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Festivalen afholdes ved Marstal Lystbådehavn, hvor 
et stort festtelt rummer scene og dansegulv, medens 
scenen i sejlklubben er café-indrettet til hygge og 
lytten. I ro-afdelingen er der frit slag – alle kan skrive 
sig på den opstillede tavle.

Unikt for festivalen er, at alle uden undtagelse 
kommer gratis ind. Dette i kombination 

med at færgepriserne til øen er væsentligt lavere 
end tidligere, gør festivalen selvskreven i manges 
kalendere. 

Foreningen præsenterede en perlerække af 
internationalt anerkendte musikere sammen med 
det meget store antal entusiastiske og dygtige 

danske musikere. Dette 

er grundstammen i hele festivalen – 
den store skare af musikere, sangere 
og dansere, der optræder for og med 
hinanden.

Fra St. Petersborg i Rusland kom Svetlana 
Stavitskaya og Vladimir Ushakov. De 
har besøgt Danmark gennem flere år, og 
var også i Marstal i 2016. De leverede 
et internationalt og afvekslende, 
topprofessionelt program startende til 
kirkekoncerten torsdag aften. Marstal 
Kirke var fyldt til bristepunktet og duoen 

leverede en forrygende koncert.

Norge blev repræsenteret af en af Nordeuropas 
dygtigste harmonikaspillere: Kjell Harald Langhaug. 
Kjell Harald godt kan lide at være i Marstal, og 
også han har spillet til festivalen flere gange. Han 
akkompagneredes bla. af dygtige Per Bredesen på 

Ærø Folkelige Musikforening afholdt sin 
24. harmonikafestival i maj 2017.

Svetlana og Vladimir fra St. Petersborg i teltet.

Kjell Harald Langhaug optræder i Marstal Kirke torsdag 
aften.

Festivalen foregår ved Marstal Lystbådehavn

Teltet er allerede fyldt fra starten - og der er også god gang i dansegulvet.
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kontrabas.

Fra Sverige kom Tunnbybälgarna under ledelse 
af Börje Färm. De er velkendte af det ærøske 
publikum og har aldrig holdt sig tilbage fra 
at spille i byen lørdag formiddag samt i ro-
afdelingens lokale ud mod havnen i løbet af hele 
weekenden. Denne gang var ingen undtagelse 
og publikum glædede sig over de meget fint 
afstemt stemmer – både harmonikaernes og 
Annas smukke og blide sangstemme.

Også de to sidstnævnte ensembler kunne 
høres i Marstal Kirke - ligeledes med stor 
succes. Foreningens formand Vibeke Lykke 
Friis udtaler: ”Det er en fantastisk oplevelse 
af være i en totalt fyldt kirke og høre nogle af 
de fineste musikere på instrumentet. Man skal 
komme i god tid: kirkebænkene bliver hurtigt 
fyldt!”

Danske Christian Søgaard Trio var 
en stor oplevelse. Det er historien 
og fortællingen i sangene, der er 
omdrejningspunktet, når trioen 
underholder. Tekstforfatterne har 
noget på hjerte og instrumenterne, 
ja de fortæller muntert videre på 
historierne, når ordene holder op. 

Selvfølgelig var der også lokale 
islæt: Hermann Gehring og 
Troels Mark Pedersen spillede 
i vanlig sikker rytmisk stil, og 
lørdag aften sent og traditionen 
tro optrådte "De Småborgerlige”, 
et maskulint sømandskor med rod 
i Marstal. Koret fyldte som altid 
teltet helt op. De er uimodståelige 
i deres optræden, hvor hver enkelt 
sanger giver alt, hvad stemmen 
formår. Suppleret med finurlig 
præsentation af programmet, er 
korets optræden altid et stort hit.

Der var folkedans for alle både lørdag og 
søndag formiddag. I øvrigt præges hele festivalen 
af mange dansere på det store dansegulv hele week-
enden.

Og den store finale søndag satte med 40 unge 
dansere fra Bernstorffsminde Efterskole i originale 
folkedragter med fuld fart og smittende glæde et 
festligt punktum for en herlig week-end med rigtig 
mange store musikalske oplevelser. 

På gensyn i 2018 den 24. – 27. maj, hvor 
foreningen fejrer 25 års jubilæum med fuldt knald. 
Programmet er selvfølgelig ikke helt på plads 
endnu, men aftalerne med Happy Skvett fra Norge 
og Cultbandet fra Sverige er for længst på plads. 

På foreningens hjemmeside - www.harmonika-
festival.dk - kan man følge med i forberedelserne 
til jubilæet i maj 2018.

Christian Søgaard Trio giver den gas.

Tunnbybälgarna i Marstal Kirke. Anna synger smukke viser.

Benny's Tøzer spiller udelukkende melodier, i hvis navn, der indgår et pigenavn.


