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Nyt billetsystem.
Tønder Festival
skrotter et forældet
billetsalgssystem og
flytter samtidig bil-
letsalget væk fra
Hagge’s Musik Pub i
centrum af Tønder.

TØNDER. »Nå, men vi skal
videre...«

Sådan lyder en overskrift
skabt specielt af Niels
Hausgaard og Steffen
Brandt til en sangskriver-
scene på årets Tønder Fes-
tival i august. Men den
dækker også ganske godt
stemningen i Tønder lige
nu. Sidste år fik festivalen
det største økonomiske
smæk i den snart 32-årige

historie: Et underskud på
1,3 millioner kroner. Billet-
salget svigtede med skuf-
fende 20.233 solgte billet-
ter sammenlignet med
26.576  i 2004.

- Det har været et barskt
og turbulent, men også
spændende år. På bag-
grund af sidste års røde tal
har vi sat alle kræfter ind
på netop at komme videre.
På lokalt plan har kommu-
ne, amt og sponsorer bak-
ket op om festivalen. Alle i
festivalens organisation er
gået til opgaven med en
god energi, og det har re-
sulteret i en række spæn-
dende nye projekter, siger
festivalchef Carsten Pan-
duro.

Gammeldags
Tønder Festival har måttet
erkende, at den var sagtet
håbløst agterud med bil-
letsalgssystemet. Det fore-
gik ind til sidste år på
gammeldags maner med
telefon eller ved at møde
op i de trange lokaler i
Hagge’s Musik Pub i Tøn-
der fra den sidste weekend
i juli. Men fra i år går Tøn-
der Festival ligesom andre
danske festivaler over til

online-bestilling på inter-
nettet.

- Vort problem har været,
at vi ikke direkte har kun-
net kopiere de andre festi-
vals salgssystemer rent
teknisk. Sagen er jo, at vi
har en masse enkelt-kon-

certer, som man separat
køber billet til. På andre
festivaler køber man ty-
pisk en samlet billet, der
inkluderer flere koncerter.
Men efter et års meget
målrettet indsats mener vi
nu at have fundet det rigti-

ge system, siger Carsten
Panduro.

Fra og med lørdag den
29. juli vil man derfor i ro
og mag kunne bestille sin
billet hjemmefra. Tidligere
er mange blevet afskræk-
ket af den lange kø foran

Hagge’s Musik Pub - og af
de glødende telefonlinjer,
der for mange resulterede i
et dut-dut-dut i røret.

- Vi ved, at det har fået
mange potentielle billet-
købere til at opgive på for-
hånd, siger Carsten Pan-
duro.

Der bliver heller ingen
kø foran Hagge’s Musik
Pub i år. Pubben ned-
lægges nemlig som billet-
salgssted til festivalen. I
stedet for flyttes første da-
gens kontantsalg til den
gule »Festivalpub« på fes-
tivalpladsen syd for Tønder
by. Her bliver der mulighed
for at campere på pladsen,
der vil blive sat toiletvogne
op på pladsen, og pubben
holder åbent fredag og lør-
dag.

- Selve det at stille sig op
i kø for at købe billet er
blevet til en fast tradition
for mange gæster, så derfor
giver vi dem dette tilbud,
siger Carsten Panduro.
Billetsalget åbner den 29.
juli klokken ni og varer til
klokken 16.

Hans Chr. Davidsen

Slut med dut-dut-dut i telefonen

Nye projekter. Folk-musik
er mere end langt skæg og
halm i træskoene - og det
må de unge også gerne
finde ud af. Tønder Festi-
val ved, at der skal forny-
else til.

TØNDER. Niels Hausgaard har
det med at kunne sige det, så det
kan forstås:

- Vi skal have fundet nogen til
at spille folk-musik, når jeg er
død.

Og Tønder Festival skal have
fundet et publikum, der vil lytte
til musikken, når det nuværende
publikum sidder på et plejehjem
og mimrer med gebisset. Hoved-
parten af de 20.000-25.000 festi-
valgæster er enten gået på pensi-
on eller er meget tæt på den.
Derfor skal der fornyelse til i
Tønder.

Festivalen byder i år på et væld
af nye projekter, når det går løs
fra den 24. til den 27. august.
Nok præsenteres der et væld af
nye og unge navne, men arran-

gørerne har erkendt, at det ikke
længere er nok.

En af de nye ting bliver et
klubtelt, hvor der fredag og lør-
dag nat, fra midnat til klokken
fire om morgenen, indrettes et
stort dansegulv, og hvor tre grup-
per så kommer og spiller på skift.
Prisen bliver en flad halvtredser.

Fokus på Irland
Rundt omkring i programmet for
Tønder Festival 2006 finder man
et lille grønt mærke med teksten
»A special focus on Ireland«.
Over 50 kunstnere  fra den grøn-
ne ø byder festivalen på i år, og
dance-workshoppen i Klubteltet
gennemføres med musikere og
dansere fra det irske danseshow
»Heel to Toe« som instruktører.
Og det er ikke riverdance, der
bydes på lørdag den 26. august
klokken 10.30.

- Workshoppen bliver en unik
chance for at blive undervist af
nogle af Irlands allerbedste tra-
ditionelle dansere assisteret af
kompetente danske dansere, for-
tæller festivalchef Carsten Pan-
duro.

Lørdag aften er der i Tønderhal

1 en 100 procent irsk aften med
»Heel to Toe« - eller »Barr go
Sáil«, som dansegruppen hedder
på keltisk. Gruppen er en hyldest
til den autentiske og traditionelle
dans, musik og sang fra Gael-
tacht, som man kalder de gæliske
sprogområdet i det vestlige Ir-
land.

- Alt, hvad man oplever, er som
plukket ud af en pub eller et for-
samlingshus i yderområderne af
Irland. Her er nemlig tale om en
spillevende tradition, siger Pan-
duro.

Efter showet bliver hele hallen
ryddet for stole, og så kan publi-
kum ellers selv komme til og
danse irsk pardans - eller »Ki-
tchen Dance«, som de kaldes i Ir-
land.

Unge talenter
For mange unge er Tønder festi-
val noget med gang i gaderne i
Tønder centrum, dåsebajere og
medbragt musik i ghettoblastere.
De fleste under 25 år har knap
nok en billet til de officielle kon-
certer, og det vil festivalen ikke
bare stå og se på. For at vise de
unge, at folk-musik ikke kun et

langt skæg og halm i træskoene,
er der lørdag eftermiddag et an-
derledes projekt i Telt 2.

Statens Kunstfond har bedt de
to unge musikere Henrik Jans-
berg og Rasmus Nøhr om at skri-
ve ny original musik specielt til
en uropførelse på Tønder Festi-
val. Rasmus Nøhr er en del af
den store bølge af populære
sangskrivere, som synger på
dansk, og som for tiden har vind
i sejlene. Og Henrik Jansberg er
en af de mest talentfulde unge
violinister på den danske folk-
musikscene og allerede hædret
med Danish Music Awards flere
gange.

Den helt store desert bliver
søndag aften i Telt 1, hvor Steve
Earle og Arlo Guthrie stiller op
til en amerikansk aften med
landsmændene Allison Moorer,
Peter Rowan og nogle af de aller-
bedste til bluesgrass, derfor også
navnet »The Bluegrass Dukes«,
der tæller blandt andre Tim
O’Brien.

- Det er lykkedes ligesom til
jul, hvis man får ønskesedlen
skrevet i god tid, siger Carsten
Panduro. Hans Chr. Davidsen

Noget nyt for natteravnene

Folk-musik er ikke
blot traditionelle
toner. Derfor har
Tønder Festival i
år inviteret un ge
talenter til at sætte
gang i teltene - og-
så for at kunne til-
trække andre end
de pensionsmodne
(Foto: Claus Fisker,
Scanpix)

Festivalchef Carsten Panduro med Henning Rossen i baggrunden - det er ham, der teg-
ner logoet og plakaterne til Tønder Festival. (Foto: Lars Salomonsen)

Festival-cd i
et lille oplag
TØNDER. Det er sjovere
at eje noget, som kun få
har.

Derfor udsender Tønder
Festival igen en dobbelt
festival-cd med et udvalg
af den musik, der præ-
senteres på de fire festi-
valdage fra den 24. til den
27. august. Albummet
sælges i 2200 eksempla-
rer, de er alle nummerere-
de, og der bliver ikke
brændt flere - selv ikke,
når skiven er udsolgt.

Festival-cd’en indehol-
der musik, der aldrig tid-
ligere er udgivet, og kvin-
den bag pladen, Anni
Lehmann fra pladesel-
skabet Millstream Re-
cords, er specielt stolt
over at kunne præsentere
Arlo Guthries sang »In
Times Like These«.

- Det er et enormt ar-
bejde at lave en sådan cd.
Der skal indhentes utro-
lig mange tilladelser, men
det er da lykkedes at få
accept fra selv  nogle af
de store Nashvillle-sel-
skaber, siger hun.

Anni Lehmann mener,
at cd’en er med til at
højne koncertoplevelser-
ne på Tønder Festival.
Cd’en giver nemlig publi-
kum et praj om, hvilke
koncerter, der passer
bedst til deres smag.

- Dermed rammer den
enkelte musiker også sit
publikum bedre, og det er
en fordel for koncerterne,
siger hun.

Cd’en er for mange ble-
vet et samlerobjekt. Den
koster 130 kroner og kan
købes ved henvendelse til
Millstream Records,
Vestergade 80, 6270 Tøn-
der (www.millstream.dk).
Ved forsendelse lægges
der 20 kroner oveni.

Hans Chr. Davidsen


