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Kultur

Byfestival med pondus
NorthSide er opgraderet fra en musikdag i 2010 til en to-dages-festival i 2011
med plads til 10.000 tilskuere og en stribe verdenskendte musiknavne

mer indløste billet, og det var
ikke en drømmestart.
»Vi tabte over en million.
Det begyndte at regne klokken
otte om morgenen og stoppede
igen lige før fodboldlandskampen gik i gang ved 20-tiden,«
fortæller festivalarrangøren.

Af Randi Rehmeier
rare@stiften.dk

Skal sælge flere billetter i år
Royal Unibrew er hovedsponsor for NorthSide, og sammen
med billetsalget skal det hol-

de festivalens økonomi på benene.
Brian Nielsen har sat en øvre billetgrænse ved 10.000 publikummer af hensyn til toiletforhold, personale og den generelle koncertoplevelse. Sælger NorthSide under 8000 billetter i 2011, vil det gøre ondt.
Igen.
Det øspjaskregnede sidste
år, da NorthSide blev fyret affor første gang. 5000 publikum-

Hvor pokker er Ådalen?
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Men byen har et hav af koncertvenues, festivaler og tilbagevendende udendørsarrangementer i årets løb. Er der
virkelig basis for en festival
midt i Aarhus? Hvordan kan
det løbe rundt?
»Det er der ingen der siger,
at det gør!« udbryder Brian
Nielsen og kan ikke lade være med at grine.
Han er professionel agent
for en lang række danske
bands, der iblandt Nephew,
Spleen United og Aqua, og
trækker på en årelang erfaring fra musikbranchen.
Men sommervejret og befolkningens luner er han ikke herre over. Han kan bare forfølge
drømmen og krydse fingre.

»Vi håber selvfølgelig, at
alle kan se, det er en fed begivenhed og en succes for byen.
Byen skal ville os, og det har
kommunen også vist ved at
støtte med tilskud og en underskudsgaranti,« forklarer
Brian Nielsen.

I år bliver vejret forhåbentlig
bedre, og foreløbigt har NorthSide offentliggjort cirka halvdelen af festivalplakatens navne.
Om resten afslører han, at
de er internationale snarere
end nationale. Som programmet set ud nu, er der både
rock, indie, pop, elektronisk
og lidt hiphop annonceret,
og det er et bevidst bredt program, som også vil afspejle de
kommende koncertnavne, fortæller Brian Nielsen:
»Det er en afvejning af,
hvad der giver et homogent
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FESTIVAL: Suede. The Streets. Band of Horses. Elbow.
Disse store rocknavne og flere
til er blevet højaktuelle samtaleemner iblandt århusianske
musikelskere på det seneste.
Anledningen er NorthSide
Festival. En byfestival, som
sidste sommer var en enkelt
koncertdag på Tangkrogen,
men som i år er udvidet til to
dage og dermed en fuldblodsfestival i pinsen. Billetprisen
er 695 kroner for begge dage,
mens en endagsbillet til Skanderborg Festival til sammenligning koster 950 kroner.
»Vi er ikke en fire-dagesfestival, og derfor er der en logisk forskel i prisen. Men vi
sætter også tæring efter næring og prøver at sikre, at arrangementet er så spiseligt
for folk som muligt,« forklarer
Brian Nielsen, hovedarrangør
på NorthSide Festival.

program, og hvad der er rentabelt på den lange bane. Vi
bliver ikke alt for hardcore og
genrelåst på nuværende tidspunkt. Hvis der er nogen, der
efterlyser noget, så må vi gøre
det godt igen i 2012.«
Den nye byfestival ligger
i pinsen. Det meste af Aarhus har fri den følgende mandag, det er altid et plus, men
hvad vigtigere er: pinsen er
et smørhul imellem markante musikfestivaler i både indog udland.
Blandt andre broderfestivalerne Hurricane og SouthSide
i Tyskland.
»De er med som partnere,
og det er en af grundene til,
at vi har en ganske god chance for at lande gode internationale navne. Vi prøver at skille
os ud og skabe en skarp profil.
Mange synes, det er interessant at høre et band, som ikke
er fundet lige om hjørnet.«
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KORT: Julie Barsøe

Sidste år var NorthSide placeret på Tangkrogen. I år rykker
arrangementet til Ådalen i
Åbyhøj, primært på grund af
den store outdoor-udstilling,
Sculpture by the Sea.
»Det er kommunens helt
store prestigeprojekt, så vi
fik at vide allerede dengang,
at vi ikke kunne forvente at
få Tangkrogen i 2011. Men
det er fair nok,« siger Brian
Nielsen.
Travbanen har været kraftigt på tale, det samme har Vestereng, som lægger plæne til
Grøn Koncert hver sommer.
Men på grund af støjrestriktioner endte NorthSide 2011
på en hidtil ukendt koncertplads i Åbyhøj. Det er i virkeligheden ret perfekt, fortæller
arrangøren.

»Vi blev lykkelige, da vi så
stedet. Infrastrukturen er perfekt, der er betonplads lige ved
siden af, hvor vi kan parkere
de tunge trailere med udstyr,«
siger Brian Nielsen, og for
publikum er Ådalen også et
godt bytte for Tangkrogen:
»Det er meget bynært, og alligevel er der træer omkring
én. Der er stor afstand til de
nærmeste bygninger og ingen klaustrofobiske fornemmelser.«

Ingen camping på byfestival
NorthSide kalder sig ganske
vist en festival, men du kan på
forhånd godt glemme alt om at

NorthSide kan blive landets største festival

Jesper Mardahl er ikke i tvivl, den nye festival har et kæmpe potentiale som både publikumsmagnet og Aarhus-branding
Af Randi Rehmeier
rare@stiften.dk

FESTIVAL: »Vi bruger meget
tid på at diskutere, hvad andre
byer gør. Her har vi en event
med et stort udviklingspotentiale, og som på sigt kan blive
den største og vigtigste festival i Danmark,« siger Jesper
Mardahl.
Han er leder af det musikalske netværks og innovationscenter, PROMUS i Aarhus. Han mener, at det er på

høje tid at tørre øjnene efter
langstrakt tuderi over, at Herning, Horsens og Randers løber med store koncertnavne
som Kylie Minogue, U2 og
Kraftwerk. Aarhus er og bliver en musikby i sin egen ret.
Ikke mindst i kraft af de mange festivaler, hvor NorthSide
er den seneste i rækken.

Vi kan lidt af det hele
NorthSide debuterede med én
musikdag i 2010, som bliver til
to dage og dermed en fuldgyl-

dig festival i år. Dermed er den
én blandt mange.
Aarhus Took It er den største og vigtigste hiphop-festival
i Danmark. SPOT Festival er
den internationale branchefestival, der præsenterer Danmarks talentmasse for udlandet. Present Aarhus dyrker
clubscenen, Jazzfestivalen er
helt sin egen, og sådan supplerer byens musikfestivaler hinanden, forklarer Jesper Mardahl, og der er bestemt også
plads til NorthSide.

»Det er en mere klassisk festival for et publikum end for
eksempel SPOT Festival. Og
det er ret fantastisk, at vi har
alle de her festivaler med hver
deres profil. De træder ikke
hinanden over tæerne, men
repræsenterer hver deres niche i den musikalske kultur,«
siger han.

Lad os klappe i hænderne
Jesper Mardahl, som har
mange år i musikbranchen
bag sig, hæfter sig især ved by-

festivalens programændring.
Sidste år var der udelukkende danske navne på plakaten,
men i år har NorthSide plukket topnavne fra både ind- og
udland.
»Det ser altsammen meget
fornuftigt ud. Og jeg tror meget på konceptet BYfestival.
I stedet for at ligge i telt kan
man gå hjem i seng,« siger
han og tilføjer, at han på musikmiljøets vegne håber, at århusianerne bakker op om begivenheden.

»Jeg mener bare, at vi
skal klappe i hænderne over
NorthSide. Vi skal være glade
for, at nogen laver sådan et arrangement, som peger fremad
i stedet for at gå på opdagelse
i nostalgien. Det kan blive en
alvorlig og vigtig begivenhed
for byen, og jeg håber, at publikum tager den til sig.«

