Pinsen 2018, Fanø

Det er med stor glæde vi hermed kan præsentere en CD med Fanø Fiddlers.
Den er et resultatet af Fanø Fiddlers mangeårige virke, og rummer et udpluk
af de numre - highlights - vi har spillet gennem tiden. Derfor har den også
fået den muntre titel “Greatest Hits”.
CDen markerer også afslutningen på Fanø Fiddlers, som nu er ved at
komme til skelsår og spredes for alle vinde. Mange har være med i
forskellige led af rejsen fra de startede som 6 årige til idag, hvor de er 15 til
17 år. Forrest som indpisker, inspirator og lærer er selvfølgelig Tove de
Fries, en ildsjæl af de sjælne, uden hvis ildhu og insisteren intet at dette
havde fundet sted. Fiddlerne er blevet podet med en forståelse for den
gedigne traditionelle fanøske og danske folkemusik, hvilket afspejler sig på
CDens valg af danske numre.
Folkemusik handler om netop folk og musik; om møder mellem mennesker,
om musikalske venskaber og om venskaber der går i arv. CD’en afspejler
også den langvarige og meget indholdsrige kontakt med musikere fra Cape
Breton, først og fremmest Merion Dewar og Troy McGillvray. Disse har
nærmest fungeret som mentorer for fiddlerne gennem workshops, lektioner
og ikke mindst fælles koncerter. Derfor er Cape Breton musikken fyldigt
repræsenteret med hele sæt spillet nøjagtig som til de Cape
Bretonske baller. Næppe nogen andre danske musikere spiller denne musik
med samme nerve og indforståethed.
Ja, en æra er slut. Men med sig har de en uvurderlig ballast af fantastisk
musik og musikalske oplevelser og møder med dygtige musikere, som -

hvem ved - kommet til at følge den hvor de kommer frem. Måske kunne
man også sige at en ny æra begynder?
Den forrygende historie om Fanø Fiddlers er nu dokumenteret.
Historien om hvor langt man kan komme når man tror på det. CDen står
som et taknemmeligt minde om denne rejse. Om hvordan børn fra et lille
samfund kan løfte sig som rejsende kulturbærere 6000 km henover
Atlanten til ligesindede i Nova Scotia.
Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at sige et af hjertet TAK! Vi var
aldrig nået hertil, hvis ikke det havde været for den enorme hjælp, støtte og
opbakning vi har modtaget fra en masse dejlige mennesker og
venligtsindede institutioner. Vi håber andre kan blive inspireret af Fanø
Fiddlers eksempel. Og at alle jer, der har været med til at gøre det muligt, vil
nyde musikken, energien og friskheden på denne CD.

Tusind tak!
Alle gode hilsener Fanø Fiddlers

