
Næppe siden Moses befriede israelitterne 
har en mand delt vandene så effektivt, som 
den amerikanske musiker Kurt Vile gjorde 
det med sin koncert for en måneds tid siden 
på Roskilde Festival. Den blev kaldt uforlig-
nelig og genial. Samt sløset og ugidelig.

Alt afhænger af betragteren og lytteren. 
Således også når man taler med den ved før-
ste øjekast lidt indelukkede og mutte musi-
ker, der ser mere ned i bordpladen end ind i 
journalistens øjne. Ved nærmere eftersyn er 
han ikke uinteresseret eller tilnærmelsesvis 
snobbet. Blot er en lidt genert type, der hel-
lere vil nørde med musikken end at sole sig i 
rampelyset og tale om sig selv.

Men rampelyset og interviews er en del af 
spillet. Og efter Viles fjerde yderst succesful-
de udspil, ”Smoke Ring For My Halo”, der 
udkom tidligere på året, har spotlysene skin-
net ubønhørligt på den 31-årige musiker fra 
Philadelphia.

Massiv efterspørgsel
Allerede inden, han slog igennem i USA, var 
der danskere, der skrev til ham, at han snart 
burde turnere i det lille for ham dengang 
ukendte land.

- Selv da jeg var en del af undergrunden 
i USA, kom der forspørgsler fra Danmark, 
hvilket jeg slet ikke forstår. Det var det sam-
me med Australien, hvor folk, jeg aldrig hav-
de mødt eller talt med, var virkelig hooked 
på at få mig dertil, fortæller Kurt Vile stadig 
overrasket.

Selv om han har dyrket musikket nærmest 
som en religion, siden han var teenager, me-
ner han ikke, han har turneret ret meget i 
forhold til, at han er 31 år.

- Mange af mine jævnaldrende kolleger 
har turneret langt mere end jeg. Men det 
skyldes sikkert, at jeg lige omkring mit inter-
nationale gennembrud har stiftet familie og 
derfor måttet vælge nogle muligheder fra, 
der ellers var økonomisk og kunstnerisk op-
lagte, forklarer Kurt Vile.

Omvendt har det muligvis betydet, at der 
er opstået en relativ stor hype omkring ham, 
der resulterede i, at hans første danske kon-
cert på Vega i maj var udsolgt, og at der var 
stor anmelderbevågenhed, da han optrådte 
for halvanden måned siden på Roskilde Fe-
stival.

- Jeg har været helt blæst bagover over 
den massive interesse indtil videre, og der 
kun det at sige til det, at hvor der er en efter-
spørgsel, der kommer mit band og jeg meget 
gerne forbi, konstaterer Kurt Vile og roder 
sig i den omfangsrige, krøllede manke.

En musikelskende by
Det er efterhånden sjældent, han befinder 
sig længere tid af gangen i hjembyen Phila-
delphia på den amerikanske østkyst. En by 
med en sprællevende musikscene og især en 
blomstrende undergrund.

- Byen er hjemsted for mange ultraunder-
grundsbands, der prægede min ungdom. 

I dag er der stadig en yderst fertil under-
grund med grupper som Pissed Jeans, Dr. 
Dog, Purling Hiss og Birds of Maya, der med 
stor sandsynlighed ikke er kendt i Danmark, 
gætter Kurt Vile.

Den påstand har han temmelig sikkert ret 
i. Det ville måske se anderledes ud, hvis der 
var lige så mange ”rigtige” pladebutikker, 
som der stadig er i Philadelphia.

- Der er rigtig mange pladebutikker i 
byen, hvor der bor mange rigtige dedikere-
de og videbegærlige musikfans. Jeg har selv 
brugt en formue og utrolige mængder tid på 
at støve plader op og kender næsten samt-
lige pladebutikker. Jeg får efterhånden en ret 
god rabat, fordi jeg kommer der hele tiden. 
Eller kom der, retter Kurt Vile sig selv. 

Altid arbejdet benhårdt
På grund af sin lille datter på et år har Kurt 
Vile aldrig turneret flere end fem uger ad 
gangen. Længere kan han ikke holde til at 
være væk hjemmefra.

- Det seneste halve år har jeg promoveret 
”Smoke Ring For My Halo” ekstremt meget. 
Jeg halser frem og tilbage mellem Europa, 
USA og Australien. Kan jeg bare få et par 
dage hjemme ind imellem, er jeg glad. Der-
udover benytter min kone og min datter en-
hver mulighed for at besøge mig forskellige 
steder i USA, understreger Kurt Vile.

Han kalder det en stor prøvelse at blive 
gift, få barn og slå igennem inden for få år.

- Ind imellem minder det om psykologisk 
krigsførelse, når man er ægtemand, far og 
turnerende musiker på samme tid. Men jeg 
stod i den situation, at hvis jeg skulle gribe 
chancen med musikken, var det nu og her. 
Hvis jeg skubbede det, risikerede jeg at tabe 
alt det på gulvet, jeg har bygget op til og ar-
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Faaborg:� Fredag 19. august er der åbent 
i Faaborg by frem til 21, og fra 17-20 
kan Sunshine Danceband opleves på 
Torvescenen på Torvet. 

Gruppen har specialiseret sig i 
grundlæggende afrikanske rytmer, 
der i Amerika udviklede sig til salsa, 
samba, cumbia og merengue. Det kan 
derfor blive svært at stå stille, når for-
sangeren ”Zumbagurk” giver smags-
prøver i zumba-sekvenser. Et andet af 
medlemmerne, Jesper Eg Pedersen, er 
tidligere klassisk slagtøjsstuderende på 
Det Fynske Musikkonservatorium og 
har optrådt med kunstnere som John 
Høybye ogPreben Kristensen. (masv)

Sprælske solstråler 
gæster Faaborg

Medlemmerne i Sunshine Danceband 
er klar til at give koncert på Torvet.

Odense:� Kim Larsen & Kjukken indta-
ger friluftsscenen i Den Fynske Lands-
by torsdag 18. august kl. 20. 

Frontmanden Kim Larsen flyttede 
til Odense i 1994 og dannede året efter 
Kim Larsen & Kjukken, som består af 
Larsen selv, Karsten Skovgaard på gui-
tar, som desuden er orkesterleder, Jes-
per Rosenqvist bag trommesættet og 
Jesper Haugaard, som overtog bassen, 
da Bo Gryholt takkede af i efteråret 
2002. (masv)

”Larsensk” i Den 
Fynske Landsby

Kim Larsen som frontfigur i Kim Larsen 
& Kjukken. 

Svendborg:� Det bli-
ver med swingende 
bluestoner, at Live 
Bleeding Fingers 
giver koncert på 
Strandlyst lørdag 
20. august kl. 22.30. 
Bag det blodige navn 
gemmers sig et aarhu-
siansk bluesorkester, 
der leverer en kombi-
nation af blues-stan-

darts, egne numre og et par sange fra 
countrygenrens verden. Tilbage i 2007 
vandt de B’Sharp’s ”Møblomaniapris”, 
som gives til nye, lovende bluesarti-
ster. Året efter kom debutalbummet 
”Live Bleeding fingers”, som gruppen 
har varmet op for bl.a. Louisiana Red 
med. (masv)

Strandlyst-blues

De blødende 
bluesfingre fra 
Aarhus giver 
koncert.

torsdag
Lunau:�16: Flakhaven 2, Odense C.
Søren Okholm:�18.15: Flakhaven 2, 
Odense C.
Kim Larsen & Kjukken:� Hush spil-
ler support fra kl. 19.30. 20: Den 
Fynske Landsby, Sejerskovvej 20, 
Odense S.
Bola Suriana:� 5-mands Mexikansk 
orkester med ren sombrerostem-
ning i hjertet af Svendborg. 21: 
Arne B., Vestergade 10 A.
Robert:�21: Slotskroen, Nørregade 
54, Odense C.
Open Groove Jam:�22: Café Kræz, 
Gråbrødre Plads 6, Odense C.

fredag
Open By Night - Latin Fever:� Mu-
sik på Torvescenen kl. 17.00-20.00: 
Sunshine Danceband. Torvet, 
Faaborg. 
Tankens Bager:� Nyt band fra 
Odense spiller deres eget mate-
riale: dansksproget pop/folk/rock/
vise. Claus Dencher: Guitar/vokal, 
Jesper Vang: bas/kor, René Møller 
Dehnfjeld: Trommer/kor og Mikkel 
Schacht-Petersen: Leadguitar/kor. 
16-18: Flakhaven 2, Odense C.
Guitardrengene Mads og Morten 
spiller på Odense Å: Kl. 17 og 18: 
Odense Aafart, Filosofgangen 26, 
Odense C.
Ström:� Kl.18.15: Flakhaven, Flak-
haven 2, Odense C.
Kauslunde kro- Kandis-spis og 
dans:� Kl. 18.30 - adgang fra kl. 
18.00. Kauslunde kro, Heimdalsvej 
7, Middelfart. 
Sommerdans i Eventyrhaven med 
Swing dans:� 1 times gratis intro. 
Herefter frit dansegulv. Kl. 19-21: 
Eventyrhaven, Klosterbakken 6, 
Odense C.
Kim Larsen & Kjukken:� Hush spil-
ler support fra kl. 19.30. 20: Den 
Fynske Landsby, Sejerskovvej 20, 
Odense S.
Robert:�21: Slotskroen, Nørregade 
54, Odense C.
Susanne Lana synger og spil-
ler:22: Air Pub, Kongensgade 41, 
Odense C.
Det Muntre Køkken:� Dj-musik. 
22: Café Kræz, Gråbrødre Plads 6, 
Odense C.

lørdag
Cordelia–ensemblet:�11: Flakha-

ven, Flakhaven 2, Odense C.
Musik på Torvet:� Skodborgs Fri-
villige Brandværns Orkester går 
gennem byen og op til torvet, hvor 
de giver koncert. Kl. 11-12.30: 
Østergade 26 B, Faaborg.
Svøbsk:�12: Flakhaven 2, Odense C.
Lørdagskoncert:� Songwriters 
Circle fra Odense præsenterer en 
attraktiv og afvekslende koncert 
med 6 solister. 14: Amfiscenen, 
Amfipladsen ved Brandts Klædefa-
brik, Odense C.
Under Odense:� For andet år i træk 
stiller DanceLikaMonkey med kon-
certen ”Under Odense”! Hyldest til 
Odenses upcoming musik. 20-02: 
Kulturmaskinen - Store sal, Farver-
gården 7, Odense C.
MTW Rocks:�22: Café Kræz, Grå-
brødre Plads 6, Odense C.
Night Riders:�22: Air Pub, Kongens-
gade 41, Odense C.
Live Bleeding Fingers:� Blues 
serveret med energi og intensitet. 
Et nyt århusiansk bluesorkester. 
Kl. 22.30: Strandlyst, Brogade 5, 
Svendborg.
Bosi wa chama 2011:� Musikfest: 
Savage Skulls (se), Dj er du dum el-
ler hvad?, Topgunn, Klumben, Sven 
Francisco, Young, Danni Toma m.fl.. 
20: Teater Momentum, Ny Vester-
gade 18, Odense C.

mandag
Rune Cygan Barslund: Bachelor-
koncert på akkordeon. Kl. 19.30: 
Mimeteatret, Rosenbæk Torv, Ve-
stergade 95 B, 2. sal, Odense C.

tirsdag
Sommerfolkedans:� Arr.: Korup-
Ubberud Folkedansere. Kl. 19-21: 
Eventyrhaven, Klosterbakken 6, 
Odense C.
ClubOFF - Odense Film Festivals 
natklub for alle: Kl. 21-02: Kultur-
maskinen - Store sal, Farvergården 
7, Odense C.

onsdag
Musik-aften og drop in:� Kl. 19: 
Fremmødte sangere og musikere 
øver. Kl. 21: Åben scene. Alle kan 
komme og prøve sig selv af - vi 
hjælper naturligvis. Start kl. 19: 
Lundeborg Havn, Hesselager.
Kurt Vile and the Violators (US): 
Kl. 20: Posten, Østre Stationsvej 35, 
Odense C.

Fredag:
Orgelhøst i Assens. En halv times 
orgelmusik. Irina Natius spiller sjov 
og anderledes orgelmusik af J.M. 
Michel, R. Gliere, M. tariverdijev. 
17: Vor Frue Kirke, Damgade 17, 
Assens.

lørdag
Grøntsagskoncert:� Odense Sym-
foniorkester spiller klassisk musik. 
Navnet er Grøntsagskoncert, fordi 
der samtidig er marked på torvet 
uden for. Solist: Pierre Guis, violin. 
11.30: Carl Nielsen Salen i Odense 
Koncerthus, Claus Bergs Gade 9, 
Odense 

onsdag
Grøntsagskoncerter:� Odense 
Symfoniorkester spiller klassisk 
musik til koncerten, som torve-
markedet udenfor lægger navn til. 
Dagens solist: Aiste Juodagalvyte. 
11.30: Carl Nielsen Salen i Odense 
Koncerthus, Claus Bergs Gade 9, 
Odense
Orgelhøst i Assens:� Kevin Duggan, 
Rønne Musik af J.S. Bach, J. Alain 
og K. Duggan. 20: Vor Frue Kirke, 
Damgade 17, Assens.
Populær klavermusik:� Organisten 
Claus Ladekjær Wilson vil spille 

”The Entertainer”, ”Den lyserøde 
Panter” m.fl.: hits fra mange tids-
epoker. Der er en smørrebrødsbuf-
fet ved koncerten. Kl. 18: Fredens 
Kirkes Sognehus, Skibhusvej 162, 
Odense C.

Oversigterne er redigeret 
af Mai Skydt Villadsen, 65455166, 
kulturlister@fyens.dk

Fremtidens sang skriver

Fredag er der igen orgelhøst  
i Vor Frue Kirke i Assens

Det Muntre Køkken: Dj-musik. 22: Café Kræz, Gråbrødre 
Plads 6, Odense C.

Den amerikanske musiker 
Kurt Vile nåede et smut 
hjem til familien efter Ros-
kilde Festival, inden han 
vendte snuden tilbage til 
Europa og Danmark. Foto: 
Shawn Brackbill

Det skrev de:�

Politiken, fem hjerter:
”Når den langhårede, unge amerikaner 
spiller, må hans publikum være indforstået 
med, at guitarens klang er identisk med 
mandens filosofi. Så Kurt Vile giver ikke 
koncerter, hvor rocken bliver langet ud over 
scenekanten af en karismatisk frontfigur. 
Viles karisma er af en helt anden indad-
skruet, nørdet karakter. Gemt bag sit lange 
hår virker han simpelt hen, som om han via 
sin guitar hele tiden falder ind i det øvelo-
kale, der er hans musiks hjertekammer. 

Gaffa, fire stjerner:
Den repetitive sangskrivning, som gør sig 
så fortrinligt på plade, satte med andre ord 
en glimtvis stopper for koncertens opdrift. 
Men Kurt Vile formåede imidlertid at runde 
de knap 80 minutters spilletid resolut af 
med en energisk støjende version af ”Freak 
Train”, der på alle måder viser, hvor sej og 
særegen en sangskriver han er. Skabertran-
gen er fuldt berettiget.

Soundvenue, seks stjerner:
Ikke at aftenens koncert var en decideret 
hitparade, for sådan er Viles musik slet ikke. 
De narkotiske kompositioner formåede 
derimod at skabe mastodontisk intensitet 
og stemning primært på grund af et usand-
synligt velspillende band og en overordent-
lig indlevende frontmand.

Undertoner, én stjerne: 
Nogen i Kurt Viles omgangskreds burde 
bede ham stramme sig gevaldigt an. Rette 
sig op, ryge noget mindre pot, ja, endda 
klippe den ustyrlige manke, hvis det hjæl-
per. Hvad som helst der kan få sangeren og 
guitaristen til at bekymre sig om kvaliteten 
af det produkt, han tilbyder sit publikum i 
en livesituation.

Han delte 
Roskilde

Kurt Vile,� født i 1980. Fra Phila-
deplhia, USA.
Spiller guitar, trompet, banjo, 
keyboard og synger. Er sam-
menlignet med Bob Seger og 
Tom Petty.
Han har udgivet fire plader:

 ”Constant Hit-
maker”, 2008
 ”God Is Saying 
This To You”, 
2009
 ”Childish Pro-
digy”, 2009

 ”Smoke Ring For My Halo”, 2011
www.kurtvile.com

Kurt Vile

bejdet benhårdt for hele mit liv. Det ser umid-
delbart ud til at være et rigtigt sats, og det kom-
mer alt andet lige min familie til gode i længden, 
forklarer Kurt Vile og smiler.

Når han endelig er hjemme, mener han til 
gengæld, han er langt mere far end mange an-
dre fædre.

- Dem, der arbejder 9-17, kommer fuldstæn-
dig ødelagte hjem hver dag og kan ikke over-
skue at lege med deres børn, fordi de ved, de 
skal på arbejde allerede dagen efter. Der har 
jeg ind imellem fire-fem uger fri i streg, hvor 
jeg kan være sammen med min datter 24 timer 
i døgnet. Åh, det elsker jeg virkelig, udbryder 
Kurt Vile og lader for et kort øjeblik tankerne 
vandre over Atlanten.

Et lysende talent
I flere musikmagasiner er Kurt Vile blevet døbt 
”fremtidens sangskriver”. En ære, han både er 
benovet og taknemmelig for.

- Der findes så mange store sangskrivere, at 
jeg ikke engang vil begynde at remse dem op. 
Men jeg værdsætter de flotte ord og glæder mig 
over, at mit arbejde gennem mange år påskøn-
nes. Jeg vil ikke fremhæve mig på bekostning af 
andre, men jeg vil gerne indrømme, at jeg ind 
imellem skriver nogle ret gode sange, siger han 
og ler smørret.

Til trods for et sammenrend af påvirkninger 
og inspirationskilder tror han, at hans force er 
en meget enkel emotionel, alternativ rock.

- Selv mine tungeste sange har forholdsavis 
melodiske akkorder og en speciel stemnings-
fuld vokal. Jeg ved ikke, om jeg er fremtidens 
sangskriver og musiker, men jeg gør alt for hele 
tiden at løfte min musik til et stadig højere ni-
veau. Men det giver næsten sig selv, gør det ikke?

Posten, Odense, onsdag den 24. august kl. 20.00

■■ Amerikanske■Kurt■Vile■var■
for■et■år■siden■en■ukendt■
mand■i■Danmark

■■ I■næste■uge■spiller■han■sin■
tredje■koncert■på■dansk■jord■
inden■for■blot■fire■måneder

Af Simon Staun
sim@fyens.dk


