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Festival » På Northside er man bevidst om, at man henvender
sig til et bestemt segment. Johnny Madsen kommer
eksempelvis ikke. 

Henrik Marstal 
ph.d. i musikvidenskab og medlem af Kulturministeriets kanonudvalg for musik

P
rofilen er markant, og
programmet præget
af kærlighed til
musikken.

Sådan siger Henrik Mar-
stal, ph.d. i musikvidenskab
og medlem af Kulturministe-
riets kanonudvalg for musik,
om den aarhusianske festival
Northside, som foregår i
Ådalen den 11. og 12. juni.

Arrangørerne samlede sid-
ste år en række danske navne
i regnen på Tangkrogen, men
i år bugner programmet af
større, internationale rock-
navne som Interpol, Elbow
og Editors. 

Henrik Marstal udtrykker
sig i begejstrede vendinger:

»Det er første gang, at jeg
ser et så seriøst program uden
for Roskilde. Det er spænden-

de, at det foregår i Jylland, og
mon ikke festivalen vil til-
trække mange københavne-
re.«

Henrik Marstal hæfter sig
bl.a. ved det britiske band
The Vaccines og ikke mindst
Elbow, som gav en totalt ud-
solgt koncert på The O2 Are-
na i London mandag aften.

Interessante bands
»Elbow er godt set. Bandet
har ikke spillet ret meget i
Danmark, og der er mange,
som gerne vil høre det. The
Vaccines er også interessant.
Det er sådan et band, man
kunne have forventet på
årets Roskilde Festival. Pro-
grammet vidner om, at boo-
kerne har kærlighed til
musikken og ikke bare vil
skabe en hurtig forretning.
Det sidste har vi set alt for
meget af i Danmark de sene-

ste år. Og det glæder mig, at
nogen vil skabe en kvalitets-
festival, som ikke kun hand-
ler om at kunne præsentere
Madonna eller Bruce Spring-
steen,« siger Henrik Marstal,
som dog har en smule kritik
til arrangørerne af Northside
Festival.

»Suede falder lidt udenfor.
Det sløver profilen en smule,
da det ikke har udgivet ny
musik i meget lang tid. Og
man kan diskutere, om Tina
Dickow og De Eneste To er
lidt for brede navne. Det klæ-
der dem at spille i denne sam-
menhæng, men der går lidt
for meget Familien Danmark
i den. Men der er stadig langt
til festivalen i Skanderborg,
som bevæger sig i mange for-
skellige retninger. På North-
side er man bevidst om, at
man henvender sig til et
bestemt segment. Johnny

Madsen kommer eksempel-
vis ikke.«

Publikum bestemmer
På Danmarks Smukkeste
Festival i Skanderborg er man
også imponeret over pro-
grammet på årets Northside
Festival.

»Men vi konkurrerer ikke
med andre festivaler,« fast-
slår booker og marketingchef
J.P. Andersen, som i høj grad
planlægger festivalprogram-
met ud fra publikums ønsker.

»Give the people what
they want,« hedder mottoet i
Skanderborg. Derfor kan
bøgeskovens gæster i år læg-
ge ører og øjne til koncerter
med svenske Robyn, ameri-
kanske The National og wali-
siske Tom Jones.

»Publikum fortæller os,
hvad det vil høre, og det skal
vi bare holde os til. Det er

gået fint indtil nu. Vores
festival skal ligne en engelsk
pub; der er både en punker,
en forretningsmand og to
gamle damer, der drikker kaf-
fe. Vi vil skabe et rum, hvor
alle har det rart sammen.«

Jesper Mardahl, daglig
leder på Promus - Produkti-
onscenteret for Rytmisk
Musik i Aarhus, roser også
Northside Festival.

»Programmet er kompakt,
og navnene hænger godt
sammen musikalsk. Der er en
vis stilistisk kontinuitet, og
det er positivt ment,« siger
Promus-lederen.

Opbakningen til byens

nye festival er stor. Omkring
7.000 Facebook-brugere er-
klærer, at de synes godt om
Northside Festival. 

»Genialt program:) Giv
den lige videre til Roskilde
Festival,« skriver Nete Hou-
mand Jørgensen på Face-
book.

Tag den, Roskilde
Flere anfører, at de i år fore-
trækker Northside Festival
frem for Roskilde Festival,
som endnu ikke har offent-
liggjort mange store navne
til årets festival på Dyrskue-
pladsen. De største navne er
Iron Maiden og Kings of
Leon.

Brian Nielsen vil ikke kom-
mentere programmet på Ros-
kilde Festival.

Han indrømmer dog, at of-
fentliggørelsen af navne på
landets øvrige festivaler på-

Koncert med det engelske band
Editors i Koncerthuset i DR-byen.
I forgrunden sanger, guitarist og
pianist Tom Smith. Arkivfoto: Mar-
tin Rosennauer/Polfoto

Elbow fra England på Arena-
scenen, Roskilde Festival.
Arkivfoto: Valdemar Jørgensen

Mest seriøse festival 
uden for Roskilde

Program: Der er ros og en smule ris til arrangørerne af årets Northside-program.
En musikdebattør kalder festivalen den mest seriøse uden for Roskilde. 

KASPER SCHÜTT-JENSEN
kasper.schutt@jp.dk

Det regnede hele dagen, da den
første Northside Festival sidste
år blev gennemført på 
Tangkrogen. Færre end 5.000 
mennesker mødte op.
Arkivfoto: Helle Arensbak
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