Førdefestivalen 2006.

Den er heftig – lørdagsnatten på Sunnfjord Hotel.
Dansegulvet koger af vuggende SAMBA rytmer. Musikkerne henger
nærmest ut over scenekanten og er en del af den dansende organisme.
Valdir Santos plus tre medmusikanter har os alle i sin hule hånd. De er
fulde af rytmer og smittende smil og glæde. De yngste har nok øjnene
specielt på den unge, nydelige trekkspiller Alberes!
Vår medbragte ungdom Vibeke fik kys på kinden af ham så festival-armbåndet
skal nok ikke klippes af på l æ n g e.

Tema på den 17. Førde Internasjonale folkemusikfestival var Brasil.
Vi mødte Sambagrupper, en Capoeiragruppe og det som gjorde stærkest
indtryk Nambiquara People, indianere bosat i regnskoven i Amazonas og

1

stærkt truet af udryddelse. De 6 mænd spillede på sine lange, hellige
bambusfløjter, indimellem akkompagneret af rytmiske stamp. Fløjten er lige så
gamle som folket, den har bare få toner, de må være mindst 6 for at spille sin
musik. De nydelige toner gik ret til hjertet. Efter Førde skulle de til RidduRiddu
festivalen, aldrig havde de mødt urfolk fra andre lande og glædede sig utrolig
meget til at møde samerne.
I år var man aldrig i tvivl om temaet. Åbningskoncerten hed Brasil! Brasil!
Under sidste halvdel blev stolene fjernet og gulvet åbnet for dans. Det var en
god idè for hvem kan sidde stille til de eggende rytmer, men der kan aldrig blive
den store stemning så tidligt i festivalen og slet ikke alle turde entre det store
gulv i idrætshallen.
Vi som ”plejer” at være på festivalen blev også lidt forvirrede for vi ”plejer” at
bruge åbningskoncerten til at få et overblik og så købe billetter. På den anden
side hvis det var vi gamle som skulle bestemme havde festivalen nok været lille
og intim som den første i 1990! Der er nødtvendigt med fornyelse, men
ledelsen må kende sin historie.
I år var der 250 artister fra 21 lande.
Talent 06 var unge folkemusikere fra Estland, Elfenbenskysten og Norge. De
havde en fin forestilling ledet af Steinar Ofsdal og Kouame Sereba. Især Sandra
Sillamaa fra Estland med sine fløjter og sækkepipe spillede med stor indlevelse.
A Filetta, 8 mænd fra Korsika sang polyfon sang, vi som var på festivalen i1995
glemmer dem aldrig. I år gæstede 5 kvinder fra Sardinia festivalen med
polyfon sang. Actores Alidos. Jeg var meget spændt. Hørte dem første gang på
gaten i Førde. Det var utrolig smukt. De har forskellige stemmer som ligger tæt
under hinanden. Foruden religiøse sange havde de barne- og kærlighedssange.
På nogle af sangene blev de akkompagneret på Launeddas. For mig som elsker
sækkepiper var dette instrument næsten endnu mer spændende. Orlando Mascia
havde 3 fløjter i munden samtidig, spillede forskellige melodier samtidig og
brugte kinderne som ”sæk”. Utrolig fascinerende at se på og lytte til. Desværre
måtte jeg gå fra deres koncert i kirken, lyden var så høj at jeg havde problemer
med at skelne tonerne, i stedet for nydelse blev det lidelse. Heldigvis fik jeg
nyde dem ved flere andre lejligheder.
Det er ikke let at stoppe med at skrive der er så mange indtryk i krop og sjæl
bl.a. hørte jeg toppen af samspil. Ellika Frisell fra Sverige på fele, Solo
Cissokho fra Senegal på Kora og Bruce Molsky fra USA på guitar. Ofte er den
slag samspil interessant, men her blev disse tre til èn organisme.
Pg.a. mit manglende overblik var der en
del koncerter jeg ville ha gået på, hvis
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jeg kunne begynde forfra på festivalen. Selvfølgelig kan man læse programmet
grundigere, men det er bare ord. Vi havde f. eks glædet os til at danse gresk dans
til Taximi fra Hellas/Sverige, men de havde fået besked om koncert, tog dog et
par dansenumre da de opdagede alle de utålmodigt trippende int. folkedansere
i kanten af det gabende dansegulv.
På gallakoncerten lørdag dukkede der nye artister op og desværre ikke en eneste
gruppe fra Brasil. Vi møder så meget fremmed musik at det er flot med
gentagelser. Men det er måske igjen ”plejer” som sniger sig ind. For os som er
på hele festivalen har det ofte været en afsked med den flotte musik vi er blevet
så glade for.
Jeg har en bøn til festivalen om at få fuldstændig klarhed på forhånd med
hotellet om adgang/ikke adgang for ungdom. Klart at det er forbudt at servere
alkohol til en ungdom, men det kan vel ikke være forbudt at være i lokalet i
følge med voksne. Vår ungdom kom ind og havde en uforglemmelig aften, men
vi måtte igennem èn times unødvendig diskusjon, selv om vi på forhånd havde
undersøgt med festivalen og købt billett.
Det som sidder igjen efter denne festival er sambarytmerne og de smilende,
glade, udadvendte artister fra Brasil. De havde virkelig taget noget af sine
varme fra sit hjemland med sig herop til os.
Ros til alle frivillige som igjen i år gjorde en meget god job.
Hytten er reservert til Førdefestivalen 2007, vi glæder os allerede.
Sæt kryds i kalenderen 5.-8. juli du også, jeg garanterer at du får 4 flotte dage!
Gå ind på www.fordefestival.no der ligger masse flotte billeder.
Skribent Susanne Pihl (Lågen IFK)
Fotograf Kari Kvisselien (Lågen IFK)
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