
Det er ikke en tilfældighed,
at Nephews fjerde album ud-
kom netop den 5. juni. Grup-
pen valgte helt bevidst grund-
lovsdag, fordi den forsøger at
få sit publikum til at stoppe
op og tænke, hvorfor dagen
egentlig markeres.

- Rigtig mange unge men-
nesker aner jo ikke, hvorfor
butikkerne har lukket eller
hvorfor, de har fri. Derfor er
det et signal til især den yngre
generation om lige at tænke
lidt videre over, hvorfor vi har
en grundlov, og hvad den be-
tyder, fortæller guitaristen i
Nephew, Kristian Riis.

Bandet er ofte blevet spurgt
om, hvilken dato det nu lige
var, når de undervejs har sagt
at ”Danmark/Denmark” ud-
kom grundlovsdag.

- Folk har gættet på alt fra
den 7. maj til 12. juni! Derfor
ville vi gerne markere dagen
og have folk til at reflektere
over, hvad grundloven bety-
der. Den er et helt fundamen-
talt stykke danmarkshistorie,
der betyder enormt meget for
vores liv og hverdag. Det er
der fandeme ikke ret mange,

der er klar over, fortæller Kri-
stian Riis.

Han mener ikke, at bandet
kunne have lagt udgivelsesda-
gen på andre mærkedage som
Kristi himmelfartsdag eller
pinsedag. De symboliserer
noget helt andet end dansk-
hed.

- Der er jo mange dage, der
er bundet op på en mand,
som levede for rigtig mange
år siden. Men han er en del
af manges historie også uden
for Danmark. Grundloven er
en fuldstændig dansk ting og
derfor oplagt at bruge, fortæl-
ler Kristian Riis, der tidligere
har spekuleret i optimale da-
toer for milepæle i Nephews
karriere.

Således indspillede grup-
pen en rost livekoncert på
Roskilde Festival med titlen
”07.07.07”.

Nephew skal løbe stærkt
Kristian Riis håber, at grup-
pen med denne udgivelsesda-
to vil skabe noget debat.

- Det er ikke, fordi vi skal
ændre alles syn på grund-
loven eller Danmark med

denne plade. Vi vil bare gerne
være med til at rykke folk lidt.
Vi er jo blevet opmærksom-
me på, at Nephew har en mu-
lighed for at skabe noget de-
bat, fordi mange lytter til os.
Vi skælder ikke nogen ud for
at være dumme, for det er der
ved gud mange, som er, inklu-
sive os selv. Det handler mere
om, at vi vil have folk til at
tage stilling til, hvad de laver,

og hvorfor de har de friheder,
de har, fortæller Kristian Riis.

Verdens navle
Tidligere arbejdede gui-
taristen hos Music Export
Denmark, der blandt andet
promoverer danske bands
i udlandet. Nu har han sit
eget managementfirma, Vol-
cano Management, hvor han
blandt andet samarbejder
med Veto, Spleen United og
Kashmir.

- For mit vedkommende
har det været fint at arbejde
med at eksponere dansk mu-
sik. Det har betydet, at jeg har
rejst rigtig meget i udlandet
og fået mig til at indse, hvor
lille og ubetydelig Danmark
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Scene: Interessen for dansk
voksenteater er stigende i
udlandet.

Det fortæller Mikkel Har-
der Munck-Hansen, der er
formand for Kunstrådets Sce-
nekunstudvalg, på baggrund
af, at Mungo Parks forestil-
ling ”Den allersidste dans” er
blevet spillet i Norge.

- Der kommer da flere og
flere ansøgninger om støtte
fra de danske voksenteatre,
og kvaliteten bliver stadig
bedre, siger Mikkel Harder
Munck-Hansen og peger på,
at både Københavns Interna-
tionale Teater og Odin Tea-
tret har fået støtte til inter-
nationalt arbejde - og at der
til efteråret holdes en ”show-
case”, hvor dansk voksen-

teater blive oversat og præ-
senteret for internationale
teatre i København. Samtidig
har Scenekunstudvalget sat
et beløb af til, at fem dan-
ske forestillinger kan tage til
Kina.

- Mungo Park vil i fremti-
den satse endnu mere inter-
nationalt, lover Martin Lyng-
bo, teaterdirektør på Mungo
Park Allerød.

Danskteatervil fremiverden

”Den allersidste dans” er
sendt på tur til Norge.
■

Musik:Carl Nielsens fød-
selsdag fejres traditionen tro
i haven bag Carl Nielsens
barndomshjem i Nr. Lyn-
delse. På programmet tirsdag
den 9. juni klokken 14 til 16
er der taler, fællessange og
masser af musikalsk under-
holdning.

Til at åbne ballet kommer
blæsere fra Syddansk Uni-
versitets Symfoniorkester og

spiller blandt andet arran-
gementer af Carl Nielsens
sange.

Dernæst vil et ensemble af
sangere med tilknytning til
Den Fynske Opera fortsætte
den påbegyndte opførelse af
Carl Nielsens folkekære ope-
ra ”Maskarade”. På denne
hans 144-års fødselsdag er de
nået til 2. akt. Sangerne ak-
kompagneres af pianist Han-
ne Bramsen Buhl.

Arrangementet gentages i
forkortet udgave lørdag den
13. juni kl. 16 i Teaterhusets
foyer, Filosofgangen 19, 5000
Odense C.

CarlNielsen
fejres i
barndomshave

Kort nyt

Scene: Lige nu går ”Spring
Awakening” sin sejrsgang på
Aalborg Teater, men fynboer
med hang til musical be-
høver ikke tage til Nordjyl-
land for at se Steven Sater og
Duncan Sheiks hitmusical.
”Spring Awakening” er nem-
lig en af de musicals, som af-
gangsholdet fra Det Danske
Musicalakademi i Fredericia
skal til eksamen i. Musicalen
er en gendigtning af Frank
Wedekinds kontroversielle
roman ”Vårbrud”, der, da

den udkom i 1891, provoke-
rede med skildringer af den
første kærligheds ukontrolle-
rede følelser og tilbageholdte
begær. Anden del af afgangs-
forestillingen er ”The Wiz
- Troldmanden fra Oz”, som
har vundet adskillige priser
siden verdenspremieren i
1975. I Fredericia er instruk-
tør- og koreografopgaven
lagt i hænderne og fødderne
på engelske Lisa Kent og
amerikanske Tim Zimmer-
mann. Martin Konge er ka-
pelmester på de to musicals.
”Showcase 2009” opføres på
Fredericia Teater fra 22. juni
til 26. juni.

Eksameni to
hitmusicals

- At rejse i udlandet har
givetmit nye perspektiver og
lærtmig, hvormeget offentli-
ge støttekroner til bands ek-
sempelvis betyder, siger Kri-
stianRiis til venstre for Simon
Kvamm imidten. PR-foto

■

Hvad
fanden
ergrund-
lovsdag?

Nephew vil gerne skabe debat med deres
valg af udgivelsesdato for gruppens fjerde
album ”Danmark/Denmark”

■

ROCK/ELEKTRONIKA
Nephew:”DanmarkDenmark”
#####¤#####¤

Det er meget muligt, at James
Bond dør. Men Nephew

kommer til at overleve mange
årtier endnu efter dette deres
uden sammenligning bed-
ste album. Simon Kvamms
kulsortsynede, selv- og sam-
fundskritiskesamtbrændende
aktuelle tekster slår hovedet
hele vejen gennem sømmet.
Skal man fremhæve de mest
vidunderlige tekster, kommer
man til at nævne samtlige 12.
For der er ganske enkelt ikke
svagheder at spore.

Den storvrøvlende og alli-
gevel lysende klare ”Va Fan-
gool” rammer allermest plet
i dissektionen af danskerne
anno 2009 med omkvædet:
”Vi to ku’ køb’ ti sko - Men
vi ka’ kun få to på. Vi tre ku’
hejs 10 flag - Men vi blev kun
født én dag”. På papir ser det
ikke ud af alverden, men til-
sat de ypperste elementer fra
Nephews elektrounivers er
der tale om prima rock med

både budskab og musikalsk
bravour.

Titlens dobbelthed er ikke
tilfældig, da engelsk og dansk
deler sangene, som Moses
delte vandene. Evnen til at va-
riere og vælge rigtig er blevet
optimeret, og på ”Police Bells
& Church Sirens” er det både
godt set og hørt, at de engel-
ske fraser har langt mere pon-
dus end de danske, der også
optræder i nummeret.

DecideretgladforNephew
Østjydernes fjerde

udspil er deres
første rendyrkede
mesterværk

■


