
Musik: Den økonomiske krise 
og et cd-salg i frit fald har 
fået indtægterne i musik-
branchen til at styrtdykke. 
Det viser en gennemgang af 
regnskaberne fra selskaberne 
bag nogle af de største dan-
ske navne, som Ekstra Bladet 
har foretaget. 

Særligt hårdt er det gået 
ud over folk som Kim Lar-
sen, Simon Kvamm, Thomas 
Helmig, Peter A.G. og Lina 
Rafn. I 2008 dykkede deres 
overskud før skat mellem 58 
og 98 procent sammenlignet 
med året før. 

Veteranerne fra 1980’erne 
Anne Linnet og TV-2 kunne 
glæde sig over pæn fremgang 
- begge dog fra meget lave ni-
veauer i 2007. 

Anne Linnet øgede sit 
overskud før skat med 238 
procent, mens TV-2’s over-
skud voksede endnu mere. 
For TV-2 ser det ud til, at cd-
salget dykkede, mens bandet 
havde mere held med at tjene 
penge på dets koncerter. 

Det tjente de i 2008:
Kim Larsen (Kim Lar-

sen ApS), overskud før skat: 
3,8 mio. kr. (fald på 58 pct.) 
Egenkapital: 36,2 mio. kr. 

Thomas Helmig (The An-
nex ApS, m.fl.), overskud før 
skat: 1,1 mio. kr. (fald på 87 

pct.) Egenkapital: 10,3 mio. 
kr. 

Anne Linnet (Linnet Songs 
ApS), overskud før skat: 
835.000 kr. (plus 238 pct.) 
Egenkapital: 1,7 mio. kr. 

TV-2 (Hac ApS), overskud 
før skat: 801.000 kr. (plus 260 
pct.) Egenkapital: 8,8 mio. kr. 

Lina Rafn og Paw Lager-
mann (Inf:Tours ApS), over-
skud før skat: 438.000 kr. 
(fald på 75 pct.) Egenkapital: 
2 mio. kr. 

Simon Kvamm (Walkie 
Talkie Holding), overskud 
før skat: 56.000 kr. (fald på  
98 pct.) Egenkapital: 4,4 mio. 
kr. 

Remee (Rambams Holding 
og Rambams Entertainment 
ApS.), underskud før skat: 
200.000 kr. (overskud i 2007 
på 1,7 mio. kr.) Egenkapital: 
9,2 mio. kr. (SS)
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Odense NU

Biografer
BioCity Odense, Østre Stationsvej 
�� - �� �� �� ��
Coraline - Dansk tale: ��, ��.��
Crossing Over: ��.��
Engle og Dæmoner: ��.��
I Love You, Man: ��.��
Ice Age �: ��, ��.��, ��.��
Ice Age � - Dansk tale: ��.��, ��.��
Ice Age � - Engelsk tale: ��.��, 
��.��, ��.��, ��, ��, ��.��
Public Enemies: ��.��, ��.��, ��.��
Public Enemies - Babybio: ��
Se Min Kjole: ��.��, ��.��, ��, ��.��
Sorte Kugler: ��.��, ��.��, ��.��, 
��
Terminator Salvation: ��.��
The Young Victoria: ��.��, ��.��
Transformers: De Faldnes Hævn: 
��.��, ��.��, ��.��
Zoomerne: ��
Café Biografen, Brandts Passage 
��-�� - �� �� �� ��
Antichrist: ��.��, ��.��
Baader-Meinhof Komplekset: ��.��
Engle og Dæmoner: ��
Faubourg ��: ��.��, ��.��
Købmanden i Provence: ��.��
Mænd der hader kvinder: ��.��, 
��.��
Velkommen Til Ch’tis: ��.��
CinemaxX Rosengaard, Rosen-
gårdcentret ��� - �� �� �� ��
Engle og Dæmoner: ��.��
Ice Age �: ��, ��.��, ��.��, ��.��
Ice Age � - Dansk tale: ��.��, ��.��, 
��, ��.��, ��
Min søsters børn: ��
Mænd der hader kvinder: ��.��
Nat på Museet � - Dansk tale: ��.��
Public Enemies: ��.��, ��.��, ��.��
Se Min Kjole: ��.��, ��.��, ��.��
Sorte Kugler: ��.��, ��.��, ��, 
��.��
Terminator Salvation: ��.��
Transformers: De Faldnes Hævn: 
��.��, ��.��, ��.��
Zoomerne: ��.��

Teater
Teatret Skægspire, Filosofgangen 
��. Kl. ��: Det Mest Forbavsende 
Vidunder.
Mimeteatret, Rosenbæk Torv, Ve-
stergade �� B, �.. Kl. ��: Mimeteater 
for hele familien.
Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 
��. tir-søn kl. �� og ��: Familietea-
ter - Klods Hans. 
Lotzes Have, Hans Jensen Stræde. 
kl. ��, �� og ��: H C Andersen Para-
den i eventyrslottet i Lotzes Have. 

For børn
Sommeraktiviteter for børn 
- Tidsmaskinen: Hele sommeren 
er der særlige aktiviteter for børn. 
��.��-��.��: Den Fynske Landsby, 
Sejerskovvej ��, Odense S.
Klods Hans i Børnekulturhuset 
Fyrtøjet: Dagligt �-��: Børnekultur-
huset Fyrtøjet, Hans Jensens Stræde 
��, Odense C.

Museer og udstillinger
BYART kunstgalleri, Overgade 
��B. Tor og fre ��-��.�� lør ��-��: 
Kunststuderende Mia Helmer.
Danmarks Jernbanemuseum, Dan-
nebrogsgade ��. Alle dage ��-��: 
Pionér Expressen - bliktog på Jern-
banemuseet.
Danmarks Mediemuseum, Brandts 
Torv �. Tir-søn kl. ��-��, tor dog kl. 
��-��: Tegneren Arne Ungermann: 
”Ungermanns Univers”.
Den Fynske Landsby, Sejerskov-
vej ��. kl. ��-��: Levende Historie 
- Sommer.
Filosofgangen - Fyns Udstillings-
bygning for Billedkunst og Design, 
Filosofgangen ��. Tir-søn kl. ��-��: 
Jubilæumsudstilling.
Kunst eller trylledej og klatmaleri?.
Malerier.

Trænger du til at komme ud i naturen, så er der en god mulig-
hed for at få vind i håret, hvis du tager til Lumby Mølle. Møllen 
holder åbent hus, og den store bloksav og møllen vil køre, så-
fremt at vinden blæser. Der er desuden guidet rundvisning til 
de fremmødte. 
Lumby Mølle, Slettensvej 294, Odense N, kl. 19-21 

DAGENS VINGESUS

Otium.
Tilde Louise Carlsen.
Fyns Grafiske Værksted, Hans 
Jensens Stræde ��-��. Tir-fre kl. 
��-��, lør kl. ��-��: Flyverblade 
- �� grafikere udstiller.
Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 
��. Tir-søn kl. ��-��: Kromosom XX 
- Kvindernes kunstværker.
NUET. Thorbjørn Lausten - installa-
tion - skulptur - maleri - tegning.
Galleri Petit, v/ Andreas Binicki, 
Nørregade ��-��. kl. ��.��-��: De-
but udstilling med værker af Signe 
Rudolfsen.
Galleri Rosenbæk, Vindegade ��, 
st.. tir-fre kl. ��-��: Per Knuppert 
- Udstilling i Galleri Rosenbæk.
H.C. Andersens Hus, Bangs Boder 
��. Tir-søn kl. ��-��: H.C.Andersen 
skulpturer og buster.
Historiens Hus, Klosterbakken 
�. Man-tir ��-��, ons ��-��, tor 
��-��.
Holluf Pile Bibliotek, Nøglens 
Kvarter ��. Man ��-��, tir & fre 
��-��, tor ��-��: Fotografen Børge 
Kølbæk udstiller.
Keramik-Galleriet v/ Lotte Blom, 
Læssøegade ���. Tir-fre kl.��-��: 
Elly Pedersen.
Kunsthallen Brandts, Brandts Torv 
�. Tir-søn kl. ��-��, tor dog kl. ��-
��: Afgrund �� - Det fynske Kunst-
akademis afgangsudstilling.
Peter Holst Henckel - Why do leaves 
change colour in fall.
Lumby Mølle, Slettensvej ���. Kl. 
��-��: Vingesus.
Mose kunsthandel, Nørregade 
��-��. Man-fre kl. ��-��.��, lør kl. 
��-��.��: Kunstudstilling.
Museet for Fotokunst, Brandts Torv 
�. Tir-søn kl. ��-��, tor dog kl. ��-
��: Kirsten Klein landskabsfotografi.
Prinsgemalens valg - �� billeder fra 
samlingen.

Møntergården, Overgade ��-��. 
tir-søn kl. ��-��: Byens Liv - Odense 
i middelalder og renæssance.
Rådhushallen, Odense Rådhus, 
Flakhaven �. Man-ons �-��.��, tor 
�-��.��, fre �-��: Filt i Focus.
Tidens Samling, Kulturmaskinen, 
Farvergården �. Man-lør ��-��, 
første søn i måneden ��-��: Anne-
Marie Helgers kjoler gennem �� år.
Værket, Skibhusvej ��b. kl. ��-��: 
Glaskunst.

Øvrige arrangementer
Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 
��. Kl. ��.��: Hestevognskørsel.
Den Gamle Kro, Overgade ��.  
Man-lør kl. ��: Vægteren går sin 
aftentur.
Eventyrhaven, Klosterbakken �. Kl. 
��: Sommerdans i Eventyrhaven 
- Linedance.
Odense Zoo, Sdr. Boulevard ���. Se 
tider i Zoo: Mærk, gæt og lyt. Ople-
velser med dyr.
Odense Åfart, Filosofgangen ��. Kl. 
��: Jazz på Åfarten.
VisitOdense, Vestergade �. Dagligt 
��-��: Byvandring i H.C. Andersens 
Fodspor.

Det Mest Forbavsende Vid-
under er skrevet frit ud fra 
1001 nats eventyr. Udover 
skuespilsoplevelsen så ind-
går der også sange i stykket.
Filosofgangen 19, kl. 11

DAGENS OPLEVELSE
Teatret Skægspire

Drømmer  
stadig om  
revolution

Musik: Da den 24-årige sanger 
Tracy Chapman slog igen-
nem i 1988, var det en uto-
pisk tanke, at hun skulle blive 
både rig og berømt på grund 
af sin musik. Tidligere havde 
hun optrådt på gader og små 
caféer, og nu stod hun pludse-
lig på enorme stadionarenaer 
foran tusindvis af tilskuere. 

- Selv om musikken hele 
tiden var omkring mig i min 
ungdom, havde jeg ikke fore-
stillet mig, at det skulle blive 
mit levebrød. Som teenager 
havde jeg blot et moderat håb 
om, at jeg en dag kunne hjæl-
pe min familie økonomisk, da 
den altid har kæmpet en hård 
kamp for at klare sig, fortæl-
ler Tracy Chapman. 

I mange år levede familien 
på socialhjælp, og da hun blev 
færdig på college, var det med 
en stor gæld som sidefag.

- Dengang anså jeg det for 

helt urealistisk at forvente, 
musikken kunne sikre min 
og familiens fremtid. At 
jeg allerede efter min 
første plade fik så stor 
succes, er stadig for-
bløffende at tænke 
på. Det betød, at 
jeg fik friheden 
til at fokusere 
på at være krea-
tiv og skabende 
musiker frem 
for udelukkende 
bekymre mig om at 
betale regninger, siger 
Tracy Chapman.

Hun tør ikke gisne 
om, hvad der ville være 
sket, hvis hun var endt 
som antropolog eller 
dyrlæge, som hun også 
drømte om engang.

- Jeg aner ikke, hvor-
dan mit liv ville have for-
met sig. Men jeg har ikke 
fortrudt de valg, jeg har 
truffet. Ikke et, understre-
ger Tracy Chapman med 
overraskende tyngde i for-
hold til, hvor sagte og efter-
tænksomt hun ellers svarer.

Er fremtiden lys
Tracy Chapman havde heller 
ikke forudset, at hun en dag 
ville blive udspurgt om inter-
national politik, racespørgs-
mål og ligestilling som et an-
det orakel. Men hendes status 

som 
en po-
litisk sanger 
med masser af 
holdninger har be-
tydet, at man lytter 
til hende, når hun 
ytrer sig. På hen-

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Foto: Robert Wengler

des seneste album ”Our 
Bright Future” handler 

flere af sangene om 
krige, som den af-

gående præsident 
indledte. 

Det  
 

 
bifalder hun 

ikke.
- USA har jo været in-

volveret i flere krige 
det seneste årti med 
Bush bag roret. Hæ-
rens tilstedeværelse 
i Irak og Afghani-
stan har desværre 

ikke bragt krigshand-
lingerne til en ende. 

Når jeg skriver sange om 
det emne, er det ikke for  
at være kynisk, men 
mere for at reflektere 
over, hvad der præcis 
er sket i dette øjeblik 
af historien. Titelsan-
gen rejser spørgsmålet 
om, hvor lys fremtiden 
egentlig ser ud, hvis  
den er baseret på at 
vælge krig frem for fred 
og drab frem for me- 
re forståelse samt diplo-
matiske, fredelige løs-
ninger til de konflikter,  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
vi befinder os 

i, forklarer Tracy Chap-
man.

En skændsel for USA
Hun er en kronisk melanko-

liker i sine sange, og som pri-
vatperson sprudler hun heller 
ikke af entusiasme, når hun 
giver sit bud på fremtiden for 
os alle sammen.

- På den korte bane synes 
jeg ikke, det ser specielt lyst 
ud. Men hvis man ser det hele 
i et lidt større perspektiv og 
skuer bagud, så kan jeg jo se, 
at der alene i min livstid er 
skabt grobund for en bedre 
fremtid på mange punkter. 
Jeg blev født lige efter race-
urolighederne i USA og har 
haft langt bedre vilkår end 
mine bedsteforældre, der ikke 
kunne stemme og blev stuvet 
sammen med andre sorte i 
sydstaterne. Nu har vi fået 
vores første afroamerikanske 
præsident, så det indikerer jo, 
at der er sket store forandrin-
ger, uden at jeg vil kalde det 
nogen revolution, siger Tracy 
Chapman, der også er kendt 
som aktiv feminist.

- Der er langt mere økono-
misk lighed mellem kønnene 

i dag. I hvert fald i USA. Der 
er mange flere muligheder 
for kvinder for at finde det 
arbejde, der giver mening for 
dem. Også inden for politik 
har kvinderne fået en langt 
mere betydende rolle de se-
neste årtier, så det opvejer 
lidt, at der er sket en eskale-
ring af volden på verdensplan 
de seneste 10-15 år, konstate-
rer Tracy Chapman.

Især hendes hjemlands tor-
tur af tilbageholdte fanger 
kan gøre hende harm og flov 
på sin nations vegne.

- Det er en skændsel. Det er 
demoraliserende og svagt, at 
man har gjort det. Og jeg hå-
ber på, at den nye præsident 
vil ændre fremgangsmåden. 
Jeg er faktisk sikker på, Oba-
ma ændrer den, slår hun fast 
og fortsætter:

- I relation til frihed er folk 
generelt ikke villige til at op-
give den. Især ikke, hvis de 
har kæmpet hårdt for at opnå 
den. Så tingene kan progres-
sivt forandre sig til det bedre, 
forudser Tracy Chapman en 
anelse lysere i mælet. 

Tracy Chapman 
havde aldrig troet, at 
hendes meninger ville 
få så stor opmærk-
somhed. Men siden 
debuten i 1988, er hun 
blevet udspurgt om 
alt fra USA’s krige til 
raceproblemer

Tracy Chapman, født 30 maj, 
1964, er en amerikansk  
singer-songwriter bedst kendt 
for sine singler ”Fast Car”, 
”Talkin’ ’bout a Revolution”, 
”Baby Can I Hold You”, ”Give Me 
One Reason”, ”The Promise” og 
”Telling Stories”. 
Da hun gik på college, begyndte 

hendes gadeoptrædener at give 
resultater. Efter at have afslut-
tet sine eksaminer, underskrev 
Chapman en kontrakt med 
Elektra Records i 1988, hvor de-
butalbummet ”Tracy Chapman” 
udkom. Siden har hun udgivet 
syv albummer.
www.tracychapman.com

Blå bog

Bøger: Odense skal som en lit-
terær og kreativ by tilbyde de 
mange forfatterspirer en mu-
lighed for at udvikle sig. 

Derfor samarbejder for-
eningen Days of Art, Paarup 
aftenskole samt Odenses lit-
teraturkoordinator Tomas 
Thøfner om pilotprojektet 

”Odense forfatterskole”, der 
byder på et tre ugers skrive-
forløb i august, men på læn-
gere sigt satser på at blive en 
permanent institution. 

- Skolen henvender sig til 
alle med og interesse for at 
skrive og få et bedre greb om 
deres tekster, uanset om der 
er tale om digte, noveller, 
kortprosa eller romaner, skri-
ver Cindy Lynn Brown, mag.
art. i en pressemeddelelse.

I de tre ugers workshop skal 
litterære emner angribes fra 
både teoretiske og praktiske 
synsvinkler for at give delta-

gerne solid baggrundsviden. 
- Desuden skal de arbejde 

med egne tekster og give hin-
anden intern kritik. Tre for-
fattere holder undervejs fore-
drag om skriveprocesser og 
giver gode råd. Der er tale om 
Maja Lucas, cand.mag i litte-
ratur, Pablo Llambias, rektor 
for forfatterskolen i Køben-
havn, samt forfatteren Neal 
Ashley Conrad, skriver Cindy 
Lynn Brown, der selv står for 
den daglige undervisning.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Forfatterskole i Odense
Tre uger i august 

kan man gå på oden-
seansk forfatterskole, 
der stiler efter at blive 
et permanent tilbud

Program: I morgen Søs Fen-
ger og Lisa Vegas. 16. juli: Rock 
Nalle & The Big Sound. 23. juli: 
Pretty Maids. 30. juli: Peter Vi-
skinde eks. Big Fat Snake - samt 
den 6. august: Niarn og Cle-
mens.
I forbindelse med torsdagskon-
certerne arrangeres som sidste 
år fotokonkurrencen ”Knips og 
vind”, hvor kommunen stiller 
fem kasser lokal øl eller vand 
på højkant til dem, der sender 
de bedste koncertfotos.
Se regler: Kultur.odense.dk

Torsdagskoncerter

Koncert: Selv om Kongens 
Have i Odense ligner en byg-
geplads, dækkes der i morgen 
op til premiere på sommerens 
gratis-koncerter.

Der står gedigen poprock 
på plakaten - nemlig Søs Fen-
ger, særdeles alsidig og lang-
tidsholdbar diva med sin trio 
samt kvintetten Lisa Vegas, 
inspireret af amerikansk pop-
rock, som support.

Bortset fra programmet, er 
alt ved det gamle. Den kom-
munale Kultur- og Fritidsaf-
deling står igen bag afviklin-
gen af de fem koncerter, der 
reelt betales af skatteyderne.
Serveringen står Martin Fær-
geman fra Kaj Thor Catering 
for. Lys, lyd og scene er der 
heller ikke ændret på.

Et forladt udstillingsmo-
dul står i vejen for udsigten til 
scenen, hvis da ikke en anden 
kommunal afdeling lige net-
op når at flytte det.  Desuden 
indhegnes bunker af sten og 
jord, redskaber og skure.

Søs Fenger har i årevis hørt 
til den bløde rockpopscenes 
mest efterspurgte navne; hun 
møder op med trioen Fredrik 
Damsgaard, bas, Jonas Krag, 
guitar og Steen Rasmussen, 
tangenter.

Bandet Lisa Vegas med 
Lisa Bianca Søndergaard Pe-
dersen i den vokale front kan 
blive et spændende bekend-
skab. Det har spillet på Spot 
festival, Vega, Roskilde og for 
nylig på Kansas City.

Af John Borgkilde
jbo@fyens.dk

Søs og Lisa i front i Kongens Have
I morgen lægges ud 

med første gratis  
torsdags-koncert

Kort nyt

 Kim Larsen har haft et fald 
på 58 procent.

Musikeres indtjening styrtdykker

Scene: Til efteråret forlader 
dansk stand-up’s ukronede 
dronning, Linda P, for en 
stund det trygge tv-studie i 
Sydhavnen. 

Hun er i fuld gang med at 
skrive sit nye show, der efter 
planen får titlen ”Rommen er 
en tøjte”. 

Selv om showet præsen-
terer en række nye figurer, 
bliver man hverken snydt 
for praktikanten Ditte el-
ler proletartøsen Christel. 
”Rommen er en tøjte” har 
premiere på Nørrebro Teater 
7. oktober.

Linda P på egne ben

 Stand-upperen Linda 
P har premiere på showet 
”Rommen er en tøjte” til okto-
ber. Foto: PR

Bøger: Vinhandler og forfat-
ter Tore Scheel fra Vinens 
Verden nåede en tredjeplads 
i den internationale koge- og 
vinbogskonkurrence Gour-
mand World Cookbook 
Award i Paris med sit værk 
”Vinbogen - en verden af 
vin”.

 Dermed høstede Erhvervs-

Vinbog fik  
tredjeplads

skolernes Forlag en hæders-
pris som det eneste danske 
forlag ved konkurrencen, og 
det glæder redaktør Karen 
Agerbæk.

 Tore Scheels ”Vinbogen 
- en verden af vin” deltog i 
kategorien bedste bog til ud-
dannelse i vin - og den er da 
også målrettet vintjenere, 
men kan ifølge juryen også 
gå til helt almindelige vinel-
skere. (bæk)

Sjældent har en musiker af Chris Cornells  
kaliber fået så sønderlemmende kritik, som da 
han udsendte sit tredje soloalbum ”Scream” 
tidligere på året. Læs interviewet på torsdag


