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Sponsorater. Der skal langt
flere penge ind i sponsorind-
tægter, hvis Tønder Festival
skal overleve. Den besked
har byens handelsstandsfor-
ening netop fået med hjem
til sine medlemmer.

TØNDER. Nu skal det være slut med
at være en malkeko.

Mens 1000 frivillige knokler for at
lave en festival, der trækker hen ved
50.000 mennesker til Tønder den sid-
ste weekend i august, skummer de
detailhandlen og restauranterne i
byens centrum fløden - uden at give
ret meget til gengæld.

- Tiden er inde til at holde op med
at betragte Tønder Festival som en
given sag. Nu må andre følge trop,
hvis festivalen skal fortsætte med at
eksistere, siger festivalens leder,
Carsten Panduro.

Festivalen har netop haft et alvor-
ligt møde med Tønder Handels-
standsforening, og her var beskeden
fra festivalen klokkeklar: Enten
kommer der flere sponsorpenge fra
det private erhversvliv, eller også
holder festivalen ikke mange år end-
nu.

- Vi har intet imod, at der er folk,
der tjener penge på Tønder Festival -
tværtimod. Men de folk, der har
fingrene i kassen, skal også være
med til at lægge noget i den, siger
Carsten Panduro.

Igennem årene er der i Tønder cen-
trum skudt et væld af udenomsakti-
viteter op, som ikke har noget med
den officielle festival at gøre. Men
ikke desto mindre er det selve den
officielle festival, der trækker de
mange mennesker til byen og dermed
giver basis for handel og vandel i

Tønders gader. Forsvinder festivalen,
forsvinder de uofficielle aktiviteter
også.

»Får vi ikke økonomisk hjælp nu,
så bliver Tønder byen, der engang
var hjemsted for den internationalt
anerkendte Tønder Festival - og fes-
tivalen kan glide ind i rækken af
ting, som Tønder ikke længere har«,
hedder det i en udtalelse fra festiva-
lens bestyrelse.

Sammenlignet med andre kultur-
begivenheder er det yderst begræn-
set, hvor mange penge festivalen får i
såvel offentlig som privat støtte. Den
offentlige hjælp er der et loft for,
men de private hovedsponsorer leve-
rer blot 380.000 kroner og småspon-
sorerne godt 190.000 kroner.

Jens Ove Kjær er direktør i sit eget
firma og sidder i festivalens bestyrel-
se. Han erkender, at det lokale er-
hvervsliv er nødt til at hjælpe festi-
valen.

- Minimumsgrænsen for sponsorbi-
drag er 3000 kroner, og det er fra-
dragsberettigede penge, vi snakker
om. Grænsen skal simpelthen sættes
op. Tønder Festival ligger i den helt
lave ende sammenlignet med andre
festivaler, siger han.

For tiden er festivalen i gang med
at trimme organisationen. Bestyrel-
sen er helt nede i detaljerne for at se,
hvor der kan spares, og hvor der kan
skæres. Mens festivalen er i gang
med at analysere omkostningerne,
går Tønder Handelsstandsforening
tilbage til sine medlemmer med be-
skeden fra mødet i sidste uge.

- Vi vil derfor også først gå i gang
med at lægge et budget, når vi har
fået en tilbagemelding, siger Karsten
Sauer, formand for Tønder Festival
Fond.

Festivalens ledergruppe forelægger
den endelige handlingsplan for 2006
i løbet af januar. Hans Chr. Davidsen

Tønder Festival er ingen naturlov

Underskud. For
mange ukendte nav-
ne, dårligt vejr og et
gammeldags billet-
bestillingssystem.
Det var hovedårsa-
gerne til Tønder 
Festivals økono-
miske fiasko i år.

TØNDER. Ét forkert skud
i bøssen som i indeværende
år er nok til, at det går galt
for Tønder Festival. Mere
skal der ikke til, når der er
så lille en margin i budget-
tet. Festivalen havde i
2005 en omsætning på ti
millioner kroner, men ba-
lancerer på en knivsæg:
Driftsresultatet blev et mi-
nus på 1,3 millioner kro-
ner.

- Vi er meget, meget
sårbare. Der skal ikke me-
get til, før der er røde tal
på bundlinjen, siger
Carsten Panduro efter at
have præsenteret det
dårligste regnskab nogen-
sinde.

Til de 28 koncerter i au-
gust blev der solgt 20.233
billetter, hvilket er 3200
færre, end festivalen havde
budgetteret med. Færre
gæster betød også mindre
omsætning af drikkevarer
og mad, mens færre over-
nattede på campingplad-
sen.

Allerede i august slap
det ud, at årets festival ik-
ke levede op til det forven-
tede resultat. Siden har
festivalens ledelse sat alle
ressourcer ind for at bear-

bejde regnskabstallet og
analysere årsager og bag-
grund for det utilfredsstil-
lende resultat. Og hvorfor
gik det, som det gik?

- Desværre tyder det på,
at en stor del af vore
gæster blev hjemme, fordi
der efter deres mening var
for mange nye og for dem
ukendte navne på plaka-
ten. Det tager jeg naturlig-
vis på min kappe, da jeg

har ansvaret for musik-
planlægningen, siger festi-
valens leder, Carsten
Panduro.

Billetsalg i regn
Jens Ove Kjær fra festiva-
lens bestyrelse giver også
vejret en stor del af skyl-
den:

- Årets billetsalg åbnede
i en periode, da det styrte-
de ned fra morgen til aften.

Det regnede og regnede, og
det blev det ved med. Når
så folk havde det meget
våde vejr i 2004 i hukom-
melsen, ja så er der ganske
givet mange, der har
tænkt: Ingen billet i år,
tak. Det er altså ikke sagen
at sidde fast med en cam-
pingvogn i smadderet og
vente på en firehjulstræk-
ker, siger Jens Ove Kjær.

Én ting kan vejret dog

ikke få skylden for - nem-
lig et gammeldags billet-
salgssystem, der udeluk-
kende er foregået per tele-
fon per post eller rent fy-
sisk, ved at stå i kø foran
billetsalgsstedet i Hagge’s
Musik Pub i Tønder, når
billetterne blev givet fri
den sidste weekend i juli.

- Den lange billetkø og
de næsten konstant optag-
ne telefonlinjer udsender

et helt forkert signal. Folk
tror, det er umuligt at få
billetter til festivalen. Men
faktum er, at vi kun én
gang i festivalens historie
har haft udsolgt, og det var
til vor 25 års jubilæums-
festival i 1999, siger
Carsten Panduro.

Omsider på nettet
Mens mange andre musik-
festivaler for længst er
gået over til billetbestilling
via internettet, er det i
Tønder blevet ved snakken
i flere år. Men fra næste år
bliver det alvor. Nøden
tvinger festivalen til at til-
byde online-bestilling, så
man i ro og mag kan be-
stille billetten hjemmefra
uden at skulle vente for-
gæves i telefonen eller stå i
kø.

Carsten Panduro har tid-
ligere sagt, at den kilome-
terlange kø foran billet-
salgsstedet er unødvendig,
for der er alligevel billetter
nok til alle. Ifølge ham er
der gået show og sport i at
lave kø.

- Det får mange til at op-
give på forhånd, siger fes-
tivalchefen.

Tidligere er festivalens
program blevet offentlig-
gjort en bloc i juni. Også
den procedure skal der la-
ves om på. På festivalens
hjemmeside, www.tf.dk,
bliver kunstnernavnene
lagt ud, så snart kontrak-
terne er i hus, så publi-
kums interesse bliver
skærpet.

Derudover skal billetsal-
get i gang, inden folk dra-
ger på sommerferie.

Hans Chr. Davidsen

Det dårligste resultat nogensinde

Sådan så Tønder Festival ud i 2004. Hele camingpladsen med tusinder af biler
og camingvogne var et stort mudderhul. Biler sad fast, og campingvogne skul-
le bugseres væk med firehjulstrækkere. (Foto: Claus Fisker, Scanpix)

- En stor del af vore gæster blev hjemme, fordi der efter deres mening var for mange nye og for dem ukendte navne på
plakaten. Det tager jeg naturligvis på min kappe, siger Carsten Panduro. (Foto: Povl Klavsen)

Det kunne sagtens
gøres billigere
TØNDER Festival kunne sagtens have præsenteret
pænere tal de seneste år. Men siden 2001 har festi-
valen brugt godt 900.000 kroner til projekter, der
netop skal være med til at fremtidssikre den årlige
musikfest i Tønder.Der er for eksempel blevet købt
et nyt grilltelt, nye toiletbatterier og barer, og i år
kom endnu en ny aktivitet til: En danse-workshop
for amatører med professionelle instruktører - et
helt gratis tilbud til alle festivalgæster.

- Vi kunne i princippet sagtens skære ned på det
høje serviceniveau, vi har, men omvendt er det net-
op det, der er med til at gøre Tønder Festival til en
varm og intim festival, siger festivalens leder,
Carsten Panduro.

Festivalen har også store udgifter til de mange
små, intime scener.

- Det er absolut den dyreste måde at køre festival
på. Der ville være langt mere økonomi i at have en
kæmpescene på en stor mark, men så ville charmen
og kendemærket ved Tønder Festival også forsvin-
de, siger Carsten Panduro. Hans Chr. Davidsen

De folk, der har fingrene i kas-
sen, skal også være med til at
lægge noget i den.
”


