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FolkBaltica. Der er så 
megen dansk folk-musik
at vælge imellem, at 
arrangørerne bag Folk-
Baltica havde kunnet 
arrangere to festivaler.
Programmet til de fem
dage i april er klar.

FLENSBORG. Så er det endelige pro-
gram til musikfestivalen FolkBaltica
klar. Fra den 22. til den 26. april står
den på folk-musik på 31 spillesteder i
Slesvig-Holsten og Sønderjylland. Fra
Lübeck i syd til Aabenraa i nord. 41 ar-
rangementer er på programmet, og te-
malandet i 2009 er Danmark. Men der
bliver budt på en mangfoldighed af

musik fra Norge, Sverige, Finland, Rus-
land, Letland og Tyskland. Genrerne
går også lidt ud over folk-musikken.
Man vil også kunne høre jazz, verdens-
musik og klassisk musik under festiva-
len.

Violinisten Harald Haugaard præsen-
terer sit ny band sammen med sanger-
inden Helene Blum ved fire koncerter i
Salzau, Husum, Sønderborg og Flens-
borg. Under overskriften »Fiord Skies«
sender en nordtysk jazztrio en særlig
hyldest til den afdøde dansk bassist
Niels-Henning Ørsted Pedersen. Duoen
består af Jan Peter Klöpfel, Martin
Wind og Ulf Meyer og mødes til et
skandinavisk samarbejde med sangerne
Unni Løvlid fra Norge, Gunnel Mau-
ritzson fra Sverige og Jørgen Dickmeiss
fra Danmark. Frugterne fra projektet
kan opleves på Duborg-Skolen i Flens-
borg den 24. april og på Sønderborg
Slot den 26. april.

Duborg-Skolen er ikke blot et af
FolkBalticas nye spillesteder. Skolen er
også blevet festivalens hovedspillested,
efter at den har måttet rykke ud af Al-
te Post i Flensborg.

De øvrige nye spillesteder er kirkerne

i Oversø syd for Flensborg og Kliplev
nord for grænsen. Lübeck, Salzau, Ni-
bøl og frilandsmuseet i Undevad i An-
gel er også nye på landkortet. I Flens-
borg er Aktivitetshuset og Käte-Lasen-
Schule kommet med, og i Sønderborg
er slottet en ny koncertramme.

Mødet med det nordiske
For guitaristen Ulf Meyer har det en
særlig betydning at spille nordisk in-
spireret jazz i sin barndomsby, Flens-
borg. Det var som 15-årig, at han hav-
de sin første jazzoplevelse. Den fik han
i Flensborghus, hvor Niels-Henning Ør-
sted Pedersen var på besøg med blandt
andre Thomas Clausen.

- Mødet med den nordiske jazz blev

skelsættende for mig. Det var ikke mu-
sik, der blev spillet kontrolleret eller
med forstanden. Det foregik i en meget
afslappet atmosfære. Senere husker
jeg, hvordan musikerne fortsatte på
værtshuset Börsenkeller, fortæller Ulf
Meyer.

»Fiord Skies« er også titlen på trioens
cd, der er en musikalsk kærlighedser-
klæring til Flensborg og fjordlandska-
bet, en plade med positiv melankoli.

FolkBalticas temainstrument er jø-
deharpen, som man kan opleve med
mundakrobaterne Anders Erik Røine
fra Norge, Tapani Varis fra Finland og
Jørgen Dickmeiss fra Danmark. Det
sker blandt andet i selskab med to ty-
ske beatbox-musikere, Chris Hoedema-
ker og Kia Morid. Beatbox er betegnel-
sen for de pulserende rytmelyde, som
især hiphoppere kan få frem ved at
lægge læberne tæt op ad mikrofonen -
ja nærmest det, musikerne blev adva-
ret mod i gamle dage: Ikke for tæt på
mikrofonen!

Med dansk folkmusik havde den
kunstneriske leder af FolkBaltica, Jens-
Peter Müller, musik nok til at kunne
fylde to festivaler:

- Men det store udbud af dansk
folk-musik er en af grundene til, at
FolkBaltica er vokset i omfang. Alene
det, at der i Odense findes en stats-
anerkendt uddannelse for folk-musike-
re, skaber jo et højt niveau, siger han.

Tredobbelt tilskud
Efter en lidt svær start rent økonomisk
har FolkBaltica fået mere medvind fra
tilskudsgiverne. Da programmet blev
præsenteret i Flenborghus i denne uge,
stod sponsorerne nærmest i kø for at
fortælle, hvor mange penge, de havde
støttet festivalen med.

Flensborg Kommune (Stadt Flens-
burg) har tredoblet tilskuddet til
30.000 euro pr. år.

- Der er ikke blot en anerkendelse
forbundet hermed, men også håbet
om, at denne kulturbegivenhed kan
sikres og videreudvikles, sagde kultur-
udvalgets formand Max Stark ved
præsentationen.

FolkBaltica har også fået del 22.000
euro fra Kulturbro-puljen under region
Sønderjylland-Schleswig. Sydslesvigsk
Forening er kompagnon i FolkBaltica.

Hans Christian Davidsen

Temaland er Danmark
Lutter danske navne. Øverst fra venstre er det Morten Alfred Høirup og faderen Fin Alfred Larsen, Harald Haugaard og Channe Nussbaum. Nederst fra venstre er det Trio Mio, Helene Blum og Phønix.

(Arkivfotos)

Temainstrumentet er jødeharpen - eller
Maultromel, som den hedder på tysk.
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MINISTEREN

Maffay-koncert er udsolgt
FLENSBORG. Aftenens koncert med Peter Maffay i Campushal-
le er udsolgt. Der er dog en snes logebilletter til salg ved ind-
gangen. De kan bestilles på telefon 0170-81 42 513.

Jan Heldt fra C&E Concert Event oplyser, at der kun er om-
kring 450 parkeringspladser ved Campushalle til rådighed. Han
opfordrer derfor publikum til at komme i ekstra god tid. Der er
også mulighed for parkering ved Flensborg Universitet. (FlA)

Fotoudstilling i Rundum
SØNDER BRARUP. Isabel Sonneschein er museumsassistent på
Gottorp Slot og Haithabu Museum - og en lidenskabelig foto-
graf.

Kulturforeningen Rundum åbner i morgen en udstilling med
fotos af Isabel Sonnenschein. »Sicht-Weisen« hedder udstillin-
gen, der varer til den 3. april. Udstillingen kan ses i Boren ved
Sønder Brarup og er åbent dagligt fra klokken 10 til 17. (FlA)

Haydn-koncert i Egernførde
EGERNFØRDE. I år er det 200 år, siden komponisten Joseph
Haydn døde. Egernførde Kommune markerer på torsdag 200-
året med en koncert i rådhuset. Den norske pianist Darlén Bak-
ke spiller værker af komponisten. Blandt andet nogle af hans
mest kendte klaversonater. Jospeh Haydn går for at være
grundlæggeren af den klassisk symfoni og strygekvartetmusik.

Billetter koster otte euro. (FlA)

McCalmans i
Sønderborg
SØNDERBORG. The McCalmans
er en institution på den inter-
nationale folkmusikscene og
berømte for gruppens vokalhar-
monier.

På onsdag kommer skotterne
til Sønderborgus, hvor de giver
koncert klokkken 20. (FlA)
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