
fredag
Orgelhøst i Assens:½-times orgel-
musik med Finn Pedersen. Værker
af N. Clerambault, C. Franck og J.
Alain. 17: Vor Frue Kirke, Damgade
17, Assens.

Eskær Trioen og LeeMorgan:Musik
af Beethoven, Bartok og Schubert:
20: Rudkøbing Kirke, Kirkepladsen 1,
Rudkøbing.

søndag
Kirkekoncert og sommermøde:
14: Vejstrup Valgmenighed,

Landevejen 65, Vejstrup.

onsdag
Ansgar Orgelsommer: Koncert med
Torben Krebs:19.30: Ansgars Kirke,
Sdr. Boulevard 1, Odense.

Orgelhøst i Assens: Stefano Vas-
selli, Rom. Musik af bl.a J. Alain og
F. Liszt. 20: Vor Frue Kirke, Damgade
17, Assens.

Denne oversigt er redigeret af Lars
Klint, 65 45 51 66, kulturlister@
fyens.dk

torsdag
Sommerdans. Linedance/zumba.
Arr.: Love to Dance: 19-21: Eventyr-
haven, Klosterbakken 6, Odense.
MichaelWinkler: 20: Café Dræsinen,
Vestergade 51, Ærøskøbing.

MaxWolf: Blues, country og folk.
20.30: Strandlyst, Brogade 5, Svend-
borg.
Hubbi:21: Slotskroen, Nørregade 54,
Odense C.

fredag
GuitardrengeneMads ogMorten
spiller på Odense Å: kl. 17 og 18:
Odense Aafart, Filosofgangen 26,
Odense.
Spisning og dans: 19: Kauslunde
Kro, Heimdalvej 7, Kauslunde, Mid-
delfart.
TangoCatz påHavnen: 19-21:
Svendborg Havn, Svendborg.
Sommerdans. Linedance/zumba.
Arr.: Love to Dance og Fjordholmens
Line Dancers:19-21: Eventyrhaven,
Klosterbakken 6, Odense.
Walk in-polka: Arrangeret af Assens
Foklkedansere. 19.30: Skovpavillo-
nen i Assens, Skovvej 5, Assens.
DenGale Pose og CarparkNorth:
20: Amfiscenen, Amfipladsen ved
Brandts Klædefabrik, Odense.

Numbnuts:Metalcore. Support: New
Discolour. 20: Rockstuen, Mageløs
1, Odense.
Arne Lundemann: 20: Café Dræsi-
nen, Vestergade 51, Ærøskøbing.
Hubbi: 21: Slotskroen, Nørregade
54, Odense.
Barney: 22: Air Pub, Kongensgade
41, Odense.

lørdag
JB&The Bottlenecks: Arr.: Shop-
ping Faaborg. 11.15-14: Torvet,
Faaborg.
Retrohøstfest i teltet:Med Duvan-
der Singers og Syngepigerne. 13-16:
H.C. Andersen Skoven, Adgang fra
p-plads på Svendsagervej v. Åsum,
Odense.
Odense Banden ogOle ”Fessor”
Lindgren: 14-17: Restaurant Carls-
lund, Fruens Bøge Skov 7, Odense.

Aqua og Sys Bjerre: 20: Amfiscenen,
Amfipladsen ved Brandts Klædefa-
brik, Odense.
Arne Lundemann: 20: Café Dræsi-
nen, Vestergade 51, Ærøskøbing.
Single RockMaskinen: 20-02:
Kulturmaskinen, Farvergården 7,
Odense.
Thomas: 22: Air Pub, Kongensgade
41, Odense.
Akustisk Blues:Med Per Røboe &
Henning Kaae. 22.30: Strandlyst,
Brogade 5, Svendborg.

søndag
Friluftsgudstjenestemed jazzkon-
cert.Arr.: Hans Tausens Kirke:15:
Brummers Plads, Brummers Plads,
Odense.
Dreamers Circus: Skandinavisk fol-
kemusik. Arr.: Nyborg Slotskoncerter.
19.30: Nyborg Slot, Slotsgade 34,
Nyborg.

mandag
Ældre Sagens syng sammen-
hygge: 14-16: Ældrecentret, Filosof-
haven 12-14, Odense.
Iron andWine (US): 20: Posten,
Østre Stationsvej 35, Odense.

tirsdag
Sommerdans. Folkedans:19-21:
Eventyrhaven, Klosterbakken 6,
Odense.

Denne oversigt er redigeret af Lars
Klint, kulturlister@fyens.dk
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Mest solgte plader
Listen viser de 20mest solgte plader i sidste uge, opgjort af IFPI.
Tallene i parentes viser placeringen på sidste uges liste.

1. Adele: 21 (1)
2. AmyWine-
house: Back To
Black (RE)
3. Nik & Jay:
Engle eller dæ-
moner (3)
4. TV-2: Show-
time (RE)
5. Bruno Mars:
Doo-Woops &

Hooligans (7)
6. Agnes Obel: Philharmonics (9)
7. Take That: Progressed (2)
8. Bon Iver: Bon Iver (5)
9. Lady Gaga: Born This Way (4)

10. Burhan G: Burhan G (6)
11. De Eneste To: De Eneste To (10)
12. Kato: Discolized 2.0 (16)
13. Tina Dickow: Welcome Back
Colour (19)
14. Rihanna: Loud (11)
15. Rasmus Seebach: Rasmus
Seebach (12)
16. Justin Bieber: My Worlds - The
Collection (18)
17. L.O.C.: Libertiner (17)
18. Oh Land: Oh Land (15)
19. Fallulah: The Black Cat Neigh-
bourhood (13)
20. Beyonce: 4 (21)

Rapperen Thomas Dambo
Winther er en ægte original.
En tusindkunstner, der sjæl-
dent lader sig begrænse og
altid følger troligt i fodsporet
på sine indimellem ekstremt
outrerede indfald.

Således besluttede han sig
den første dag på årets Skan-
derborg Festival, der for ham
var mandag, at påbegynde
byggeriet af en fem meter høj
lyserød trojansk My Little
Pony i træ.

- Jeg er egentlig herovre så
tidligt i kraft af min rolle som
formand for graffitiholdet.
Men idéen om ponyen op-
stod ud af det blå, og så var

der ikke andet at gøre end at
kaste sig ud i det, fortæller
Thomas Dambo Winther de-
termineret.

Præcis som med Fler Far-
vers musikvideoer kan han
godt lide ting, hvis de er
bygget på en lidt ”slummet”
måde.

- Jeg elsker at bygge alt mu-
ligt gøgl og har eksempelvis
lige opført en stor flamingo i
København og lavet en sæbe-
kassebil til en af Fler Farvers
musikvideoer. Derfor turde
jeg give mig i kast med dette
sindssyge projekt med en gi-
gantisk My Little Pony, hvor
der bliver en hemmelig hule

Fynskhiphop-bragpå Skanderborg
Foto:AllanRinggaard

Svendborg:Tango Catz er Svendborgs
stadsensemble indtil udgangen af
2011, hvilket indebærer, at det skal
virke som musik- og kulturrepræsen-
tant for byen. Fredag 12. august kl.
19-21 gæster den lokale kvartet Svend-
borg Havn. På henholdsvis accordeon,
klarinet, klaver og cello skildrer de
lidenskaben, melankolien og vildska-
ben i deres fortolkning af tangomeste-
ren Astor Piazzollas værker. Tangoen
opstod i Buenos Aires’ havnemiljø i
1880’erne. Dansende sømænd og by-
ens fattigske folk udviklede denne ero-
tiske tætte dans, som i tiden efter også
bredte sig til det finere borgerskab.
(tivb)

Tango-toner
imaritimtmiljø

Defiremusikalske kvinder i TangoCatz
brænder for den argentinske tango.

Ærøskøbing:Allerede som 13-årig be-
gyndte Arne Lundemann at underhol-
de - og her er han i sit rette element.
I 1970 blev han en del af Odense Tea-
ters ensemble og har senest været det
i 2004. Derudover har han haft roller
ved Aalborg Teater, Aveny-T og Nør-
rebro Teater. I 1974 spillede han med i
Cirkusrevyen. Fredag 12. august kl. 20
betræder den erfarne entertainer Café
Dræsinens gulve - og mon ikke der er
grinegaranti. (tivb)

LuneLundemann
underholder

Arne Lundemann er uddannet fra
Odense Teater. Også kok står på cv’et.

Odense:Der er dømt
mandehørm, når
Odense Banden
gæster Restaurant
Carlslund lørdag 13.
august kl. 14-17 - her
står den på sommer-
jazz med Ole ”Fessor”
Lindgren som solist.
Orkestret er sam-
mensat af kendte og
populære musikere,

som hver især har spillet i mange for-
skellige sammenhænge i de seneste
30-40 år. De har et bredt repertoire og
gør sig i både danske og udenlandske
tekster. Odense Banden har desuden
besøgt New Orleans tre gange, hvor
de spillede på såvel ydmyge værtshuse
som på mondæne hoteller. (tivb)

Jazzhyggemedmad

Odense Ban-
den spiller
op til jazz på
lørdag.

■ Hiphop-kollektivet Fler Farver er genvalgt
som multinuanceret dark horse til Danmarks
næststørste festival

■ De fem rappere medbringer 3500 papir-
poser, der med publikums hjælp skal gøre
koncerten til en sjælden festeksplosion

Danmarks Smukkeste Festival også kendt som Skanderborg Festival holdes
hvert år i den anden weekend af august under temaet ”Musik & Bøgetræer”.
Siden festivalens 25-års jubilæum i 2004 har der stort set været udsolgt til
festivalen hvert år. Detmest besøgte koncert formodes at være Eric Clapton i
2008, hvor der var 53.000 gæster fordelt på festivalpladsen.
Skanderborg Festival brugte i 2009 714 kroner pr. solgt billet til musik. Roskil-
de Festival brugte samme år 570 kroner pr. solgt billet. Festivalen omsætter for
ca. 110millioner kroner årligt.
I år er hovednavnene blandt andet Skunk Anansie, The National, Ozzy Osbour-
ne, Tom Jones og Robyn.
Fler Farver består afHr. Nielson, Pmjacob, Dambo, Fup og Navlesdrengen.
De skabte hiphop-kollektivet Fler Farver i det hedengangne Fairplay Studio
med det enemål at være kreative og sættemere gang i Odenses hiphopunder-
grund.
Fler Farver er på vejmed gruppens femte udgivelse, der forventes at udkomme
senere på året.
www.smukfest.dk.

Skanderborg Festival i dens mave. Der skal jeg for-
håbentlig bo under resten af
festivalen, fortæller Thomas
Dambo Winther entusiastisk.

Han har lavet et trappetårn
ved det ene bagben, der går
op til en lille dør. Den fører
ind til et rum, der er 4 gange
2,5 meter og halvanden me-
ter højt.

- Den bliver så hidsig den
pony, fortæller Thomas
Dambo Winther, der har fået
alle materialer foræret af fe-
stivalen og endda frivillige til
at laste alt træet for ham. De
får måske til gengæld lov at
besøge ponyen, hvorfra man
kan se direkte ned til Rytme-
hans-scenen, hvor blandt an-
det Dúné, Veto, Tina Dickow
og Sort Sol optræder.

Motivationen skal findes
Thomas Dambo Winther
kalder det befriende ”kun”
at skulle forholde sig til Fler
Farver efter et par intense år,
hvor de fleste gruppemed-

lemmer førte et dobbeltliv
som rappere i Odense Assho-
les, der nu er opløst.

- Det blev for hårdt i læng-
den at skulle spille den der
hardcore gangsterrøv hele
tiden. Det er ikke fedt hele
tiden at skulle tænke som to
forskellige personer. Til gen-
gæld er det lidt hårdt at starte
op igen med Fler Farver, fordi
gruppen slet ikke har samme
popularitet som OA uden for
Odense. Motivationen til at
skulle bygge det hele op fra
bunden skal lige findes frem,
forklarer Thomas Dambo
Winther, der understreger, at
gruppen altid giver sig fuldt
ud på scenen.

Fler Farver har spillet en
håndfuld koncerter i løbet af
sommeren med Nibe Festival
som foreløbige højdepunkt.

- Til alle de koncerter, vi
har givet, er der endt med at
være flere mennesker i teltet,
end da vi begyndte. Vi er gode
til at lave en fest og få folk til

at danse løs, så det satser vi
bestemt også på sker på Skan-
derborg Festival, håber Tho-
mas Dambo Winther.

Hiphoppens Shu-bi-dua
Gruppen har ikke som man-
ge andre hiphop-aktører
planlagt bunkevis af obskure
overraskelser undervejs. Med
fem mand på scenen mener
Thomas Dambo Winther,
der er aktion nok.

- Det eneste, vi har gjort
ekstraordinært, er, at jeg har
medbragt 3500 papirposer,
som jeg fandt i København
efter kælderoversvømmel-
serne. Dem skal publikum så
sprænge på samme tid. Hvis
ikke det er nok til at få dem til
at gå amok, spiller vi også en
bunke nye numre, som ikke
er præsenteret live før. Den
trojanske My Little Pony kan
desværre ikke være på sce-
nen, ærgrer Thomas Dambo
Winther sig.

Rapperen, graffiti-tovhol-

deren og pony-arkitekten
mener, at Skanderborg Festi-
val passer meget bedre til Fler
Farver end Roskilde.

- På Skanderborg spiller
man den musik, publikum
gerne vil høre. På Roskilde
spiller man den musik, boo-
kerne gerne vil have, publi-
kum hører, hvis du forstår?
Jeg vil også gerne være mo-
derne, men jeg vil også bare
gerne hygge mig. Det gør
man på Skanderborg, un-
derstreger Thomas Dambo
Winther, der kalder Fler Far-
ver for Odenses svar på Wu
Tang Clan og rappens svar på
Shu-bi-dua. Eller mere be-
skedent det perfekte hiphop-
ensemble til Skanderborg.

Fler Farver, Skanderborg Festival,
lørdag kl. 22.45

Af SimonStaun
sim@fyens.dk

[ Det blev for hårdt i længden at skulle spille
den der hardcore gangsterrøv hele tiden.
ThomasDamboWinther, rapper i Fler Farver - omopløsningen
af Odense Assholes


