Førdefestivalen 2008.
Unesco og EU har valgt 2008 til sit ”Year of Intercultural Dialoque”.
Førdefestivalen som vanligvis har geografisk tema havde derfor valgt Dialog
som tema i år.
Hele åbningskoncerten var viet til Sigøynermusik for fuld udblæsning. Stærk
kost for uvante ører? 11 mands orkesteret ”Fanfare Ciocarlia” fra Romania
med gæster fra hele Balkan, sidst og på overtid legenden Esma Redzepova fra
Makedonia, som har sunget siden 1943. Det svingede voldsomt, ikke let at
sidde roligt på sin stol!

Til gengæld stod tiden stille på min favorit koncert med ”Le Trio Joubran” fra
Palæstina. Anbefaler deres CD fra Etnisk CDklubb på det varmeste! Gruppen
består af de 3 brødre Joubran. De spiller på Oud, forløberen til den europæiske
lut. Den første Oud er over 5000 år gammel og blev brugt i Mesopotamia (Irak).
Lyden af tonerne er som creme fraiche for øregangene, en vemodig, dyb, mørk
tone. Musikken gir mange associationer, specielt til spansk musik! Araberne
(Maurerne) trengte som bekendt ind i Spania i det 8. årh. En af de vidunderlige
melodier ”Masar” mindede om Ravels ”Bolero”. Brødrene komponerer
musikken inspirert af palæstinsk poesi og af den tradisjonelle musik.

Også på koncerten med årets talenter får musikken fra palæstina stor plads.
Talent 2008 bestod af 9 unge folkemusikere fra Palæstina, Ægypten og Norge.
Steinar Ofsdal og den danske specialist på bl.a. arabisk og balkanmusik Lars Bo
Kujahn var ledere for projektet. Musikkerne fra Palæstina og Ægypten viste
meget flot samspil, mens de to norske feler ikke rigtig fik indpas. 3 syngende
jenter, èn fra hvert land havde fin kontakt, de sang nydeligt sammen på
hverandres sange. Denne uge i Førde må blive et minde for livet for disse unge
musikere. Efter Førde rejser de sammen til Ægypten.
Svensk folkemusik er bare herligt, igjen i år havde Førde besøg fra Sverige,
menlig gruppen Frifot bestående af Lena Willemark (fele og sang), Per
Gudmundson (fele og sang) og ikke mindst Ale Möller (mandola, sang og
fløjter). De har spilt sammen i 20 år og er hver for sig flotte musikere. De
fremførte bl.a. en koral som de har fundet hos en gammel svensk bosætning i
Ukraine, så da fik vi lært lidt historie også.

Det som står igjen fra dette års festival er det utrolig smukke vejr og alle de
fantastiske, improviserede samspil. Som når norske Ragnhild Furebotten
spontant hopper -, minutter senere hopper - også vidunderlige Gjermund Larsen
op på scenen til danske ”Haugaard og Høirup” midt under deres Sønderhoning
dansespil. Tydelig til enorm overraskelse og glæde for danskerne og sandelig
også for os dansende, det blev herligt, vildt og kraftfuldt spil.
Nattetimerne med Gabriel Fliflet blev fascinerende. Han inviterer musikere op
på scenen og de igjen inviterer spillevenner . Her slog svenske Ale Möller sig
løs med mandola og sang i samspil med ”Hyperborea” fra Finland og Catriona
Macdonald fra Shetland (fra String Sisters) til fryd for alle os som holdt ut til de
små timer.
I Førde er der så utrolig mange spændende musikere, man må bare komme og se
og høre selv, det er umuligt at beskrive med ord.

Så er der alle de flotte møder med mennesker, hyggelig samtale på broen,
spontan middag med dansevenner, lunch på Café Pikant med andre, infosamtale
med Fredriksen og alle hans spændende etniske CDer, nærkontakt med nogen af
de herlige musikkere, spændende møder på dansegulvet, nachspielene på
campingen osv osv.
Glæder os allerede til næste års festival, hytten er selvfølgelig reserveret.
Drømmen er en festival hvor ”DANSEN til alverdens rytmer” står i sentrum og
at alle internasjonale dansere sætter kursen mod Førde juli 2009.
Mange hilsner fra
Jone Michaelsen, Bergen IFK (fotograf) og Susanne Pihl, Lågen IFK (skribent).

