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Fødselsdagsfest. Tønder
Festival fejrer 30 år med
en ekstra festivaldag 
og et særligt besøg af 
Sønderjyllands 
Symfoniorkester.

TØNDER. En violin her og en
violin dér. Det er vel det, de fle-
ste forbinder med Tønder Festi-
val, hvis varemærke er internati-
onal folk. I år får festivalen dog
deltagelse af et komplet symfoni-
orkester.

Normalt begynder festivalen
først torsdag aften, men i år skal
30 års fødselsdagen fejres med en
ekstra dag onsdag den 25. au-
gust. Det sker i selskab med Søn-
derjyllands Symfoniorkester, der
i telt 1 stiller op til det sær-
prægede værk »The Brendan
Voyage« i samspil med den irske
sækkepibevirtuos Liam O’Flynn.

Det symfoniske værk blev
komponeret i 1980 af ireren
Shaun Davey , efter at hans
landsmand Tim Severin fire år

forinden sejlede fra Irland til
Newfoundland i et primitivt skib
af oksehuder spændt ud over et
træskelet. Turen var en gentagel-
se af en rejse, som den irske
munk Brendan foretog for 1500
år siden.

»The Brendan Voyage« har haft
en stor international succes, men
ikke hidtil været opført i Skan-
dinavien. Værket varer blot 43
minutter. Resten af fødselsdags-
koncerten fyldes ud af unge ta-
lenter som Karen Mose & Helene
Blum samt Anna Masie Band.

En anden fødselsdagsgave bli-
ver en skolekoncert i telt 1 tors-

dag formiddag. Sønderjyllands
Amt, Tønder Kommune og en
række private sponsorer betaler
for en koncert med folk-stude-
rende fra Det Fynske Musikkon-
servatorium og Runrig. De unge
gæster kommer fra skolerne på
den sønderjyske Vesteregn.

Sen officiel åbning
Selv om festivalen allerede går i
gang onsdag den 25. august, hol-
des der fast i den officielle
åbning på Torvet i Tønder fredag
den 27. august klokken 16. Den
åbnes af den tidligere leder for
Roskilde Festival, Leif Skov, som

Tønder Festival igennem årene
har haft et tæt samarbejde med,
blandt andet ved udveksling af
erfaringer.

Festivalprogrammet er præget
af en række temakoncerter. Fre-
dag er der for eksempel en old-
time-aften i Tønder Kulturhus
med Bruce Molsky, Dirk Powell
& Riley Baugus samt Tim O’Bri-
en Band under overskriften
»Songs from the mountain«. Old-
time musikken oplever i disse år
en ny opblomstring i USA.

Ligeledes fredag er der en 
roots-aften på programmet i
Tønderhal 1, hvor blandt andre
Ruthie Foster & Cyd Cassone,
Linda Tillery og Hans Theessink
byder på gospel, spirituals og
klassiske bluesnumre.

Nye navne
Af nye navne er det værd at
lægge mærke til The Bills fra
Vancouver, der er en af de mest
efterspurgte grupper på den
nordamerikanske folkscene. Mil-
lionsælgerne fra Great Big See er
også tilbage i Tønder. Fra Norge
kommer bandet Vamp, der er
fjeldenes svar på Runrig. Begge
bands er historien om traditio-
nelle musikere, der startede som
en tilfældig gruppe og kom i
kontakt med poprockmusikken.

Der udsendes igen i år en dob-
belt festival-cd med et udvalg af
den musik, man kan høre under
festivalen den sidste weekend i
august. Oplaget er 3500, og pri-
sen er 125 kroner. Cd’en kan be-
stilles hos Millstream Records i
Tønder på telefon 74 72 46 80.

Hans Chr. Davidsen

Symfoni med sækkepibe

Tønder 2004
Tønder Festival foregår i dage-
ne 25. til 29. august. Program-
met udkommer i dag. Det kan
bestilles for 40 kroner til giro
eller home-banking 1199 406-
2604. Billetsalget åbnes i Hag-
ge’s Musik Pub i Tønder lørdag
den 31. juli klokken ni.

Telefonsalget åbnes på samme
tidspunkt på 74 72 10 00. Der er
15 indgående linjer, hvoraf fem
ekspederes, mens ti er i kø. Man
må forvente en del forgæves op-
kald og eventuelt også ventetid,
før man kommer igennem.

Information om årets kunst-
nere og mere generelle oplys-
ninger kan ses på hjemmesiden
www.tf.dk.

For første gang no-
gensinde deltager
Sønderjyllands
Symfoniorkester
på Tønder Festi-
val. Det sker i fød-
selsdagskoncerten
den 25. august.
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Mary Blacks position som en af Irlands mest kendte og succesrige san-
gerinder har bragt hende på turneer og koncertscener verden over.  I
august deltager hun i den store afslutningskoncert i Tønder søndag
den 29. august.

For meget af
det gode
TØNDER. »Bragende for-
salg i Tønder« og »Udsolg-
te koncerter« er nogle af de
avisoverskrifter, der skulle
gøre enhver festivalchef
glad. Men Carsten Panduro
fra Tønder Festival er ikke
så vild med dem.

Når billetsalget åbner i
slutningen af juni, bliver
22.000 af de godt 27.000
billetter revet væk, og
mange spillesteder er hur-
tigt udsolgte. Men derefter
går det traditionelt lidt
trægt med salget.

- Vi har jo stadig 5000
billetter, vi skal af med i
august, og det er ofte det
salg, vi er afhængig af for,
at festivalen kan køre
rundt. Desværre spreder
rygtet sig alt for hurtigt, at
festivalen er næsten ud-
solgt - blandt andet på
grund af pressens over-
skrifter, siger Carsten
Panduro.

Hans Chr. Davidsen
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