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RUED LANGGAARD FESTIVAL:
Weekendens Rued Lang-
gaard Festival bød på masser
af oplevelser til de mange

gæster. Og arrangøren kunne
konstatere markant frem-
gang i antal tilskuere.

- Vi er simpelthen så glade

for afviklingen af årets festi-
val. Det er gået rigtig godt, og
der har været masser af
gæster overalt, og der har

været en klar fremgang i
forhold til sidste år. Der er
slet ingen tvivl om at festiva-
len har fået et hak op i for-

hold til sidste år, siger festi-
valens primus motor, domor-
ganist Birgitte Ebert. 

De udendørs arrangementer under Rued Langgaard Festival trak også mange mennesker til. Her på
Domkirkepladsen lørdag formiddag.

Sønderjyllands Symfoniorkester leverede en flot koncert lørdag aften i Ribe Domkirke.

Forrygende flot Rued Langgaard Festival
Der var masser af mennesker til festivalen
AF BO MAIMBURG
bom@ugeavisen.dk

Dan Møller, Ribe, har an-
meldt Rued Langgaard Festi-
valen:

Så er tonestøvet efter Rued
Langgard Festivalen omsider
ved at lægge sig. Efter at en
liflig musikalsk hvirvelvind
har huseret mellem kirker og
caféer - medbringende et
sandt overflødighedshorn af
musik, film og foredrag.

Fin åbning
I år var Rued Langgaard i
selskab med Richard Strauss.
Begge var de musikalske
vidunderbørn og begge skab-
te de stor musik. Den største
forskel er måske, at Strauss
levede i berømmelsens lys,
mens Langgaard døde i en-
somhed og glemsel.

Festivalen åbnedes på
domkirkepladsen med taler,
himmelsang fra kirkens
rytterspir og en blæser-
aperitif spillet af Slesvigske
Musikkorps. En fin åbning,
som antydede festivalens
spændvidde. Aftenens kon-
cert var sammensat af sange
og klaverstykker fra det
romantiske- og længselsfulde
hjørne. Smukt sunget af
sopranen Dénise Beck, og
indfølende og inderligt ak-
kompagneret af Berit Johan-
sen Tange ved flygelet.

Musikken kunne bære
Fredag aften var Langgaards
store orgeldrama Messis på
programmet. To timers or-
gelmusik, som er sammensat
af meditative fortolkninger

af bibelske tekster. Nej, det
er bestemt ikke et oplagt
musikvalg i vores moderne
zapper-kultur - Men jeg måt-
te overgive mig. Musikken
kunne bære. Ud over et uen-
deligt og omskifteligt tone-
hav. Flemming Friis for-
måede at holde os svævende,
så musikken blev til musik!

Vi fik det hele
Også Strauss overrasker.
Han levede et helt igennem
pænt og borgerligt liv. Med
en pæn kone og et pænt hus.
Alligevel var det ham, der
forargede og rystede hele det
borgerlige parnas med sin
opera Salome, der for fuld
udblæsning satte kvindens
begær og frigørelse på dags-
ordenen. Og gjorde manden, i

form af Herodes, til en ynke-
lig figur!

Med Thomas Dausgaard
som dirigent for Sønder-
jyllands Symfoniorkester fik
vi det hele. Den højspændte
og fortættede musik. I stadig
skiften mellem storm og
stille. Som uden ophold be-
væger sig mod den absolutte
katastrofe. Flot spillet! Det
kneb med balancen mellem
sangerne og orkesteret. Så
den stakkels Herodes måtte
på alle måder slide hårdt for
at trænge igennem. Og Salo-
mes lokkende dans? Den
klarede Thomas Dausgaard
fra dirigentpodiet, måske
bortset fra den kvindelige
ynde! Også Langgaards
”Vaarbrud” blev dirigeret
med stor indlevelse. I før-

stesatsen det spirende forårs
myldrende stræben mod
solen, afløst af andensatsens
stille strygerhav, som strøm-
mede mod os fra alle kirkens
kroge.

Alt det andet
Og så var der jo alle de andre
festivalindslag: En forrygen-
de koncert med violinisten
Johannes Søe Hansen og
pianisten Christina Bjørkøe:
Helt igennem suverænt spil
med et utroligt overskud. En
festlig og flot finale med det
altid velspillende Esbjerg
Ensemble. Jacob Kirke-
gaards finurlige lydkoncert
om Rued Langgaards natte-
vandringer. Foredrag og film.
Og ikke at forglemme, festi-
valens kunstneriske leder

Esben Tange, der på for-
nemste vis kæder det hele
sammen. Han mestrer kun-
sten at sætte ord på musik-
ken. Med vid og humor.

Kort før sin død skrev
Langgaard følgende: ”Den
evige varieren af den poeti-
ske klangskønne musik er
livet.” Jeg tror, Birgitte Ebert
siger det samme. Og med sin
utrættelige indsats for Rued
Langgaard Festivalen, for-
søger hun at sende bud-
skabet videre til os. Det lyk-
kedes! Musik er mere end
underholdning - musik er et
ekko af noget andet.

Anmeldelse: Ekstase, længsel og begær

POLITI: Søndag formiddag gik
både politi, brandvæsen og
redningshelikopter i aktion
ved Vadehavet ved Store
Fennevej ud for Gredstedbro.
Forinden havde en familie
kontaktet politiet med be-
kymrede miner om en 24-årig
mand, der havde forladt
hjemmet i nedtrykt sindstil-
stand.

- Vi igangsatte en efter-
søgning af manden og fik et
tip om, at han opholdt sig
omkring Kongeåslusen. Og
rigtig nok befandt han sig
cirka 1000 meter ude i vandet,
så han blev reddet op af en
helikopter og fragtet til Syd-
vestjysk Sygehus i Esbjerg,
fortæller Morten Andersen
fra lokalpolitiet i Ribe.

24-årig mand reddet
ind fra Vadehavet

1. Martin A. Hansen (1909-55).
2. Georgien. Byen har ca. 1,2
mill. indbyggere.
3. 1/16.

4. Hugin og Munin.
5. George Washington (1732-
99).

Hække svar

Kunst: Efter ønske fra Ribe
Katedralskoles rektor, Bent
Karsdal, har elever og lærere
på skolen siden maj kunnet
kigge på to bronzeskulpturer,
som den lokale kunstner, Ole
Videbæk, står bag.

- Jeg er meget fascineret af
Ole Videbæks lerfigurer i
menneskestørrelse, men
sådanne ville nok ikke passe
ind her, da de nemt kunne gå

i stykker, så jeg har fået ham
til at lave dem i bronze. Det
er jo også dejligt at have
værker fra en lokal kunstner
til at pynte her, sagde Bent
Karsdal, da figurerne blev
præsenteret mandag efter-
middag.

Bronzemennesker
på Katedralen
Ole Videbæk har lavet to bronzeskulpturer
til Ribe Katedralskole

AF RENE A. NIELSEN
ran@ugeavisen.dk

Bent Karsdal har fået sit ønske opfyldt om at få udstillet nogle af
Ole Videbæks skulpturer.


