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folkBALTICA ser fremad - økonomisk stabilitet og sensommerfestival.
”Vi stoler bevidst på håbet,“ siger Elisabeth Kose og Nele Spitzley - folkBALTICAs festivalledere „for håb er tillid og optimisme. Det er vores pligt at bringe kulturen og dermed musikken tilbage på scenen - For kunstnerne og for publikum.“
På trods af pandemien fortsætter den dansk/tyske musikfestival arbejdet – nu med bred og forøget støtte fra tilskudsgiverne. En særlig tak går til Flensborg by og Slesvig-Holstens delstatsregering, der begge øger deres tilskud fra
2021. Derudover har både Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg i det forgangne år også givet tilsagn om
økonomisk støtte til arbejdet med den grænseoverskridende musikfestival. „De forøgede tilskud er ikke bare en stor anerkendelse af de seneste års vellykkede udvikling af festivalen, men muliggør først og fremmest, at vi nu kan se fremad
med solid økonomisk forankring.“, siger kunstnerisk leder Harald Haugaard.
Arbejdet med planlægningen af folkBALTICA 2021 er derfor i fuld gang. Årets udgave af festivalen finder af gode grunde ikke sted i det tilstundende forår, men vil derimod spille i hele region Sønderjylland/Schleswig i sensommerens
klare lys d. 2. – 12. september. Programmet fokuserer på danske og tyske kunstnere og kommer bl.a. til at indeholde en
„Grænseløskoncert” med et til lejligheden sammensat orkester med musikere og musik fra Slesvig-Holsten og Sønderjylland. For at imødegå udfordringerne af eventuelle covid-19-restriktioner har festivalen søgt mod spillesteder, der
giver så optimale fysiske rammer som muligt. Bl.a. er det lykkes festivalen at vinde Robbe & Berking Classics atmosfærefyldte skibsværftshal ved Flensborg havn til tre større koncerter.
Det fulde program forventes præsenteret d. 3. maj 2021, som også kommer til at markere åbningen af forsalget til festivalen. Yderligere information og forespørgsler om interviews modtages på presse@folkbaltica.de eller telefonisk på
+49 461 1829 3616. Billeder findes på www.folkbaltica.de/presse.
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