Æ Tinusers Fodspor og V. Poulsens Kapel.
I Æ Tinusers Fodspor har navn efter de tre vestjyske brødre og spillemænd - Æ Tinuser- fra
Vrøgum, også kaldet Oksbøl-brødrene. I mere end et halvt århundrede frem til 1970'erne spillede Æ
Tinuser til alle former for fester på egnen fra Ribe til Skjern. De havde deres storhedstid i 50'erne,
hvor de et år var ude at spille 307 gange. Fra midten af 60’erne måtte de nøjes med at spille til
bryllupper, guldbryllupper o. l. og overlade scenen til den yngre generation med jazz og rock´n rollmusikken. Men samtidig kom den nye folkemusikbølge til at betyde, at der blev sendt bud efter
brødrene til at spille den traditionelle musik i folkemusikhuse og til gammeldansballer og mange
andre steder. Unge spillemænd og -koner flokkedes om dem for at lære taw’et, tempoet,
danseforløbet og historierne Tinusbrødrenes repertoire bestod foruden af polkaer, valse, hopsaer og
skottisher af en række specielle pardanse som Sortbroget ko, Røv te æ dar og af trekanter, Gammel
tretur, flere kvadriller.
I Æ Tinusers Fodspor spiller med Æ Tinusers originale besætning violin, klaver og basun/trommer.
Lene Halskov Hansen har kendt og spillet med Hans Tinus og udgivet en bog om ham, Anders
Ringgaard spiller trækbasun og stortromme og har efter erhvervelsen af Ejnar "Tinus" gamle basun
fundet den originale Tinuslyd, og Jes Kroman og Malene Daniels Beck har begge kendt brødrene og
spillet deres musik. Anders Christensen vil opfriske de specielle danse fra brødrenes repertoire og
sammen med musikerne fortælle om traditionen.
Den anden halvdel af ballet spilles af trioen V. Poulsens Kapel med den aktuelle besætning af
’brødrene’ Valdemars (Jes) og Vagn (Sonnich og ’lillesøster’ Vera (Malene). ’Brødrene’ startede
med at spille traditionel dansk musik, som de lærte den fra alle deres forbilleder og venner som
Evald Thomsen, Fløjte Niels, Alfred, Hans Jørgen Christensen og mange flere. Gruppen har også et
stort repertoire af og stor kærlighed til traditionel Shetlandsmusik, Cape Breton og fransk-canadisk
musik. I 2005 indspillede de CD’en Fanden er løs. Hvad de vil berige os med i anden halvdel af
ballet, vil vi glæde os til med spænding.
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