dog ik-
ke alle - for så ville
der ikke være plads
til onklerne og kusi-
nerne

Carsten Panduro

”Sådan kan du købe 
dine billetter:

• Direkte på www.tf.dk

• På telefon 74 72 10 00

• Kontantsalg i Festival-
pubben på Festival-
pladsen (udelukkende
27/6-2009) herefter på
festivalkontoret - Ve-
stergade 80, Tønder   
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Prinsesse Marie støtter Tønder Festival.
(Foto: Scanpix)


