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M I G  O G  M O Z A R T

Niels Hausgaard, sanger
- Man behøver ingen musikalske kund-
skaber for at have udbytte af Mozarts
musik. Den har, som god popmusik, dø-
ren på vid gab. Den er skrevet modigt
og kærligt og uden forfængelig frygt.
Mozart benytter sig af sentimentalitet
og banalitet med så stort format, at
det hverken er sentimentalt eller ba-
nalt, men derimod genialt.

TORSDAG
FYRAFTENSKONCERT
Povl Chr. Balslev spiller orgelmusik på
det nyrenoverede instrument
16.15: Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde
4, Svendborg.

EN AFTEN MED MUSIK
Hans Henriksen og Therese Andreasen
vil fremføre kendte sange fra musicals
og teaterverdenen.
19.30: Seden Præstegård,
Mindelundsvej 45, Seden, Odense NØ.

SIMON SPANG-HANSSEN &
RAINBOW SPIRIT
Spang-Hanssen, Dawda Jorbarteh,
Thomas Fonnesbæk, Ayi Solomon.
20: Arne B., Vestergade 10 A,
Svendborg.

SKOTSK MUSIK OG SANG
Robert Burns har tilføjet denne
tradition nogle af dens kendteste og
smukkeste sange.
20: Jazzhus Dexter, Vindegade 65,
Odense C.

EVERYBODYS TALKING
21: Tobaksgaarden, Tobaksgaarden 7,
Assens.

MARTIN ARNOLDI
Han spiller egne kompositioner,
svensk-, irsk folkemusik og meget
andet.
21: Tre Kroner, Strandgade 1, Faaborg.

DIE HERREN
U2 jam live.
22.30: Franck
A, Jernbane-
gade 4,
Odense C.

EXP - THE POP, SOUL & RNB
EXPERIENCE
23: Café Kræz, Gråbrødre Plads 6,
Odense C.

FREDAG
EN AFTEN MED WILLOW
En stemningsfuld kombination af
træfløjter, guitar, mandolin, bas,
trommer, slagtøj og sang.
18: Bakkegården, Svendborgvej 319,
Odense S.

TV-2 TUR/RETUR
Tv-2 præsenterer sangene fra deres
nye CD ‘De første kærester på månen’.
20: Odense Idrætshal, Højstrupvej 5,
Bolbro, Odense V.

KJELLERUP/OLSEN

22: Musikkælderen, Dronningensgade
2B, Odense C.

DJ NIGHT
Soul, Latino and Raregrooves. Remo
Münch, Brian Johnsen og Peter Pedal.
23: Café Oscar, Vestergade 75, Odense
C.

LØRDAG
FROKOST JAZZ
Tobaksgaardens Jazzband i Café
Tabaco.
11-13.30: Tobaksgaarden,
Tobaksgaarden 7, Assens.

GOSPELKONCERT
Vokalensemblet ExDjazz med lederen
Lisa Freeman.
13.30: Paarup Kirke, Paarupvej 62,
Paarup, Odense NV.

PÅ SLAGET 12
20: Helios Teatret, Banegårdspladsen
7, Faaborg.

LINDA GAIL LEWIS (USA)

Søsteren til
Jerry Lee
Lewis.
20: Ferritslev
Fritidshus,
Ørbækvej 82,
Ferritslev Fyn.

LEISURE LOUNGE #2
DJ’s: Koshin, Niels, Hille.
22: AliBi: supper club, Vintapperstræde
51, kld, Odense C.

SOUTHERN SHAKEDOWN
Rock/Country/Rockbilly/Blues.
22.30: Strandlyst, Brogade 5,
Svendborg.

ABSOLUTE LIVE
- Det ultimative coverband.
23: Café Kræz, Gråbrødre Plads 6,
Odense C.

ELEVATION (U2 COVER)
U2 er tilbage på Oscar eller næsten i
hvert tilfælde -.
24: Café Oscar, Vestergade 75, Odense
C.

SØNDAG
HENRIK
NYBO
Ragtime/Folk/
Blues.
15: Strandlyst,
Brogade 5,
Svendborg.

NYTÅRSKONCERT MED
ASSENS EGNSORKESTER OG
VESTFYNSKORET
15: Tobaksgaarden, Tobaksgaarden 7,
Assens.

JUNGLEJAZZ FOR BØRN
Musikken veksler mellem fransk
sigøjnerswing, brasilianske
danserytmer, spanske senerader og en
enkelt junglereggae.
15-16: Badstuen, Østre Stationsvej 26,
Odense C.

TIRSDAG
IAN BRUCE

Robert Burns-fortolker, der også
serverer egne kompositioner. 
20: Hansted, Vestergade 2, Svendborg.

ONSDAG
TV-2
”De Første Kærester På Månen”: TV-2-
turné.
20: Svendborg Idrætscenter, Ryttervej
70, Svendborg.

U G E N S  K O N C E R T E R

FOTO: NILS MOGENSEN

SVALEBØG

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Selv om man deler navn med
en af landets største tv-statio-
ner, så er der grænser for,
hvor meget man vil bukke og
skrabe for at få spilletid i pri-
metime. Det beviste TV-2, da
TV 2 traditionen tro opsum-
merede det forgange år i slut-
ningen af december med de-
res ”Året i ord og billeder”.

Efter at have leveret en de-
dikeret indsats med titelsang-
en fra albummet ”De Første
Kærester På Månen”, fik det
århusianske band besked på,
at de lige måtte lave en ”om’-
er”, da der var for meget støj i
studiet. En opfordring, som
bandet takkede venligt men
bestemt nej til.

- Vi går en hel dag og holder
prøver og venter og venter og
holder prøver for i princippet
at spille én sang direkte live
ud til en million mennesker.
Når vi så endelig står der og
trykker den af, kan man jo ik-

ke bare lige gå ind og gentage
sig selv. Det ville virke under-
ligt utroværdigt, siger Steffen
Brandt. 

Sammen med resten af
bandet kniber han sig i armen
for at forstå, at TV-2 kan kal-

de sig det bedst sælgende
band i 2005.

- Vi er naturligvis overras-
kede og meget glade, selv om
vi havde en fornemmelse af at
ramme rigtigt. At det ville gå
så vildt for sig med 107.000
solgte plader på blot fem uger,
er vel et udtryk for, at vores
branche stadig er en lille smu-
le uforudsigelig, vurderer for-
sangeren.

Forstærket udtryk
Anmelderne kastede sig en-
stemmigt og med sjælden be-
gejstring over det nye album.
Flere fremhævede det unge
producerteam som en mar-
kant årsag til den musikalske
foryngelseskur og hjemven-
den til lyden fra 1980’erne,
hvor TV-2’s succesfulde sang-
formel blev skabt.

- Når vi indspiller, er det i
høj grad et samarbejde. Vi har
nogle sange, et band og en
bunke producere, der i fælles-
skab finder ud af, hvilken ret-
ning vi skal i. På det seneste

DEN POETISKE

Steffen Brandt: Født
14. juni 1953 

Sanger, guitarist og
keyboardspiller. Har
skrevet tekst og mu-
sik til samtlige TV-2
sange. 

1974-79: medlem af
orkesteret Taurus  

1979: Hovedfagsek-
samen i dansk, Århus
Universitet 

1980-81: Medlem af
orkesteret Kliché
bl.a. sammen med
Lars H.U.G. 

1981: Medinitiativta-
ger til, komponist/-
tekstforfatter og
sanger/musiker i or-
kesteret TV-2 

1996-97: Turnerer
som De Tre Tenorer
sammen med Micha-
el Falck og Poul
Krebs 

2003: Steffen Brandt
modtager Danish
Music award for årets
bedste sangskriver,
og TV-2 én for Årets
danske popudgivelse
(”På Kanten Af Småt
Brændbart”). 

2003: Steffen Brandt
modtager Moders-
målselskabets sprog-
pris for sin indsats
for det danske sprog. 

Kilde: www.tv2fan.dk

B L Å  B O G

- Hvis jeg skulle give et par kyndige
råd til de mange unge bands, der
gerne vil være lige så
langtidsholdbare som os, så handler
det om at være ærlig og oprigtig. Så
vidt muligt også som menneske, men
i hvert fald i musikken, siger
forsanger Steffen Brandt, der i år
fejrer 25 års fødselselsdag med TV-2. 
POLFOTO

ASTRONAUT

Steffen Brandts tankespind udgør endnu engang 
brændstoffet til en dansk popklassiker. Fredag er der lift off i Odense med
TV-2’s ”De Første Kærester På Månen”

album havde producerne
Thomas Troelsen, Halfdan E.
og Nikolaj Steen en klar idé
om, at vi skulle prøve at for-
enkle og forstærke vores ud-
tryk, hvilket i høj grad er lyk-
kedes, forklarer Steffen
Brandt.

Måske er det netop den de-
stillering af udtrykket, der har
betydet, at det nye album al-
lerede har solgt flere eksem-
plarer end ”Nutidens Unge”
fra 1984. Og sjovt nok er det
både nutidens unge anno
1984 og 2006, der hænger
Brandts eftertænksomme vir-
kelighedsbilleder op på deres
indre vægge. 

- Vi synes, det er ret opløf-
tende, at man i en tid, hvor
man leder efter noget, der
minder om en fælles identitet,
kan konstatere, at vores sange
kan spænde over flere forskel-
lige generationer. Men måske
er det også en bekræftelse på
en mistanke om, at kunst er
tidløs, siger Steffen Brandt.

Et hit er et hit er et hit
Det nye album har allerede
solgt mere end dobbelt så me-
get som ”På kanten af småt
brændbart” fra 2002, der ikke
kom i nærheden af samme
popularitet hos anmelderne
eller de tusinder af TV-2-fans.

Det kan skyldes, at titelsang-
en ganske enkelt er klasser
bedre denne gang, hvilket
Steffen Brandt ikke afviser. 

- Det kan godt tænkes. ”De
Første Kærester På Månen”
kan noget andet. Den har en
umiddelbar appel til stem-
ninger og følelser, vi alle ken-
der. Og så er et hit jo altså et
hit uanset tid og sted. Det kan
ikke holdes nede, hvilket den-
ne sang er et godt bevis på. Vi
vidste godt, at vi havde en god
sag alene af den grund, at vi
spillede sangen ved nogle af
sommerens koncerter. Dels
var den dejlig at spille, men
det så også ud som om, publi-
kum fangede idéen allerede
efter første lyt, konstaterer
Steffen Brandt.  

Virkelighedens poet
Selv om alle snakker om ”De
Første Kærester På Månen”,
så er det faktisk sangen ”En
Mand Og Hans Hund”, der er
blevet nomineret til Årets
Steppeulv for årets sang.
Årsagen til, at netop den sang
er fremhævet, er ifølge dens
kreatør ganske simpel.

- Det er en historie klippet
ud af enhvers dagligdag tilsat
den frigørende energi, der al-
tid ligger i at få virkeligheden
frem i lyset. Virkeligheden er

nemlig stærkt opreklameret,
men alligevel er det den enes-
te, vi har af slagsen. Derfor er
vi nødt til at være gode ved
den, prøve at forstå den og
måske overtale den til at
snakke lidt mere sammen
med drømmene. Og så be-
handle den med et strejf af
humor og kærlig satire, siger
Steffen Brandt, der nu i 25 år
har benyttet sig af netop disse
virkemidler i sin sangskriv-
ning.

I ægteskabets verden kalder
man det sølvbryllup, men for-
sangeren vil helst ikke bruge
den sammenligning. 
- Vi er ikke noget ægteskab.
Havde vi været det, havde vi
ikke holdt en måned. Vi er et
band, og vi holder 25 års fød-
selsdag i indeværende år. Og
som vi siger: ”Er der nogen,
der ved, hvordan man fester -
så er det Danmarks kedeligste
orkester”. Det er blandt andet
derfor, vi er her endnu,
understreger Steffen Brandt.

Odense Idrætshal
fredag kl. 20
og Svendborg Idrætscenter
onsdag kl. 20

HVIS JEG ER ET
BRAND, SÅ LIGNER
DET IND I MELLEM,
FOR EKSEMPEL OM
MORGENEN NÅR
JEG KIGGER MIG I
SPEJLET, EN
”OM´ER”.
BRANDT OM SIG SELV 
SOM ET ”BRAND”: 

1. Katie Melua: Piece by piece (1)

2. TV2: De første kærester på månen
(2)

3. Eminem: Curtain fall (3)

4. Bamse: Be my Guest (5)

5. Gavin Degraw: Chariot (9)

6. Madonna: Confessions on a dan-
cefloor (4)

7. Katie Melua: Call off the search (8)

8. James Blunt: Back to bedlam (15)

9. Robbie Williams: Intensive Care
(6)

10. Niels Henning Ørsted Petersen:
Friends forever (11)

11. Dire Strait og Mark Knopfler: Pri-
vate investigations (14)

12. Tina Dickow: In the Red (53)

13. Enya: Amarantine (7)

14. John Lennon: Working Class He-
ro (12)

15. Diverse: Jul i Valhal (17)

16. Mew: And the glass handed kites
(20)

17. Eurythmics: Ultimate Collection
(16)

18. Johnny Deluxe: Luxus (27)

19. Coldplay: X & Y (19)

20. Il Divo: Ancora (18)

M E S T  S O L G T E  P L A D E R
{ Listen viser de 20 mest solgte plader i sidste uge, opgjort af IFPI. 
Tallene i parentes viser placeringen på sidste uges liste. 

”Med afsæt i 80’ernes minimalistiske
ny-rock har TV-2 udviklet sig til et
unikt brand i dansk rock. Den enkle,
men skarptskårne musikalske stil føl-
ger rockens oprindelige drejebog tæt,
suppleret med stadig mere komplekse
tekster om ”det satans liv”. Men sang-
ene er også fulde af legesyg, men dis-
ciplineret dobbeltbundethed og
(selv)ironi, som de senere år er afløst
af en mere og mere hudløs sensitivitet.
TV-2 har holdt et konsistent kvalitets-
niveau. Rigtige Mænd, Vi Bli’r Alligevel
Aldrig Voksne og Nærmest Lykkelig
har været med til at gøre dansk rock
mere relevant og tidsspejlende”. 

Politikens Dansk Rock Leksikon

L E K S I K A L T  

”

Hvis du er til elektronisk mu-
sik, så indstil din radio på P3
fredag aften. Radioen sender
live fra Culture Box i Køben-
havn, hvor blandt andet Tren-
temøller & Buda, Mr. Kemi &
Amox og Hansen & DJ Daniel
optræder live.

Baggrunden for receptionen
er, at DR Rytmisk & Event den
1. februar udgiver det tredje
”Radio Recordings”-album,
som er fyldt med dansk elek-
tronisk musik. 

Pladereceptionen sendes på
P3 fra klokken 22.00 til 01.00.

ELEKTRONISK AFTEN I RADIOEN

ODENSE: U2 er i Odense flere
gange i den kommende uge.

Torsdag kl. 22.30 giver U2-
kopibandet DDiiee  HHeerrrreenn koncert
på Franck A i Odense, og lør-
dag nat giver kopibandet Elev-
ation koncert på Café Oscar i
Odense - også udelukkende
med U2-kopier.

Får man ikke nok i den kom-
mende uge, kan man se mere
til Die Herren på Franck A i
marts og maj og august og ok-
tober og... en række andre må-
neder, for bandet er booket re-
gelmæssigt til cafescenen i
2006.

FERRITSLEV: Navnet Linda
Gail Lewis ringer måske ikke
hos alle musikinteresserede.
Men hvis vi nu fortæller, at Lin-
da har en bror, der hedder Jer-
ry Lee, så kan man måske få
en fornemmelse af, hvem det
er, der står på scenen i Ferrits-
lev Fritidshus lørdag kl. 20.

Ved koncerten får Jerry Lee
Lewis’ søster opbakning af

musikere, der har trådt deres
barnesko i rock’n’roll, da den
stadig var ung.

Rock Roll & Remember, som
koncerten kaldes, rummer iføl-
ge arrangørerne ”rå & uforfal-
sket rock’n’roll fra de glade
halvtredsere & tressere”.

Så er man advaret.

JERRY LEE’S SØSTER KOMMER 

SVENDBORG: Koncert med
saxofonisten Simon Spang-
Hanssen og hans band, Rain-
bow Spirit. Pengeoverækkelse.
TV-optagelse.

Jo, spillestedet Arne B. kom-
mer til at syde af aktivitet tors-
dag.

Udover musikken med Si-
mon Spang-Hanssen får mu-
sikforeningen Giant Steps
overrakt årets jazzspillested-
pris på 75.000 kr. Efter at
checken har skiftet ejer, går
koncenten i gang, og for dem,
der ikke kan nå forbi og høre

musikken live, optager DR kon-
certen, der bliver sendt senere
på året.

Simon Spang-Hanssen har
en lang karriere bag sig som
saxofonist, og har spillet sam-
men med en række af dansk
jazzmusiks største navne.

Medspillerne ved torsda-
gens koncert er bassist Tho-
mas Fonnesbæk, koraspilleren
Dawda Jobarteh og percus-
sionisten Ayi Solomon, der har
spillet sammen med  Palle Mik-
kelborg, Moussa Diallo og New
Jungle Orchestra. 

TV-JAZZKONCERT FRA ARNE B
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KAMP OM U2-KOPIERNE 


