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Generationsskifte.
Den 59-årige festi-
valchef Carsten
Panduro er for alvor
begyndt at tænke på
en afløser, så Tønder
Festival kan fortsæt-
te den dag, ansvaret
ikke længere er hans.

TØNDER Festival fylder
30 år, når det går løs fra
den 25. til den 29. august. I
festivalleder Carsten
Panduros erindring føles
det næsten som om, det
var sidste år, der blev fejret
25 års jubilæum.

- Så melder spørgsmålet
sig: Når Tønder Festival
også at fejre 50 års jubi-
læum? Ja, det tror jeg, den
gør, siger den 59-årige
Carsten Panduro - men er-
kender samtidig, at der
skal et generationsskifte
til.

- Det handler om at få en
lærling med ud på de an-
dre store festivaler, hvor vi
træffer aftaler med kunst-
nere og musikagenter.
Lærlingen skal præsente-
res og køres ind, og det ta-
ger tid. Det kræver kon-
takter, og de kommer ikke
fra den ene dag til den an-
den, siger Carsten Pan-
duro.

For Tønder Festival er
generationsskiftet i høj
grad et spørgsmål om øko-

nomi. Det koster penge at
få en ny leder kørt ind,
samtidig med at der løben-
de er behov for nye inve-
steringer inden for andre
områder af festivalen.
Tønder Festival optager af
princip ikke lån, men siger
kun god for nye udgifter,
når der er opsparede penge
på kontoen.

- Det kan man måske si-
ge er mærkeligt, men det

handler om, at vi er en hel
flok, der gør det her i fæl-
lesskab. Festivalen hviler
på frivilligt arbejde, og
derfor vil det være forkert
at sætte festivalen i gæld,
siger Carsten Panduro.

Måske udefra
Mens Tønder Festival for
30 år siden blev startet af
en flok velmenende hippi-
er, er det at drive festival i

dag blevet et kæmpe appa-
rat med fine ord som logi-
stik og know-how.

Carsten Panduro håber
på, at der måske en dag
kan falde penge af fra Kul-
turministeriets Provinspul-
je, der i de kommende år
sætter en del af budgettet
af til uddannelse af nye
kulturledere.

- Vi har ikke afløseren
endnu, men med tre år og

en økonomi til det, er det
bestemt muligt. Det be-
høver ikke at være en per-
son fra vore egne rækker.
På de store folk-festivaler i
Canada er det helt almin-
deligt, at der kommer en
person udefra, siger Car-
sten Panduro.

Han har dog ingen pla-
ner om at træde af fore-
løbig. For at blive ny høv-
ding skal man bruge en del

år på at lure den gamle
trickene af.

- Skulle jeg blive kørt
ned af en bus på gaden, så
dur det ikke, at musikerne
og bookingagenterne spør-
ger: Hvor er ham den skal-
dede fra Tønder blevet af?
Så skulle de gerne allerede
kende min efterfølger.

Hans Chr. Davidsen

Hippier nærmer sig pensionen

Carsten  Panduro skal snart på udkig efter en lærling, der kan overtage hans job som chef for Tønder Festival. Han kan ikke løbe fra, at der er flere
hår uden for hatten end nedenunder. (Foto: Povl Klavsen)

Dirigent Henrik Vagn Christensen. (Arkivfoto)

FLENSBORG. »De blå tage« hedder en udstilling,
som kunstneren Dietmar Schwenck fra den 3. juli
viser i Förde Galerie på Storegade i Flensborg. Der
vises pastelbilleder, oliemalerier og værker udført i
tusch og blandingsteknik frem til den 2. oktober.

Dietmar Schwenck er selvlært og har suppleret
sin kunstneriske løbebane med en række private
kurser og studieophold i blandt andet Rom, Milano,
Prag og Mallorca.

Förde Galerie har åbent mellem klokken 12 og 16
på hverdage. (FlA)

Naturfotos i Kejtum
KEJTUM. Sylter Heimatmuseum viser frem til den
22. august en udstilling med Hamborg-fotografen
og arkitekten Christian Papendick. Han viser moti-
ver hentet i vadehavs-området, blandt andet foto-
grafier fra klitlandskaber og marsken. Nogle af mo-
tiverne vil være at se i en ny bog, som han udgiver
til efteråret. Christian Papendick, der er født i
Königsberg, har udsendt fotobøger med temaer som
Østpreussens natur og arkitektur fra Mecklenburg-
Vorpommerns kurbyer langs Østersøen.

Udstillingen i Kejtum er arrangeret af Söl’ring
Foriining. (FlA)

30 års fascination i Morsum
MORSUM. Nordfriisk Instituut har netop præsen-
teret professor Michael Hertls ny bog »Das Morsum-
Kliff auf Sylt« ved en reception i Morsum. 

Michael Hertl har i mere end 30 år været fast
feriegæst på Sild og har studeret og fotograferet den
stejle klint ved Morsum på den østlige side af øen.
Hans bog indeholder detaljerede beskrivelser om og
40 fotos af klinten i forskelligt vejrlig. Den koster
9,90 euro og kan købes i boghandlerne (ISBN 3-
88007-311-2) eller ved henvendelse til Nordfriisk
Instituut i Bredsted. (FlA)

Schwenck i Förde Galerie

GRÅSTEN. Sønderjyllands Symfoni-
orkester fejrer den royale tilstede-
værelse i grænselandet med en kon-
cert i Gråsten Slotskirke den 5. au-
gust. Den kongelige familie og venner
vil her få lejlighed til at overvære en
koncert spillet af messingblæsere fra
Sønderjyllands Symfoniorkester.

Under ledelse af dirigent Henrik
Vagn Christensen vil messingkorpset
spille værker af nogle af musikhistori-
ens største komponister. Johann Seba-
stian Bach er musikalsk synonym med
barokken, og af ham præsenteres
»Den tredje Brandenburgkoncert«,
som Bach skrev til den musikelskende

markgreve af Brandenburg. Fra Vene-
dig spiller symfonikerne Giovanni
Gabrielis »Sonata paine forte« fra
1597, og fra England kan høres John
Dowlands »Pastime With Good Com-
pany«.

Koncerten begynder klokken 19.30,
men der vil være adgang til kirken al-
lerede fra klokken 19. Publikum skal
nemlig helst være på plads, inden den
kongelige familie kommer ind i kir-
ken. Billetpriserne er 100 og 135 kro-
ner afhængig af placeringen. der er
forsalg i Sydbank i Gråsten fra den 5.
juli. (FlA)

Kongelig messing i 
Gråsten Slotskirke

Penge til festival
FLENSBORG. Der er stor in-
teresse for den slesvig-hol-
stenske festival folkBaltica.

Nu har også den norske
Ambassade og »Norsk Fol-
kemusik- og Danselag« lovet
samarbejde og finansiel støt-
te til festivalen, oplyser den
kunstneriske leder, Jens-Pe-
ter Müller.

Da Norge i 2005 kan fejre
100 året for sin uafhængig-
hed, lægger festivalen i april
næste år særlig vægt på nor-
ske indslag, men også under
medvirken af musikere fra
Sverige, Danmark og Tysk-
land. Musikken rækker fra
traditionelle klange på det
norske nationalinstrument,
hardangerviolinen, til folk-
og jazz-inspirationer og fore-
går på forskellige spillesteder
rundt om i Flensborg. (FlA)

Matiné i Morsum
MORSUM. Guldsmeden Ed-
da Raspé indbyder søndag
den 4. juli til en lille matiné
på Terpstich i Morsum på
Sild.

Edda Raspé udstiller
blandt andet sølvringe med
slebet granit, som hun har
fundet på strandene på Sild.
Desuden viser hun eksempler
på, hvordan gamle smykker
og sågar guldplomber fra
tænder kan omdannes til at-
traktive smykker. (FlA)


