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Musikalsk netværk.
Kvinderne er ikke altid så
gode til at gøre opmærk-
som på sig selv, som
mændene er. Heller ikke
inden for folk-musikken.
Derfor samlede to danske
kvinder deres kolleger fra
andre lande til et nyt net-
værk i Tønder.

TØNDER. Stemningen er en an-
den, når der ikke er mænd med.
Men hvorfor egentlig spørger den
mandlige interviewer?

De to kvindelige violinister
smiler lidt til hinanden.

- Jo, det er sådan lidt mere af-
slappet.Vi er bare gået rundt i
vores gamle sutsko og har ikke
taget sminke på hver dag, siger
Ditte Fromseier Mortensen og
Kirstine Sand.

De to unge danske musikere er
kvinderne bag et helt nyt net-
værk, der i år blev dannet på
Tønder Festival. »Seaquins« hed-
der de 12 quinder, der ikke er 
noget band i almindeligt for-
stand, men et netværk, der blev
født i Tønder - og som også skal
bestå efter festivalen.

- Det er ikke sikkert, vi alle 12
kan være med, når vi skal ud for
at spille et eller andet sted.Vi har
alle vore egne bands og egne pro-
jekter, men vi samler dem, der
kan.

I en uge op til festivalen har
dusinet holdt workshop i
Bjerrremark Kursuscenter lidt
uden for Tønder. Her har de ud-
vekslet musikalske traditioner og
sat varierede sæt sammen af mu-
sik fra de respektive hjemlande:
Skotland, Danmark, Sverige, Ca-
nada og Finland. resultatet af
anstrengelserne blev præsenteret
ved tre koncerter på Tønder Fe-
stival.

Støtte fra kulturfonde
Den økonomiske støtte til Sea-
quins kommer fra Nordisk Kul-
turfond, Kopifon og Region Syd-
danmark, og Tønder Festivals le-
der, Carsten Panduro, har leveret
al den moralske opbakning, som
han kunne mobilisere.

- Folkmusik handler om både
tradition og fornyelse. Derfor vil
vi gerne være med til at holde fø-
dekæden i gang, siger Carsten
Panduro.

Navnet »Seaquins« har en af
festivalens ankermænd, Rod
Sinclair, også leveret. Han er
kendt som mangeårig konferen-

cier i Telt 1.
- Vi skrev til Rod, om han ikke

kunne finde på et navn. Han er
så god til det med ord. Han kom
med en hel liste, og så faldt vi ret
hurtigt for »Seaquins«, siger Dit-
te Fromseier Mortensen.

De 12 kvinder er ikke valgt ud
som et andet fodboldhold. De to
danskere valgte piger, som de
tidligere har mødt ved andre
koncerter og festivaler.

- Vi spurgte: Hvem kender vi?
Så valgte vi nogle, vi syntes, var
søde og kiggede på sammensæt-

ningen af instrumenter.Vi ville
meget gerne have nogle med en
individuel stil. De store forskelle
har vi så sat sammen til noget
helt nyt.Vi lavede på forhånd en
plan for, hvor mange sæt vi ville
spille og bad hver af de ti andre
piger om at komme med deres
personlige bidrag. I trioerne har
vi selv fundet vort eget frem, for-
tæller Kirstine Sand.

Ikke feministisk projekt
Der er godt nok kun piger med,
men det er ikke noget feministisk

projekt, fastslår Ditte Fromseier
Mortensen.

- Vores første tanke var: Det
kunne være sjovt at lave et rent
tøsehold.Vi kvinder er nok ikke
altid så gode til at komme til fa-
det, som mændene er. Samtidig
vil vi da gerne vise, hvilken mu-
sik kvinderne står for.Vi er løbet
i hinanden så mange gange, men
har aldrig haft muligheden for at
lære noget af hinanden og skabe
noget sammen. Det har der ende-
lig været tid til denne gang, siger
hun.

Og der er blevet snakket om al-
le de udfordringer, kvindelige
folk-musikere har: Hvordan kan
man være mor og professionel
musiker på samme tid? Hvordan
tager man på turne uden at køre
død i de lange rejsetider? Og
hvordan spiller man en svensk
polka?

Kulturforskellene begrænser
sig ikke blot til musikken.

- Vi skandinavere cyklede hver
dag ud til Bjerremark, når vi
skulle øve. Det forstod skotterne
og canadieren ikke helt.Vi har
meget mere cykelkultur hos os,
siger de to danskere.

Hans Christian Davidsen

Et rent tøsehold
Der var en rose til alle pigerne i
Seaquins efter deres sidste kon-
cert i Telt 1 lørdag eftermiddag.

(Foto: Hans Christian Davidsen)

Anmeldelser
fra Tønder
Festival på

side 18 og 19

Der var tæt af mennesker på festivalpladsen i Tønder i
weekenden. Det gode vejr lokkede tusindvis af gæster til
byen.

På Tønders gågade optrådte omrejsende spillemænd.
Manden her havde både dåseøl og skillinger i sin instru-
mentkasse.

- Har du lyst - til en is? Det var ikke kun ølboderne, der
var godt besøgt i det dejlige sensommervejr på Tønder 
Festival. (Fotos: Hans Christian Davidsen)

Vores første tan-
ke var: Det kun-
ne være sjovt at
lave et rent tø-
sehold.

Vi kvinder er nok
ikke altid så go-
de til at komme
til fadet, som
mændene er.
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