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musik himmelstormer

Odense:  16 år efter The Live Museums 
offi cielle opløsning genforenes det 
odenseanske kulturrockband 13. fe-
bruar på Posten. 

Årsagen til koncerten er, at bandet 
gerne vil hylde den nu afdøde forsan-
ger, Gert Andersen. Men koncerten 
skal også være en hyldest til det krea-
tive miljø, der fandtes i Odense i årene 
omkring 1990. 

Det har været problematisk at samle 
bandet, da de i dag bor fra København 
til Amsterdam, men denne aften vil de 
syv personer samles til koncert for no-
stalgikere og nydere af alternativ mu-
sik. (bmg)

The Live Museum 
genforenes

Odense:  Det bli-
ver befriende let, 
uden for enhver 
konvention og al-
ligevel forankret i 
den klassiske mu-
sik, når Odense 
Symfoniorkester 
inviterer til sæso-
nens danse-event 
lørdag den 13. fe-
bruar kl. 11.30. 

Gulvet vil blive ryddet i Carl Nielsen 
Salen i Odense Koncerthus, og heref-
ter vil der blive spillet op til dans med 
et 73 mand stort symfoniorkester. 

Danseworkshoppen er for alle - 
både piger, drenge og deres forældre. 
Husk danseskoene og tøj, du kan be-
væge dig i. For dem, der bare vil kigge 
på, er der fi ne pladser på balkonen.

Danser og koreograf er Tine Dam-
borg, og Per Engström vil dirigere or-
kestret. (bmg)

Kom og dans med 
symfoniorkestret

Rasmus Seebach befi nder sig 
netop nu samme sted som 
den engel, han synger om på 
sit største hit. I himlen. Hans 
debutalbum ligger på fl ere 
hitlisteførstepladser, og hans 
koncerter sælger bedre end 
vejsalt for tiden.

NU fi k et kvarter med 
kunstneren, der håber på me-
get mere end 15 minutters be-
rømmelse.

- Du har i mange år arbejdet 
professionelt med musik. Hvor-
for tog du først springet til at 
udgive dit eget album nu?

- Ja, det kan man jo spørge 
sig selv om. Men i en alder af 
29 år følte jeg pludselig, jeg 
havde en masse på hjerte og 
noget bagage med mig, som 
der kunne skrives sange om. 
Jeg er glad for at have ven-
tet, fordi jeg er blevet moden 
og har lavet nogle sange, der 
handler om noget, der er sket 
for mig. Desuden har jeg en 
ro i kroppen og bliver ikke 
forblændet af det hele, fortæl-

ler Rasmus Seebach.
- Stort set samtlige dine kon-

certer er udsolgte, hvilket er 
meget sjældent for en debute-
rende kunstner. Hvorfor er der 
så stor tilstrømning?

- Det kommer helt bestemt 
bag på mig, at jeg både sælger 
så mange billetter til mine 
koncerter og så mange plader. 
Jeg havde aldrig regnet med at 
sælge 95.000. Det er fuldstæn-
dig vanvittigt og langt mere, 
end jeg havde turdet håbe på, 
siger Rasmus Seebach.

- Det er bare mig
- Hvad er det, der gør, at din 
musik rammer plet netop nu?

- Først og fremmest kan 
folk mærke, det er ægte. Der 
er ikke presset noget koncept 
ned over mig, og der er ikke 
brugt nogen billige tricks. Det 
er bare mig, der gerne vil syn-
ge mine sange, fortæller Ras-
mus Seebach.

- Stort set samtlige rock- og 
popsange handler om kærlighed 

eller mangel på samme. Hvor-
dan er det at minde sig elv om et 
forlist forhold hver gang, man 
går på scenen eller hører sig selv 
i radioen?

- Det er meget sjovt, du 
spørger, for man roder op i 
nogle ting på godt og ondt. 
Men det er jo også en måde 
at bearbejde det på, fordi jeg 
skal leve mig ind i sangen 
hver aften, så jeg ikke frem-
fører den som en eller anden 
robot. Man skal føle det, man 
synger. Ellers virker det ikke, 
fastslår han.

- Du vil som sønnerne af Pe-
ter Belli, Kim Larsen og Lars 
Lilholt uden tvivl blive sam-
menlignet med deres berømte 
fædre. Er det et irritationsmo-
ment?

- Nej, i stedet for at tage af-
stand fra det og kræve, at der 
kun er fokus på min musik, 
har jeg erkendt, at min far er 
en stor del af mit liv. Derfor 
imødekommer jeg den inte-
resse og håber, at min musik 

dermed kan få sit eget liv og 
ikke stå i skyggen af min fars 
musik, konstaterer Rasmus 
Seebach.

- Kan du noget, som din far 
ikke kunne? Og hvad kunne 
han, som du stiler efter?

- Hmmmm. Det har jeg 
egentlig aldrig tænkt over. Jeg 
tror, vi har fl ere ting til fælles 
end ting, der adskiller os. Vi 
søger begge to ind til noget, 
der er meget ægte og kom-
mer lige fra hjertet. Vi tør 
lade musikken være simpel og 
ikke gøre sangene til noget, 
de ikke er. Mange af de gode 
sange handler om at lægge 
kortene på bordet. Det synes 
både min far og jeg, siger Ras-
mus Seebach, der konsekvent 
omtaler sin far i nutid. 

Sikker på fed stemning
- Mange af de kunstnere, der 
slår igennem i disse år, ender 
som døgnfl uer. Er du bange for 
at ende som én af dem?

- Det er jeg overhovedet 

Englen er ingen   
 ■ Rasmus Seebach har brudt gennem 

lydmuren med sit debutalbum 
og ikke mindst hittet ”Engel”.

 ■ Den 29-årige sanger frygter ikke 
at stå i skyggen af sin berømte far
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torsdag
Tonen fra Himlen - syng dig fri: 
Forfatter og sangterapeut Githa Ben-
David giver indblik i - og oplevelse 
af lydens betydning. Aulaen 19: 
Rudkøbing Skole, Kastanievej 26, 
Rudkøbing.
En sangskriverkoncertaften med 
songwriters corner: 18.30: Musik-
biblioteket Odense, Amfi pladsen 6, 
Odense C.
The Heavy (UK): 20: Posten, Østre 
Stationsvej 35, Odense C.
Anders og Benjamin Koppel/Flem-
ming Quist Møller: 20: Arne B., 
Vestergade 10 A, Svendborg.
Beggars Row (Skotland): 20.30: 
Strandlyst, Brogade 5, Svendborg.
Duo Chips spiller op til dans: 21: 
Slotskroen, Nørregade 54, Odense C.
Michael Learns To Rock: 22: Franck 
A, Jernbanegade 4, Odense C.

fredag
Danseaften folkedans: Spille-
mandsgruppen DE ANDRE spiller 
op til dans. arrangør: Årslev Spil-
lemandslaug. 19.30: Carl Nielsen 
skolen, Lumbyvej 64, Nr. Lyndelse, 
Årslev.
Ester Brohus med band: 20: Fer-
ritslev Fritidshus, Ørbækvej 916, 
Ferritslev Fyn.
Plök - Realease Party + Strozqnu + 
DJs: 20-02: Kulturmaskinen - Store 
sal, Farvergården 7, Odense C.
Sanne Salomonsen: 20: Svendborg 
Idrætscenter, Ryttervej 70, Svend-
borg.
Allan Bo Band: 21: Jazzhus Dexter, 
Vindegade 65, Odense C.
Valravn: 21: Harders, Harmonien, 
Møllergade 36, Svendborg.
Mustasch (SE): Musikhuset Posten. 
21: Posten, Østre Stationsvej 35, 
Odense C.
Duo Chips spiller op til dans: 21: 
Slotskroen, Nørregade 54, Odense C.

lørdag
Allesø Jazz Club Præsenterer Doc 
Houlind: 19: Allesø Jazz Club, Øster-
gård, Allesøvej 38, Allesø, Odense N.
Nalle Trio: 20: Industrien, Bredgade 
73-75, Aarup.
Rasmus Seebach. Support: 20: 
Odense Idrætspark, Højstrupvej 5, 
Bolbro, Odense V.
Crash n Burn: 21: Jazzhus Dexter, 
Vindegade 65, Odense C.
Live Museum: Mindekoncert for Gert 
Andersen. 21: Posten, Østre Stati-
onsvej 35, Odense C.
Kings Of Dark Disco. + Support: 
21: Kansas City, Munkebjergvej 140, 
Odense M.

Latin Dance Band - Internationalt 
Hus: 21.30: Kulturmaskinen, Farver-
gården 7, Odense C.
Henrik Nybo: 22.30: Strandlyst, Bro-
gade 5, Svendborg.
Sliotar: Traditionel irsk folkmusik. 
23: Arne B., Vestergade 10 A, Svend-
borg.

mandag
Walk In Salsa - Internationalt Hus:
Kl 20-21: intro kl 21-23: salsatek. 
20: Kulturmaskinen, Farvergården 7, 
Odense C.

tirsdag
JE duoen underholder med sang 
og musik: 14-16: Ældreklubben 
Rasmus Rask, Brændekildevej 30, 
Odense SV.
Svendborg Gymnasiums kor op-
fører Arvo Pärt og Sting: 19.30: 
Svendborg Gymnasium, A.P. Møllers 
Vej 35, Svendborg.
Klepti klepti spiller balkan på 
Hansted: 20: Hansted, Vestergade 2, 
Svendborg.

onsdag
Helene Blum og Harald Haugaard: 
19: Johan Ludvigs Kafé, Reventlows-
vej 3 A, Korinth, Faaborg.
Koncert med Simone Tang Band: 
19.30: Ollerup Efterskole, Sang 
& Musik, Svendborgvej 10, Vester 
Skerninge.
Christian Alvad: Christian Alvad 
fortæller og spiller guitar i Halmhu-
set ved Brenderup Højskole. 19.30: 
Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 
Brenderup St, Brenderup Fyn.

Denne oversigt er redigeret af 
Rune Moesgaard, 65455166, 
kulturlister@fyens.dk

musik koncerter

fredag
30 min. orgelmusik: 16.15: Sct. 
Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, 
Odense C.

lørdag
Lørdagsmatiné i Domkirken: Guld-
alderkoncert i krypten Carrie Becker, 
sopran, Lars Hedelius-Strikkertsen 
og Ruben Ipsen, historisk guitar. 
Værker af Weyse, Kunzen, Gragnani 
og Sor. 15-15.30: Odense Domkirke 
(Skt. Knuds Kirke), Klosterbakken 2, 
Odense C.

onsdag
Aftensang i Ringe kirke: 16.30: 
Ringe Kirke, Kirkepladsen 4, Ringe.
Soiré med klassiske studerende: 
19.30: Det Fynske Musikkonservato-
rium, Islandsgade 2, Odense C.

Denne oversigt er redigeret af 
Rune Moesgaard, 65455166, 
kulturlister@fyens.dk

koncerter rytmisk

koncerter klassisk

Ester Brohus med band kan opleves i Ferritslev Fritidshus 
fredag aften. 

Rasmus Seebach - kommer  
til Odense på lørdag. 

Rasmus Seebach  har de seneste 10 år produceret og 
skrevet sange til både danske og udenlandske kunstne-
re. Rasmus har sammen med sin bror, Nicolai Seebach, 
produktionsselskabet Top Notch Music.
Nu er den 29-årige musiker  klar til sin solodebut, 
”Rasmus Seebach”, og ikke mindst hitsangen ”Engel”. 
www.myspace.com/rasmusseebach
www.rasmusseebach.dk

Blå bog

Rasmus Seebach - aktuel med soloalbummet ”Rasmus Seebach” - giver koncert i Odense Idrætshal på lørdag. Polfoto

 døgnfl ue

ikke bange for. Så længe jeg 
laver de sange, jeg ikke kan 
lade være med at lave, tror jeg, 
folk bliver ved med at kunne 
lide dem, fortæller Rasmus 
Seebach.

- Hvad kan det fynske pub-
likum forvente af din koncert 
lørdag aften?

- De kan forvente et vel-
forberedt band, der ikke bare 
går på scenen og lirer noget 
af. Vi har forberedt os rigtig 
længe og brugt meget energi 
på at lave et fedt show, selv 
om mange af numrene ikke 
er typiske festsange. Der bli-
ver helt sikkert fællessang og 
en stemning, der med garan-
ti kommer op at ringe, lover 
Rasmus Seebach.

Odense Idrætshal, lørdag kl. 20

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

1. Rasmus Seebach: Rasmus Seebach (1)

2. Snow Patrol: Up to Now (NY)

3. Diverse: Hope for Haiti Now (7)

4. The Rumour Said Fire: The Life and Death of a 
Male Body (3)

5. Hej Matematik: Alt går op i 6 (NY)

6. Michael Falch: Fodspor i havet (2)

7. Robbie Williams: Reality Killed the Video Star 
(6)

8. Lady Gaga: The Fame Monster (8)

9. Thomas Helmig: Tommy Boy (5)

10. Dire Straits: Sultans Of Swing - Sound & 
Vision (37)

11. Medina: Velkommen til Medina (11)

12. Nephew: Danmark Denmark (9)

13. Selvmord: Selvmord (13)

14. John Mayer: Battle Studies (21)

15. Dalton: Tyve ti (10)

16. Ginger Ninja: Wicked Map (NY)

17. I Got You on Tape: Spinning for the Cause (12)

18. Tina Dickow: The Road To Gävle (14)

19. Aqua: Greatest Hits (16)

20. Alicia Keys: The Element of Freedom (26)

Af Simon Staun
sim@fyens.dk


