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Nye cd’er

ROCK
MichelBelli:”Tælletilti”
###¤¤¤

Det lader sig ikke skjule, at
den vokale påvirkning fra
faderen Peter Belli slår igen-

nem i Mi-
chel Bellis
nye album,
der kommer
tre år efter
debut-cd’en.

Stilen er en blanding af det
karakteristisk anråbende og
det momentvis sprøde, tilsat
elementer af uforfalsket gara-

ge-rock. Michel Belli fortæl-
ler i sangene bl.a. om sin op-
vækst, hvor han i sine første
otte år boede i campingvogn
i Valby og siden rejste rundt
med sin familie til markeder,
cirkus og byfester. Det kunne
han måske også skrive en bog
om, men har altså her valgt
at sætte toner på sit farverige
liv. Bogen havde nok været at
foretrække, da hans kompo-
sitioner bevæger sig inden for
et snævert register og med en
melodiøsitet, der er ladt tem-
melig meget i stikken. (Gipsy
Music)Aksel Brahe
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JAZZ
Superfly:”Airways”
###¤¤¤

37 minutter i selskab med
Mydtskov, Nordal, Gryholt
og Olskær er en kort flyve-

tur. Vi er
rimeligt
trygge på
turen med
den sam-
menspillede

besætnings anden cd. Fløjet
bliver der i jazzens, rockens,
reggaens og countryens luft-
lag. Kompositioner er egne,

med Olskær og Gryholt som
garanter for det lyriske, ef-
tertænksomme. Mydtskovs
ene nummer står for det let-
tere turbulent rockede, og
Nordals er som den lydige
passager med sikkerhedsbæl-
tet spændt under hele rejsen.
Men hans guitarspil giver den
som urolig passager - umis-
kendelig Nordalsk sound. De
tre ”kollektive” kompositio-
ner er mere flyvske (sorry!),
eksperimenterende, rådvilde,
hvilket dog skærper opmærk-
somheden. (Gateway Music)
Mikael Krarup

Fynskogflyvsk
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ROCK
NikolajogPiloterne:”ValbyTown”
###¤¤¤

Fra at være en kulturelt lidt
upåagtet forstad til Køben-
havn er Valby i de senere år

vokset til
lidt af et in-
sted med en
smuk til-
vækst af nye
gallerier og

spillesteder garneret med et
cafe-liv i passende omfang.
Det er blevet en bydel med
tryk på. Det er der også på

det nye udspil fra Nikolaj og
Piloterne, hvor forgrundsfi-
guren med efternavnet Chri-
stensen præsenterer en mu-
sikalsk hyldest til Valby, der
har været hans mangeårige
hjemsted. Der er ikke megen
sødladen nostalgi i resultatet,
der tværtimod er blevet en
rå og rap opdatering af tin-
gene, som de tager sig ud nu.
Der er et stænk af anarkisme
over pladen med barsk lyd i
mange numre. Alt i alt er den
musikalske kvalitet dog ikke
voldsomt overbevisende.
(Warner Music) Aksel Brahe
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JAZZ
JazzkvintettenMagnify:”Sing”
####¤¤

Lyt til titelnummeret ”Sing”.
En oplagt appetitvækker til
Magnify’s seneste cd-udspil,

nu også på
usb-nøgle,
skæg idé.
Sangbart,
lyrisk le-
gende, med

en konstant underliggende
rockbeat i rytmegruppen.
Ikke alle ni kompositioner
er dog lige gang-/sangbare.

Nogle er New Yorker-kom-
plekse, funkede, lidt rodede,
f.eks. ”This is D.” og ”More
of the Same”. Kvintettens
musikere ført an af Magnus
Thueland på altsax og Gu-
stav Rasmussen på trombone
er gode til at lytte til hinan-
den. Fynske Kasper Tagel ud-
mærker sig ved sin fine for-
nemmelse for bassens rolle.
Hele herligheden er indspil-
let i N.Y.C. I flere numre for-
nægter den bløde nordiske
tone sig dog ikke, bl.a. netop
i titelnummeret. (Gateway
Music)Mikael Krarup

Jazzderrocker
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Rock Hard Power Spray mel-
der sig klar til at vælte ind- og
udland bagover med grup-
pens tredje album, der er
indspillet live i studiet med
horder af nøgne mænd, 100
kasser Ceres og tøndevis af
kaffepunch.

- Man kan godt sige, det
ind imellem blev en smule
løssluppent. Vi tog dog in-
gen stoffer i øvelokalet den-
ne gang. Det ventede vi med
til studiet, siger Frederik
Valentin, mens han ruller
sig et stykke Beatles-tobak,
som han ryger lidt på, in-
den han går i køkkenet for at
lave hjemmelavet vegetar-
pizza.

Én ting er at placere med-
lemmerne fra Rock Hard Po-
wer Spray i et studie eller på
scenen sammen. Noget helt
andet er at lade dem dele lej-
lighed.

Mattias Hundebøll og
Frederik Valentin bor væg
ved væg på Frederiksberg i
København i en lejlighed,
der ligner en teenagers våde
drøm med bunkevis af pla-
kater, genbrugsmøbler og
en karruselhest stjålet i et ti-
voli.

- Frederik havde lånt min
sofa to måneder i træk, så det
var oplagt, at han overtog det
ene værelse, da jeg blev single,
fortæller Mattias Hundebøll.

Han kalder lejligheden en
banegård. Fordi de to musi-
kere aldrig er hjemme mere
end 15 minutter ad gangen
i dagtimerne, og fordi der
har været en del besøg af det
modsatte køn.

Vil høre omgruppesex
Bag døren på Mattias’ væ-
relse hænger en spisesed-
del fra Ekstra Bladet, der fik
Rock Hard Power Spray på
Danmarkskortet: ”Koncert i
Odense endte som sexshow”.
Siden har de både lavet man-
ge shows og fået meget sex.
Rock’n’roll-myten er ikke så-
dan at kue.

- Det er stort set umuligt at
leve vores liv med faste kære-
ster. Men ikke kun fordi det
vrimler med piger til kon-
certerne. Når man skal være
kreativ, kræver det, man kan
drikke sig i hegnet, spille pool
og høre plader hele natten.
Hele ugen. Det kan man ikke i
et fast forhold, fortæller Mat-
tias Hundebøll og skænker

nylavet stempelkandekaffe.
Derfor er der heller ikke

mange ballader at hente på
gruppens aktuelle, tredje al-
bum med den ligefremme
titel ”If You Think Our Last

Two Records Sucked - You’re
Gonna Love This One!”.

- Der er kun to tekster om
kærlighed og sådan noget
hverdagslort. Hvem fanden
gider høre rock om kærlig-
hed? Man vil sgu da høre om
gruppesex, politik og religion,
mener Frederik Valentin, der
har skrevet hovedparten af
teksterne.

Han tilføjer: ”De fans, vi
fik, da vi begyndte, er jo hel-
ler ikke 17 år mere. De er 23-
25 år og vil gerne have noget
dybere. Derfor forsøger vi at
give dem et mere nuanceret

-Såkan
vilidt
igen...

ROCK
RockHardPowerSpray:”IfYouThink
OurLastTwoRecordsSuckedYou’re
GonnaLoveThisOne”
####¤¤

Som det sig hør og bør skal
jeg indledningsvis informere
om min inhabilitet. Jeg ken-
der nemlig to af medlemmer-
ne i Rock Hard Power Spray
særdeles godt.

Med dette af vejen skal
det konstateres, at Oden-
se-kvartetten har foretaget
et markant skifte på deres
tredje album. Efter to effek-
tive punkrockplader, hvor
melodierne var i centrum
og blev holdt i en stram pro-
duktion, flyder formen væ-

sentligt mere. Numrene er
flere steder blevet længere,
opbygningen varieres, og in-
strumenterne får lov at stik-
ke af og syre ud. Fra at ligge
et sted mellem Foo Fighters,
Cali-punk og Queens Of The
Stone Age har bandet fået et
mindre poleret udtryk. Voka-
lerne leveres nu både af gui-
tararkitekten Frederik Valen-
tin og den vanlige forsanger
Mattias Hundebøll, og det
sker flere steder i kor. Samti-
dig er den trukket længere til-

bage i produktionen.

Melodierne er dernede
Omvæltningen betyder, at
man skal bruge et par gen-
nemlytninger på at vænne
sig til det snavsede udtryk
og fraværet af de hitsøgen-
de omkvæd, der tidligere
var centrum. Det betaler sig
dog at hænge i, for numre
som ”Much More Music To
Be Fucking On Drugs To”,
”Sweet Little Girl” og ”Co-
penhagen Bells” viderefører

RockHardPowerSprayversion
■ Odense-bandet
lader rocken syre ud
og sætter intensitet
over melodi på udfor-
drende og mestendels
vellykket treer

■ Drengerøvene fra
Rock Hard Power
Spray udsender i
dag gruppens tredje
album

■ De inviterede inden
for til vegetarpizza,
hjemmelavet
pornofilm og stem-
pelkandekaffe for at
fortælle om det

■ MattiasHundebøll på tøn-
denogFrederikValentinmed
tandbørstenharboet sam-
men i tomåneder. AskFogh,
dergemmer sig i badet, er
glad for, at han ikkebåde skal
spille i bandogbo sammen
medde toandre.
Foto: JakobBoserup
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Møllehave.Der er sagt og skrevet meget om Jo-
hannes Møllehave. Forfatter Ole Sønnichsens
biografi samler de løse ender og viser et helt
menneske, mener Vor Anmelder.NU imorgen

Fans skreg i spænding.Mange fans ventede
i spænding på verdenspremieren på næstsidste
Harry Potter-film på Leicester Square i Lon-
don. Læs historien på www.fyens.dk/kulturfyens.dk

RockHardPowerSpray er et
dansk rockband fra Odense.
Bandet blev dannet i 2004 og
består afMattiasHundebøll,
Frederik Valentin, Ask Fogh og
SimonAndersen.
Bandet vandt i 2005musikkon-
kurrencen Emergenza Festival.
Præmien var en fuld betalt pro-
motionturné i USA i 2006 sam-
menmed bl.a. GreenDay.
RockHardPower Spray har
desuden også turneret i Kina, og
har været på turne rundt i Euro-
pa i 10 forskellige landemed
BloodhoundGang.
www.�rockhardpowerspray.com

Bandet

DOKUMENTAR
”LagerfeldConfidential”
##¤¤¤¤

Jeg er ikke helt sikker på, det
er meningen, men Rodolphe
Marconis franske dokumen-
tarfilm om modekongen Karl
Lagerfeld tegner et portræt af
en selvhøjtidelig, nådesløs og
fagligt ufattelig dygtig mand i
selvvalgt isolation.

Det er i hvert fald sådan,
designeren gerne vil fremstå
i portrætfilmen ”Lagerfeld
Confidential”, og det lykkes
aldrig instruktøren at slå det
billede som designeren teg-
ner af sig selv det mindste itu,
hvorved filmen blot fremstår
som næsten halvanden times
Lagerfeld om Lagerfeld.

Filmen fremstiller temme-
lig uheldigt Marconi som en
instruktør, der ikke har den
fjerneste idé om, hvor han vil
henmedsitemneogsatserpå,
at der automatisk vokser no-
get interessant ud af stoffet,
når man placerer et kamera i
hælene på en af verdens mest
berygtede tøjdesignere.

Det burde der vel også,
men filmens poetiske, nøg-
ternt observerende fortæl-
leform, hvor kameraet som
en flue på væggen følger i
hælene på Lagerfeld, der ar-
bejder hårdt og opvartes af et
hav af mennesker, smadres af
en interviewdel, sådan cirka
halvdelen af filmen, hvor La-
gerfeld får lov at føre instruk-
tøren rundt i manegen, mens
han egocentreret og uden den
mindste selvironi filosoferer
over lidt af hvert.

Trættendeomgang
Irritationen over Lagerfeld
er i sig selv ganske interes-
sant, fordi den er et resultat
af en forblændet instruktør
og en personlighed, der aldrig
bliver træt af at høre sig selv
tale. En virkelig skidt kom-
bination. Det er derfor også
et værk, man bliver uende-
ligt irriteret på undervejs. Og
end ikke den karismatiske
personlighed foran kameraet
kan redde ”Lagerfeld Con-
fidential” fra at ende som en
uengagerende, flagrende og
trættende omgang, der om
emnet ikke serverer meget

andet, end man kan finde ud
af om manden gennem en
simpel søgning på internet-
tet og formmæssigt aldrig bli-
ver det meditative, dvælende
portræt, det også stræber ef-
ter at være.

Samtidig giver Rodolphe
Marconis dokumentarfilm
indtrykket af en instruktør,
der er så betaget og forblæn-
det af sit emne, at han helt
glemmer at være kritisk. Det
resulterer i en temmelig fru-
strerende filmoplevelse, og
selv om man er drønbetaget
af modeverdenen, vil jeg tro,
at den franske dokumentar-
film fra 2007 er en drøj om-
gang at komme igennem.

Havde man i stedet valgt at
fokusere på den bemærkel-
sesværdigt uerfarne og alde-
les ukritiske instruktørs be-
tagelse af Lagerfeld, hvilket
åbenlyst også fascinerer mo-
dekongen, der flere gange på-
peger, hvor forsigtig Marconi
er under interviewdelen, var
”Lagerfeld Confidential” må-
ske endt som en interessant
film om filmskaberens kamp
med stoffet og faren ved ikke
at have en naturlig distance til
det, man laver film om.

Men det havde sikkert også
været karrieremæssigt selv-
mord for Marconi, hvis han
havde udstillet sig selv som en
instruktør, der er så lykkelig
for at få lov til at følge og in-
terviewe modeikonet, at han
helt glemmer, hvad han vil
med Lagerfeld og filmen.

Lagerfeld har Marconi i sin
hule hånd, og da ømtålelige
emner kommer op under in-
terviewdelen, er instruktøren
ude af stand til at snakke om
homoseksualitet og seksuel
inaktivitet. Han kan ikke en-
gang få ordene sagt. Det er
rent ud sagt pinligt at se på.

”LagerfeldConfidential”(fransk)
Spilletid:87minutter.Tilladt for
alle.Premiere idag iCafébiografen,
Odense

AfCasparVang
kultur@fyens.dk

Forblændet
afLagerfeld
■ Rodolphe Marconis
dokumentarfilm om
Karl Lagerfeld er en
opvisning i uinteres-
sant dokumentarisme
og en instruktørs
usunde betagelse af
sit emne

■ DokumentarenomKarl
Lagerfeld er kedelig ogpinlig.
Foto:LagerfeldConfidential

fint bandets melodiske evner.
”The Battle Of Ask Fxxx” vi-
ser, hvor stor forandringen
reelt set er. Fans vil kunne
huske et lettere ligegyldigt
livenummer, men efter en
ordentlig tur gennem det
nye forvrængede lydbillede,
med hvad der dertil hører af
pigekor og restrukturering,
fremstår det helt anderledes
potent.

Redefinitionen af lydbil-
ledet er sket på bekostning
af sangskrivningen, og sine

steder mangler der substans
under den massive lyd. Hand-
len er dog omkostningerne
værd, da det nye udtryk åb-
ner for de vellykkede afstik-
kere ”Kneel For The Sun”
og ”Love/Space”, der som
første og sidste numre på fin
vis indkapsler Rock Hard Po-
wer Spray version 2.0. Det er
en glædelig overraskelse at se,
at bandet har ambitioner om
andet end at være storskry-
dende punkprovokatører, og
det skal blive interessant at se,

hvordan kvartetten vil forval-
te det nye materiale live. Rock
Hard Power Spray har stadig
til gode at lave en plade, der
sender bandet op i dansk
rocks superliga, men med
det stilskifte, der gennemfø-
res her, synes vejen unægtelig
kortere.

Omalbummet
RockHardPowerSpray: ”IfYou
ThinkOurLastTwoRecordsSucked
You’reGonnaLoveThisOne”,Target
Records,udkommer idag

AfNielsNørgaard
nin@fyens.dk

2.0

AfSimonStaun
sim@fyens.dk

billede af verden, som vi ser
den, forklarer Frederik Va-
lentin.

Pistol for panden
Alle sange er indspillet live
i studiet. Blev der lavet fejl,
kom de med på pladen.

- Vi har kun siet de al-
lermest graverende fejl fra.
Derfor har det en ægthed og
en varme, som er ikke-eksi-
sterende på det meste af den
musik, der udgives i dag. Det
er ren og skær kød og blod.
Og at man kan høre alle fej-
lene, gør det bare levende i

mine øjne, siger bassisten Ask
Fogh, der bor et andet sted i
København.

Gruppens trommeslager
Simon, der bor i Stige og ar-
bejder på Lindø Værftet, kun-
ne ikke deltage i interviewet.
Men de andre svarer gerne
for ham.

- Simon ville helt klart sige,
det var pisseirriterende at
spille de langsomme numre.
Han har aldrig spillet sådan
noget jamlort og kun dyrket
rigtig heavy metal. Han keder
sig, hvis ikke det går hurtigt,
så vi har nærmest sat ham en

pistol for panden og tvunget
ham til at sænke tempoet, si-
ger Mattias Hundebøll.

Frederik Valentin afbryder
ham, efter at være udvandret
et par minutter.

- Så er der coke, råber han
begejstret fra gangen.

Lidt efter træder han ind
på værelset med tre glas og
halvanden liter Coca Cola.
Der kan man bare se. Lidt
efter kommer der fuldkorns-
pizza. Mattias skyller ned
med astmamedicin, Ask
finder en hengemt flaske
slavewhisky og Frederik

tænder endnu en joint.
- Det er vigtigt at dyrke

masser af motion og spise
sundt, når man tager så man-
ge stoffer, anbefaler han.

Tremånedesorlov
Rock Hard Power Spray ar-
bejder meget i intense ryk.
Efter en ekstrem stresset pe-
riode med indspilning af al-
bummet og koncerter skal
medlemmerne snart hver
til sit og holde tre måneders
bandpause.

Ask og Mattias tager til Los
Angeles, mens Frederik rejser
til New York. Simon bliver
med stor sandsynlighed i Sti-
ge, gætter de tre andre.

- Det er jo lige før, der er
større afstand mellem Kø-
benhavn og Stige, end der er
mellem New York og Los An-
geles. Det er sådan set også
underordnet, for meningen
er, at vi kommer væk fra hin-
anden, så vi er sultne, når vi
vender hjem til marts. Vi ved,
vi ikke må presse hinanden alt
for hårdt for længe ad gan-
gen. Når vi kommer hjem, så
kan vi lidt igen ... Ja, så kan vi
lidt igen, siger Rock Hard Po-
wer Spray.


