
The 2019 story:
John Prine (USA)*   Patty Griffin (USA)*   Jacob Dinesen (DK)   Finbar Furey (IRL)*
Kate Rusby (UK)*   The Savage Rose (DK)   Niels Hausgaard (DK)   Bjørn Eidsvåg (NO)*
Jonah Blacksmith (DK)   Poul Krebs & Henning Kvitnes (DK/NO)   Claus Hempler (DK)
Daniel Norgren (SE)*   Chris Smither (USA)*   Dreamers’ Circus (DK)   Hudson Taylor (IRL)*
Tyler Childers (USA)*   Paul Cauthen (USA)*   Gregory Alan Isakov (ZA/USA)*   Dervish (IRL)*
Folkeklubben (DK)   Dan Sultan (AUS)*   James Keelaghan (CAN)*   Mandolin Orange (USA)*
John Smith (UK)*   Tide Lines (SCO)*   Joel Savoy, Jesse Lége & Kelli Jones (USA)*   Vishtèn (CAN)*
Shaun Ferguson (CAN)*   Elephant Sessions (SCO)*   Breabach (SCO)*   Luke Winslow-King (USA)*
Susto (USA)*   Ruston Kelly (USA)*   Irish Mythen (IRL)   William Crighton (AUS)*   Lion Bear Fox (CAN)*
Greg Russell & Ciaran Algar (UK)* Skipinnish (SCO)*   Caitlin Canty (USA)*   Martin Harley (UK)*
Ghost of Paul Revere (USA)*   Julie Fowlis (SCO)*   Jenn Grant (CAN)*   Old Man Luedecke (CAN)*
Charley Crockett (USA)*   Max Gomez (USA)*   Arcade (IRL/SCO)*   Adam Holmes & The Embers (SCO)*
Maija Kauhanen (FIN)*   The East Pointers (CAN)*   Birds of Chicago (USA)*   Blair Dunlop (UK)*
Calum Stewart (SCO)*   Ian Noe (USA)*   Delgres (FR)   Les Poules à Colin (CAN)*
Plantec (FR)*   Esben Just (DK)   Leslie Stevens (USA)* Startijenn (FR)*   Ímar (SCO/IRE/IOM)*
The Tweed Project (UK/SCO)*   The Unwanted (IRL)*   FolkBALTICA Ensemble (DK/D)
Women´s Circle feat. Irish Mythen (IRL), Jenn Grant (CAN), Signe Svendsen (DK), Heidi Talbot (IRL),
Caitlin Canty (USA), Leslie Stevens (USA) Gentlemen´s Circle feat. Chris Smither (USA),
William Crighton (AU), Poul Krebs (DK), James Keelaghan (CAN), Dan Sultan (AU), Ian Noe (USA)
Niels Hausgaard 75 års fødselsdagskoncert feat. Niels Hausgaard (DK), Allan Olsen (DK), Finbar Furey (IRL),
Steffen Brandt (DK), Huxi Bach (DK), Marie Key (DK), Kjartan Arngrim (DK), Ian McCalman (SCO), Christian Alvad (DK),
Laura Mo (DK), Signe Svendsen (DK) Folk Spot 2019 Feat. Fromseier Hockings (DK), Mads Hansens Kapel (DK),
Odde & Nilssen (NO), Phønix & Embla (DK), Rannok (DK), Trio Svin (DK), Vesselil (DK) & Víík (NO, SE, DK).

- en  helt  særlig  festivaloplevelse

TØNDER FESTIVAL AVIS 2019



Tønder Festival er midt i 40’erne. Med andre ord i sin bedste alder fuld af vitalitet 
og livsappetit. En alder, hvor respekten for traditionerne går hånd i hånd med 
nysgerrigheden efter ny musik og nye kunstnere. 

Tønder Festival er en uundværlig nichefestival med et stadigt stigende publikum-
stal og stor interesse både herhjemme og uden for landets grænser. En festival 
med imponerende opbakning fra frivillige, lokalsamfund, sponsorer og hjælpende 
hænder. Tak for det. Og naturligvis også en stor tak til musikere og publikum, der 
møder hinanden i den tætte Tønder-atmosfære, både når musikken spiller ude på 
scenerne, og når man vandrer ad festivalens hyggelige hovedgade. 
Tilsammen skaber I alle en af de bedste internationale festivaler for folkro-
ots-musik på vore breddegrader. Vi er stolte over at sætte rammerne, og vi er 
mere end glade for jeres måde at bruge den på.
Også i år vil I møde masser af det bedste fra den internationale og danske scene. 
Koncerter med americana, country, blues, oldtime, bluegrass, irsk, skotsk, cana-
disk og nordisk folkemusik, sangskrivere fra nær og fjern og meget mere. 
Årets store musikalske tema hedder “Franske rødder”. Fra den keltiske musik i 
Bretagne til den gamle kolonimagt Frankrigs musikalske arv i Caribien, cajunmu-
sikken i Louisiana til den franskinspirerede musik i Canadas østlige del. 
Festivalen bliver mere og mere grøn, og vi lægger meget vægt på bæredyg-
tighed. Campingpladsen bliver udviklet kraftigt i disse år. Blandt andet med en 
transformerstation, der giver grøn strøm og har afl øst de gamle dieselgenera-
torer. I år har vi indført affaldssortering, så vi beder jer alle om at smide jeres 
affald i de rigtige affaldsbeholdere. Campingpladsen åbner allerede søndag 18. 
august, hvor årets første lokale 4+ oplevelser går i gang i dagene op til festival-
start.
Tusind tak fordi I har valgt at tage på Tønder Festival 2019 – nummer 45 i ræk-
ken . Vi glæder os til at se jer alle sammen. Rigtig god festival!
De bedste hilsener

Kirstine Uhrbrand, Administrerende Direktør 
og Maria Theessink, Kunstnerisk Leder 

Tønder Festival

Velkommen til Tønder Festival 2019
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VINSPONSORER
 · Calle, Aventoft/Süderlügum
 ·  Fakta Tyskland, Aventoft/Süder-
lügum

 · Fleggaard, Aventoft/Süderlügum
 · Globus Wine
 · Købmandsgården, Süderlügum
 · Nielsen Discount, Süderlügum
 · Priss, Süderlügum
 · REWE – din butik, Süderlügum
 · Zentralmarkt/EDEKA, Süderlügum

SPONSORER
 · Abena A/S
 ·  Flemming Jakobsen Kompetence-
udvikling

 · Frøslev Træ A/S
 · GAFFA
 · Okholm Lighting A/S
 · Peter Larsen Kaffe A/S

 · Revisionscentret Tønder/Skærbæk
 · SRI Sign Solution A/S
 · AB Catering
 ·  Advokatfirmaet Karen Marie og 
Anders Hansen

 · Agerskov Kro og Hotel
 · Amalie Vinimport A/S
 · Berendsen Textil Service A/S
 · Boi Davidsens Maskinforretning
 ·  Bredebro Gulvbelægning ApS - 
Garant

 · Brødrene Hartmann A/S
 ·  Burgwald – Vesteregnens 
Køreskole

 · Bygma
 · Café Kridt
 · Central-Halle A/S
 · Chr. Petersen og Søn
 · Dansk Revision Tønder
 · Danske Bank 
 · Den Jyske Sparekasse
 · DFM Forsikringsmæglerne

 · DGI Sønderjylland
 · EDC Vesterholm ApS
 · Elke og Bjarne Pekruhn
 · El-Centrum ApS
 · Enjoy Resorts A/S
 ·  EUC Syd Levnedsmiddelafd. 
Tønder 

 · Expert & Punkt 1 Tønder ApS
 · Festshoppen 
 · Garuda
 · Guldbageren Tønder
 · Hans Iversen & Søn
 · Højer Pølser A/S
 · HÅRDESIGN
 · JBK Malerfirma
 · Jefsen Bog & Idé
 · Jessens Victoria Tønder ApS
 · Kirchheiner El-Teknik ApS
 · Kjelkvist A/S
 · Klostercaféen
 · Kong Christian X

 · Kreditbanken Tønder
 · LB bilsyn
 ·  Livsstilsbutikken Brinksgaard, 
Rørkær og  Tøjeksperten, Tønder

 · Løgum Kloster Lys
 · MAC Y
 ·  Matzen Byggeforretning,  
Rørkær Aps

 · Mr. Hoff Tønder
 · Møbelhuset 2. Brdr. Jacobsen ApS
 · Møgeltønder Campingplads
 · OKM A/S Okholms Maskinfabrik
 · Pia Beiter Sebelin
 · PN-Farver
 · Ravsted Slagteri
 · Schackenborg Slotskro
 · Skibbroen
 · Skibbrokiosken
 · Skriver Tønder A/S
 · Tele-hjørnet/Call me
 · TOPS Sandersen ApS

 · Torvets Pølser
 ·  Tønder Handelsskole, Det Blå 
Gymnasium – HHX Tønder

 · Tønder Revision – Kloster Revision
 · Tønder Sko
 ·  Tønder Sport- & Fritidscenter – 
Camping – Danhostel

 · Vest Biler Syd A/S  
 · Vestfrugt Aps

STØTTER
 · A/S Carl Knudsen Tønder
 · Abtek
 · ARKIL
 · Belø A/S VVS og Gas
 · Best Oil A/S
 ·  Bimpel v. Brian Rostgaard 
Andersen

 · Bo Michelsen A/S
 · Boilerworks A/S
 · Brødrene Hartmann A/S

 · Børge Nørgaard ApS/T.H.T
 · Deko-Vest Totalreklame
 · El-Centrum ApS
 · Emmerske Biler
 · Energinet
 · Entreprenør Knud Lykou
 · Freiberg A/S
 · Holger og Ingemann Petersen
 · H.P. Therkelsen
 ·  Jejsing Trælasthandel og  
bygningssnedkeri ApS

 · Jørgen Sørensen
 · Kirchheiner EL-teknik ApS
 · Kjelkvist
 · Komtek/miljø
 · Kulturhistorisk museum, Tønder
 · Lynge Elektro
 · Marius Pedersen A/S
 · PN Farver
 · Primogas
 · PRO-IT ApS v. Jens Ove Kjær

 · Reiner Larsen Maskinfabrik
 · SKAKs Special Transport A/S
 · Stallex A/S
 · Sæd Autoservice
 ·  Sønderjysk landskab og 
anlægsdesign

 · Tønder Frivillige Brandværn
 · Tønder Kommune
 · Tønder Låseservice
 · Visby Vinduer og Døre
 · YIT A/S

FONDE OG SAMAR-
BEJDSPARTNERE
 · COWI
 · Den Jyske Kunstfond
 · Nationalpark Vadehavet
 · SE Vækstpulje
 · Tuborg Fondet
 · Tøndermarsk Initiativet

STORSPONSORER:

MEDIESPONSORER:FONDE OG SAMARBEJDSPARTNERE:

Vi  ses  d. 22.- 25.  august

· RRevisionscentret Tønder/Skærbækevisionscentret Tønder/Skærbækevisionscentret Tønder/Skærbækevisionscentret Tønder/Skærbækevisionscentret Tønder/Skærbækevisionscentret Tønder/Skærbæk
· SRI Sign Solution A/SRI Sign Solution A/SRI Sign Solution A/SRI Sign Solution A/SRI Sign Solution A/S

· DGI Sønderjylland Sønderjylland
· EDC Vesterholm ApSDC Vesterholm ApS

· KrKreditbanken Tønder
· LBLB bilsyn

· Torvets Pølser
· Tønder Handelsskole, Det Blå ønder Handelsskole, Det Blå ønder Handelsskole, Det Blå 

· Børge Nørgaard ApS/T.H.Tørge Nørgaard ApS/T.H.T
· Deko-Vest Totalreklameeko-Vest Totalreklame

·
·

Vi  støtter  Tønder  Festival:

- en  helt  særlig  festivaloplevelse

EN STOR TAK TIL ALLE VORE STØTTER OG SPONSORER
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TOOSBUYS TORV I BREDEBRO

VELKOMMEN PÅ TOOSBUYS TORV

Toosbuys Torv er en gave til byen Bredebro fra ECCO i forbindelse med ECCOs 50års jubilæum i 2013.
På torvet findes der rig mulighed for at shoppe i en af de flotte butikker samt nyde en forfriskning hos Café Sko.

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG VELKOMMEN!

WILLKOMMEN ZU TOOSBUYS TORV

Toosbuys Torv ist ein Geschenk von ECCO an die Stadt Bredebro
im Zusammenhang mit ECCO’s 50-jährigen Jubiläum in 2013.

Toosbuys Torv bietet gute Einkaufsmöglichkeiten und im Cafe Sko
können Sie eine Erfrischungspause einlegen.

WIR FREUEN UNS SIE WILLKOMMEN ZU HEI EN!

WELCOME TO TOOSBUYS TORV

Toosbuys Torv is a gift to the city of Bredebro from ECCO in
connection with ECCO’s 50 years anniversary in 2013.

Toosbuys Torv offers good opportunities for shopping as well as
the possibility for enjoying a refreshment at Café Sko .

WE LOOK FORWARD TO WELCOMING YOU AT TOOSBUYS TORV!

TOOSBUYS TORV, Storegade 9, 6261 Bredebro
ÅBNINGSTIDER/ERÖFFNUNGSZEITEN/OPENING HOURS

Butikker/Läden/Stores: Man-Fre: 09.30 – 18.00 · Lør: 09.30 – 14.00 // Café Sko: Man-Ons: 09.30 – 18.00 · Lør: 09.30 – 14.00
Digebageren: Man-Fre: 06.00 - 17.00 · Lør-Søn: 06.00 – 15.00

VISIT ECCO PREMIUM OUTLET ON TOOSBUYS TORV • BESUCHEN SIE ECCO PREMIUM OUTLET AM TOOSBUYS TORV

BESØG ECCO PREMIUM OUTLET PÅ TOOSBUYS TORV

ECCO Premium Outlet, Toosbuys Torv, Storegade 9, 6261 Bredebro

Åbningstider: Man-Fre: 09.30 -18.00 · Lør: 09.30 -14.00

FÅ 10% EKSTRA RABAT
PÅ ALLEREDE NEDSATTE VARER
Get 10% extra discount on already discounted articles
Erhalten sie 10% extra rabatt auf bereits reduzierte artikel

*Tilbuddene gælder kun i ECCO Premium Outlet i Bredebro og kan ikke kombineres
med andre kampagner eller tilbud. Tilbuddet gælder til og med 30.09.19.
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Det er det stik modsatte af en stor 
koncert på Open Air med mange 
tusinde mennesker foran scenen. Det 
britiske koncept Folk in a Box tilbyder 
den ultimative intime koncertoplevel-
se: Et stk. publikum i selskab med et 
stk. musiker. 
Det foregår i en lille boks, eller ret-
tere et minihus i træ, hvor der lige 
akkurat er plads til to mennesker. 
Gæsten går ind ad en lille dør, lukker 
efter sig, og musikeren kommer ind 
ad en dør i den modsatte side, lukker 
døren og spiller og synger én sang. 
Når sangen er sunget og spillet, er 
koncerten slut, og en ny kan gå i gang 
med en ny gæst som tilhører. 
Folk in a Box er skabt af de to briti-
ske kunstnere Emily Barker og Dom 
Coyote og kommer for første gang til 
Tønder Festival. Folk in a Box har væ-
ret rundt på talrige britiske festivaler 
og er dukket og på gader og torve. I 
Tønder kan publikum i Folk in a Box 
opleve blandt andre Emily Barker, Lu-
kas Drinkwater og The Blue Highways. 
Liveoplevelse en-til-en.   

“Jeg har ikke spillet i Danmark før, og jeg 
glæder mig meget til Tønder Festival. Jeg 
har kun set Copenhagen Airport og broen 
til Malmø,” lyder det lattermildt fra Patty 
Griffi n i telefonen. Hun befi nder sig i de 
østlige USA godt i gang med en længere 
turné. En turné, der bringer den 55-årige 
amerikanske sanger, sangskriver og guita-
rist til Tønder Festival i august. 
“Det føles godt, men også på mange 
måder nyt at være på landevejen igen, 
fordi jeg har været væk fra scenen i nog-
le år. I en periode var jeg ikke sikker på, 
at jeg ville være i stand til at udføre mit 
arbejde mere overhovedet,” fortæller 
Patty Griffi n. 
Efter et længere sygdomsforløb har 
Patty Griffi n kæmpet sig tilbage og er 
aktuel med sit tiende album, “Patty 
Griffi n”, der udkom i marts 2019. Et 
album, hvor det meste er indspillet i 
hendes hus i Austin. 
“Når man laver en plade, føles den jo 
altid ny og anderledes i forhold til den 
forrige. Men det er i særlig grad tilfældet 
med denne her. En masse ting føles helt 
nye,  og jeg synger fra et sted, jeg ikke er 
så bekendt med.”
“Jeg mistede min stemme . Jeg skrev 
sange, men jeg havde ikke tiltro til min 

sangstemme. Craig Ross, som har produ-
ceret mange af mine plader, foreslog, at 
vi indspillede i mit hus for at tage pres-
set af og skabe en afslappet stemning 
for mig. Og det fungerede virkelig godt,” 
fortæller Patty Griffi n. 
Når nye sange dukker op, har det altid 
været vigtigt for Patty Griffi n at gå på 
opdagelse i sit indre liv og lade det være 
udgangspunktet.
“Nogle gange ved jeg ikke selv, hvad det 
er, jeg fi nder. Det er det bedste. For mig 
handler det om at skrive fra det sted og 
så fi nde ud af, hvordan det kan læses ind 
i alt det, der sker omkring dig. Hvad jeg 
fi nder i mit indre liv refl ekterer verden 
uden for. Når det lykkes, føler jeg, at jeg 
er på sporet af det rigtige.”
At skrive sange og befi nde sig i det men-
tale sangskriverrum og så være på turné 
og stå på scenen er to meget forskellige 
ting for Patty Griffi n. 
“Jeg tror i virkeligheden, at jeg har to 
personligheder. En ude på turneen og en 
derhjemme. De to verdener er adskilte. 
Jeg skriver ikke sange, når jeg er på 
turné. Når man er på turné, bliver dagene 
meget forskellige. De er ikke så skema-
lagte, så det er svært for mig at skrive 
sange.

Jeg har ikke let ved at 
turnere. Det kræver noget ekstrovert 
af mig, og jeg er egentlig ikke en særlig 
ekstrovert person,” siger Patty Griffi n.

Den prisvindende amerikanske sangskriver Patty 
Griffi n er efter en sygdomsperiode tilbage med et 
nyt album og en lang turné. På koncertlisten står 
der Tønder Festival.

AF MARTIN BLOM HANSEN

FAKTA:
Om Patty Griffi  n:
Patty Griffi n er vokset op i Old Town i staten 
Maine, og i de tidlige halvfemsere optrådte 
hun på de små caféer i Boston og omegn. 
Her blev hun spottet af A&M Records, der 
udgav hendes debutalbum “Living with 
Ghosts” i 1996. Et album, der solgte i over 
200.000 eksemplarer og blev fulgt op af 
den rockende “Flaming Red” i 1998.
Patty Griffi n har vundet mange priser, 
blandt andet to Grammy’er og to Americana 
Music Association Awards, og været nomine-
ret utallige gange. 
En lang række andre kunstnere har indspillet 
hendes sange, blandt andre Mary Chapin 
Carpenter, Emmylou Harris, Jessica Simp-
son, Dixie Chicks og Kelly Clarkson. 
Patty Griffi n turnerede i 2004 med The Sweet 
Harmony Travelling Revue sammen med 
Emmylou Harris, Buddy Miller, Gillian Welch 
og Dave Rawlings. I 2010 var hun med i Robert 
Plants Band of Joy og dannede også par med 
Robert Plant i en periode. 
Patty Griffi ns sange er benyttet fl ittigt i fi lm, 
teater, tv-serier og dokumentarer. 
www.pattygriffi n.com

Publikum kan få en helt 
speciel musikalske oplevelse 
i år. Koncertlokalet er et lille 
træhus med plads til én 
musiker, der spiller for én 
gæst ad gangen.

VERDENS 
MINDSTE 
SPILLESTED
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sangstemme. Craig Ross, som har produ- Jeg har ikke let ved at 

Patty Griffin
for første gang i Danmark

Shaun Ferguson (CAN)
En musiker og instrumentalist i særklasse. 
Shaun Ferguson kommer fra New Brunswick 
i det nordøstlige Canada. Han er selvlært 
musiker med et skarpt instinkt for musikkens 
kerne og sans for at forfi ne og udvikle sit helt eget udtryk. 
Som guitarist og komponist søger han konstant nye veje 
og befi nder sig ofte i projekter, der involverer poesi, 
visuel kunst, dans og musik. Han er kendt for sit sublime 
guitarspil, men evner også at overføre sine færdigheder til 
andre instrumenter – eksempelvis cello, bas og percussion. 
Han  udgav albummet “Ascensions” i 2011 og “ Résilience” i 
2017. Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.facebook.com/shaunferguson888

Paul Cauthen (USA)
Paul Cauthen, der besøgte Tønder Festival 
sidste år, har de senere år slået sit navn so-
lidt fast som en af mest interessante sangs-
krivere og stemmer på den amerikanske 

countryscene. I 2016 udgav han 
albummet “Gospel”, hvilket fi k ma-
gasinet Rolling Stone til at sætte 
ham på listen over ”Ti nye country-
kunstnere, du er nødt til at kende.” 
I 2018 udkom efterfølgeren, EP’en 
“Have Mercy”. Paul Cauthen be-
kender sig til klassisk outlaw coun-
try, og avisen The Austin Chronicle 
har skrevet om Paul Cauthen, at 
”albummet “Gospel” introducerer 

den sejeste Texas-baryton, der skærer sig 
ind imellem Waylon Jennings rå power 
og Elvis Presleys sitrende croon”. Begge 
udgivelser har referencer til Paul Cauthens 
opvækst, hvor han sang i et kirkekor. Ene-
ste danske festivalkoncert i 2019.
www.paulcauthenmusic.com

Birds of Chicago (USA/CAN)
Klassisk americana kombineret med elemen-
ter fra den globale musikscene samt en god 
portion rootsrock. Birds of Chicago har med 
det seneste album “Love in Wartime” (2018) 
slået fast, at de har meget at byde på. Birds 
of Chicago består af parret Allison Russell, 
vokal, guitar, og JT Nero, vokal, guitar. Allison 
Russell er fra Canada, og JT Nero fra USA. De 
kom begge fra andre bands og begyndte det 
musikalske samarbejde i 2011. Deres første 
album, “Birds of Chicago”, udkom i 2012. En 
optræden på Folk Alliance i Memphis var et 

vigtigt startskud, og de følgende år 
turnerede Birds of Chicago fl ittigt og 
sendte fl ere udgivelser ud i verden. I 
2017 gik de i studiet og påbegyndte 
indspilningerne af “Love in Wartime”. 
Albummet indeholder, som titlen 
antyder, sange om håb og tro på 
kærligheden midt i en turbulent tid. 
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.birdsofchicago.com

Arcade feat. Heidi Talbot & Adam Holmes (IRL/SCO)
Et nyt spændende samarbejde med irske Heidi 
Talbot og skotske Adam Holmes. Heidi Talbot, som 
spillede i Tønder i 2012 med egen trio, er blandt an-
det kendt som medlem af Cherish The Ladies. Solo-
karrieren har kørt op fi neste vis, og Heidi Talbot har 
arbejdet sammen med navne som Eddie Reader, Boo 
Hewerdine, Mark Knopfl er og Jerry Douglas. Samt, 
ikke at forglemme, John McCusker, som hun er gift 
med. Adam Holmes er en af de yngre markante 

stemmer fra Skotland. Han har sammen med sit band The Embers besøgt Tønder fl ere gange 
og er også i år på programmet med bandet. Hans debutalbum ”Heirs and Graces” fra 2014 fi k 
fi ne anmeldelser og opnåede adskillige nomineringer. Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.heiditalbot.com www.adamholmesandtheembers.com

John Prine (USA)
Et af de helt store amerikanske sangskrivernavne er 
tilbage på Tønder Festival. 72-årige John Prine, der 
besøgte Tønder i 2015, er stadig vital og skriver frem-
ragende sange. Han  er aktuel med albummet ”Tree 
of Forgiveness” (2018), hans første album i 13 år med 
nye sange. Albummet er produceret af Nashvilles top-
producer Dave Cobb, og blandt andre Jason Isbell og 
Brandi Carlile medvirker. Anmelderne er begejstrede 
og mener, at det nye album understreger John Prines 
status som en af de betydeligste og mest indfl ydel-
sesrige sangskrivere. Utallige andre kunstnere har 
været inspireret af ham, blandt andre Bob Dylan, Kris 
Kristofferson og Johnny Cash. John Prine begyndte 
karrieren på folkscenen i Chicago sidst i 60’erne. 
Han udgav sit første album i 1971. Hans anerkendelse 
steg hurtigt, og snart blev hans sange indspillet af 
andre kunstnere. Eksempelvis The Everly Brothers: 
”Paradise”, Bonnie Raitt: ”Angel From Montgomery” 
og Johnny Cash: ”Sam Stone”. John Prine har vundet 
et utal af priser, blandt andet tre Grammy’er, og er 
netop nomineret til Rock & Roll Hall Of Fame 2019. 
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.johnprine.com

UDVALGTEUDVALGTE
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Smørrebrættet
Få ti t u t i F tiv ho o !
F æ k t - f ik bu
+ 1 f To Go 100,-
Vi o å k m :
• Morgenmad
• Solæg
• Smørrebrød
• Lune retter
• Desserter
• Madpakker

Spis hos os eller tag med!

VesTergade 46a • Tønder • TlF. 93 30 22 90

Ko ku c i
m b -

pi i
o . 21/8

k . 15.00

Ti m i
v ispi ho o t m ?

BESØG TØNDER TIL
Open by night fredag den 27. september
Sort Sol i Tøndermarsken fra august
Julebyen Tønder
Der åbner lørdag den 9. november og
herefter har åbent hver dag ind til jul

Læs mere på www.tonderhandel.dk
og følg os på Facebook

l

l

l

l

TØNDER...
BUTIKKERNE HARFESTIVALÅBENTSØNDAGDEN 18. AUGUSTKL. 11-15

GRATIS 4+ KONCERTMED SIGNE SVENDSENOG BAND PÅ TORVETSØNDAG DEN 18.AUGUSTKL 15.00

RIG PA OPLEVELSER

Opsamling følgende steder:
Ballumhus
Emmerlev camping/Strandhotel
Højer Torv - Hohenwarte
Rudbøl Grænsekro
Stjernen i Møgeltønder

Opsamling i Tønder:
Festivalpladsen og ved Hagge’s

Festivalbussen
Torsdag den 22. august fra kl. 17.00-01.00
Fredag den 24. august fra kl. 15.00-02.00
Lørdag den 25. august fra kl. 10.00-02.00
Søndag den 26. august fra kl. 10.00-14.00

Booking og anden specialkørsel, så ring 24 25 09 89!

VADEHAVSOPLEVELSER
med efterfølgende Sort Sol - guidet tur med bus

Søndag, mandag, tirsdag og onsdag
inden festival 18., 19., 20. og 21. august

kr. 135,- pr. person
Tidspunkt gives ved booking.
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“Jeg tror, John Steinbeck ville have været 
en fortræffelig sangskriver,” siger Grego-
ry Alan Isakov.
Den store amerikanske forfatter og 
Nobelprismodtager John Steinbeck bliver 
bragt på bane på grund af en kommentar 
på YouTube til sangen “Dark, Dark, Dark” 
fra Gregory Alan Isakovs seneste album 
“Evening Machines”. Kommentaren lyder: 
“Gregory Alan Isakov er som en musiker, 
der synger for mig fra en glemt roman af 
John Steinbeck.”
“Det tager jeg som en kæmpe kompli-
ment. John Steinbeck er en af mine ab-
solutte yndlingsforfattere. Den måde, han 
skaber sine verdener på, er inspirerende.”
Også digteren og forfatteren Billy Collins 
er blandt Gregory Alan Isakovs inspira-
tionskilder såvel som Leonard Cohen og 
John Coltrane. Det handler om evnen til 
at sige det væsentlige i en sætning, et riff, 
en stemning. 

Arbejder i marken og i studiet
Stemning og fortælling fi nder man i rige 
mængder i Gregory Alan Isakovs musik. 
Han har udgivet syv album, opnået frem-
ragende anmeldelser og fl ittigt turneret 

verden rundt med sit band. Blandt andet 
har han givet koncerter i Vega fl ere gange. 
39-årige Gregory Alan Isakov er født 
i Sydafrika, fl yttede i 1986 med sine 
forældre til USA og bor i dag i Colorado. 
Her er han bogstavelig talt tæt på jorden 
og har et større gartneri og landbrug. Det 
passer ham godt at fordele sin tid mellem 
grønsagsdyrkning og musikerliv. 
“Det er forholdsvis let at styre. Jeg 
dyrker afgrøder med en kort sæson og 
leverer til ni restauranter i området, hvor 
jeg bor. Og folk kan også komme forbi og 
købe grøntsager direkte her på gården,” 
fortæller han. 
Ovre i laden har han indrettet sit studie. 
Det er her, han skaber nye sange, indspil-
ler og producerer. Albummet “Evening 
Machines” fra 2018 har fået navn efter 
det faktum, at han indspillede de fl este af 
sangene om aftenen og natten i sommer-
perioden, hvor dagtimerne var fuldt besat 
med arbejdet i marken. 
“Det var i slutningen af sommersæsonen 
her på gården. Jeg arbejdede dobbelt i 
den periode, det var lidt vildt. Normalt er 
det mest i vinterperioden, jeg indspiller 
og turnerer.”

Godt for sangskrivningen
Tilværelsen som halvtidsgartner er godt 
for sangskrivningen, mener Gregory Alan 
Isakov.
“Der var nogle år, hvor vi spillede 250 
koncerter pr år. Det var et mål, jeg altid 
havde drømt om at nå. Et turnerende 
band, der rejste rundt i verden hele året. 
Efter et par år på den måde, opdagede 
jeg, at jeg ikke havde skrevet en ny sang 
overhovedet.”
“Jeg ved ikke præcist, hvor sangene kom-
mer fra. Men jeg kan godt lide den faste 
grund under fødderne, marken. Når du 
turnerer, ser du verden fra et vindue i en bil 
eller et fl y. Det er alt, du erfarer. Det er en 
vanvittig måde at se verden på. For mig er 
det et spørgsmål om, at jeg vil skrive fl ere 
sange og skabe mere musik,” siger han.

Den store lyd
Til den seneste udgivelse havde Gregory 
Alan Isakov indspillet omkring 40 sange. 
Når sangene har taget form, indspiller 
han i første omgang det hele selv med 
guitar, vokal, bas, trommer, keyboard og 
så videre, og så kommer bandet på sene-
re i processen. 

“Nogle gange har jeg en sang liggende i 
årevis, men mange af dem på det se-
neste album er skrevet i studiet. Sange, 
der er født i studiet, kan være svære at 
oversætte til en livesituation. Jeg kan 
godt lide at producere med meget rum i 
lyden på pladerne, meget kor. Til gengæld 
får sangene et nyt liv, når vi spiller live. 
Vores liveversioner er altid forskellige fra 
studieversionerne. Jeg får altid lyst til at 
genindspille en plade, når vi har været på 
en turné,” fortæller Gregory Alan Isakov. 
Den store lyd har han prøvet kræfter med 
for nogle år siden. 
“Jeg arbejdede på en idé om at skrive 
musik til en stort orkester. Jeg fi k kon-
takt til dirigenten for symfoniorkestret 
The Colorado Symphony i Denver, og det 
endte med et samarbejde, hvor vi spillede 
tolv koncerter rundt i landet og udgav en 
liveplade.”
Gregory Alan Isakov vil formentlig ikke 
være så meget på markarbejde hjemme 
på farmen denne sommer. Han skal ud 
på en længere turné, der bringer ham til 
Europa i august, og hvor Tønder Festival 
er eneste danske koncert.

Poesi og s tor lyd
Gregory Alan Isakov deler sol og vind lige mellem jobbet som grønt sagsgartner 
og turnerende musiker og sangskriver. Han kan godt lide fast grund under 
fødderne og den store amerikanske digtekunst.

AF MARTIN BLOM HANSEN

fra gartner og sangskriver

UDVALGTEUDVALGTE

BANDOMTALER

Tyler Childers (USA)
Sangskriver og guitarist Tyler Childers er godt på vej til at indtage 
toppen af countryscenen i USA og har påbegyndt erobringen af 
Europa. Hans koncerter på Tønder Festival i 2018 kastede fi ne 
anmeldelser af sig, 
og Gaffa skrev blandt 
andet, at “Tyler Childers 
er endnu et nyt coun-
tryrocknavn, man bør 
holde øje med.” Tyler 
Childers (født i 1991) 
kommer fra Kentucky og 
har musikalske rødder 
i bluegrass, folkemusik 
fra Appalacherne og 
southern rock. Han udgav sit første album 
”Bottles and Bibles” i 2011, men det helt 
store ryk kom i 2017 med albummet ”Pur-
gatory”. Det er indspillet i Nashville med 
Sturgill Simpson som producer. Albummet 
gav massiv genlyd, og magasinet Rolling 
Stone har sammenlignet Tyler Childers 
sangskrivning og evne som historiefor-
tæller med John Prine. Eneste danske 
festivalkoncert i 2019.
https://tylerchildersmusic.com

Ruston Kelly (USA)
Han tilhører toppen af Nashville’s yngre countryscene, har fået fi ne anmeldelser 
for sit seneste album “Dying Star” (2018), og så er han i øvrigt gift med coun-
trystjernen Kacey Musgraves. Ruston Kelly og Kacey Musgraves bliver kaldt for 
Nashvilles nye power couple. De mødte hinanden i 2016 på The Bluebird Café i 
Nashville, hvor Musgraves var blandt publikum, og Ruston Kelly var på scenen. 
På det tidspunkt var Ruston Kelly godt i gang med som sangskriver og musiker 
i countrymusikkens hovedstad. I 2013 fi k han stor anerkendelse med sangen 
“Nashville Without You”, som han var med til at skrive til kollegaen Tim McGraw. 
I 2017 udgav han EP’en “Halloween”, og i 2018 albummet “Dying Star”. Eneste danske festivalkoncert i 2019. 
www.rustonkelly.com

Jonah Blacksmith (DK)
Jonah Blacksmith giver til stadighed pub-
likum helt specielle oplevelser, hvad enten 
de tager på turné med en fi lmkoncert 
eller leverer intime trio-koncerter som 
opvarmning til Allan Olsen. De synger på 
engelsk, og i musikken genkender man de 
amerikanske folk- og country-inspiratio-
ner. Teksterne handler om nærvær, sam-
menhold og udfordringer i de små sam-
fund. Selvom teksterne ofte kredser om 
opvæksten og livet i Thy, er følelserne og 
stemningen universelle. Tekst og musik 
taler lige så meget til publikum, når Jonah 
Blacksmith rejser tværs igennem Canada, 
som når de går på scenen i Tønder. Jonah 
Blacksmith er centreret omkring brødre-
ne Simon og Thomas Alstrup. Navnet er 
inspireret af bedstefar Johannes, der var 
smed. I sommeren 2019 spiller bandet en 
række fi lmkoncerter, og en af dem bliver 
på Tønder Festival.
www.jonahblacksmith.com

Kate Rusby (UK)
En af Englands helt store stemmer 
i den nyere folkemusik kommer 
tilbage til Tønder. Kate Rusby 
besøgte Tønder Festival i 2013, og 
publikum kan glæde sig til et gen-
hør med den britiske sangskriver 
og sangerinde. Kate Rusby (født 
1973), der brød igennem i 90’erne 
og var en af de førende skikkel-
ser dengang i den nye bølge af 
britisk folk, er i dag på toppen af 
en fornem solokarriere. Det hele 
begyndte med gruppen Equation 
sammen med sangerkollegaen 
Kathryn Roberts og de tre Lake-
man-brødre, Seth, Sam og Sean. 
Rusby udgav et album sammen 
med Kathryn Roberts i 1995, 
og i 1997 udkom Kate Rusbys 
debutalbum ”Hourglass” – i øvrigt 
produceret af John McCusker. 
Med album nummer to, ”Sle-
epless” i 1999 rykkede Kate Rusby 
opad og blev samme år nomineret 
til den ansete Mercury Music 
Prize. Siden har hun modtaget 
adskillige priser, blandt andet fl ere 
BBC Radio 2 Folk Awards. Eneste 
danske festivalkoncert i 2019.
www.katerusby.com

Maija Kauhanen (FIN)
Maija Kauhanen er en fornem re-
præsentant for en yngre generation 
af fi nske musikere, der fortolker og 
viderefører traditionsmusik fra Finland 
og Karelen. Hun optræder solo med 
en unik blanding af vokal, perkussion 
og strengeinstrumentet kantele. Maija 
Kauhanen (født i 1986) har specialiseret 
sig i den særlige saarijärvi kantele og 
bruger en ældgammel teknik med en 
lille træpind som plekter. Hun er virtuos 
på sit instrument og har blandt andet 
vundet The International Solo Kantele 
Competition i 2011. Som komponist og 
musiker med rødderne i den fi nske fol-
kemusik har Maija Kauhanen de senere 
år opnået et markant internationalt 
gennembrud. Hendes debutalbum “Ra-
ivopyörä / The Whirl of Rage” udgivet i 

2017 har fået en meget fi n modtagelse 
i europæiske folk- og roots-

magasiner. Eneste danske 
festivalkoncert i 2019.
www.maijakauhanen.com
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Vestergade 41
6270 Tønder
Tlf. 4280 1089

• Name it
• The new
• Hummel
• Petit by Sofie Schnoor
• Smallstuff
• Hust & Claire
• Cam Cam Copenhagen
• Saga Copenhagen
• Maseliving
• Lehof
• Ella Monster

BØRNETØJ 0-14 ÅRNyt på gågaden!

B A B Y U D S T Y R • B A B Y L E G E T Ø J

H O S T R U P S H O T E L . S Ø N D E R G A D E 3 0 . 6 2 7 0 T Ø N D E R . D A N M A R K

Tapas 165 kr.
Rejer med dildmayo

Solæg à la Hostrups

Røget laks med fennikel

Italiensk salami med pesto og løg

Kylling soufflé med tapanade af svampe

Arla unika havgus med stikkelsbær

Stort udvalg i
Amsterdam kunst artikler

alle ønskes en god festival

PÅ HELE BUTIKKEN
Vi har ALLE de kendte skomærker

UDSALGS SLUTSPURT - SPAR OP TIL 50% PÅ
MANGE MODELLER

÷20%
Åbningstider

www.topssandersen.dk

TØNDER tlf. 74 72 36 64
Vestergade 20 – 6270
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Vi sender u.b. hvis vi ikke har varer på lager.

g y

Vestergade 43, Tønder · Tlf. +45 74 72 33 83 · kirsten@andersen-tonder.dk · www.hobbysyogstrik.dk

Besøg Butikken
i festivalen

HUSK
SØNDAGS ÅBENT
den 18. august

kl. 11-15

Se de mange nyheder fra bl.a.

Personligt
VIPkort

Kom ind og bliv
VIP-kunde og
spar penge Østergade 3 • 6270 Tønder • Tlf. 74 72 48 93

SKO-BUT
IKKEN

VED TORVET

op til

50%
hele uge 34

Hele festivalen
vil der være
festlige tilbud
og kaffe på
kanden
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Kig ind til os,
vi har et stort udvalg af frisk smurte sandwich alle dage
eller hvis i "bare" vil nyde en god kage med kaffe

har vi selvfølgelig også det.
Vi ønsker alle
en god festival.
Ses i Butikken

KOGADE 5, 6270 TØNDER,Tlf. 28 89 28 87
Åbningstider: Mandag – fredag kl. 06.30-17.00 / lørdag-søndag kl. 06.30-14.00

TØNDER

Følg os på Klosterbageriet Tønder

Åbent hele festivalen
ALLE dage fra kl. 6.00

STOR MORGEN-
BUFFET KL. 800-1100

Alt til:
• morgenbordet
• frokostbordet
• middagsbordet
• kaffebordet

Ta' det med
eller nyd det
i vores
hyggelige
café

Midt på Gågaden
Vestergade 8 · Tønder · Tlf: 74 72 21 14

Fredag, lørdag, søndag og mandag
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På det amerikanske kontinent har det 
franske sprog og den franske musik sat 
sine tydelige spor. Men det lyder meget 
forskelligt.
Musikken i de tidligere franske områder 
er et hørbart bevis på den forskellige 
tone, de anderledes ord og udtale som 
det franske sprog har fået igennem 
hundrede af år.

Colins høne og den utro kvinde
Det franske sprog kom til det amerikan-
ske kontinent med de første franske op-
dagelsesrejsende i 1500-tallet. Samtidig 
med at spanske og portugisiske opda-
gelsesrejsende kom til de sydlige dele 
af Amerika, landede franskmændene i 
de nordligste egne. Med sig bragte de 
deres gamle folkesange. 
Det unge canadiske orkester Les Poules 
a Colin fra Quebec har givet nogle af de 
gamle sange nyt liv. Béatrix Méthé er 
sanger og violinist i Les Poules a Colin, 
der har taget navn efter en gammel 
fransk-canadisk sang om Colins høne. 
Hun har fået folkemusikken ind med mo-
dermælken, da begge hendes forældre 
er folkemusikere. Hun har søgt i de gam-
le arkiver og fundet ikke bare sangen om 
Colins høne frem, men også sange, som 
stammer helt tilbage fra de franskmænd, 
der kom over Atlanterhavet i 1600-tallet 
i søgen efter nye fi ske-områder. 
En af de gamle sange er “Morbleur, 
Sanbleur”, som handler om en kvinde, 

der kommer hjem til sin mand efter at 
have været lidt for længe væk. Manden 
vil straffe hende, men hun er god til at 
komme med bortforklaringer.
“Temaet med jalousi og en kvinde, der 
har været ude at føjte, har mange hund-
rede år på bagen,” siger Beatrix Méthé.
“I denne sang ender manden rent 
faktisk med at konkludere, at kvinden 
er klogere end manden,” forklarer hun 
smågrinende over telefonen fra Que-
bec.
Les Poules a Colin har på deres sene-
ste og prisvindende album ”Morose” 
både taget keltisk-inspirerede og gamle 
franske sange op, men også sange fra 
Louisiana, fordi der er en tydelig forbin-
delse mellem Canada og den amerikan-
ske sydstat.

Etniske udrenset af englænderne
Mange franske indvandrere blev tvun-
get væk fra Øst-Canada af englændere, 
der igennem fl ere hundrede år kæm-
pede mod franskmændene om over-
herredømmet i Amerika. I 1755 foretog 
englænderne en etnisk udrensning af 
den oprindelige franske befolkning i det 
område, som hed Acadia, og som de 
omdøbte til Nova Scotia, Prince Edward 
Island og New Brunswick.
Mange af de overlevende cadiens 
(folk fra Acadia) fl ygtede til sydstaten 
Louisiana, og derfor eksisterer der i 
dag den stærkt franskprægede kultur, 
cajun, som er blevet overleveret  ikke 
mindst igennem mad, musik og sprog. 
Selv ordet cajun stammer fra ordet 
cadien. En blandingskultur skabt af de 

mange indvandrere, der søgte tilfl ugt i 
området. Der var tidligere slaver, tyske 
landmænd, indianere og så en masse 
landfl ygtige canadiske franskmænd. 
Joel Savoy arrangerer cajunmusik-
festivaler og er selv en af de førende 
violinister inden for cajunmusikken. Han 
nedstammer i lige linje fra de fransk-
mænd, der blev etnisk udrenset i 1755.
“Cajun er en musik, der kun kommer 
herfra. En blanding af musiktradition fra 
bl.a. Canada, Afrika og Tyskland. Den 
synges på en gammel version af fransk 
– Louisiana-fransk. Et sprog, som tales 
her i supermarkedet, fortæller Joel 
Savoy.

Slavernes sprog
Der bor også mange andre franskta-
lende i resten af Louisiana, men deres 
sprog er fransk kreolsk, som er en 
blanding af fransk, spansk, afrikansk, 
indiansk og engelsk.
Det sprog ligner mere det, man hører 
længere sydpå i det caribiske hav. Haiti 
og ø-gruppen franske Antiller med 
blandt andet Martinique og Guadeloupe 
er blandt de franske besiddelser i man-
ge hundrede år, og både den franske 
kultur og ikke mindst sproget hænger 
ved.
Forsanger Pascal Danae fra det Pa-
ris-baserede bluesorkester Delgres 
stammer fra Guadeloupe, men er født i 
Frankrig.
“Mine forældre og mine ældre søskende 
talte kreolsk sammen, men mine foræl-
dre ville ikke have, at jeg lærte sproget, 
da vi jo boede i Frankrig. Selvfølgelig 
endte det med, at jeg er den eneste i 
familie, der i dag taler kreolsk,” siger 
Pascal Danae.
“Det er en slags knækket fransk, som de 
afrikanske slaver og de franske sla-
ve-ejere kunne tale sammen.”
Pascal Danae synger på fransk kreolski 
Delgres, som er opkaldt efter en sla-
ve-frihedshelt fra Guadeloupe.
“Jeg blander både min franske opvækst, 
min afrikanske arv og mit caribiske 
sprog,” siger Pascal Danae om den mu-
sik, han kommer til Tønder festival med.

Mange tusinde mennesker samlet i tre 
dage på et relativt lille areal stiller store 
krav til organiseringen. Hensynet til 
miljøet og den klimamæssige påvirkning 
fylder som alle andre steder i samfundet 

mere og mere på Tønder Festival. De 
senere år har festivalen lanceret masser 
af grønne initiativer, og det fortsætter 
man med de kommende år. En af større 
investeringer er en transformerstation 
på campingpladsen. Den erstatter de 
gamle dieseldrevne generatorer, så cam-
pingområdet nu får strøm fra elnettet.
Allerede i 2017 sikrede festivalen sig, 
at 95 procent af strømforbruget på 
festival- og campingområdet kommer 
fra vindenergi.
Festivalens madboder holder madspil-
det så lavt som muligt, og festivalen ud-
deler overskudsmad til lokale bosteder. 
Der er indført mere biobaseret engangs-
service af sukkerrør og organisk PLA-
plast. På Tønder Festival 2019 vil 100 
procent af engangsbestikket være 
bionedbrydeligt. 

Der bliver i år indført en affaldssor-
teringsordning, hvor publikum skal 
sortere deres affald i tre fraktioner: 
Plast, organisk affald og småt brænd-
bart.
På det mere overordnede plan har 
festivalen et samarbejde med råd-
givningsvirksomheden COWI, der har 
foretaget en række grønne beregnin-
ger af festivalens miljø- og klimamæs-
sige påvirkning. På baggrund af disse 
beregninger er der  udformet en 3-årig 
strategi for den fremtidige bæredygti-
ge indsats på Tønder Festival.
Festivalen har derudover en række so-
cialt bæredygtige initiativer. Herunder 
et frugtbart samarbejde med AsylSyd, 
og festivalen uddeler hvert år midler 
fra det eventuelle overskud til kulturli-
vet i lokalområdet. 

TEMA I TØNDER:

FAKTA:
Franske rødder i Amerika
I den canadiske provins Quebec hedder 
sproget québécois og tales af syv mio. 
mennesker Bevæger man sig ud på 
Canadas østkyst, taler man acadian 
fransk. En anden form for fransk.
I den amerikanske sydstat Louisiana 
tales der også to forskellige former 
for fransk: Louisiana fransk og fransk 
kreolsk. Plus et utal af dialekter.
Det samme billede er i Caribien. Her 
har sprogene udviklet sig forskelligt 
i de tidligere og nuværende franske 
besiddelser som f.eks. Martinique, Haiti 
og Guadeloupe.

Franske Rødder på Tønder Festival 2019
• Les Poules a Colin. Ung kvintet fra Quebec. 

Synger på fransk-canadisk.
• Vishtèn. Canadisk prisbelønnet trio fra Prince 

Edward Island (tidligere Acadia).
• Joel Savoy. violinist og cajun-musiker fra Loui-

siana – sammen med Jesse Legé og Kelli Jones.
• Delgres. Franskbaseret bluesband med rødder i 

Guadeloupe. Synger på fransk kreolsk. 
• Plantec & Startijenn. Fest-musik (Fest Noz) med 

keltiske rødder fra Bretagne.
• Shaun Ferguson. Guitarist og sanger fra New 

Brunswick, Canada (tidligere Acadia).

På årets Tønder Festival kan man høre det franske sprog sunget på mange forskellige 
måder. Alt sammen fra orkestre, der har rødder i Canada, USA og Caribien. AF CLAUS VITTUS

EN GRØNNERE 
FESTIVAL
Mindre madspild, vindmølle-
strøm, affaldssortering, bio-
baseret engangsservice og en 
treårig strategi for en endnu 
mere bæredygtig festival. 
Blot nogle af de grønne tiltag, 
Tønder Festival har sat i gang.

Musik med franske r ødder

Delgres (FR)
Pascal Danaë, guitarist, sanger og front-
mand i trioen Delgres, var for nogle år siden 
travlt beskæftiget som sessionmusiker og 
boede skiftevis i Amsterdam og Paris. En 
aften satte han sig med sin Dobro-guitar, 
spillede nogle strofer deep blues og begynd-
te at synge. Helt automatisk ramte han det 
kreolske sprog, som han var vokset op med 
hjemme i Guadeloupe i Caribien. Ideen om et 
nyt band blev født, og snart var trioen Del-
gres skabt. Med sig havde han trommesla-
geren Baptiste Bondy og sousafonspilleren 
Rafgee. De musikalske friheder er en del af 
trioen, der er opkaldt efter frihedshelten 
Louis Delgrès. Stilen er blues, roots, New 
Orleans-beat og latin med Pascal Danaës 
guitar som det bærende element. Delgres 
udgav i 2018 albummet “Mo Jodi”. 
www.delgresmusic.com

Ian Noe  (USA)
Han er det nye varme 
navn på country- og 
folkscenen i USA, og nu 
får publikum i Tønder også mulighed for at ople-
ve ham. Ian Noe (født 1990) er fra Kentucky – en 
stat, som også har fostret aktuelle navne som 
Tyler Childers og Sturgill Simpson. I 2017 udgav 
Ian Noe EP’en “Off This Mountaintop” og turne-
rede efterfølgende med canadiske Colter Wall. I 
starten af 2019 udkom hans debutalbum “Bet-
ween the Country”. En anmelder har skrevet, at 
hvis man kan lide Tyler Childers og Colter Wall – 
hvilket uden tvivl gælder for ganske mange Tøn-
derpublikummer – bør man også tjekke Ian Noe 
ud. I forår og sommer 2019 er Ian Noe på en lang 
turné i USA som support ved koncerter med Son 
Volt, Jamestown Revival, Blackberry Smoke og 
John Prine. Ian Noe har erklæret, at John Prine 
er en af hans helt store inspirationskilder. Eneste 
danske festivalkoncert i 2019.

Mandolin Orange (USA)
Country, folk og bluegrass mødes i et rig-
holdigt miks hos duoen Mandolin Orange fra 
North Carolina. Americana-traditionerne bli-
ver nænsomt båret videre, sangene er origi-
nale, og stemningen er intim, melankolsk og 
blottet for ydre staffage. Vokalharmonierne 
sidder lige i skabet, når Andrew Marlin (man-
dolin, guitar, vokal) og Emily Frantz (violin, 
guitar, vokal) folder sig ud. Andrew Marlin 
er sangskriveren, og på gruppens seneste 
album, “Tides of a Teardrop” (2019) bliver 
hans tekster om tab og sorg formidlet i et 
velproduceret og enkelt lydbillede. Mandolin 
Orange har eksisteret siden 2009 og har i 
dag et stort publikum i USA. Internationalt 
er de stærkt på vej frem og turnerer blandt 
andet i Europa i foråret 2019. Den danske 
debut sker på årets Tønder Festival. Eneste 
danske festivalkoncert i 2019.
www.mandolinorange.com

UDVALGTEUDVALGTE

BANDOMTALER
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I Kreditbanken bygger vi samarbejdet med vores kunder på gode relationer
og holdbare løsninger. Langt de fleste af vores kunder har andet og vigtigere
ting at lave, end at gå og spekulere over deres pengesager.

Derfor giver vi os tid til at lytte til både fremtidsplaner og ønsker inden vi
giver vores bud på en holdbar løsning.

Ønsker du en bank, der hellere vil binde din økonomi sammen med et
råbåndsknob end med en kællingeknude, så kig ind med dit nem.id og få
et indtryk af hvordan vi er, og hvad vi kan tilbyde. Hvis vi fortsat falder i din
smag, giver vi dig hjertens gerne et holdbart tilbud på dine pengesager.

Kreditbanken står for:

> Omhyggelig rådgivning

> Tid til at lytte

> Holdbare løsninger

> Ordentlige produkter

> Gode priser

> Kasser med betjening

> Direkte telefonnummer til rådgiver

Holdbare
LØSNINGER!

H. P. Hanssens Gade 17 · 6200 Aabenraa · Tlf. 7333 1700 · e-mail: aab@kreditbanken.dk
Perlegade 40 · 6400 Sønderborg · Tlf. 7333 1800 · e-mail: sdbg@kreditbanken.dk
Aastrupvej 13 · 6100 Haderslev · Tlf. 7333 1600 · e-mail: hds@kreditbanken.dk
Storegade 21 · 6270 Tønder · Tlf. 7333 1900 · e-mail: tdr@kreditbanken.dk

Sætter du pris på at blive behandlet gammeldags ordentligt og foretrækker du en solid lokalbank, der har sine rødder i det sønderjyske, så er Kreditbanken et godt valg for dig. Hos os er hver eneste kunde en
vigtig kunde. Derfor er du sikker på at arbejde sammen med en medarbejder, som viser dig interesse og respekt og har hjertet med i rådgivningen.
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Det bliver et brag af en fest. Musik skal der nok 
blive meget af, og mon ikke der også bliver 
plads til både kærlig hyldest og et godt grin. 
Niels Hausgaard, sangskriver, satiriker og 
debattør, fylder 75 år sidst i august i år, og det 
bliver fejret på Tønder Festival med en fødsels-
dagskoncert i topklassen. 
En række musikerkolleger vil være på scenen 
for at hylde den jyske seniorsangskriver, og 
det bliver næppe kedeligt. På scenen er Signe 
Svendsen, Allan Olsen, Steffen Brandt, Marie 
Key, Laura Mo, Christian Alvad, Finbar Furey, 
Ian McCalman og Kjartan Arngrim. Og Niels 
Hausgaard selv, naturligvis. Huxi Bach binder 
det hele sammen på smukkeste vis. 
Hvis der er en dansk kunstner, der har været 
med til at præge Tønder Festival, er det Niels 
Hausgaard. Han har været på plakaten på festi-
valen stort set hvert år siden 70’erne, har leve-
ret humor, poesi og musikalitet i stride strømme 
og har banet vejen for talrige yngre musikerkol-
leger ved at invitere dem med på scenen. 
Få sangere og sangskrivere har som Niels Haus-
gaard fat i det store brede publikum. Og respek-
ten blandt hans kolleger på musikscenen er stor.

Laura Mo: “For 10 år siden spillede jeg på 
Tønder Festival sammen med Niels Hausgaard. 
Det var min debut foran et stort publikum, og 
jeg havde store drømme, men stort set ingen 
erfaring som musiker eller entertainer. Efter 
koncerten kom Niels og gav mig en guitartuner. 
Han lærte mig på den måde helt bogstaveligt 
at stemme en guitar, og siden hen lærte han 
mig om det at være sangskriver, entertainer 
og menneske og om modet til at baske med 
vingerne og tro på sig selv. Niels er den eneste, 
der vedvarende har troet på mig igennem min 
karriere, og som altid har været der for mig. 
Niels er ikke kun den største mofo på en scene, 
han er også et menneske med hjerterum, ind-
sigt og rygrad som ingen andre.”
Kjartan Arngrim fra Folkeklubben: “Niels Haus-
gaard er af de sidste rigtige rock n’ roll’ere i 
det her land. Han skriver sange, turnerer med 
dem og stiller ikke op i alt muligt lort. Heri 
ligger vel også hemmeligheden bag hans store 
popularitet. I virkeligheden en simpel opskrift – 
som forbavsende få forstår at efterleve. Mange 
siger, Niels er sjov. Det er han også. Men for 
mig har han først og fremmest skrevet nogle 

 “Jeg ved godt, at det kan lyde lidt præ-
tentiøst. Men det betyder rigtig meget 
for mig at være tæt på naturen. Det 
er som en kirke. Jeg kan godt lide at 
turnere og se nye steder, men jeg kunne 
ikke holde ud at leve i en storby. Jeg 
vil ikke høre en masse snak, trafi klarm 
eller være midt på et torv i en storby. 
Ensomheden og afslapningen, når jeg 
er i skoven, kan transformere sig til en 
sang, og jeg har brug for det til at få 
ideerne til at modnes. Skoven er strøm-
forsyningen i mit liv. Når du er musiker, 
kan det være en hård business. Du er 
nødt til at være ren i sindet, så at sige, 
for at være i stand til at turnere, være 
produktiv og så videre. At kunne åbne 
døren og gå en tur i skoven er godt for 
min sjæl,” siger Daniel Norgren.

Tilbage til havefesten i Tønder
Den svenske sanger, guitarist og sangs-
kriver rammer et stort publikum med 
sin personlige og intense udgave af 
blues og amerikansk rootsmusik. Han 

har spillet mange gange i Danmark og 
besøger i år Tønder Festival for anden 
gang. Han glæder sig til duften af grill, 
siger han, og kalder Tønder Festival for 
en dejlig stor havefest med et afslappet 
publikum.
Daniel Norgren er født i 1983 og kommer 
fra Borås i Sverige. Han udgav sit første 
album i 2006, og siden er det blevet til 
seks udgivelser samt utallige koncerter 
og turneer rundt om i Europa og også 
USA. Daniel Norgren kalder sig selv for 
en “selfmade man”, og sammen med 
bandet frembringer han et enkelt lydbil-
lede med sin intense vokal og skramlede 
elektriske guitar i front. I studiet arbejder 
han og bandet helst med at indspille så 
live som muligt, og han udgiver på eget 
pladeselskab. Hans nyeste album er 
“Wooh Dang” fra april i år. 

Hjernevask med blues
Daniel Norgren elsker den gamle auten-
tiske bluesmusik. Og det skyldes ikke 
mindst hans far.

“Min far er musi-
ker, og jeg hørte meget musik via ham. 
Elvis Presley og rock’n’roll var en del af 
min mælk, da jeg var lille. Det fi k mig til 
at dykke længere ned i bluesmusikken. 
Jeg ville forstå, hvad det kom af – rød-
derne i musikken – og kom dybere og 
dybere ned. Jeg har lyttet enormt meget 
til amerikansk rootsmusik i mange år. 
Faktisk var der et tidspunkt i mit liv, hvor 
jeg var så passioneret, at jeg overhovedet 
ikke kunne lide anden musik. Kun gammel 
amerikansk bluesmusik. Jeg hjernevaske-
de mig selv i det,” fortæller han. 
“Jeg bruger af denne musik, ofte uden 
at vide det. Jeg forsøger at fi nde min 
egen stemme.
Forsøger at fi nde renheden i det, jeg 
gør. Sommetider farer jeg vild. Men når 
det lykkes, kan jeg sige, okay, det her er 
min musik,” siger Daniel Norgren. 

First takes på albummet
Mange af numrene på nye album “Wood 
Dang” er fi rst takes. Altså den første 

version, han og bandet 
indspillede i studiet. 
“Mange af sangene havde bandet ikke 
hørt før, vi gik i studiet. Vi gik bare i 
gang med at indspille. Det var et mål 
i sig selv, ikke at tænke for meget. Vi 
har kendt hinanden længe og bliver 
begejstret for de samme ting. Du kan 
snyde sig selv ved at sige, jo mere jeg 
spiller og indspiller sangen igen og 
igen, des bedre bliver det. Men det er 
ikke nødvendigvis sandheden. Man-
ge gange mister du det spontane og 
friske. Du kan miste inspirationen fra 
dig selv og fra nuet. Vi har forsøgt at 
indfange livestemningen og den ånd, 
der er live, hvor alting sker i nuet,” 
forklarer Daniel Norgren, der ser frem 
til livestemningen i Tønder, som han 
kalder en frizone lige som de mindre 
bluesklubber rundt om i verden: “Vi 
har brug for fl ere frizoner.”

Lange gåture alene i skoven er livsvigtige for svenske Daniel 
Norgren. Derude i stilheden modnes de musikalske ideer, og 
han fi nder det, han kalder sindets nødvendige renhed.

AF MARTIN BLOM HANSEN

har spillet mange gange i Danmark og 
besøger i år Tønder Festival for anden 

“Min far er musi-
ker, og jeg hørte meget musik via ham. version, han og bandet 

strømforsyning
Skoven er min mentale

Til lykke til
Niels Hausgaard fylder 75 år, og det bliver fejret med en gevaldig 
fødselsdagskoncert på årets Tønder Festival. Kollegerne står i kø 
for at sige tak og til lykke.

en mester 

Laura Mo: “For 10 år siden spillede jeg på 
Tønder Festival sammen med Niels Hausgaard. 
Det var min debut foran et stort publikum, og 
jeg havde store drømme, men stort set ingen 
erfaring som musiker eller entertainer. Efter 
koncerten kom Niels og gav mig en guitartuner. 
Han lærte mig på den måde helt bogstaveligt 
at stemme en guitar, og siden hen lærte han 
mig om det at være sangskriver, entertainer 
og menneske og om modet til at baske med 
vingerne og tro på sig selv. Niels er den eneste, 
der vedvarende har troet på mig igennem min 
karriere, og som altid har været der for mig. 
Niels er ikke kun den største mofo på en scene, 
han er også et menneske med hjerterum, ind-
sigt og rygrad som ingen andre.”
Kjartan Arngrim fra Folkeklubben: “Niels Haus-
gaard er af de sidste rigtige rock n’ roll’ere i 
det her land. Han skriver sange, turnerer med 
dem og stiller ikke op i alt muligt lort. Heri 
ligger vel også hemmeligheden bag hans store 
popularitet. I virkeligheden en simpel opskrift – 
som forbavsende få forstår at efterleve. Mange 
siger, Niels er sjov. Det er han også. Men for 
mig har han først og fremmest skrevet nogle 

fantastiske sange og udgivet nogle plader, 
som har været inspirerende at gå at lytte 
til i en forvirret og retningsløs ungdom. 
En sang som Fedterøv – der omhyggeligt 
langer ud efter både venstre-, midter- og 
højrefl øjen – kunne ikke være skrevet uden 
den dannelse, der lå i at lytte Hausgaards 
katalog igennem.”
Signe Svendsen: “Jeg har turneret on and 
off i over ti år med Niels. Vi har grint ufatte-
ligt meget af helt ufatteligt dumme ting. Det 
er en gave. Han ER sjov. Men han er også så 
meget mere end det. Niels er et musikalsk 
menneske med en omkuldslående timing, 
en anarkist, en arbejdshest. Han er en af de 
få, der virkelig forstår ordet solidaritet - og 
praktiserer det. F. eks. sørger Niels altid for, 
at der er penge tilbage på spillestedet, når 
han er færdig med sit show. Han ved, at hvis 
vi skal have et land med gode spillesteder, 
skal de også kunne hyre kunstnere ind, der 
er på vej op. Niels er min ven, og jeg er dybt 
taknemmelig for at have arbejdet så meget 
med ham. Alle burde gå i mesterlære hos en 
gammel rock’n’roller som ham.”



22. - 23. - 24. - 25.  AUGUST 2019 13

På Rømø og i Tønderområdet sker der
noget for enhver smag - året rundt.
De enorme strandflader og havet kalder
på legebarnet i de fleste.

Man kan suse derud af i kite-buggy, surfe,
ophøje drageflyvning til kunst, eller cykle
og ride øen rundt.

Rømø er skabt af sandet, vinden og vandet
og det er det fineste sand man får med hjem i
sandalerne efter en lang aktiv dag i det fri.

I Tønder er der ikke langt mellem de gode
oplevelser. Byens unikke placering ved marsk,
hav og grænse rummer oplevelser til mange
spændende timer - hele året rundt.

Tønder er Danmarks hyggeligste
handelsby, og har i forhold til sin størrelse
et meget varieret og rigt handelsliv med
velassorterede forretninger, især indenfor
beklædning, fodtøj og møbler.

OPLEV RØMØ - TØNDER

Læs mere på www.romo-tonder.dk

RIG PA TUR

SÆL SAFARI

Tag med på en spændende sejltur ud
i Nationalpark Vadehavet/UNESCO
til en af de store sælbanker og oplev
sælerne tæt på, når de soler sig,
tager en dukkert i bølgerne eller
endda kigger nysgerrigt efter os.

SælSafari går fra Rømø til Sild og
herfra med trækutter ud til sælernes
opholdssted,

ØSTERSFESTIVAL

I Vadehavet har vi 72.000 tons, der
venter på at blive spist. Festivalen vil
byde på aktiviteter for børn og voksne
langs hele Østerskysten, der alle skal
skabe bro imellem den klimavenlige,
proteinrige og velsmagende østers og
danskernes middagsborde.

13. 14.
oktober

Juli oktober
Danmarks bedste sæl safari

SORT SOL

Sort Sol er et naturfænomen, der
kan ses, når stære på træk samles i
store flokke for overnatning, f.eks.
i Tøndermarsken, hvor fænomenet
kan komme helt op på at rumme op
til 1 million fugle.

Lige før stærene går ned på jorden
for natten, danner de store flokke
mønstre på himlen, der næsten
formørker solen, heraf navnet
Sort Sol.

August november
En hel unik oplevelse

RØMØ MOTOR FESTIVAL

Rømø Motor Festival er for nostalgikere, der elsker
biler og motorcykler, der ikke er nyere end 1947.

Festivalen er en hyldest til løbene fra 1919-1924.
Her mødtes planetens hurtigste mænd og kvinder
for at sætte nye standarder for, hvor hurtigt et
køretøj kunne bevæge sig.

I år fejres det, at det er 100 år siden det første
race blev kørt på stranden.

RØMØ DRAGEFESTIVAL

Tusindvis af drager, i alle verdens farver
pryder himlen den weekend i september
– et fascinerende syn af former, farver
og figurer. En oplevelse for livet, for store
og små. Dragefestivalen er Nordeuropas
største internationale dragefestival.

06. 08.
September

31.
August
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ONSDAG DEN 21. AUGUST
KL. 20.00

Festivalgudstjeneste
ved sognepræst

Ian Ørtenblad, Døstrup Kirke
som vil overraske med musikindslag.

FREDAG DEN 23. AUGUST
KL. 20.00 – 22.00

Åben aftenkirke
Denne aften står kirkens dør

åben. Frem til kl. 22.00 vil du
kunne lægge din vej forbi

kirken, tænde et lys i Lyskorset

eller blot sætte sig ind på en
bænk med en kop te eller kaffe,

for at nyde tonerne af Jonathan
Laviks meditative klaverspil.

Nyd tonerne fra klaveret og

oplev lysspillet mellem alle de

levende lys indenfor og

aftenlyset udenfor.

RIG PA TUR

M/ 4 FORS.
PØLSER
1 SØNDERJYSK
SPEGEPØLSE

1 KARTOFFEL
SPEGEPØLSE

1 LØGPØLSE

1 GULDSARDEL

FESTIVAL-

110,-
SPAR 44,-

FRIT VALG 50,-

FESTIVAL-
PLATTE

130,-
HÅND-
MADDER
3 STK.

40,-

TAPAS-
TALLERKEN

99,-

SANDWICH
1 STK.30,-
2 STK.50,-
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Mød os på Brørup Marked
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SKAT
ÅRSREGNSKAB
RÅDGIVNING

BUDGET
MOMS
MM.

www.tonderrevision.dk . T: 7472 4111

God revisorbistand
- betaler sig

Vi ønsker
alle en god
Festival

Med T-Cross får du ikke bare en bil. Du får en SUV med masser af rummelighed, stor fleksibilitet, og et højt
niveau af standardudstyr, der bl.a. gør T-Cross til en af de sikreste biler i sin klasse. Den kan f.eks. hjælpe
dig med at spotte fodgængere og med at bremse i farlige situationer. Så T-Cross er på alle måder meget
mere end en bil. Og du kan bestille den fra kr. 199.990.

Vi glæder os til at se dig.

T-Cross fås kontant fra kr. 199.990,-. Forbrug v. bl. kørsel: 16,1-17,2 km/l. CO -udslip: 131-140 g/km. A - A+

Bilen er vist med ekstraudstyr.

Mere end bare en bil.

Cool. Praktisk. Avanceret.

DEN HELT NYE T-CROSS.

Åbenråvej 133, 6780 Skærbæk
Telefon: 2091 2273

Email: vibegaard@mail.dk

Er du vild med vore produkter kan de naturligvis købes der!

Du er altid velkommen hos Vibegaard. Vi kan besøges inden,
under eller efter Tønder Festival på adressen Åbenråvej 133,

6780 Skærbæk

Kig forbi Rungholt & Kunst og Bobler på festivalpladsen
og smagVibegaards lokale specialieter - Mousserende

frugtvine og safter med forsk. Smag uhm
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PROGRAM 2019  22.+23.+24.+25. AUGUST

Torsdag (22. august)

Fredag (23. august)
Kl ubscenen
16:00 Mandolin Orange
17:45 Irish Mythen
22:00 Paul Cauthen
23:45 Luke Winslow-King

Kl ubscenen
16:15 Phønix & Embla – Folk Spot
17:15 Vesselil – Folk Spot
18:15 Rannok – Folk Spot
19:15 Viik – Folk Spot
22:45 Tyler Childers
00:30  Jesse Lége, Joel Savoy 

& Kelli Jones

Jamteltet se fuldt program på skilt ved teltet

16:00 James Keelaghan
18:00 The Unwanted
22:00 Martin Harley

Open Air
12:30 The Savage Rose
14:15 Delgres
19:00 The East Pointers
20:45 Folkeklubben

Open Air
10:30 folkBALTICA (skolekoncert)
11:15 Folkeklubben (skolekoncert)
12:00 Hudson Taylor (skolekoncert)
15:00  Paul Cauthen
20:00 Jonah Blacksmith fi lmkoncert

Telt 1
15:15 Julie Fowlis
17:00 Bjørn Eidsvåg
21:45 James Keelaghan
23:30 Ímar

Telt 1
12:15 Kate Rusby
15:30  Niels Hausgaard 

75 års fødselsdagskoncert
19:30 Claus Hempler
22:45  Gregory Alan Isakov

Telt 2
18:30 Shaun Ferguson
20:15 Ruston Kelly
23:30 Tyler Childers

Telt 2
11:00 The Tweed Project
14:00   Vishtèn
17:15  Birds of Chicago
20:30  Chris Smither
23:45  Delgres

Bolero
13:00  Birds of Chicago
16:00 Caitlin Canty
19:00 John Smith
22:00  Adam Holmes & The Embers
01:00   Jesse Lége, Joel Savoy 

& Kelli Jones

Bolero
11:15 Ruston Kelly (solo)
13:00 Blair Dunlop
16:00  DR P5 live
19:15 Old Man Luedecke
22:15   Julie Fowlis
01:00 Elephant Sessions

Visemøllen
15:15 Max Gomez
17:00 Leslie Stevens
18:45 Greg Russell & Ciaran Algar
20:30 The Tweed Project
22:15  Ghost of Paul Revere

Visemøllen
15:15 Mandolin Orange
17:00  Adam Holmes & The Embers
18:45 The East Pointers
20:30 Irish Mythen

Pumpehuset
13:30   Gaffa Talk: Folkeklubben
15:45 Gaffa Talk: Irish Mythen
18:00 Les Poules á Colin
20:15 The Unwanted
22:30 Martin Harley

Pumpehuset
13:00  Gaffa Talk: 

Jonah Blacksmith
15:15  Artist Talk: 

Pascal Danaé (Delgres)
17:30 Ímar
19:45  Dan Sultan
22:00  John Smith

Ret til ændringer forbeholdes.
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Lørdag (24. august)

Kl ubscenen
15:30 Mads Hansens Kapel – Folk Spot
16:30 Odde & Nillssen – Folk Spot
17:30 Fromseier Hockings – Folk Spot
18:30  Trio Svin– Folk Spot
22:00 Breabach
23:45 Elephant Sessions

Open Air
12:30 Startijenn
14:15 Lion Bear Fox
19:00  Plantec
20:45  Skipinnish

Pumpehuset
13:00   Gaffa Talk: John Smith
15:15  Artist Talk: 

Poul Krebs & Henning Kvitnes
16:30  Max Gomez

Visemøllen (fortsat)
22:15  William Crighton
00:00  Luke Winslow-King

Bolero
11:15 Old Man Luedecke
13:00 Dreamer's Circus
16:00  DR P5 live
19:15 Calum Stewart
22:15  Susto
01:00   Ghost of Paul Revere

Jamteltet se fuldt program på skilt ved teltet

22:00 Charley Crockett

Pumpehuset (fortsat)
19:45  Arcade
22:00  Shaun Ferguson

Visemøllen
15:15  Les Poules á Colin
17:00 Maija Kauhanen
18:45  Esben Just
20:30   Jenn Grant
22:15  Leslie Stevens
00:00  Vishtèn

Bolero (fortsat)
23:00  Charley Crockett
00:45  Startijenn

Pumpehuset
13:00  Sønderjydsk Talk med

Jacob Dinesen & Thomas Rode
15:15 Jenn Grant
17:30 Maija Kauhanen
19:45 Ian Noe

Søndag (25. august)

Kl ubscenen
12:15  Plantec
15:30  Daniel Norgren
18:45  Skipinnish

Open Air
11:00  Calum Stewart
14:15 Tidelines
17:30  Hudson Taylor

Telt 1
11:00  Breabach
14:00   Gentlemen's Circle: 

Chris Smither, Dan Sultan, 
 William Crighton, James 
Keelaghan, Poul Krebs & Ian Noe

19:00  Jacob Dinesen (solo)
20:45   John Prine

Telt 2
11:00  folkBALTICA
15:45  Dreamers' Circus
17:30  Patty Griffi n

Bolero
11:15   Lion Bear Fox
13:00  Esben Just
16:00  DR P5 live 
19:15  Niels Hausgaard

Telt 1
10:45  Poul Krebs & Henning Kvitnes
14:15  Women's Circle: 

Irish Mythen, Caitlin Canty, 
Signe Svendsen, Heidi Talbot, 
Leslie Stevens & Jenn Grant

18:15 Finbar Furey
21:30  Patty Griffi n
00:45 Tidelines

Telt 2
11:30 William Crighton
13:15 Dan Sultan
16:30 Dervish
19:45  Kate Rusby
23:00 Daniel Norgren

Jamteltet se fuldt program på skilt ved teltet

12:00 Susto
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De fl este af gæsterne på Tønder Festi-
val bor på den store campingplads lige 
ved siden af festivalpladsen. Camping-
området har altid været tæt forbundet 
med festivalpladsen, og i år kan festival-
campisterne glæde sig til nye visuelle 
indtryk, særlige begivenheder, småbu-
tikker og meget mere. 

Fugle viser vej
Noget af det første, der møder årets 
gæster i campingområdet, er et rigt 
fugleliv. Der vil nemlig være fuglesil-
huetter her, der og alle vegne og i alle 
mulige udformninger. Nogle som deko-
rationer, andre som vejvisere. 
“Vi arbejder i år med fugle som tema i 
campingområdet. Vi har blandt andet 
lavet en stor installation – en platform, 
vi kalder Fugleøen, som man rigtig 

gerne må kravle rundt på. Den er i to 
lag og knap et par meter høj,” forklarer 
Anette Just, leder af den arbejdsgrup-
pe, som tager sig af atmosfære og 
kreative tiltag i campingområdet.

Tre events 
Publikum kan opleve tre særlige be-
givenheder på campingområdet. Har 
man trang til søde sager og overdådi-
ge kager, kan man glæde sig et rigtigt 
sønderjysk kaffebord fredag 23. august 
kl. 14.30 i teltet ved Campingscenen. 
Billetter til kaffebordet skal købes på 
billetten.dk – via festivalens hjemmeside 
tf.dk.
“Lørdag 24. august er der publikums-
bryllup. Et arrangement, vi har lavet i 
samarbejde med Jysk Fynske Medier. 
Det er foregået på den måde, at folk 

har kunnet tilmelde 
sig, hvis de havde lyst til at blive gift 
på Tønder Festival. Der er så udtrukket 
et par, som skal giftes under festiva-
len. Festivalen har jo i år et musikalsk 
tema med “Franske rødder”. Derfor 
arrangerer vi et fransk bondebryllup for 
dem – og samtidig synes vi jo også, at 
campingområdet er ret landligt, så det 
vil passe godt med et bondebryllup,” 
siger Anette Just.
Der er fri adgang for alle, der gerne vil 
overvære et helt unikt festivalbryllup 
under åben himmel. 
“Søndag 25. august kl. 11 har vi et 
orienteringsløb. Et løb - eller gåtur - i 
området med små opgaver, man skal 
løse undervejs. Et lille hyggearrange-

ment, hvor man kan komme af 
med sine tømmermænd, hvis man har 
sådan nogen, eller blot har lyst til at gå 
en tur med familie eller venner,” siger 
Anette Just. 

Andre tilbud
Tæt på campingområdet ligger boder 
og butikker af forskellig slags. Ikke 
mindst Instrumentteltet, hvor en række 
forhandlere præsenterer akustiske 
instrumenter af høj kvalitet. 
Camping Scenen og Jam Campen, som 
i år skifter navn til Baghaven, er scenen 
for amatørmusikere og upcomingnavne. 
Der er livemusik hver dag, jam sessions 
om aftenen samt andre arrangementer 
så som dialektfortællinger. 

gerne må kravle rundt på. Den er i to 
lag og knap et par meter høj,” forklarer 
Anette Just, leder af den arbejdsgrup- har kunnet tilmelde 

ment, hvor man kan komme af 
med sine tømmermænd, hvis man har 

Campingområdet med

Fransk bondebryllup, et traditionelt sønderjysk kaffebord 
og installationer med fugle som tema. Det er blot nogle af 
de nyskabelser, publikum kan møde på Tønder Festivals 
campingområde.

nye oplevelser

En lokal virksomhed
- en verden af muligheder!

Boilerworks A/S har specialiseret
sig i fremstilling og installation af
højtrykskedler og højtrykskompo-
nenter, vedligeholdelse og
servicering af energianlæg herunder
blandt andre affalds- og biomasse-
fyrede anlæg.
Derudover har vi et bredt sortiment
af varmevekslere og røggaskølere.

Boilerworks har en bred vifte
af engagerede medarbejdere
med dybdegående faglig viden
og erfaring.
Vores kompetenceområder
dækker over både tekniske og
administrative discipliner.

Tlf.nr.: +45 73 64 48 50 - E-mail: info@boilerworks.dk - www.boilerworks.dk

Emmerskevej 2 ∙ St. Emmerske ∙ 6270 Tønder
Tlf. 74 72 52 24 ∙ info@emmerske-biler.dk ∙ www.emmerske-biler.dk

Festival tilbu
d på

Variant 205s
1

Alle ønskes en god Tønder Festival

4595.-
inkl. presenning
og næsehjul

The 2019 tory:
John Prine (USA)* Patty Griffin (USA)* Jacob Dinesen (DK)
Finbar Furey (IRL)* Kate Rusby (UK)* The Savage Rose (DK)
Niels Hausgaard (DK) Bjørn Eidsvåg (NO)* Jonah Blacksmith (DK)
Poul Krebs & Henning Kvitnes (DK/NO) Claus Hempler (DK)
Daniel Norgren (SE)* Chris Smither (USA)* Dreamers’ Circus (DK)
Hudson Taylor (IRL)* Tyler Childers (USA)* Paul Cauthen (USA)*
Gregory Alan Isakov (ZA/USA)* Dervish (IRL)* Folkeklubben (DK)
Dan Sultan (AUS)* James Keelaghan (CAN)* Mandolin Orange (USA)*
John Smith (UK)* Tide Lines (SCO)* Joel Savoy, Jesse Lége & Kelli Jones (USA)*
Vishtèn (CAN)* Shaun Ferguson (CAN)* Elephant Sessions (SCO)*
Breabach (SCO)* Luke Winslow-King (USA)* Susto (USA)* Ruston Kelly (USA)*
Irish Mythen (IRL) William Crighton (AUS)* Lion Bear Fox (CAN)*
Greg Russell & Ciaran Algar (UK)* Skipinnish (SCO)* Caitlin Canty (USA)*
Martin Harley (UK)* Ghost of Paul Revere (USA)* Julie Fowlis (SCO)*
Jenn Grant (CAN)* Old Man Luedecke (CAN)* Charley Crockett (USA)*
Max Gomez (USA)* Arcade (IRL/SCO)* Adam Holmes & The Embers (SCO)*
Maija Kauhanen (FIN)* The East Pointers (CAN)* Birds of Chicago (USA)*
Blair Dunlop (UK)* Calum Stewart (SCO)* Ian Noe (USA)* Delgres (FR)
Les Poules à Colin (CAN)* Plantec (FR)* Esben Just (DK) Leslie Stevens (USA)*
Startijenn (FR)* Ímar (SCO/IRE/IOM)* The Tweed Project (UK/SCO)* The Unwanted (IRL)*
FolkBALTICA Ensemble (DK/D) Women’s Circle feat. Irish Mythen (IRL),
Jenn Grant (CAN), Signe Svendsen (DK), Heidi Talbot (IRL), Caitlin Canty (USA),
Leslie Stevens (USA) Gentlemen’s Circle feat. Chris Smither (USA),
William Crighton (AU), Poul Krebs (DK), James Keelaghan (CAN),
Dan Sultan (AU), Ian Noe (USA) Niels Hausgaard 75 års fødselsdagskoncert feat.
Niels Hausgaard (DK), Allan Olsen (DK), Finbar Furey (IRL), Steffen Brandt (DK),
Huxi Bach (DK), Marie Key (DK), Kjartan Arngrim (DK), Ian McCalman (SCO),
Christian Alvad (DK), Laura Mo (DK), Signe Svendsen (DK) Folk Spot 2019 Feat.
Fromseier Hockings (DK), Mads Hansens Kapel (DK), Odde & Nilssen (NO),
Phønix & Embla (DK), Rannok (DK), Trio Svin (DK), Vesselil (DK) & Víík (NO, SE, DK).

- en helt ærlig festivaloplevelse

PRODUKTION OG SALG AF ÅRETS
FESTIVALAVIS 2019
Tønder Festivalavis udkommer som annonce-
tillæg i Jyskevestkysten lørdag den 10. august og i
Ugeavisen Tønder tirsdag den 13. august 2019.
UDGIVER OG SALG:
Ugeavisen Tønder - en del af Jysk Fynske Medier
TRYK: Jysk Fynske Mediers Trykkeri
GRAFISK PRODUKTION: JFM Grafisk
Tekst: Tønder Festival, Claus Vittus, Martin Blom

Hansen, Søren Jensen Lund, Lene Jensen.
Fotos: Morten Fog, Ard Jongsma, Sarrah Danzinger,

Hugh Brown, David McClister, Kurt Henriksen,
Carsten Andersen, Rico Studios.

UGEAVISEN
T Ø N D E R

Lillegade 11 - Tønder · Tlf. 74724711
www.ugeavisen.dk/toender - ann.toender@ugeavisen.dk -

redaktion.toender@jv.dk
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag.........700-2100

Lørdag .........................700-2000

Søn- og helligdage ....1100-1900

Tlf. 0049 4663 492

NU SKAL DER SPARES… FASTE LAVPRISER, HVER DAG!
FRISK BRØD • MÆLK • OST • SLIK • KØD • PÅLÆG • KOSMETIK • ØL • VIN • SPIRITUS • SODAVAND • CHIPS • TOILETARTIKLER

WWW.ZENTRALMARKT.DK

Tilbuddene gælder til den 26. august 2019

VINE FRA HELE VERDEN

SOMMERVIN!

TYSKLANDITALIENITALIEN

FRANKRIG

TUNESIEN

TYSKLAND

FRANKRIG

TYSKLAND

SODAVANDØL DISCOUNT

Coca Cola, Fanta,
Sprite,
C
24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

16995

Danese
Primotivo Puglia
Italien
0,75 ltr. flaske

Ta’ 6 flasker

19995

Ungstein – Herren erg
Forsk. Druer, 1 ltr.

Ta’ 6 flasker

13995

Arlequin
Grenache/Rose
Vin de Pays D’oc
0,75 ltr.

Pr. flaske

2995

Langguth Vinothek
Spätlese eller Rivaner
0,75 ltr .flaske

Ta’ 6 flasker

12995

Odense pilsner/klassisk/
Giraf guld, Faxe Premium
FRIT VALG
24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

15495

Harboe - hindbær, cola,
lemon light, squash,
sport light
24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

10995

Harboe pilsner eller
klassisk
FRIT VALG
24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

11995

Royal Export, kl r frr
FRIT VALG 24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

15495

Slots Pilsner – Slots Classic
FRIT VALG 24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

12995

SUPER ØL-TILBUD

SPIRITUS

ENERGIDRIK

KOLONIAL

Monster
Forskellige
slags
12 dåser
x 0,5 liter

Pr. kasse

7995

Finish
Classic Balls
110 tabs
1 pakke

7495

Mateus
rosé eller
hvidvin
1 ltr.

Ta’ 6 flasker kun

14995

SØDE SAGER

Bischoffinger
Spätburgunder, rødvin
0,75 ltr.

Ta’ 3 flasker

9995

Chateau Mornag
Rødvin,
0,75 ltr.

Ta’ 6 flasker kun

11995

Hvedemel
Type 405

Pr. kg

293

Nutella
450 g glas

Pr. glas

1695

Aalborg
Taffel Akvavit eller
Brøndums snaps

0,7 ltr. flaske

6995

Aviation
American Gin, premium,
0,7 ltr.

Pr. flaske kun

19995

KANONTILBUD!
Königsmosel
Riesling

3 ltr. BIB - Pr. boks

5995

VI ANBEFALER!
Casa Nero
Primitivo Di Manduria
0,75 ltr.

Pr. flaske

5995

Ariel Vaskepulv
Regular/colour
170 vaske
1 pakke

19995

Raffinade Sukk
Fint sucker. 1 kg

Pr. pakke

443

Gut & Günstig
Friske fritgående æg
Klasse A, 10 stk.
Pr. pakk

1193

Lorenz
Nic Nac,
210 g

Pr. pose1495

M&M’s
Peanut – Choco – Crispy
330/281 g
Frit valg

Pr. pakke kr.1995

Yogurette
Chokolade med jordbærsmag
Pakke med 4 x 125 g

Pr. pakke1995

Haribo
Colorado – Lakridssnegle –
Lakridsparade – Phantasia
1 kg dåse

Pr. Dåse2995

Tullamor
Dew
Irsk whisky

1 ltr. flaske kun

11995

Halv Crown
Gin, 0,7 ltr.

Pr. flaske

8995

Sierra Tequilla
Sølv el. guld, 0,7 ltr.

1 ltr. flaske kun

6995
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Der er penge at spare ved at købe dufte og creme hos os...

Vi fører mange kendte mærker...

o u æ e dufte
til yske pr ser..

BEAUTY
S H O P

Bilværksted
- pa a on af a b m f. . Huyn a - Maz a m.m.

• Eneste bilværksted i Süderlügum - kun 9 km fra Tønder
og tæt ved alle grænsebutikkerne

• Værkstedsarbejde med garanti udføres
• Mazda medarbejdere med over 20 års erfaring
• Karosseriarbejde
• Eftersyn
• Vi kører din bil til dansk bilsyn
• Gratis lånebil! v

a
dansk!

Gebr. Tuschke
Gewerbestrasse 7a - 25923 Süderlügum - Tlf. 0049 4663 187025 - Mail: info@tuschke.hyundaimail.de

S E R V I C E

Mandag - fredag kl. 9.30 - 18.00 . Lørdag kl. 9.30 - 13.00
Vi glæder os til dit festivalbesøg!

Nye festival-oplevelser med

smarte briller fra...

Vi taler
dansk og foretager

synstest!

Telefon 0049 4663 189 4550
Fax 0049 4663 189 4551
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REWE Flensborg
Apenrader Str. 48-52,
D-24939 Flensborg
Åbningstider:
Mandag-Lørdag: kl. 7-21
Søndag: lukket

REWE Süderlügum
Hauptstr. 36
D-25923 Süderlügum
Åbningstider:
Mandag-Lørdag: kl. 7-22
Søndag: kl. 11-19

REWE Burg på Fehmarn
Landkirchener Weg 2
D-23769 Burg på Fehmarn
Åbningstider:
Mandag-Lørdag: kl. 7-22
Søndag: kl. 11-17
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Stadtpark

Avisen gælder fra 12.08. til 27.08.2019

Tilmeld dig vores
nyhedsbrev!

Australien
Crocodile Creek
forsk. slags,
pr. 6 x 0,75-l-fl.-krt.
(1 l = 22.22 DKK/2.97 €)
Stykpris 22.37 DKK/2.99 € pr. fl.
(1 l = 29.83 DKK/3.99 €)

ellerAustralien
Diamond Hill
forsk. slags,
pr. 6 x 0,75-l-fl.-krt.
(1 l = 22.22 DKK/2.97€)
Stykpris 22.37 DKK/2.99 € pr. fl.
(1 l = 29.83 DKK/3.99 €)

X-Ray
energidrik
koffeinholdig,
pr. 3 x 12 x 0,5-l-fl.-ks.
(1 l = 5.56 DKK/0.74 €)
Stykpris 49.99 DKK/6.68 € pr. ks.
(1 l = 8.33 DKK/1.11 €)

Budweiser
Budvar
Premium Lager
pr. 5-l-fad
(1 l = 13.99 DKK/
1.87 €)

9.35 €

69.95
DKK

Heineken Beer
pr. 24 x 0,33-l-ds.-ks.
(1 l = 10.73 DKK/1.43 €)

Harboe Sodavand
forsk. slags, delv. koffeinholdig,
pr. 3 x 24 x 0,33-l-ds.-ks.
(1 l = 4.21 DKK/0.56 €)
Stykpris 49.99 DKK/6.68 € pr. ks.
(1 l = 6.31 DKK/0.84 €)

eller Captain Morgan
Spiced Gold
35% Vol., pr. 1,5-l-fl.
(1 l = 93.20 DKK/12.46€)

Tanqueray
London dry gin
47,3% Vol., pr. 1-l-fl.

Haribo vingummi
eller lakrids
forsk. slags,
pr. 1-kg-ps.

Villosa
Sallos Big Pack
pr. 2 x 750-g-ps.
(1 kg = 26.63 DKK/
3.56 €)
Stykpris 29.85 DKK/
3.99 € pr. ps.
(1 kg = 39.80 DKK/5.32 €)

2
POSER

5.34 €

39.95
DKK

Hoppe ringrider
pr. 10 x 100-g-pk.

6.68 €

49.99
DKK

Hoppe Kieler Knacker
pr. 12 x 150-g-pk.
(1 kg = 44.44 DKK/5.94 €)

10.69 €

79.99
DKK

1,8 KG

www.REWE-graensebutikker.dkFlensborg | Süderlügum | Burg på Fehmarn3X REWE Grænsebutikker
i nærheden af dig:

EXPORT

3
KASSER

13.36 €

99.99
DKK

1,5
LITER

18.69 €

139.80
DKKEXPORT

11.36 €

84.99
DKK

13.36 €

99.99
DKK 6

FLASKER
3

KASSER

s . - .

2
STK.

9.35 €

69.95
DKK

Alt er
nyt!

I vores butikker findes service-
afdelingen med stort udvælg
af frisk kød, pålæg, ost og brød.

&ROCK
GRILL

TØNDERTØNDER

TILBUDTILBUD
FESTIVALFESTIVAL

DIN BUTIK

Nu også i
Süderlügum!

3.87 €

28.95
DKK
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NY TEKNOLOGI
SIKRER BEDRE TANDBEHANDLINGER

Sunde og velplejede tænder handler ikke kun om
at bevare et smukt udseende. Bakterier i munden
kan nemlig forårsage lungebetændelse og forværre
sukkersyge og hjertekarsygdomme. Det er derfor vigtigt
at have en god mundhygiejne og sørge for at passe
på tænderne. Men mange danskere dropper alligevel
tandlægebesøget. Det skyldes dels angst for at sætte sig
i tandlægestolen, dels at et tandlægebesøg i Danmark
er dyrt. Begge dele har man derfor taget højde for hos
Center of Dental Competence (CDC) i Niebüll, hvor 60 pct.
af patienterne i dag er danskere. Det dansktalende team
har således specialiseret sig i at behandle patienter med
tandlægeskræk, og samtidig er det billigere at besøge
den tyske klinik end en tilsvarende i Danmark. Det
skyldes, at der generelt er et lavere prisniveau i Tyskland,
og derfor kan den topmoderne tandlægeklinik, som med
18 ansatte er den største i området, satse på at være helt
fremme i forhold til den nyeste teknologi.

SPECIALIST I IMPLANTATBEHANDLING
Et af de områder, hvor patienterne kan opleve den nyeste
teknologi, er inden for implantatbehandlinger, som
klinikejer Torben Dippman er specialist i. - Her benytter vi
det nye cone beam-røntgen, så vi forud for behandlingen
fx kan undersøge hele kæbehulen, se knoglens kvalitet

og nervernes leje i kæben. Alt sammen tredimensionelt,
så skader på forhånd kan undgås. Derved bliver
implantatbehandlingen en større succes, forklarer han.

Et implantatharmange fordele: kronerogbroer,der sidder
fæstnet på et implantat, byder på høj tyggekomfort, da
tyggetrykket - præcist som ved en naturlig tand - direkte
bliver overført til kæbeknoglen. Man kan altså selv med et
implantat opbygge et stærkt bid, og pirringen af knoglen
stimulerer desuden dens beskaffenhed på en positiv
måde og forhindrer, at knoglen skrumper. Et implantat
er i princip ikke andet end en kunstig tandrod, som er
fremstillet af titan, der akcepteres 100 % af kroppen.
Titanstiften bliver under lokal bedøvelse indsat i kæben,
hvor den vokser fast i knoglen. I denne periode ( mellem
0 dage og seks måneder) må implantatet ikke belastes
og plejes godt for at undgå infektioner, som kan true
behandlingssuccessen. Når titanstiften så er vokset fast
i kæben, kan tænderne fastgøres på de kunstige rødder,
forklarer Dippmann. I mellemtiden kan et provisorium
lette både tygning og tale.

Men også den ”normale” tandlægekirurgi udføres på
klinikken, da Dippmann også er specialiseret i alle former
for oral kirurgi, som f.eks. fjernelse af visdomstænder.

SPECIALIST I IMPLANTATBEHANDLING

www.cdc-niebuell.de

SPONSORERET AF CDC DIPPMANN

.

annonce

Dansk talende tandlæge i Tyskland
- kun få km fra grænsen
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I en hyggelig villa i Niebüll ligger
en topmoderne tandlægeklinik,
hvor det dansksprogede
personale er helt fremme i forhold
til ny teknologi. Det giver bedre
behandlinger og er populært hos
de danske patienter.

Sundeogvelplejede tænder handler ikkekunomat
bevare et smukt udseende. Bakterier i munden kan
nemlig forårsage lungebetændelse og forværre
sukkersyge og hjertekarsygdomme. Det er derfor
vigtigt at have en god mundhygiejne og sørge
for at passe på tænderne. Men mange danskere
dropper alligevel tandlægebesøget. Det skyldes
dels angst for at sætte sig i tandlægestolen, dels
at et tandlægebesøg i Danmark er dyrt. Begge
dele har man derfor taget højde for hos Center of
Dental Competence (CDC) i Niebüll, hvor 60 pct. af
patienterne i dag er danskere. Det dansktalende
team har således specialiseret sig i at behandle
patienter med tandlægeskræk, og samtidig er
det billigere at besøge den tyske klinik end en
tilsvarende i Danmark. Det skyldes, at der generelt
er et lavere prisniveau i Tyskland, og derfor kan
den topmoderne tandlægeklinik, som med 18
ansatte er den største i området, satse på at være
helt fremme i forhold til den nyeste teknologi.

Specialist i implantatbehandling
Et af de områder, hvor patienterne kan opleve den
nyesteteknologi,er indenfor implantatbehandlinger,
som klinikejer Torben Dippman er specialist i.

- Her benytter vi det nye cone beam-røntgen, så
vi forud for behandlingen fx kan undersøge hele
kæbehulen, se knoglens kvalitet og nervernes
leje i kæben. Alt sammen tredimensionelt, så
skader på forhånd kan undgås. Derved bliver
implantatbehandlingen en større succes,
forklarer han.

Fuldkeramisk tandkrone på kun én time
Et andet område, CDC arbejder med, er de
såkaldte CEREC-kroner, som endnu kun tilbydes få
steder i Danmark.

- I stedet for at tage et almindeligt aftryk, som
mange patienter oplever som ubehageligt,
scanner vi tænderne med et kamera, som er
tilsluttet en computer. I løbet af få sekunder måles
tænderne præcist, og efterfølgende laver en
3D-printer en eksakt model til en porcelænskrone,
fortæller Torben Dippmann.

Forebyggelse er central
På lige så højt niveau udføres komplicerede
rodbehandlinger. CDC’s tre tandlæger
gennemfører nemlig rodbehandlingen ved
hjælp af et mikroskop, så de kan se de bittesmå
rodkanaler. Det er afgørende for en effektiv
og helende behandling og giver patienterne
tryghed. Derudover er forebyggelse af tand-
, mund- og kæbesygdomme en central del af
klinikkens arbejdsområder. En tandrensning
varer fx en hel time og udføres med både hånd-
og ultralydsinstrumenter. På den måde fjernes al
belægning - og dermed bakterier fra tænderne -
så risikoen for karies og paradentose mindskes.
Samtidig forsvinder hårdnakkede misfarvninger
fra kaffe- og te-drikning eller rygning.

NY TEKNOLOGI
SIKRER BEDRE
TANDBEHANDLINGER

For mere information www.cdc-niebuell.de

Westersteig 4, 25899 Niebüll

Telefon +49 (0)4661 6766-0

PROFIL ANNONCE

tænderne præcist, for straks derpå at fremstille en perfekt
passende porcelænkrone, ved hjælp af disse data og en
computerstyret fræsemaskine, fortæller Torben Dippmann.

Dansk Tandlæge få kilometer fra grænsen
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Bestil ophold på www.enjoyresorts.dkBestil ophold på www enjoyresorts dk

Glade forældre
leger bedst

.
,

.
.

.

Der er altid en anledning....

Vestergade 31, Havneby
DK-6792 Rømø
Tlf. +45 7475 5655

Fiskenæsvej 2
DK-6300 Gråsten
Tlf. +45 7365 0033

GRÅSTEN
OPHOLD

MEDWELLNESS
RØMØ / GRÅSTEN
MINIFERIE*
I bor i 100 m2 feriebolig indrettet med
køkken inkl. spiseplads, soveværelser,

badeværelse, opholdsstue...
Desuden brændeovn,TV og internet...

fra3.115kr.
Gælder for 2 nætter indtil
6 personer i sæson C:
17/8-21/9 & 5/10-11/10

your family

* Opholdsprisen er inkl. leje af feriebolig og slutrengøring. Fri adgang til poolområde/badeland,
fitness, wellness afdeling (børn har adgang ifølge med voksne i udvalgte perioder), legerum.
Fri adgang til internet i alle ferieboliger. El- og vandforbrug afregnes efter forbrug ved afrejse

GRÅSTEN RØMØ

GRÅSTEN

GRÅSTEN GRÅSTEN

RØMØ

2.600 m2

på Rømø
WELLNESS
1.900 m2

i Gråsten

GFRI
ADGANG

til pool/badeland,
fitness og wellness
hvor børn har adgangg
ifølge med voksne ii
udvalgte perioder

Teltet er naturligvis fra

Ring og få et uforpligtende tilbud på tlf. 75 64 10 77
www.bisgaard-telte.dk • info@bisgaard-telte.dk

Vask af pvc duge helt op til 6 m. i bredden - dugen bliver som »ny« igen!

med alle sanser

te
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Årets Tønder Festival Vine
STØT
TØNDER FESTIVAL
Køb årets festivalvin 2019
- så støtter du Tønder Festival
med kr. 3,- pr. flaske

- en helt ærlig festivaloplevelse

Milestone Red Blend
Er en pragtfuld rødvin, produceret af kvalitetsdruer fra Californi-
en. Vinen har en vidunderlig aroma af solmodne mørke bær og no-
ter af kaffe og chokolade fra den nænsomme fadlagring. I smagen
er det primært karakterer af blommer og mørke stenfrugter som
dominerer og følges til dørs af en dejlig afrundet tanninstruktur.

Milestone Red Blend egner sig fortrinligt til grillet okse- og svi-
nekød, tapas og diverse oste.

Nydes bedst ved 16-18 grader.

Milestone
White Zinfandel
Er en pragtfuld rosévin, produceret af kvalitets-
druer fra Californien. Vinen har en vidunderlig
aroma af modne jordbær og hindbær. Smagen er
rig på fuldmodne røde bær med en dejlig frisk
sødme og med et opfriskende naturligt syrebid.

Milestone White Zinfandel rose egner sig fortrin-
ligt til diverse salater, asiatisk mad og aperitif.

Nydes bedst ved 6-8 grader.

Milestone Chardonnay
Er en pragtfuld hvidvin, produceret af kvalitetsdruer fra Lodi i Californien. Vinen har en
vidunderlig aroma af eksotiske frugter, som ferskner og ananas. I smagen finder man
nuancer af fuldmodne stenfrugter efterfulgt af en dejlig frisk, naturlig syre.

Milestone Chardonnay egner sig fortrinligt til diverse fiskeretter, kylling og svinekød.

Nydes bedst ved 8-10 grader.

DIN BUTIKTF vinen kan
købes i følgende
grænsebutikker
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4+ dagene skydes i gang med en gratis åbningskoncert i Tønder søndag 18. 
august. De følgende dage er programmet sammensat, så festivalgæster og 
lokale borgere har mulighed for at opdage og opleve Tønder-egnens mange 
gode historier og seværdigheder.

• En koncert, der markerer 50-året for Woodstock-festivalen
• Kongesafari i Kong Frederik VI’s fodspor med skib og hestevogn
• Rundvisning på Schackenborg Slot
• Pub Quiz ”Festival Edition”
• Byvandring i Tønder
• Bagekursus med udgangspunkt i det sønderjyske kaffebord
• Musikteater med The BeatRoots
• En dag i Højer med fokus på Højers fantastiske historie om kaptajnsfruerne
• Gourmetmiddag sammensat af lokale råvarer og tilberedt af Restaurant ROS.
• En 4+ Hammerslagskonkurrence
• Eksklusiv ginsmagning

Projektet 4+ blev i sin tid etableret, for at festivalgæster kunne udvide deres 
ophold i Tønder Kommune i dagene op til Tønder Festival.  4+ består af en 
række begivenhedsrige helhedsoplevelser i form af arrangementer, der re-
præsenterer en bred vifte af Tønder Kommunes unikke tilbud inden for kultur, 
natur, geografi , smag, viden, erhverv og mennesker. Alle oplevelsesture er med 
professionelle guider, og der er lagt vægt på hyggeligt samvær.

Læs mere og køb billetter via www.tf.dk og følg med i dette års 4+ program på 
www.facebook.com/4plusoffi ciel

Oplevelser i dagene op til

Succes-konceptet 4+ med forskellige arrangementer 
og aktiviteter rundt om i Tønder Kommune fi nder sted 
for femte år i træk.

festivalstart
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4+ åbningskoncert på torvet i Tønder 
søndag d. 18. august kl. 15.00. 
Koncerten er med Signe Svendsen og 
band og der er gratis adgang for alle.

Igen i år afholdes den hyggelige 4+ 
Brunch og morgensang på Hagge’s 
Musik Pub. Pianist Ghita Svensen 
står i år for selve morgensangen.

Kom med på Konge Safari til 
den tyske ø Hallig Hooge, hvor vi 
sammen med Sort Safari følger i 
fodsporet på Kong Frederik VI. 

4+ tager på tur til Møgeltønder, 
hvor vi skal se Schackenborg 
Slot, den smukke Slotsgade og 
byens helt specielle kirke.
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• Tagarbejde

• Udskiftning af døre og vinduer

• Ny-, om- og tilbyg

• Renovering

• Kranopgaver med egne lastbiler

...og meget mere

TØMRER OG SNEDKER MED 
FOKUS PÅ KVALITET

Tilbyder løsninger indenfor
bogholderi til store og små
kunder

Support-Te
am Tønder ApS

Ønsker jer
alle en fan

tastisk

Tønder fest
ival 2019

Alexandrinevej 1, 6270 Tønder
Lisa Sønnichsen 7472 8000

liso@support-team.dk . www.support-team.dk

Frifelt 1 6280 Højer 74782149

SERVICE
VÆRKSTED

Vi ønsker alle
en god

Tønder Festival

SvendWind
Automobiler A/S
Frifelt 1 6280 Højer 74782149
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TORSDAG
18.00 - 22.00 Tømmermænd

FREDAG
15.00 - 18.00 Max Wolf Duo

19.00 - 22.00 Folk Fellows

LØRDAG
14.00 - 18.00 Den Skaldede

trommeslager

19.00 - 22.00 Folk Fellows

22.00 - 02.00 Jens Falck

KOS ML AR ´RAC

DE´ NOK DERFOR...
ØSTERGADE 61 - 6270 TØNDER - TLF. 53 25 86 04

LIVE MUSIK

Den populære

FLÆSKESTEG
SANDWICH
Hele festivalen

kr.50,-

på Carl Skomar i Tønder Festivalen

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG KL. 8-19
LØRDAG OG SØNDAG KL. 8-18

BAGEREN ÅBNER KL. 6.30

Tønder
TLF. 73 92 21 21

100,-Flere varianter. 8 x 120-150 g. Kg-pris maks. 104,17.

Sammensæt din
egen grillmenu

Stort udvalg af
kød og tilbehør fra
slagterens grilldisk

8 stk.

Kød og
tilbehør til
grillen

Se det store udvalg hos din lokale Kvickly slagter. Udvalget varierer fra butik til butik.

Slagtermester Jan Henriksen

2019
Egnsspillene

HØJT TIL HIMLEN

Sorgagre
Frit fortolket af Sten Kaalø
Gæsteskuespiller
BODIL JØRGENSEN

Instruktion: Kristian Hald
Opføres ved Ballum Kirke

Onsdag 4. september 2019 kl. 19,30
Torsdag 5. september 2019 kl. 19,30
Fredag 6. september 2019 kl. 19,30
Lørdag 7. september 2019 kl. 19,30
Søndag 8. september 2019 kl. 15,00
Søndag 8. september 2019 kl. 19,30

BILLETTER KØBES PÅ
WWW.HOEJTTILHIMLEN.DK

Billetter: 150,00 kr. stk. + gebyr
Billetgebyret returneres ikke ved aflysning

Der kan købes varme drikke og grillpølser.
Kom i god tid og husk varmt, vind- og vandtæt tøj.

UDSOLGT

Nyhed – dansk design
Lampe
Vinkøler og højtaler
Alt i en
Fås i 3 str.

Fra kr.799,-
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Vesterholm ApS

Nu venter vi bare på at musikerne kommer.....

Rigtig god festival!
EDC Vesterholm ApS har siden 1999 støttet Tønder Festival.
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Læs mere på: www.revisor.dk

”...måske en idè
at lade andre
med lokalt kendskab
i Tønder
ordne tallene ?”

Toosbuys Torv 3, 6261 Bredebro • Telefon: 74 71 17 96
Åbningstider: mandag til fredag fra 9.30-18.00 & lørdag fra 9.30-14.00

www.hklindt.dk • facebook.com/henningklindt

GODE FESTIVALTILBUD
Klindt Jagt & Outdoor forhandler
førende kvalitetsmærker inden-
for jagt, fiskeri og friluftsliv, bl.a.
beklædning fra populære Fjällräven,
Härkila, Seeland og Deerhunter.

Hos Klindt Jagt & Outdoor finder du
også alt til hunden, et stort udvalg
af fiskeudstyr, nye og brugte våben.

VATTERET DEERHUNTER
JAKKE TIL DAMER/HERRER
Str. S-5XL - Førpris 599,-
FESTIVALPRIS
KUN 499,-

FESTIVALTILBUD:
VED KØB I FESTIVAL-
UGEN GIVER VI ET
PAR STRØMPER U/B

GATEWAY GUMMISTØVLER TIL DAME //HERRER
Flere modeller
og farver
KUN 499,-

Ndr Landevej 39
DK-6270Tønder
+45 7473 4040
www.kjelkvist.com

Vi ønsker
alle en god
festival!

Vi ønsker

alle en god

festival!

2017

.

Jørgensgårdvej · DK-6240 Løgumkloster

Tlf.7474 34 39
www.loema.dk • Følg os på

MERE TID TIL DIG SELV?
Opdateringer
og service
udføres
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Hagge’s Musik Pub

A

Festivalen

starter

på Hagge´s

Uffe Nielsens Maskinfabrik

Hydrovej 3 . DK-6270 Tønder
Tel. +45 74 74 31 15
Fax +45 74 74 31 21
abtek@abtek.dk
www.abtek.dk

• Siloer
• Big bag stationer
• Småkomponent anlæg
• Sigtemaskiner
• Pneumatiske transport
systemer

• Receptstyrings-
systemer

• Elektroniske
forvalgs vægte

• Vægtbeholdere
og tanke

• Dampanlæg
• Naturgasinstallationer
• Smedearbejde
• VVS

Hør om stedets historie, om feltherren og nationalhelten Hans Schack, som byggede
slottet, om slottets beboere gennem tiden og guldfundene ved Gallehus.

Ekstraordinære rundvisninger i forbindelse med festivalen:
Tirsdag d. 20. august kl. 11.00
Onsdag d. 21. august kl. 11.00
Torsdag d. 22. august kl. 11.00
Fredag d. 23. august kl. 11.00
Lørdag d. 24. august kl. 11.00

esøg Schackenborg Slot

Køb billet på Schackenborg.dk



Han J. W gn r
f dt og opvok t i T nd r h r r ti andt d
t r t m d ign r . Han må og å vær n af d m t
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Stort Wegner ShoWroom
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kampagne
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LandsdeLens største udvaLgg oog bedste Mogens Haansen tiLbud
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MøbelHuseTs
klassiske foldebord

43.998,-

m d
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ekSkLUSiVt hoS
møbeLhUSet 2

FeStiVaLtiLbUd hoS møbeLhUSet 2 - gågaden i tønder

Åbningstider:
M - f 10.00-17.30
l 10.00-16.00
s

Møbelhåndværk i særklasse
- siden 1949.

10.00-16.00
Brdr. jacoBsen · tønder aps

vestergade 35 - 39 · dk 6270 tønder
tlf. 7472 2081

www.m b hu 2.
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