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Knejpemusik i Kappel
KAPPEL. Rough Red er ikke kun betegnelsen på en
australsk rødvin, men også på et folk-country-blu-
es-band fra »down under«. På fredag klokken 20
spiller det australske band i knejpen Palette i Kap-
pel. På søndag klokken 12 er der frokostjazz med
trioen Blue Alley Easy Jazz & More. Billetter til
begge koncerter kan bestilles på telefonnummeret
04642/3233. (FlA)

Lille håb for Midtfyns Festival 
RINGE. Der er adskillige millionbeløb i spil i for-
søgene på at finde et grundlag for at videreføre
Midtfyns Festival i Ringe. Men festivalforeningens
formand, Karsten Bang, tror, at det vil lykkes. De
cirka 70 foreninger på festivalen, som havde regnet
med at få del i dette års festivaloverskud på cirka
1,5 millioner kroner, må indstille sig på at nøjes med
det halve. 

- Vi har foreslået dem en sådan halvering, og jeg
regner med, at de fleste accepterer det, siger han til
Ritzau. 

- Men det er vidt forskellige beløb, det drejer sig
om, fordi foreningernes aktiviteter har været for-
skellige og af forskellig størrelse. De foreninger, der
skal have dækket deciderede udgifter, må vi antage-
lig forhandle særskilt med. 

Direktør for Midtfyns Festival, Marius Byriel, der
tiltrådte sidste år, har netop forhandlet sig til rette
med festivalens kreditorer, som ifølge Bang har la-
det sig nøje med en afregning på omkring seks milli-
oner kroner, hvilket svarer til det halve af deres til-
godehavende. /ritzau/

Ny bog om heste
STADUM. Forfatteren og journalisten Antje Pott-
hoff fra Holzacker vest for Nibøl udsender i septem-
ber en ny bog med den uprætentiøse titel »Pferde«. I
bogen fortæller hun om sine 12 års intensive ople-
velser med heste, og om hvordan hun bruger ridning
som meditation og afslapning. Bogen udkommer på
Deutscher Taschenbuchverlag og kommer til at ko-
ste otte euro.

Antje Potthoff har tidligere udsendt bogen »Die
ländliche Kolumne«. Her fortæller hun med en iro-
nisk og humoristisk tone, hvordan det er at flytte til
et indspist lokalsamfund, hvor sladderen løber om
kap med intolerancen.

Antje Potthoff forlod for fire år siden Lüneburger
Heide og slog sig ned i landlige omgivelser i Nord-
frisland. (FlA)

Sommerkoncert i Tønder
TØNDER. Kristkirken i Tønder har i morgen klok-
ken 20 den fjerde sommerkoncert på programmet.
Baryton Henrik Krogh Christensen synger dansk
musik fra romantikken, og organist Ingegerd Bogh
akkompagnerer.

Henrik Krogh Christensen og Ingegerd Bogh er
aktuel med en cd med netop det samme program, de
vil præsentere under koncerten. Der er gratis ad-
gang til koncerten. (FlA)

Hofkultur på menuen
FLENSBORG. Orientens klangfarver og fantasifuld
improvisation. Det er, hvad Flensburger Hofkultur
lover på menukortet for den kommende weekend.
Den tysk-tyrkiske kvartet Döner For One spiller på
fredag klokken 20.30 i gården bag Gartenstraße 9.

På søndag er der græsk folkemusik med den
græske sangerinde Theodora Baka og den tyske gui-
tarist Rainer Scheurenbrand, der udgør Duo Can-
ción. Koncerten er henlagt til Künstlerhof i Nørre-
gade. Hvis det regner, flyttes den til Alte Post.

Denne koncert begynder ligeledes klokken 20.30.
Billetpriser er til begge Hofkultur-arrangementer ti
og seks mark. (FlA)

Annie Lehmann fra pladeselskabet Millstream Records har en dobbelt-cd til salg for en spotpris af 100 kroner. Hun reg-
ner med at udsende en ny festival-cd næste år. (Arkivfoto: Mikkel Mauter)

Tønders festival-cd
sælger godt
Tønder Festival forsøger sig i
år med en akustisk appetit-
vækker før de fire dages 
festival i august. Over halv-
delen af de nummererede
eksemplarer er solgt.

TØNDER. Festival-cd’en i Tønder er
en sællert. Over halvdelen af de 2964
nummererede eksemplarer, Tønder
Festival sendte på markedet for få
uger siden, er allerede væk.

Det oplyser Annie Lehmann, lede-
ren af festivalens pladeselskab, Mill-
stream Records.

- Vi kommer nok ikke uden om og-
så næste år at sende en festival-cd på
markedet som en appetitvækker, si-
ger Annie Lehmann.

Dobbelt-cd’en indeholder 32 num-
re fra årets festivalkunstnere, deri-
blandt Arlo Guthrie, The Dubliners,
Dervish, The McCalmans, Runrig,
Allan Taylor og Cherish The Ladies.

Den er blevet til i et samarbejde
mellem de enkelte kunstneres plade-
selskaber, Millstream Records og
Tønder Festival og kan købes for 100
kroner. Det er ifølge festivalchef
Carsten Panduro noget nær en for-
æringspris.

En opvarmning
- Ideen med cd’en er at give publi-
kum en opvarmning til den kommen-
de festival, så de ikke blot skal nøjes
med at læse om kunstnerne i pro-
grammet, sagde han ved præsenta-

tionen på Hagges Musikpub forle-
den.

Med salgsprisen på 100 kroner tje-
ner hverken festivalen eller Millstre-
am Records de store penge på cd-sal-
get. Udgivelsen er mere ment som en
publikumsservice op til festivalen
den 22.-25. august.

26.000 billetter
Billetforsalget til Tønder Festival be-
gynder på lørdag klokken ni.

Salgsstedet er Hagges Musikpub i

Vestergade i Tønder. Der er godt
26.000 billetter til salg til koncerter
på otte spillesteder.

Mindste spillested er Visemøllen
med plads til blot 180 mennesker.
Telt 1 på festivalpladsen syd for byen
har plads til 2200 mennesker. Sidste
år kom Sønderjyllands Kunstmuse-
um med som nyt spillested, og succe-
sen var så stor, at festivalen fortsæt-
ter med folkmusik på museet.

Hans Chr. Davidsen

Antje Potthoff filosoferer over et liv med heste. Hen-
des næste bog udkomer i september.

(Foto: Lars Salomonsen)

Den skotske sanger og sangskriver Donovan er et af navnene på årets Tønder
Festival 22.-25. august. Numre som »Mellow Yellow« og »Sunshine Superman«
gjorde ham i en ung alder til verdensstjerne. (Foto: FlA)


