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Yderligere spørgsmål til festival-
programmet vil blive besvaret på 
pressekonferencen, som også giver 
mulighed for individuelle inter-
views med huskunstneren.

klinger af. Og de gør det med et nyt re-
pertoire og en friskpresset CD i bagagen.

Sangerinden og akkordeonspilleren  
Justine Boesen lagde i mange år både 
stemme og ansigt til ensemblet, og nu 
står hun over for sit eget kunstneriske 
gennembrud. Med stort håb og stolthed 
præsenterer folkBALTICA denne unge 
og modige musiker som huskunstner 
2023. I løbet af festivalen vil Boesen røre 
publikum med sang og drømmende spil 
blandt andet sammen de to tidligere med-
lemmer af ensemblet, Mathæus Bech og  
Sebastian Bloch. Efter sidste års  
succesfulde ”folkBALTICA-salon” i Augus-
tianas palæ ved Augustenborg fjord mødes 
atter et udvalg af kunstnere for at inspirere  
hinanden og publikum under Boesens 
musikalske ledelse.

Nord • syd-koncerten afholdes for  
tredje gang med det skandinaviske band 
Víík og multikunstneren FLO - en af de 
mest beundrede upcoming italienske  
sangerinder. Med sit eksplosive udtryk 
skriger, danser og forvandler Víík folkevi-
ser og fortællinger til uigenkendelighed. 
FLO finder en balance i sine sange mellem 
ekstase, melankoli og det teatralske, som 
er typisk for Syditalien. En aften fuld af 
kontraster og harmoni.

folkBALTICA begiver sig ud på et  
musikalsk strejftog igennem Østersø- 
landene med den svenske folk’appella-
kvartet Kongero, den finske duo Pokela 
& Järvelä og musikerne fra Summers & 
Silvola, en skotsk-finsk duo, der har hjem-
me i Norge. Herudover bliver Duo Ruut 
fra Estland også et højdepunkt. Kernen i 
deres musik er minimalistisk, men pakket 
med nye og opfindsomme ideer. Deres lyd 

bindes sammen af en enkelt kantele og  
deres to forskellige stemmer.

I løbet af festivalen kan de besøgende 
opleve i alt 27 koncerter på 23 forskelli-
ge spillesteder i Schleswig-Holstein og  
Sønderjylland. Det er nu tredje gang, at 
folkBALTICAs hovedkoncerter finder sted 
i Robbe & Berkings Classics værftshals 
helt særlige atmosfære. 

Billetter og info på www.folkbaltica.de/dk 
og på alle Reservix-salgssteder.

„Aber Mut heißt nicht, keine Angst zu  
haben. Mut heißt, dass man trotzdem 
springt. Und ich weiß, dass man die Angst 
vergisst. Die Angst vergisst, wenn man singt.“  
(Da draußen – Sarah Lesch) 

Nutidens samfundspolitiske emner kom-
mer sjældent til sagen på en så vedkom-
mende vis som i de tekster, Sarah Lesch 
skriver. Til hovedkoncerten i skibsværftet 
Robbe & Berking d. 12. maj 2023 bringer 
den tyske sangskriver publikum til latter, 
tårer og fremprovokerer eftertanke.

I 2013 tog festivalens kunstneriske  
leder, Harald Haugaard initiativ til folk- 
BALTICA ensemblet med det formål at 
bidrage til talentudviklingen i Syddan-
mark og Schleswig-Holstein og udvikle 
grænselandets musikalske traditioner.
Ensemblet har udviklet sig til at være 
en rigtig publikumsmagnet i de seneste 
år og kan i 2023 fejre 10-års jubilæum.  
Sammen med udvalgte kunstnere  
åbner de 45 medlemmer festivalen ved 
de to åbningskoncerter i hhv Sønderborg 
og Husum og optræder igen ved afslut-
ningskoncerten i Flensborg, når festivalen  
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folkBALTICA vover springet sammen 
med publikum for sammen at udleve 
”Mod & Håb” gennem musikken. Med 
titlen „Mut & Hoffnung • Mod & Håb“ 
præsenterer folkBALTICA den 19. ud- 
gave af festivalen, som spiller fra d.  
6. - 14. maj 2023 med et enestående 
program.

„

Tekst- & billedmateriale
folkbaltica.de/presse/dk

Justine Boesen


