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musik punk/hardrock

FERRITSLEV� Selvom omgivelserne rea-
gerede med blandede følelser, optrådte 
Pernille Højmark som barn gladeligt 
med sange som ”Jeg sætter min hat, som 
jeg vil” og ”Ølhunden”. De selvsamme 
sange er på programmet, når hun op-
træder med sit første soloprojekt ”Soli-
tudevej”. Ferritslev Fritidshus får besøg 
af Højmark, der giver koncert fra kl. 20. 
På trods af soloprojektet er skuespille-
ren og sangerinden stadig frontfigur i 
partybandet The Sweethearts. (subt)

Højmarks solodebut 

SV�ENDBORG� Projektet startede i Los An-
geles, hvor den danske trommeslager 
Henrik Engqvist slog sig sammen med 
nogle garvede jazz’ere på den amerikan-
ske musikscene, Jeff Richman og Jimmy 
Haslip. Trioen er på en mindre turné i 
Danmark og onsdag den 1. april giver 
de koncert på Harders. Richman og Ha-
slip har blandt andet arbejdet sammen 
med John Scofield og Chaka Khan, men 
i dette fusionsjazz-projekt er de selv ho-
vedpersoner. Kl. 19 vil der være mulig-
hed for dialog med de tre musikere, der 
efterfølgende giver koncert fra kl. 20. 
(subt)

Power jazz 
i Svendborg 

Da Skambankt spillede dets 
første koncert i 1994, fandt 
de dengang tre medlemmer 
ud af, at de havde en ekstremt 
god effekt på publikum med 
deres aggressive punkbeslæg-
tede rock og kompromiløse 
spillestil. Derfor besluttede 
de at fortsætte det, der mest 
var tænkt som en momentan 
musikalsk afstikker blandt 
venner. For allerede året efter 
at gå hver til sit.

Det efterfølgende tiår skulle 
næsten passere, før Ted Win-

ters, Don Fist og Tom Skalle 
blev forenet i 2003.

- Da vi endegyldigt fandt 
sammen, var det som at kom-
me hjem. Vi har jo spillet sam-
men altid, når vi mødtes. Vi er 
gode venner, og en af grun-
dene til Skambankt har po-
tentiale, er netop, at vi trives 
sammen, fortæller forsanger 
Ted Winters, hvis civile navn 
er Terje Winterstø Røthing.

Han og de øvrige medlem-
mer er ikke vokset op i en 
brutal politistat eller et om-
klamrende diktatur. Men der-
for kan man jo godt synge om 
voldsregimer, revolutioner og 
korruption. 

- Vi har aldrig tænkt os selv 
som et politisk band, men da 
vi af en eller anden grund sta-
dig snakker om det igen og 
igen, må der jo være noget 
om sagen. Vi vil bare helst 
ikke sættes i bås, fordi det er 
så ekskluderende for et band. 
Jeg vil hellere beskrive Skam-
bankt som et band, der kæm-
per for den god sag og forsø-
ger at skrive retfærdighedens 

sang, siger Terje Winterstø 
Røthing.

Konstant angrebsposition
I starten handlede bandets 
agenda meget om humor og 
om at have glimt i øjet. Nu er 
det blodigt alvor, siger Terje 
Winterstø Røthing netop 
med det berygtede glimt i 
øjet.

- Jeg vil sige det på den 
måde, at der er masser af hu-
mør i Skambankt anno 2009 
men ikke så meget humor, 
hvis det giver mening. Den 
første plade fra 2004, ”Skam-
bankt” var en form for kon-
certplade, som den ville lyde 
med en gruppe 16- og 17-åri-
ge. Vi kan ikke skrive tekster 
”Revolusjonens aggregat”, 
”Systemets makt” eller ”Ka-
pitalens spel” længere, og hel-
digvis er det tilladt at udvide 
horisonten. Derfor lyder vo-
res tredje plade, ”Hardt regn” 
slet ikke som den første, for-
klarer Terje Winterstø Rø-
thing.

Sangene ”Systemets magt” 

og ”Politistat” var to af de ni 
sange, Skambankt skrev på 
en enkelt dag. At de begge er 
med på debutalbummet, har 
to årsager: at vise, at sangene 
var gode nok til at komme på 
plade, selv om de var skrevet 

Det norske rock-
band Skambankt blev 
til ved en tilfældighed, 
da en gruppe meldte 
afbud til en lokal  
festival

Bandet skrev ni 
sange på en dag og 
spillede dets første 
koncert samme aften

■

■

Skambankt er et punk/hard-
rockband fra Kleppe i Rogaland, 
Norge. Bandet ledes af Terje 
Winterstø Røthing under pseu-
donymet Ted Winters. Han er 
også guitarist i Kaizers Orche-
stra.

Bandet består desuden af Tol-
lak Friestad, bas, Børge Henrik-
sen, trommer, og Hans Egil Løe 
Abelsnes, guitar og piano.

Udgivelser:� ” 
Skambankt”, 2004  
”Eliksir”, 2007   
”Hardt regn”, 2009

Læs mere på  
www.skambankt.com

Blå bog

SV�ENDBORG�  I 70’erne turnerede de i 
Asien, Europa og bragte sågar den eks-
perimenterende fusion af jazz, rock, 
funk og afro til Cuba. Sekstetten Egba 
holdt pause i mere end ti år, men ud-
gav nyt album i 2004. Siden har de også 
genoptaget livekoncerterne og gæster 
Harders i Svendborg torsdag kl. 20. Bag 
trommesættet sidder Åke Eriksson fra 
et andet svensk 70’er-band, Wasa Ex-
press. (subt)

Svensk nostalgi 

ODENSE Fans vil nok påpege, at navnet 
passer perfekt på sangerinden - Aura 
har god aura. Onsdag aften på Franck 
A i Odense kan Aura selv be- eller af-
kræfte, når hun synger numre som 
”Something from Nothing”, ”Song for 
Sophie” og ”I Will Love You Monday”. 
Koncerten begynder 20.30. (subt)

Franck A med Aura 

Kompromiløse  
skambankere

FORÅRSKONCERT

Fynbo-Koret
Gudme Sangkor

Årslev Harmoniorkester
Helene og Peter Lund-Sørensen

RÅDHUSHALLEN I ODENSE
SØNDAG DEN 29. MARTS KL. 15.00

Gratis adgang

Arrangementet er støttet 
af Odense Kommune
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musik koncertermusik
torsdag
Mette Juul/Alex Riel/Heine Han-
sen/PetterEldh: 20.00. Jazzhus Dex-
ter, Vindegade 65, Odense C.
Sangaften: Fællessangaften under 
ledelse af sognepræst Eva Boel. 19: 
Kerteminde Bibliotek, Langegade 
13-15, Kerteminde.
60`er musik i Vollsmose Kirke: ”The 
SpaceMakers” blæser helt andre 
toner ud i kirkerummet, når de sæt-
ter strøm på forstærkerne til en gang 
60`er musik. 19.30: Vollsmose Kirke, 
Vollsmose Allé 8, Odense NØ.
Egba: Svensk jazzrockband fra 
70’erne. 20: Harders, Harmonien, 
Møllergade 36, Svendborg.
Den Røde Tråd: Et orkester på 30 
mennesker, som spiller til fester og 
festivaler for udviklingshæmmede. 
20: Industrien, Bredgade 73-75, 
Aarup.
Skambankt (N): 20: Posten, Østre 
Stationsvej 35, Odense C.
Marie Frank unplugged: 20-22.30: 
Aktivitetshuset Husmandsstedet, 
Over Bækken 1, Sdr. Nærå, Årslev.
Salsa Café med ”Surprise” v. Nata-
lia Pianetti fra Argentina: 20-22.30: 
Internationalt Hus, Studenterhuset, 
Munkemøllestræde 20, Odense C.
Robert spiller op til dans: 21: Slots-
kroen, Nørregade 54, Odense C.
Peter & De Andre Kopier: 21.30: 
Franck A, Jernbanegade 4, Odense C.

fredag
Visens Venner på Værtshus!: 19.30: 
Musikkens Hus, Dronningemaen 57, 
Svendborg.
Indra - musikalsk foredrag: 
Foredrag med levende musik. Om 
amerikansk kulturhistorie. Negro 
spirituals, gospel, folkemusik og 
jazzstandards. 20: Teater Momen-
tum, Ny Vestergade 18, Odense C.
Didium & the Black Bonnie Picture, 
Entakt & Ann Mimoun: Studen-
terhuset præsenterer koncert med 
Starfighters vinderne 2008 og 2 
bands med et mymusic legat i baga-
gen. 20: Kulturmaskinen, Farvergår-
den 7, Odense C.
Soulfly: 20: Posten, Østre Stationsvej 
35, Odense C.
Kender du Irsk Riverdance?: Til 
dette års forårskoncert arbejder 
Musikskolens lærere sammen om at 
opføre Riverdancemusik. 20: Gislev-
hallen, Skolevej 9, Gislev.
Danseorkestret: 21: Tobaksgaarden, 
Tobaksgården 7, Assens.
Robert spiller op til dans: 21: Slots-
kroen, Nørregade 54, Odense C.
Generator præsenterer KRAN 
- pladerelease: Kran er en interna-
tional jazzkvartet, der udelukkende 
præsenterer originalt materiale. 
21: Jazzhus Dexter, Vindegade 65, 
Odense C.
Teachers Inc: Livemusik på Austra-
lian Bar. 22: Australian Bar, Brandts 
Passage, Odense C.
Mr. Ben: 22: Air Pub, Kongensgade 
41, Odense C.
Livemusik på Kick Off Sportspub 
med Vollgazz: 22: Kick Off 
Sportspub, Overgade 45-47, Odense 
C.

lørdag
Gospel Workshop: Med Søren Raffn-
søe og pianist. 10-16.30: Årup Kirke, 
Kirkegade 11, Aarup.
Frokostjazz med Maxime All Stars: 
13-15: Air Pub, Kongensgade 41, 
Odense C.
Koncert med Sønderby/Sand på 
Pianoteket: Pianisten Marie Søn-
derby og violonisten Kirstine Sand 
byder på en eftermiddag med valse 
og reels. 15: Pianoteket, Tigergår-
den, Nørregade 77, Odense C.
Acting Like Alex: Support: Amazing 
Alfs. 18: Nordlangelandshallen, 
Snødevej 140  b, Tranekær.
Singlebal i Snave: 20: Dreslette 
Forsamlingshus, Ørbækvej 1, Snave, 
Haarby.
The Unwanted: Vokal og instru-
mental ny og gammel musik. 20: 
Thorøhuse Forsamlingshus, Drejet 7, 
Thorø Huse, Assens.
Channe Nussbaum + Spielniks: 21: 
Tobaksgaarden, Tobaksgården 7, 
Assens.
Ole Friis Band: 21: Jazzhus Dexter, 
Vindegade 65, Odense C.
Henrik Bolding: 22: Air Pub, Kon-
gensgade 41, Odense C.
Black Batmen: Rock fra dengang 
transistorradioen var på toppen. 

22.30: Strandlyst, Brogade 5, Svend-
borg.
Koncert med Draught Baileys: 
22.30: H.C. Ørstedskollegiet, Niels 
Bohrs Allé, Odense M.
Tinitus: DJ lineup Chris Minus Julian 
Leker Es Jei. 23: AliBi: supperclub, 
Brandts Passage 37, Odense C.
Buffalo benefit: 20: Aktivhuset Lun-
deborg, Havnevej 5, Hesselager.

søndag
P. Brockmann: 14-18: Jazzhus Dex-
ter, Vindegade 65, Odense C.
Forårskoncert i Rådhushallen: Fyn-
bo-Koret byder foråret velkommen. 
15: Rådhushallen, Odense Rådhus, 
Flakhaven 2, Odense C.
Arons og Souls: Tredje arrangement 
med søndagsmatiné på Dexter ar-
rangeret af foreningen Rock Med 
rynker. 15-18: Jazzhus Dexter, Vin-
degade 65, Odense C.
Basim - X-Factor-stjernen: Kæmpe 
succes i tv-programmet X Factor 
satte for alvor gang i den dengang 
kun 15-årige Basims musikalske 
karriere. 16: Posten, Østre Stations-
vej 35, Odense C.
Gospelgudstjeneste: Gudstjeneste 
med Gospelkoret Joyful Voices og 
sognepræst Lasse Lauesen. 16: 
Paarup Kirke, Paarupvej 62, Paarup, 
Odense NV.
Børnekoncerter med En kort - en 
lang: Masser af kendte børnesange 
sat sammen af to uddannede mu-
siklærere. Målgruppe: Børn fra 3-6 
år. 11 (3-4-årige) og 12 (5-6-årige): 
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 
Svendborg.

mandag
Walk-in salsa: Intro til Rueda de 
Casino. 20-23: Internationalt Hus, 
Studenterhuset, Munkemøllestræde 
20, Odense C.

tirsdag
Modeshow for voksne piger - et 
musikalsk tidsbillede: Udover 
præsentation af forårsmoden 2009 
for voksne piger, bliver der musikalsk 
genhør med de bedste Melodi Grand 
Prix melodier fra vores barndom, 
ungdom og voksenliv. Kirsten Sigga-
ard er aftenens gæstestjerne. 19: Po-
sten, Østre Stationsvej 35, Odense C.

Emily Smith fra Skotland: Sanger-
inden og sangskriveren Emily Smith 
har solidt etableret sig som et af 
Skotlands stærkest lysende talenter 
inden for folkemusik. 20: Hansted, 
Vestergade 2, Svendborg.

onsdag
Onsdagsdans: Dans til levende 
musik ved forskellige orkestre, der 
spiller op til dans for de lidt ældre. 
14-17: Kulturmaskinen - Store sal, 
Farvergården 7, Odense C.
Polkacafe: Med studerende fra Det 
Fynske Musikkonservatoriums fol-
kemusiklinje. 19: Rosenbæk Huset, 
Rosenbæk Torv 30, Odense C.
Tangokoncert: Koncert med Tango 
Cinco (Tango5). 19: Borgerhuset, 
Dallundvej 20, Søndersø.
Niels Hausgaard: 19.30-21.30: 
Svendborg Teater, Teatergade 1, 
Svendborg.
Koncert med Sarah MacDougall & 
The Sentimentals: Svensk-canadi-
ske Sarah MacDougall kombinerer 
varme folk-melodier med klassiske 
country-fortællinger, tilsat skan-
dinavisk melankoli. 19.30: Musik-
biblioteket Odense, Amfipladsen 6, 
Odense C.
Richman, Haslip & Engqvist: Power 
Jazz Fusions projekt med den dansk-
amerikanske trio. 19: Debat. 20: 
Koncert: Harders, Harmonien, Møl-
lergade 36, Svendborg.
Songwriters Circle: 4 Sangskrivere, 
intim aften med sangene i fokus. 
20: Jazzhus Dexter, Vindegade 65, 
Odense C.
Emily Smith i Strib: Et af Skotland 
stærkest lysende talenter indenfor 
folkemusik. 20: Strib Forsamlings-
hus, Idrætsvej 15, Strib, Middelfart.
Aura: 20.30: Franck A, Jernbanegade 
4, Odense C.

Denne oversigt er redigeret af Laura 
Juul, 65 45 51 66, kulturlister@
fyens.dk

Mest solgte plader
Listen viser de 20 mest solgte plader i sidste uge, opgjort af IFPI.  
Tallene i parentes viser placeringen på sidste uges liste.

1. Sanne  
Salomonsen: Unico (NY)

2. U2: No Line On The Horizon (1)
3. Mikael Simpson: Slaar Skaar (NY)
4. Kandis: Kandis Live 2 - 20 års jubi-
læumsshow (2)
5. Lady Gaga: The Fame (3)
6. The Priests: The Priests (5)
7. Niarn: Rød Aalborg (NY)
8. Duffy: Rockferry (7)
9. Bruce Springsteen: Working On A 
Dream (4)

10. Kings of Leon: Only by the Night 
(9) 

11. Fede Finn & Funny Boyz: Klas-
sikere på den fede måde (10)
12. Annie Lennox: The Annie Lennox 
Collection (NY)
13. Jokeren: Den tørstige tiger (6)
 
14. Balstyrko: Jagten på noget (8)
15. Nik & Jay: De største (13)
16. Sys Bjerre: Gør det selv (23)
17. Tim Christensen: Superior (14)
18. Miles Davis: Kind of Blue - 50th 
Anniversary (28)
19. Danser med drenge: Jubilæum: 
15 år i røg og damp (11)
20. Brinck: Brinck (16)

Et af højdepunkterne i 
Skambankts karriere 
var, da bandet spille-
de for 20.000 tilsku-
ere på Roskilde Festi-
val. De har netop var 
på dansk turné som 
opvarmning for  
D-A-D og håber på, 
at det har generet en 
masse opmærksom-
hed for bandets mu-
sik. Foto: Paal Audestad

på rekordtid, og at give et bil-
lede af, hvordan Skambankt 
lød, da det blev født som 
band.

- At man på en eftermid-
dag kan skrive to sange, der 
er gode nok til at komme på 
plade, taler for sig selv. Men 
det var jo ikke fordi, vi vælte-
de os i succes. Vi startede med 
alle spille foran fem tilskuere 
hjemme i Norge, så det slår 
os ikke ud, at der kun var 60 
til vores forrige koncert på 
Posten. Vi tager ikke noget 
for givet og arbejder konstant 

som altid. Det er en form for 
konstant angrebsposition, si-
ger bassist Tollak Friestad.

Alter ego-skandaler
I Norge kommer der en ny 
musikalsk trend hvert femte 
år med udgangspunkt i Ber-
gen. Deraf navnet Bergen-
bølgen. Denne gang er det 
new wave, der skyller hen 
over de norske fjelde.

- Vi stiller os undrende over 
for new wave-genren. Derfor 
ser vi os selv som et modsvar, 
der forsøger at forny rocken 
på samme måde, som Queens 
of the Stone Age har gjort det. 
Vi leger med genrene og søger 
at forædle punkrocken, da vi 
altid har været optagede af at 
være nyskabende. Man kunne 
kalde os ”Klepp-tsunamien”, 
foreslår Tollak Friestad alias 
Don Fist.

Han forklarer, at bandet al-
tid haft en tradition med alter 
egoer, fordi man lettere kan 
gemme sig under deres be-
skyttende vinger.

- Hvis der sker en eller an-

den skandale på en turné, kan 
man altid sige: ”Det var ikke 
mig, det var Don Fist”, forkla-
rer Tollak Friestad.

Han er kommet galt af sted 
et par gange med sit alter ego. 
Blandt andet da han var ude 
at spise med sin kæreste i Oslo 
og havde en T-shirt på, der 
havde påskriften ”Mister Fi-
ster” og et billede af en knyt-
tet næve.

- Min kæreste sad og stir-
rede på trøjen. Og pludselig 
kunne jeg se, at hun forstod, 
hvad navnet betød, og hvad 
folk tænkte om hende. At se 
hendes ansigt, når forbipas-
serende først så min trøje og 
stirrede på hende bagefter var 
uforglemmeligt, siger Tollak 
Friestad og ler.

Posten, Odense, 
torsdag kl. 20 

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Tast dit arrangement ind på
www.fyens.dk/nu/kalender
inden søndag kl. 12.

fyens.dk


