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ṕÂp�o

p··pv�
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ṕÁp�t
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Efter coronaafl ysningen sidste år kom 
Hindsgavl Musikfestival stærkt tilbage i denne 
måned. Med navne som Christian Gerhaher, 
Isabelle Faust, Martin Helmchen og András 
Schiff  befæstede festivalen sit ry som den mest 
attraktive festival for klassisk kammermusik 
herhjemme

MUSIKKRITIK
Af Valdemar Lønsted

M an kan meget vel tale om 
genius loci (stedets ånd), 
når man befi nder sig på 

Hindsgavl Slot og i dets omgivel-
ser på halvøen syd for Middelfart. 
Det er her, Hindsgavl Musikfesti-
val har ry for at være den mest at-
traktive festival for klassisk kam-
mermusik herhjemme, og det er 
ovenikøbet en festival, der år efter 
år tiltrækker et talstærkt publi-
kum syd for grænsen.

Stedets ånd skabes af samspil-
let: Hovedbygningen fra 1700-tal-
let og avlsgårdens tre renoverede 
længer, den engelske have med 
århundrede gamle træer, der skrå-
ner ned til Lillebælt, den nærlig-
gende skov og sletten med dåvildt 
og kronvildt. Man kan kun blive 
sat i indre bevægelser, når man 
opholder sig på et sted som dette.

Hindsgavl er et hotel- og kon-
ferencecenter, derfor tillader for-
holdene, at festivalgæsterne bor 
og spiser på stedet i selskab med 
kunstnerne, som ofte tager bør-
nefamilien med. I år var det med 
coronarestriktioner, de var til at 
leve med, men man måtte denne 
gang undlade en tilbagevenden-
de attraktion som de sene aften-
koncerter med ny musik, video 
og installation.

Sange i tusmørket
Der har været afh oldt kammermu-
sikdage på Hindsgavl siden 1951. I 
2007 begyndte Bernard Villaume 
som festivalleder, og under ham 
er kvalitetskurven steget støt og 
stejlt, så man i disse år får besøg 
af kunstnere og ensembler på hø-
jeste internationale niveau. I 2021 
kunne man således opleve sange-
ren Christian Gerhaher, violini-
sterne Isabelle Faust og Carolin 
Widmann, cellisterne Jean-Gui-
hen Queyras, Christian Poltéra 
og Marie-Elisabeth Hecker, Pavel 
Haas Strygekvartet og pianisterne 
Martin Helmchen, Alexander Mel-
nikov og András Schiff .

Barytonen Christian Gerhaher 
og hans faste pianist Gerold Huber 
begyndte festivalens aftenkon-
certer med et Schubert-program. 

Den tyske duo har fået status af, 
hvad Dietrich Fischer-Dieskau og 
Gerald Moore havde for en lille 
menneskealder siden, nemlig ti-
dens ypperste udøvere af den ty-
ske klaverlied. Programmet med 
24 sange fra 1815 og fem år frem 
indfangede en bestemt periode i 
den unge Schuberts liv, hvor han 
frigjorde sig fra sit fædrene ophav 
og blev åbnet for nye stærke in-
spirationer. Det var især digterne 
Friedrich von Schlegel og Johann 
Mayerhofer, Gerhaher og Huber 
koncentrerede sig om, men med 
bjergtagende Goethe-sange som 
Prometheus og An Schwager Kro-
nos som mellemdel.

Gerhaher og Faust
Schlegel var en ledende skikkelse i 
den tidlige romantiske strømning 
i Tyskland, med en digtcyklus – 
Abendröte (Aftenrøde) – om det 
guddommelige og mennesket i na-
turen. Schubert valgte 11 af digtene 
og havde formodentlig i tankerne 
at skabe sin første liedcyklus, alt-
så lang tid før de tre senere (Die 
schöne Müllerin, Winterreise og 
Schwanengesang). Cyklus blev det 
ikke formelt til med Abendröte, 
men Gerhaher fremførte sangene 
som en sådan, og dermed blev man 
slet og ret opslugt af en romantisk 
vision, der udfoldede sig i tusmør-
ket og natten, hvor alt levende er 
forbundet.

Die Gebüsche (Skovbrynet) skal 
fremhæves. Klaverstemmen, som 
minder om Schuberts elskede Im-
promptu i Ges-dur, fremmaner ån-
den i naturen, ord på ord hviskes 
gennem bladene, bølger klinger i 
bølger, og gennem det hele lyder 
en stille tone. Hen over Hubers 
omslag fra toneart til toneart holdt 
Gerhaher os fast i en bedøvende 
smukt artikuleret romance med 
subtile betoninger og rene vokal-
farver, videre og videre indtil den 
lysende fremhævelse af den ene 
tone i jordens brogede drømme, 
som kun lyder for den, der lytter 
i det skjulte.

Et par aftener senere stod Chri-
stian Gerhaher på podiet med en 
strygekvartet anført af fænome-
net Isabelle Faust. Koncertens 
første del var opsigtsvækkende, 
fordi man opførte en på disse 

breddegrader ukendt musik af 
den schweiziske senromanti-
ker Othmar Schoeck. Opsigts-
vækkende fordi denne Notturno 
(1933) for dyb stemme og stryge-
kvartet, i fem satser med ni digte 
af Nikolaus Lenau og et enkelt af 
Gottfried Keller, viste sig som et 
mesterværk, ikke mindst åbenba-
ret af opførelsens skyhøje niveau. 
Digtene handler om naturmystik, 
eksistentiel fortvivlelse og welt-
schmerz, gådefulde, smægtende 
og melankolske vers sat i Schoecks 
tonalt fl ydende og ekspressioni-
stiske musik.

Faust var den styrende kraft i 
strygekvartettens minutiøst gen-
nemarbejdede sammenspil, hvor 
hun med Jean-Guihen Queyras fi k 
et formidabelt kontraspil i dybden. 
De spillede ikke tungt senroman-
tisk, tværtimod blev man ofte fan-
get ind af en spindelsvævsagtig 
kammermusik, bestandigt med 
nye tonefald og overraskende ind-
fald. Gerhaher halvt sang, halvt 
deklamerede i mageløs kontrol 
over tekst og toner, det var sær-
skilt opslugende, gearskiftet til 
scherzoens vilde mareridt på sor-
dinerede strenge bragte salen ud 
på det yderste af stolene, så fan-
tastisk blev der musiceret.

Dansk klavervirtuos
Samme koncert gav plads til en 
lige så mindeværdig version af 
Schönbergs strygesekstet Verklär-
te Nacht (1899). Også her spillede 
man med lethed og gennemgåen-
de vibratofattig klang, man måtte 
beundre den indbyrdes spilfor-
ståelse, og den afsluttende eufori 
– på vej mod selve forklarelsen 
eller transcendensen – bragte de 
tættere på kærlighedsmusikken 
i Wagners Tristan og Isolde, end 
jeg har hørt før.

Gerhaher kom tilbage i Berli-
oz’ seks orkestersange om savn og 
tab af kærlighed, Les nuits d’été 
(1843), arrangeret for strygesekstet 
af den britiske komponist David 
Matthews, men her meldte der 
sig fl ere forbehold. Dels var den 
rene strygerlyd ikke tilstrækkeligt 
nuanceret til at fordunkle Berlioz’ 
geniale farvelægning med blæ-
sere og strygere, og dels skuff ede 
Gerhaher i behandlingen af den 
franske vokalrigdom, ligesom fra-
seringen af de særegne melodier 
til tider blev mere urolig i fugerne, 
end godt var. Alligevel kom den 
mest kendte sang, den dystre »Le 
spectre de la rose« (Rosens spø-
gelse) med romantisk glød og en 
strålende projektion af kulminati-
onen: »Jeg kommer fra paradiset.«

Aftenen med klaverkvintetter 
af Schumann og Elgar sigtede og 

traf også højt. Tysklands lysende 
klaverstjerne, Martin Helmchen, 
var det diskrete kraftcenter over 
for violinisterne Carolin Widmann 
og David McCarroll, bratschisten 
Pauline Sachse og cellisten Marie-
Luise Hecker. Elgars glimrende 
kvintet ufortalt stod Schumanns 
mesterværk frem i så at sige renset 
form, mere apollinsk end diony-
sisk i sin approach, mere forfi net 
dialogisk end patetisk fortællende.

Den danske pianist Gustav Pie-
kut, blot 26 år og allerede fuld-
blodsvirtuos, kastede sig ud på 
de 70.000 favne i et russisk pro-
gram: Skrjabin, Medtner og Rach-
maninov. Meget udansk, fordi de 
virtuose romantiske russere ikke 
er videre kompatibel med vores 
mentalitet. Det er for tomt, for-
stået som tomgang og uden (tysk) 
ånd, mente man engang, men så 
er det godt, at vi har Piekut. Om 
20 år vil han spille det hele an-
derledes, måske endnu mere sø-
gende i de stille passager, men 
sikke et overblik, og sikke et tek-
nisk overskud. Højdepunktet var 
Rachmaninovs Klaversonate nr. 
2, hvor Piekut havde styr på de 
fl ydende tempomodifi kationer, 
som er alfa og omega hos russe-
ren, og i det hele taget blotlagde 
han dette ejendommelige genis 
tænkning med såvel gnistrende 
eksplosioner som svale, indad-
skuende strofer.

Lad det blive ved disse fi re be-
mærkelsesværdige koncerter ud 
af de samlede 16. Hindsgavl Mu-
sikfestival måtte afl yse sidste år, 
og længe så det ud til, at den ikke 
ville overleve det økonomiske tab. 
Heldigvis gik det anderledes, Ber-
nard Villaume er kommet utrolig 
stærkt igen. Hans holdning til at 
drive festivalen er altafgørende 
for dens livskraft. Det er planlæg-
ning og research året rundt, det 
er en afslappet og nærværende 
tilstedeværelse fra morgen til 
nat under festivalen, og det er 
en fabelagtig næse for at lokke de 
bedste kunstnere til Hindsgavl. 
Ulrik Andersen, en god ven fra 
skoledagene i Middelfart, fodrer 
ham med kunstneriske ideer, og 
sådan kan de forhåbentlig blive 
ved i mange år.

kultur@information.dk

 

Hindsgavl Musikfestival 15. - 22. juli 
2021. 
www.hindsgavlfestival.dk 

 

Klassisk musikfest 
i europæisk topklasse på Fyn 

Doja Cats seneste album 
’Planet Her’ byder på alsidig, 
sexet og sanselig popmusik.
PR-foto: Sony Music

trap-hiphop. Doja Cat formår så 
også ubesværet at nikke i retning 
af de højglanspolerede følelses-
forfrysninger, der også kan fi ndes 
hos Frank Ocean og The Weeknd.

Sidstnævnte er gæstestjerne 
på Planet Her og stjernen Ariana 
Grande ligeså. Altså, er Doja Cats 
aktier på raketfart.

Edgelord og milkshake duck
Hun er den perfekte storm. Alsi-
dig, dygtig, sexet og ikke mindst 
en ferm tilstedeværelse online. Er-
klæret nørdrapper og udnævnt til 
edgelord, en titel, man får for at 
være en grænseoverskridende til-
stedeværelse online. Ja, hun virker 
nærmest fi lterløs og er ret så fri-
volt morsom. Her er et par tweets 
fra de seneste 14 dage: »i’m drunk 
right now so i just wanna say my 
big ass has juice in it so yeah and 
also hi lol.« Og »takin a shit w my 
shirt off .«

Hun blev så også til en milkshake 
duck – en elsket onlinepersonlig-
hed, der viser sig at have skidte 
holdninger/fortid – i 2018. Her viste 
det sig, at hun som 18-årig nedsæt-
tende havde kaldt rapperen Tyler, 
The Creator for »faggot.« Det for-
søgte hun at bortforklare med, at 
hun dengang i high school brugte 
ordet tusinder af gange, men så 
slettede hun alle relevante tweets 
og undskyldte til LGBTQ-miljøet.

Det må have været en sær kat-
tepine for hende, for i dag er Doja 
Cat erklæret biseksuel. Og skal man 
tro hendes tweets, har hun en ny, 
kvindelig kæreste.

Drypper som en havfrue
Åbningssangen er klart feministisk. 
Hun synger om undervurderin-
gen af moderrollen, og hvordan 
musikindustrien har for vane at 
spille kvindelige stjerner ud mod 
hinanden. Og om stereotyper: »The 
world told me, ’We ain’t got the com-
mon sense.’«

Der er også afskedssange til 
giftige parforhold, men ellers er 
Planet Her en erotisk besyngelse 
af hende selv og hendes og elsken-
des kroppe, ikke mindst de ædle-
re dele. »Yeah, I like bananas and 
peaches,« lyder det.

Hun taler fl ydende kropssprog 
og fortæller, at hun drypper som 
en havfrue. »Just touch my body 
...,« synger hun med hæs stemme. 
Og det gør koret også. Og det er 
virkelig sexet.

Og således afl everer Doja Cat 
noget uundværligt, men sjældent i 
mainstream: en sanselig popmusik.

rach@information.dk

Doja Cat: ’Planet Her’ (Kemosabe 
Records/RCA Records/Sony Music)
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Mathias Hammer faldt pladask for 
HIndsgavl Festival i 2014. Siden 
har han hvert år afsat en ferieuge 
til at være vært ved den klassiske 
musikfestival. Foto: Asger Ladefo-
ged

FAKTA
OM HINDSGAVL 
FESTIVAL
Klassisk musikfestival, der 
afholdes for 53. gang siden 
1951. Bernard Villaume har 
været festivalleder siden 
2007.

Blandt dette års medvirken-
de er barytonen Christian 
Gehaher, violinisten Isabelle 
Faust, cellisten Jean-Guihen 
Queyras og pianisterne Ale-
xandre Melnikov og pianisten 
Andras Schif.

Festivalen slutter 22. juli.

Se hele programmet på hin-
dsgavlfestival.dk

Verdensstjerner går også i klipklappere
Mathias Hammer fra Den Klassiske 
Musikquiz har et blødt punkt for Hindsgavl 
Festivals kombination af tårnhøj kunstnerisk 
kvalitet og afslappet atmosfære.

KLASSISK

Lene Kryger
kryger@fyens.dk

Mathias Hammer gjorde sin
entre ved Hindsgavl Festival i
2014. Radioværten fra P2
faldt pladask for festivalen og
har lige siden gladeligt brugt
en af sine tre sommerferieu-
ger på blækspruttejobbet
med at være konferencier,
holde koncertintroduktio-
ner, lede kunstnersamtaler
og skrive programnoter. I år
er ingen undtagelse.

- Med 16 koncerter at sæt-
te sig ind i og formidle til
publikum er der rigeligt at be-
stille, men det afskrækker
mig ikke. For min skyld måt-
te festivalen gerne vare tre
uger i stedet for otte dage og
omfatte dobbelt så mange
musikere og solister. Jeg bli-
ver aldrig træt af at være her.

Superstjerner i havestuen
I 2020 tvang corona festiva-
len på midlertidigt ophold i
Glassalen i Tivoli, og i tors-
dags vendte koncerterne
hjem til de på en gang her-
skabelige og afslappede om-
givelser på slottet mellem Lil-
lebælt og Hindsgavl Dyreha-
ve.

- Selv om festivalen flytte-
de sidste år, ville min familie
og jeg ikke gå glip af sommer-
traditionen, så vi indlogerede
os nogle dage på Hindsgavl.

Heldigvis er både festivalen
og vi tilbage i de vante ram-
mer i år. Så lever vi med, at
coronaen har gjort det nød-
vendigt at rykke de uformel-
le kunstnermøder og intim-
koncerterne fra havestuen til
koncertsalen.

Mathias Hammer har kun
ros til overs for festivalleder
Bernard Villaume, som efter
hans bedømmelse helt fra be-
gyndelsen har haft den klare
ambition udelukkende at en-
gagere de bedste, internatio-
nale kunstnere:

- Det første år jeg var her,
spillede verdensnavne som
pianisten Yuja Wang og celli-
sten Gautier Capucon for 80
mennesker i havestuen. Ber-
nard Villaume har insisteret
på at bygge en succes op, og
hvert år lægger han 10 pro-
cent på kvaliteten ved at en-
gagere endnu bedre kunstne-
re.

Drevet af kærlighed
Som P2-vært har Mathias
Hammer besøgt snart sagt al-
le klassiske festivaler i Dan-
mark, og på et område skiller
Hindsgavl sig ud:

- De fleste festivaler bliver
ledet af musikere, der kan få
venner og kolleger til at kom-
me og spille. Bernard Villau-
me er drevet af sin kærlighed
til musikken. Han er en habil
amatørpianist, men han er
også forretningsmand, der
stiller ekstremt høje krav til
hele setuppet. Det er ikke kun

musikerne, der skal være
førsteklasses, det skal omgi-
velserne og afviklingen af
festivalen også.

Populært sagt er Hindsgavl
den klassiske musiks svar på
Roskilde Festival. Ganske vist
er overnatningsmuligheder-
ne mere luksuriøse på nord-
vestfyn og alkoholindtaget
mindre, men fællesskabet og
de sublime musikoplevelser
er i højsædet begge steder.

Musikerfodbold i 
slotshaven
- Hindsgavl sniger sig ind un-
der huden på en, fordi den
forener klassisk musik af fine-
ste karat med uformelt
samvær mellem musikere og
publikum. Verdensstjerner,
der om aftenen optræder i
deres stiveste puds, går om
dagen rundt i shorts og
klipklappere eller spiller mu-
sikerfodbold i slotshaven. Vel
at mærke uden at nogen ske-
ler til dem, for vi er jo alle-
sammen også lidt på ferie.

Selv om omgangsformen
er afslappet, tager festivalen
sit musikalske og kunstneri-
ske ansvar dybt seriøst:

- Der er ikke meget under-
holdningsmusik, fis og balla-
de over repertoiret, for festi-
valen lefler ikke for publi-
kum. Selv om musikudbud-
det på papiret henvender sig
til connaisseurs, er det aldrig
ekskluderende. Hemmelig-
heden er kombinationen af
super de luxe-kunstnerisk
kvalitet og den afslappede at-
mosfære, der får alle til at fø-
le sig velkomne.

Hindsgavl Festival slutter
22. juli. Se det samlede pro-
gram på hindsgavlfestival.dk

Vi oplever for øjeblikket stor efterspørgsel på arkitekttegnede møbler,
PH-lamper, keramik og stentøj fra bl.a. Axel Salto, Saxbo, Kähler,

Peter Tybjerg og Arne Bang, Kgl. porcelæn, guld og sølv, armbåndsure,
malerier fra lokale kunstnere m.m.

Så kom forbi, ring eller skriv en mail. Så kigger vi gerne på Deres effekter.

Sidste indleveringsfrist til næste
Design-, Kunst- og Antikauktion er d. 10. august 2021

NU OGSÅ I
KØBENHAVN
Ring til vores

vurderingsmand
på 4071 2231

www.svendborg-auktionerne.dk
Tved Grønnevej 4B . 5700 Svendborg . Tlf. 62 21 22 31
Følg os på facebook og Instagram

Husk at man kan også byde live via

Se mere information på hjemmesiden.
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Fynske hitmagere bag P3's 
mest spillede sang i 2020

Patina består af Mads Skov Hansen, Gregers Møller Jensen og Søren Ba-
strup Bojsen

Svendborg-bandet 
Patina begynder 
2020 med et solidt 
rygstød. Trioen stod 
nemlig bag den mest 
spillede sang på P3 
i 2020.

Klaus Knakkergaard
klkn@fynskemedier.dk

Det kan godt være, at 2020 på
mange måder var et dræben-
de år for kulturlivet, men én
god ting kan fynske Patina ta-
ge med sig. Gruppen, der har
ophav i Svendborg, stod
nemlig bag den mest spillede
sang på radiokanalen P3.

Det skriver den stolte trio
selv på Facebook:

"Halli hallo. vi kryber nor-
malvis langs panelerne, men
lige nu er vi tætte på at revne
af stolthed. 'Flammer Ram-
mer' blev den mest spillede
sang på P3 i 2020. Det er jo

helt gak-gak. Wow.
Selv om det forgangne år

gav os uoverskueligt mange
mavepustere, slog det os al-
drig ud. Nu går vi mod lysere
tider. Vi følger vores drømme.

Kære godtfolk.Godt nytår.
Kærlighed fra Gregers,

Mads & Søren"
Du kan høre sangen "Flam-

mer Rammer" i artiklen på fy-
ens.dk og faa.dk.

Patina vandt Karrierekano-

nen i 2019, og bedst som den
succes altså skulle følges op,
kom coronaen på tværs og af-
lyste blandt andet bandets
Danmarks-turné sidste år.

Alt tyder dog tydeligvis på,
at Danmarks ikke har glemt
de fynske hitmagere, som -
hvis alt går efter planen - i øv-
rigt spiller koncert på "hjem-
mebane" på Svendborg Tea-
ter 6. marts.

Malurt med Michael Falch i front nåede at give to koncerter på Magasinet i begyndelsen af 2020, inden tur-
néen blev rykket til efteråret. Nu er resten af koncerterne flyttet til 2022. Foto: Simon Staun

Malurt aflyser alle koncerter i 2021

Simon Staun
sim@fynskemedier.dk

MUSIK: - Nu skrider vi til plan
Q!

Sådan konstaterer Malurt-
forsanger Michael Falch, der
sammen med de fire kolleger
i det ikoniske danske rock-
band har truffet den svære
beslutning om at rykke samt-
lige koncerter i 2021 til 2022.

- Vi ønsker at afvikle Ma-
lurt-koncerterne som regu-
lære rockshows med stående
publikum for fulde drøn. Det
er den ånd, vores publikum
har set frem til at opleve, når
vi endelig er blevet samlet
igen. Folk skal ikke sidde og
føle sig som stækkede undu-
later i et fuglebur, når de en-
delig - og kun for denne gang
- kan komme til en Malurt-
koncert, siger Michael Falch.

Den planlagte reuniontur

med titlen "SuperLive" byder
på både indendørskoncerter
om festivalshows, og alle
med billetter kan bruge dem
til de nye datoer.

- Der skal være liv i cow-
boyjakkerne, når Malurt spil-
ler. Derfor rykker vi alle akti-
viteter til 2022 og satser på at
holde os i live og i form ind-
til da. Vi har tillid til, at det til
den tid igen vil være muligt at
gennemføre ægte rockkon-
certer, siger Michael Falch.

Det fynske kulturliv - nu og i fremtiden.
Arbejd aktivt med livsglæden, og husk på det, der gør dig glad
Bernard Villaume, 
Festivalleder Hindsgavl 
Festival

Hvor står det fynske kulturliv
netop nu? Har vi lært noget
af det mærkværdige år, der er
gået, hvordan ser fremtiden
ud? Det forsøger vi at finde
ud i en ny serie, hvor vi giver
ordet frit til en række fynske
kulturaktører. Dette skriv er
en del af den serie.

Hvordan ser du tilbage på
året, der netop er gået?

Der har været et vanvittigt
travlt år for Hindsgavl Festi-
val, selvom vi måtte aflyse
sommerens næsten udsolgte
festival. Først skulle der navi-
geres i et felt med masser af
usikkerheder og uklare mel-
dinger, så kom aflysningen
med tilbagebetaling af bil-
letter og økonomisk usik-
kerhed, og endelig afsøgte vi
mulighederne for nye initia-
tiver og blev involveret i to
nye festivaler i København.
Først Festival & Friends med
unge talenter, der skulle ha-
ve spillet på Hindsgavl Festi-
val. Dernæst en fem dages
kammermusikfestival i Tivo-
li, hvor nogle af Hindsgavls
verdensstjerner blev smukt
repræsenteret.

Men alt ekstraarbejdet og
aflysningen har virkelig væ-
ret det mindste. Det har væ-
ret hjerteskærende at se alle
de alvorlige konsekvenser,
som regeringens restriktio-

Bernard Villaume. Foto: Birgitte Carol Heiberg

ner har haft for ufatteligt
mange: Forsinkede kræftdi-
agnoser, tab af livsværk, en-

somme unge og ældre, svære
vilkår for psykisk syge, frygt i
befolkningen, mindre livs-

lyst hos de fleste, osv.
Har du/I lært noget kon-

kret af nedlukningen, som
vi vil kunne se i arbejdet
fremover?

Virtuelle møder og intim-
koncerter er ikke ligefrem
nyskabende elementer.
Streamede koncerter har al-
tid kedet mig voldsomt og
jeg har kun lyttet med af
professionel interesse.

Alt i alt er jeg blevet be-
styrket i, at der ikke er noget
som slår en rigtig fysisk kon-
certoplevelse i smukke ram-
mer og omgivet af levende
mennesker.

Hvad kan du tage med dig
af positive ting?

Hindsgavl Slot og de 71
bookede musikere i 2020
var utroligt fleksible og imø-
dekommende, og vi kunne
sagtens have gennemført en
forsvarlig festival med en
række ændringer. Vi ventede
derfor med at aflyse festiva-
len til regeringen meldte
krystalklart ud vedr. som-
merens restriktioner.

Da vi så endelig aflyste, var
det meget tilfredsstillende at
se, hvor hurtigt der opstod
nye muligheder i kølvandet
på aflysningen. Vi arbejdede
på et tidspunkt med fire er-
statningsprojekter hvoraf de
to som nævnt blev virkelig-
gjort i København.

Hvordan ser du på året
der kommer – har du bange
anelser eller er du fuld af go-

de forventninger?
Vi åbnede allerede salget

til 2021-festivalen for 3 må-
neder siden, og på få dage
blev 90% af billetterne revet
væk. Så publikum er dejligt
optimistiske!

Vi planlægger da også
som om alt er normalt til
sommeren 2021, men har
selvfølgelig nødplaner i skuf-
fen. Disse planer er så gode,
at jeg næsten kan garantere,
at der bliver en Hindsgavl
Festival på Fyn i 2021.

Har du eventuelle opfor-
dringer til fynboerne – pu-
blikum såvel som det politi-
ske liv.

Samfund og individer har
betalt en voldsom pris, både
økonomisk og sundheds-
mæssigt, for et enøjet fokus
på at ”ingen må dø med
Corona-virus”. Aldrig har så
mange gjort så meget for så
få.

Der har simpelthen
manglet proportionalitet. Så
min opfordring til politikere
og medier er, at fokusere
langt bredere på den samle-
de folkesundhed og økono-
mi i stedet for at stirre sig
blinde på et tilfældigt smit-
tetal for en ikke specielt dø-
delig virus.

Indtil politikere og ”eks-
perter” besinder sig og luk-
ker samfundet op igen, er
det vigtigt at arbejde aktivt
med livsglæden: Huske på
det, som gør én glad. F.eks.

kan man gå på opdagelse i al
den smukke kunst og musik.
Derfor vil jeg slutte af med
en opfordring til at lytte me-
re til Haydn og Brahms end
Heunicke og Brostrøm.

+ Hvor står det fynske kul-
turliv netop nu? Har vi 

lært noget af det mærkværdige 
år, der er gået, hvordan ser 
fremtiden ud? Det forsøger vi 
at finde ud i en ny serie, hvor vi 
giver ordet frit til en række fyn-
ske kulturaktører.

Dette skriv er en del af den se-
rie.

Vi har spurgt åbent ud, hvordan 
en stribe kulturaktører ser til-
bage på 2020 - hvad de har 
lært, kan de tage noget med 
sig, og hvordan fremtiden ser 
ud. De har fået fem spørgsmål, 
de kunne tage udgangspunkt i, 
men det har også været en mu-
ligt at skrive frit.

Er du kulturaktør på Fyn, eller 
har du tanker om det fynske 
kulturliv 20/21 og har du lyst til 
at dele dine tanker med et per-
spektiv, som andre kan lære 
noget af, så skriv en mail til 
klkn@jfmedier.dk

Serien har umiddelbart ingen 
slutdato, så længe tanker og 
tekster har relevans.


