
Udenfor står 30-årsfødsela-
ren og varmer en krop, som
de fleste 20-årige ville misun-
de, op. Hun laver små ballet-
hop på stedet med et blik så
fokuseret som en straffe-
sparksskytte i en VM-finale.
Der kommer ikke et ord ud af
hendes mund. Fire timers vo-
kalt cølibat skal sikre, at
gæsterne til hendes største
fødselsdagsfest nogensinde
får fuldt udbytte af hendes ga-
ve til dem: En stemme så klar
og sensuel, at selv teltdugen
vil rødme.

Hundrede meter derfra er
der sand landskampstemning
inden startfløjtet.

Flere fans har medbragt
dannebrogsflag, der blafrer i
basblæsten fra højttalerne.
Som de gode værter Infernal
er, deler de også gaver ud. Og
stemningen taget i betragt-
ning skal ingen af dem byttes.
Helt amok går teltet til ”Ka-
linka”, hvor Lina og Paw
fremprovokerer deres helt
egen russiske rytmerevoluti-
on og fejer al modstand fra
folket til side.

Professionelt og planlagt
ned til hvert eneste åndedrag
sikrer holdet på scenen total
underdanighed frem til af-
slutningsnummeret ”Banjo
Thing”, hvor Paw i Zarens og

rytmelutionens navn pøser li-
tervis af vodka i håret på gui-
taristen. Hvilket klimaks.

Da gruppen vælter af sce-
nen, står publikum tilbage så
svedige, at man kan tappe
saltlage direkte fra armhuler-
ne. Selv om det ikke er deres
fødselsdag, smiler de så bredt,
at man frygter ansigterne
flækker.

Set bag fra scenetæppet kan
synet knap beskrives. Så me-
get glæde. Så meget energi.
En effektiv depressionskur og
en fødselsdagskulisse, der al-
tid vil blive husket.

Rørt til tårer
Backstage står pladeselskabs-
folk, semikendisser og hel-
kendte som Anne Linnet og
Tue West et nummer senere
og guffer det, som nord-
mændene kalder ”kage på ka-
ge på kage” i sig. Mens ekkoet
af fødselsdagssangen fortoner
sig, sidder Lina lidt paf i en
sofa og nipper til et glas vel-
fortjent champagne.

- Jeg er simpelthen fuld-
stændigt kokset ud. Det er en
mærkelig fornemmelse, fordi
jeg både er vildt glad, da det
var en af de største oplevelser
nogensinde, men også ud-
mattet, fordi vi har filmet vi-
deo hele dagen i går, lavet in-

terviews hele dagen i dag og
så sluttet af med den første
koncert nogensinde, hvor jeg
måtte tørre et par tårer væk
efterfølgende. Jeg tror dog ik-
ke, de andre bemærkede det,
da jeg lod, som om jeg fjerne-
de noget sminke, fortæller Li-
na.

Hun har knap nok haft tid
til at pakke sine gaver op, der
er linet op ved siden af folie-
bakker med koldt kød og pa-
sta. På trods af trætheden sen-
der Lina kæresten et kæm-
pesmil, da hun åbner gaven
med en eksklusiv Samsonite-
håndtaske.

Hvis fødselsdagssangen går
i opfyldelse, så kan han se
frem til at få noget mindst lige
så eksklusivt retur, når parret
kommer i enerum.

Da gassen er lige ved at for-
svinde helt fra fødselsdags-
barnets ballon, kommer en
barmhjertig sjæl med en gin
& tonic. Efter få sip har Lina
fået ladet batterierne og
mundtøjet op igen. Så da ta-
len falder på hendes indlem-
melse i ”Club 30”", lyner hen-
des tunge.

- Jeg er fucking ligeglad
med, om jeg er 20 eller 30 år
gammel. Jeg kan lide, hvad jeg
ser i spejlet. Og det er det vig-
tigste, understreger Lina.

Og at dømme ud fra de
mange mænds sultne blikke
under koncerten, så er hendes
blå øjne ikke alene om nydel-
sen.

Kedelig fest
På træbænkene foran Infer-
nals skurvogn flyder det efter-
hånden med tomme gin- og
vodkaflasker. Og A4-ark med
en intern fødselsdagssang så
fræk, at selv slagterhunde vil-
le kløjs i den. De fleste gæster
er forduftet præcis som ind-
holdet af flaskerne.

Der er stadig masser af liv i
de to dansere Stine og Signe,

der sidder og napper til buffe-
ten, mens Paw blunder på en
sofa med kæresten. Liv kom-
mer der så sandelig også i
latexkludene, da to mon-
strøse dragqueens pludselig
vælter vognen.

- Kom vi går igen, hun har
jo større kasser end mig, råber
den ene teatralsk, inden Lina
får ordre på at gribe fat på sy-
geplejekostumet af plastik og
mærke på de 35.000 kroner
dyre vatimplantater.

Linas mor, der sidder og
nyder en Twix-bar, taber
næsten mælet, da to de kæm-
per bagefter bliver onduleret
af trommeslageren. Altså ikke
rigtigt.

Men kåde og lettere be-
rusede mænd leger bedst, så
hvorfor ikke øve lidt stillin-
ger, når man nu har en ene-
stående mulighed for det?

Keyboardspilleren, der nær
får sin drink galt i halsen, har
heller ikke ligget på den lade
side angående fødselsdagsun-
derholdningen. Hans bidrag
er knap så sofistikeret som
Marylin Monroes ”Happy
Birthday Mr. President”. Til
gengæld dobbelt så legenda-
risk.

Hvilken gestus at vise yng-
lekæppen frem og understre-
ge, at miksturen på snuden er
den unikke blanding af lige
dele kødpålæg og Cocio.
Smagen kan og bør man kun
gisne om.

Udenfor er nogen i gang
med at overtale de to drag-
queens Minna Moore og
frøken OTB - One Tall Bitch -
til at smøre to af bandmed-
lemmerne ind i resten af lag-
kagen. Det kunne de aldrig
finde på at give dem lov til.
For Infernals fester er altid
kedelige. Og især de runde
fødselsdage skulle efter sigen-
de være infernalsk trættende
som en gudstjeneste i en mor-
monkirke.

KULTUR
ANMELDELSER
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”De er meget glade og søde, de
minder meget om danskerne . De
tager ikke tingene så højtideligt.
Jacob Haugaard, entertainer om kinesere.
(B.T.)

Lykke for mig er at få lov til at dykke ned i en enkelt
billedkunstners liv og værk, at fordybe sig i en rigtig god bog
eller beskæftige sig indgående med et enkelt musikstykke.
Dagmar Warming, inspektør for Museet for Religiøs Kunst i Lemvig (Information)

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Det er et syn værdigt for gu-
der, da to gigantiske drag-
queens meget sent lørdag nat
eller meget tidligt søndag
morgen smører henholdsvis
en trommeslager og en key-
boardspiller ind i lagkage og
efterfølgende sætter ild til to
fødselsdagslys, der klæber fast
til den enes behårede bryst.

En smule perverst. Men hy-
lende morsomt. Præcis sådan
som hitlistebestigerne Infer-
nal og alle dets uundværlige
familiemedlemmer påskøn-
ner. Velkommen til en fød-
selsdagsfest, der er de færre-
ste forundt men helt på sin
plads til Danmarks disco-
dronning nummer ét, Lina
Rafn, der fylder 20 plus 10 år.

Det perfekte show
Vi trykker på fjernbetjenin-
gen og hopper nogle timer til-
bage på albummet, der pas-
sende kunne hedde ”Wet
Dream”. For Skanderborg
Festivalen er bogstavelig talt
skyllet væk, og mellem iglo-
teltene sejler opdagelsesrej-
sende rundt i gummibåde.

I læ for de velvoksne regn-
dråber i en skurvogn omtrent
så spændende indrettet som
Carl Mar Møllers ansigt, hol-
der Infernal audiens for den
fynske presse til trods for, at
de har et kæmpe show i tan-
kerne, og ikke mindst at den
kvindelige frontfigur Lina
Rafn fylder rundt.

- De andre, der har fødsels-
dag i dag, må have været så
helt ustyrligt store svin, for
jeg har opført mig ganske ek-
semplarisk, siger Lina Rafn
insisterende.

Hendes musikalske soul-
mate, Paw Lagermann, nik-
ker kollegialt og konstaterer,
at hun rigtig nok har opført
sig meget, meget pænt, siden
hun fejrede sidste fødselsdag
på scenen i Rytmehans.

- Der er ikke noget, jeg hel-
lere vil end holde fødselsdag
sammen med flere tusind
mennesker. Sådan et brag kan
altså ikke sammenlignes med
lagkage sammen med famili-
en, lige gyldigt hvor hyggeligt
det måtte være. Jeg blev så
lykkelig, da vi fik at vide, at
koncerten blev flyttet fra
torsdag til lørdag, fortæller
Lina.

Mens hun kyler røgen fra
en grøn Mistral ned i de efter-
tragtede lunger, sidder hun og
Paw som andre dødelige og
snakker om evige irritations-
momenter som Skat og det
forfærdeligt irriterende ved at
holde styr på B-indkomster.
Siden falder samtalen på no-
get mere aktuelt, nemlig det
perfekte show, og hvordan In-
fernal konstant kommer tæt-
tere på netop det.

- Vi har spillet så mange job
efterhånden, at vi har fået eli-
meneret stort set alle fejl.
Koreografien og selve opbyg-
ningen fungerer optimalt.
Det største tilbagevendende
problem er vores små modta-
gere i øret. Lyden falder ud
ind imellem, og så har man
ingen anelse om, hvad man
spiller. Så er det bare om at
klamre sig til rutinen og fyre
lortet af, fortæller Paw.

Infernals revolution
Et par numre senere står dan-
sepigerne inde i den lumre
skurvogn og presser attribut-
terne på plads. Paw har været
færdig længe og cirkulerer
lidt rundt som en løve, der
ved, at den snart skal i kamp.

Diskodronningens birthday-brag
SKANDERBORG FESTIVAL:
Gavin Degraw
####¤¤
Ak ja, endnu en
af disse enormt
charmerende
popknægte, der
ikke kan synge.
Næ, hov! Knæg-
ten kan sgu syn-
ge. Og endda
ganske fortræf-
feligt. Desværre
lever Gavin De-
graws fine pop-
melodier ikke helt op til hans største
aktiv, stemmen, og teksterne tange-
rer ind imellem det pubertære og li-
gegyldige. Alligevel kanman ikke lade
væremed at svaje fra side til side, når
det amerikansk/hollandske band
svinger bedst. Publikum får lige
præcis den dosis oprigtig glæde og
ballader, som de havde forventet, og
helt efter planen var ”Chariot” og ”I
Don’t Want To Be” vingummien i
Astronaut-isen.

Simon Staun
}Bøgescenen, lørdag

Gavin-flaben

SKANDERBORG FESTIVAL:
Jamiroquai
#####¤

Det var en yderst oplagt space-india-
ner, der sang om kosmiske piger og
spredte energiske funkrytmer til fol-
ket. Med et band, der næsten var for
godt til at tro på, formåede han at få
alle med to ben og en puls til at danse
med. Efter få numre spurgte han pub-
likum, om de ikke havde nogetmari-
huana, de kunne kaste på scenen. Det
kunne de lige så godt have gjort, for
musikken i sig selv var til at blive høj
af. De fleste numre var ren dynamit,
og især ”Black Capricorn”vakte min-
der om StevieWonder, da han var al-
lermest funky. Man stod og blev sjæl-
dent veltilpas over de sexede rytmer,
der fik kondomer til at selvoppuste
og svæve hen over publikum. Det er
otte år siden, Jamiroquai optrådte i
Danmark sidst. Så lang tid behøver
han ikke vente til næste omgang sik-
ker sexfunk. Simon Staun

}Bøgescenen, lørdag

Funky vildmand

SKANDERBORG FESTIVAL:
Beck
####¤¤

På forhånd havde jeg håbet, at dette
ville blive årets koncert. Noget gik
fuldstændig galt. Aldrig har lyden
været så himmelråbende dårlig på
Bøgescenen de første 20minutter,
hvor der ellers blev spillet trumf fra
start med ”Loser”. Det var grænse-
overskridende pinligt for lydmanden,
dermå have dårligere samvittighed
end Heinrich Himmler. Først med
smukke ”Lost Cause” og ”Paper Ti-
ger” begynder den sunkne skude at
titte op til overfladen. Et dybt origi-
nalt og underholdende dukketeater
er blandt lyspunkterne, der topper
med en sidste nadver-scene, hvor der
bliver spillet på både tallerkner, glas
og kunstige frugter. Genialt. Havde
hele showet haft samme klasse, ville
forventningerne så rigeligt være ble-
vet opfyldt. Efterfølgende kunneman
så konstatere, at Becks lidt tamme
præstation skyldes et uheldmed ryg-
gen. Simon Staun

}Bøgescenen, søndag

Katastrofe afværget

SKANDERBORG FESTIVAL:
The Presidents Of The United States
Of America
###¤¤¤

Det var ikke bandetsmotivation, der
var problemet. De amerikanske
country-rockpræsidenter kom sim-
pelthen i gangmed en halv times for-
sinkelse og havde derudover silende
regn som stærkt upolitisk modstan-
der. Et setupmed trommer, bas og
guitar kan normalt være effektfuld,
men efter få numre syntes udfoldel-
sesmulighederne begrænsede, hvil-
ket betød, at kun demest kendte
numre som ”Back Porch” og ”Pea-
ches” for alvor fik gang i publikums-
havet. Håndværket fejlede bestemt
ikke noget, menmed så hårde arbejd-
svilkår kæmper selv statsmænd
åbenbart forgæves. Simon Staun

}Bøgescenen, søndag

Imodvind

Gavin Degraw.
FOTO: RUMLE SKAFTE

30 SOMRE:Lina
Rafn fejrede for
andetår i træksin
fødselsdagpåSkan-
derborgFestivalen -
festenblevpræcis så
underholdendesom
bandetskoncerter

Der var rigtig mange mænd og drenge blandt publikum. Og
de kunne både lide, hvad de så og hørte. FOTO: RUMLE SKAFTE

Selv om man er kolleger, kan man godt
komme tæt på hinanden på scenen. Mange
mænd misunder med sikkerhed Paw.

FOTO: RUMLE SKAFTE

Danseren Stine
forsøgte at følge

trop med energiske
Lina. Det forbavsede

udtryk kunne
skyldes, at Lina

langt fra ligner en på
30.

FOTO: RUMLE SKAFTE

Lina har et helt fast ritual med sminke og opvarmning, der tager to timer. Helt
modstridende kaldes det for ”totimersritualet”. FOTO: RUMLE SKAFTE

”Undskyld, vi beklager den forringede billedkvalitet”, står
der på spejlet i skurvognen. Det kan Paw være glad for.

FOTO: RUMLE SKAFTE

KOMMENTAR
Folket får,
hvad folket vil ha’
AfSimon Staun
sim@fyens.dk

Efter en fantastisk under-
holdende festival-sommer
med kolossalemængder
sol, regn og herligemusik-
oplevelser er det blevet tid til en lille hyper-
subjektiv opsummering.
For langt om længe har jeg fået banket
ind i hovedet, at de tre største festivaler i
landet er lige så forskellige som snefnug,
sandskorn og smagsløg.
Efter at have nedgjort Skanderborg Festi-
valens og Langelandsfestivalens program-
mer på grund af deres eklatantemangel på
topnavne, må jeg semig selv i øjnene og er-
kende, at det har været en alt for subjektiv
bedømmelse. Det varmig selv, der mente, at
det ikke var godt nok sammenlignet med
Roskilde Festivalens overflødighedshorn af
nye fremadstormende rockbands. Ikke
gæsterne, der betaler i dyre domme for at
komme ind.
Ved en hurtig rundspørge foretaget af un-
dertegnede på den netop afsluttede Skan-
derborg Festival svarede ni ud af ti gæster,
at bandet, de var kommet for at se, var Dan-
ser Med Drenge. Ingen af dem – læs nul, na-
da, kein, zero – nævnte Beck, Motörhead el-
ler Jamiroquai. De eneste tre, jeg personligt
ville kalde topnavne.
Rystende og alligevel indlysende, da der
er lavet en undersøgelse, der konkluderer,
at mindre end 10 procent af gæsterne på
Skanderborg kommer på grund af musik-
ken. Mindre end 10 procent! Det samme
mønster gør sig sikkert gældende på Lange-
land, såman kan konstatere, at Danmarks
”Big Three” kan kategoriseres som hen-
holdsvis enmusikfestival og to hyggefesti-
valer. Og det uden at kritisere eller frem-
hæve nogen af delene. Folket får ganske en-
kelt, hvad det vil ha’. Og detmå selv en in-
karneret rockfanatiker acceptere og respek-
tere. Og når det er sagt, så hyggede jegmig
aldeles glimrende på alle tre festivaler.


