
Gruppen The Straits består 
af de tre oprindelige Dire 
Straits-medlemmer Alan 
Clarke, Phil Palmer og Chris 
White samt en håndplukket 
flok musikere. 

Kaptajnen eller den mu-
sikalske leder om man vil på 
den nye skude hedder Alan 
Clark. Han svinger sig op til 
at sige, at The Straits til tider 
er et bedre band end moder-
bandet Dire Straits, der har 
solgt mere end 120 millio-
ner albummer og begik et af 
1980’ernes største succeser 
med ”Brothers in Arms”-al-
bummet fra 1985.

- The Straits har en fæ-
nomenal rytmesektion, der 
overgår alt, jeg tidligere har 
oplevet. Vores trommesla-
ger Steve Ferrone er gan-
ske enkelt verdens bedste, 
og de øvrige medlemmer er 
alle virkelig dygtige, fortæl-
ler Alan Clarke, der selv har 
udvalgt musikerne samt den 
nye forsanger og guitarist, der 
skal forsøge at udfylde Mark 
Knopflers enorme fodspor.

Terence Reis hedder man-
den, som mange sætter 
spørgsmålstegn ved. For kan 
han afløse en frontfigur, der 
om nogen blev symbolet på 
Dire Straits?

- Det mener jeg bestemt, 
han kan. Jeg fandt nærmest 
Terence ved en tilfældig-
hed over internettet, og han 
var let at overtale til jobbet. 
At finde en værdig afløser 
for Mark Knopfler har altid  
været selve nøglen til at lave  
et projekt som dette. Jeg 
kunne have spenderet resten 
af mit liv med at lede, men 

skæbnen ville heldigvis, at  
jeg fandt ham usandsyn-
lig hurtigt. Ud over at synge  
forrygende er han en enormt 
rar fyr, konstaterer Alan Clar-
ke.

Skibets nye kaptajn
Det kommer ikke bag på ham, 
at fans og anmeldere er faldet 
i svime over The Straits’ ev-
ner på scenen.

- Det var min intention til 

at begynde med. Hvis The 
Straits skulle blive en realitet, 
måtte det være på det absolut 
højeste niveau og i særdeles-
hed på samme niveau som det 
originale band, fortæller Alan 
Clarke.

Til de første koncerter i 
England blev han bevæget 
over, at publikum græd af 
glæde over genhøret med 
numre som ”Money for 
Nothing”, ”Telegraph Road” 

og ”Romeo and Juliet”.
- Vi har spillet 10 ekstremt 

emotionelle og fantastiske 
koncerter i England, hvor vi 
har oplevet at få stående ova-
tioner efter andet nummer. 
Reaktionerne har været så 
overvældende, at The Straits 
fortsætter som band og med 
stor sandsynlighed vil udgive 
nyt materiale, fortæller Alan 
Clarke.

Han har dog erkendt, at det 
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Robbie skrider. Efter en udsolgt genfor-
eningsturné forlader Robbie Wiliams at-
ter Take That til fordel for sin solokarriere. 
Læs www.fyens.dk/kulturfyens.dk

■■Ria Jones’ nye cd er indspillet i bl.a. København. Foto:■PR

Musik: Den engelske musical-
stjerne Ria Jones er en hyppig 
gæst ved danske underhold-
ningskoncerter. 

Nu figurerer hun også som 
solist på trompetisten Per 
Nielsens jule-cd, hvor hun 
synger ”Let it Snow” og ”It’s 
the most Wonderful Time of 

the Year”. ”Christmas Joy”, 
der er indspillet i Køben-
havn, London og Prag,  
indeholder amerikanske, 
danske og engelske julesange. 
Cd’en udkommer 31. okto-
ber, og Per Nielsen indleder 
sin juleturné 23. november. 
(kry) 

Ria Jones på dansk cd

Film: Danskerne kan tilsyne-
ladende bare ikke få nok af 
den nye serie af ”Far til fire”.

Den femte film i serien, 
”Far til fire- tilbage til natu-
ren”, der havde premiere den 
6. oktober, har allerede nu 
solgt mere end 250.000 bil-
letter.

Det gør den til den næst-
mest sælgende danske film, 
der har haft premiere i 2011, 
kun overgået af ”Dirch”.

Den dårligst sælgende af de 
nye ”Far til fire”-film solgte 

alligevel over 330.000 billet-
ter. Sælger ”Far til fire -til-
bage til  naturen” bare lige  
så meget, kommer serien i 
alt over 2.000.000 solgte bil-
letter.

Der er dog lang vej til de 
gode gamle dage. I 1956 solg-
te ”Far til fire i byen” næsten 
880.000 biografbilletter.

Der er allerede endnu en 
film, ”Far til fire - til Søs”, 
klar til at komme i biografen. 
Den får premiere i oktober 
2012.

”Far til fire” fortsætter succes

Film: Den iranske skuespil-
lerinde Marzieh Vafamehr 
blev idømt 90 piskeslag og et 
års fængsel, efter hun havde 
medvirket i den Iran-kritiske 
film ”My Teheran for Sale”.

Filmen udstiller det iran-
ske styre som brutalt og kon-
trollerende, og bl.a. bliver 
Marziehs karakters teater-
forestilling forbudt i filmen. 

Derudover optræder hun 
uden den lovpligtige hoved-
beklædning. Det var hoved-
grunden til den hårde straf.

Søndag den 30. oktober vi-
ser Cafébiografen filmen, der 
instrueret og skrevet af den 
iransk-australske digter og 
instruktør, Granaz Moussavi.

Filmen bliver vist klokken 
11, og der er gratis entre.

Iran-kritisk film i Cafébiografen

Film: Efter at have prøvet livet som guvernør i Californien er 
Terminator-stjernen Arnold Schwarzenegger igen vendt tilba-
ge til skuespillerfaget på fuld tid. Optagelserne til filmen ”The 
Last Stand” er begyndt, og filmen har også Jackass-stjernen 
Johnny Knoxville og Oscar-vinderen Forest Whitaker på rol-
lelisten. Koreaneren Kim Jee-Woon instruerer filmen. (ritzau)

Schwarzenegger filmer igen

Dire Straits var en britisk rock-
gruppe, der eksisterede fra 1977-
1995. Den blev startet af Mark 
Knopfler, David Knopfler, John 
Illsley og Pick Withers. 
Der var en del udskiftning 
blandt gruppens medlem-
mer gennem årene, men Mark 

Knopfler var klar leder af grup-
pen, og stort set alle Dire Straits’ 
sange er skrevet af ham. 
Alan Clarke blev medlem af 
gruppen i 1980 og fortsatte til 
opløsningen i 1995, Chris White 
var med fra 1985 til 1990 og Phil 
Palmer fra 1991 til 1992.

The Straits blev dannet i 2011 og 
består af Alan Clark, keyboard, 
Phil Palmer, guitar, Chris White, 
saxofon, Steve Ferrone, trom-
mer, Terence Reis, vokal og gui-
tar, Mick Feat, bas, samt Jamie 
Squire, keyboard.
www.thestraits.com

Dire Straits

KONCERT
Mike Stern
#####¤

Det sker sjældent, at Posten 
i Odense på en regnfuld ons-
dag åbner dørene for en ver-
densstjerne. 

Det var ikke desto mindre 
tilfældet, da jazzvirtuosen 
Mike Stern gæstede spilleste-
det onsdag aften.

Mike Stern har udgivet et 
utal af albummer og vundet 
store anerkendende priser, 
blandt andet som verdens 
bedste jazzguitarist i 1993.

Hele denne virtuose tyngde 
blev der i den grad øst af foran 
de skønnet 300 mand, der var 
mødt frem til siddekoncert 
foran guitarlegenden. 

Mike Stern er jazzet, jo. 
Men man skal passe på med 
at sætte ham i bås med ”rene” 
jazzguitarister som Joe Pass 
og Herb Ellis, for i den sam-
menhæng er Mike Stern unik. 
Han svæver i et grænseland 
mellem den store teoretiske 
jazzforståelse, en gennemgå-
ende fusionsjazzet lyd og de 
store episke rockudladninger, 
der er beskidte som en bag-
gård og følelsesudtømmende 
som en gospelkoncert. 

På Postens hjemmeside 
stod, at Mike Stern skulle 
bakkes op af den i øvrigt uhørt 
kompetente rytmegruppe: 
trommeslageren Dave Weckl 
- af mange anset som verdens 
bedste jazztrommeslager, og 
Chris Minh Doky - Ridder af 
Dannebrog, men overraskel-
sen var desto mere glædelig, 
da den ligeledes erfarne sa-
xofonist Bob Malachs lange 
legeme også dukkede op på 
scenen - han havde nogle 
glimrende dueller med Stern. 

Mange og lange soli
Stemningen var let og til-
freds, og musikerne tog sig 
tid. Tid til at brede sig ud på 
hvert sit instrument. Sange-
nes opbygninger var, jævnfør 
typisk Stern, først et tema, 
der bygges op med en rela-
tivt simpel, gerne pumpende, 
basgang, der overlader sce-
nen til fri leg. 

Åbningsnummeret ”Tumb-
le Home” varede således ca. 
20 minutter. Men publikum 
kedede sig aldrig. Hvis der var 
lidt stilhed, skyldtes det sna-
rere den choktilstand, man 
bringes i, når man oplever 
noget, der synes uvirkeligt.

Koncerten bredte sig over 
tre timer med indlagt pause. 
Uden sang kan dette synes 
som en drøj pille. Men med 
bandets totale virtuositet og 
Mike Sterns store brug af ef-
fekter og store variation i soli, 
var koncerten stor og afveks-
lende. Præcis som det skal 
være, når en kæmpe kommer 
til byen. 

 
Om koncerten:
Mike■Stern:■Posten,■onsdag■■
19.■oktober

Af Mathias Sommer
maso@fyens.dk

En kæmpe 
kom til byen

■■Mike■Stern■viste■
effektivt,■hvorfor■han■
regnes■blandt■verdens■
bedste■jazzguitarister

Musik: Bestyrelsesformand 
i Kansas City i Odense gen-
nem mange år, Thomas de 
Mik, har efter flere overve-
jelser valgt at trække sig fra 
posten. 

Det begrundes i en pres-
semeddelelse med personlige 
og arbejdsmæssige årsager, 
idet Thomas de Mik altid 
har lagt meget tid og arbejde 
i den frivillige position som 
formand for Kansas Citys 
bestyrelse.

Samme pressemeddelelse 
fortæller desuden, at ”Det 

samarbejde, Kansas Citys 
daglige ledelse har haft med 
Thomas de Mik, har haft stor 
betydning for, hvordan stedet 
har udviklet sig, og Thomas 
de Mik har altid været klar til 
at springe til uanset, hvilke 
opgaver, der lå foran”. 

Kansas City ønsker ham alt 
held og lykke i hans fremti-
dige virke.

Næstformanden i Kansas 
Citys bestyrelse, Mikkel An-
dreasen, overtager formands-
posten indtil næste general-
forsamling. (maso)

Thomas de Mik stopper  
som formand i Kansas City

[ Stemningen var let 
og tilfreds, og musi-
kerne tog sig tid. Tid til 
at brede sig ud på hvert 
sit instrument.
Fra anmeldelsen

The Straits bedre   uden Knopfler

Sæt dit aftryk på Fyn 
www.fyens.dk/baglandet

■■Alan■Clarke■står■
i■spidsen■for■The■
Straits,■der■spiller■de■
største■Dire■Straits-
sange■uden■den■
oprindelige■forsanger■
Mark■Knopfler

■■Engelske■medier■
skamroser■gruppens■
aktuelle■turné

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

■■The Straits spiller for et lyd-
hørt publikum i den smukke 
Symphony Hall i Birmingham 
i England. Foto:■PA■Photos

aldrig kommer på tale at se 
Mark Knopfler vende tilbage 
i folden.

- Han er ubøjelig. Det kom-
mer aldrig til at ske, men The 
Straits er en fuldgod erstat-
ning. Sangene lyder lige så 
godt, som de gjorde i star-
ten af 1990’erne. Selvfølgelig 
har de ændret en lille smule 
karakter, men det havde de 
også gjort, hvis Dire Straits 
var gendannet, gætter Alan 
Clarke.

Han bruger ofte en analogi 
for at forklare, hvordan alle 
”tvivlerne” skal betragte The 
Straits.

- Dire Straits var lige som 

Express and Star, Birmingham:
De tidligere Dire Straits-
medlemmer, saxofonisten 
Chris White og keyboard-
spilleren Alan Clark, plus en 
gruppe top-studiemusikere 
har formet The Straits, der 
gennem knap to timer by-
der på Dire Straits-klassikere 
med ”Private Investigations” 
som første og ”Portobello 
Belle” som sidste nummer. 
Især ”Romeo & Juliet” og 
”Tunnel of Love” stikker ud 
som fantastiske øjeblikke.

Evening Chronicle, Newcastle:
Sanger og guitarist Terence 
Reis leverer en perfekt vokal-

præstation og viser hurtigt, 
at han er i stand til at udfylde 
nogle meget store fodspor. 
”Telegraph Road” tegner et 
nærmest filmisk billede fuld 
af detaljer, der minder om, at 
dette band er historiefortæl-
lere af højeste karat.

Classic Rock Radio, Liverpool:
The Straits er ikke noget tri-
buteband. Med Alan Clark, 
Chris White og Phil Palmer 
er det ganske enkelt et vid-
underligt band. Frontmand 
Terence Reis udfylder Mark 
Knopflers gigantiske fodspor, 
og dette band har en stor 
fremtid foran sig. (ss)

Det skriver de 
engelske medier

et skib, der drev rundt uden 
kaptajn. Nu har besætnin-
gen taget kontrol over skibet, 
malet navnet ”Dire” over og 
bevaret ”Straits”. Med andre 
ord sejler fartøjet for fuld fart 
igen, konkluderer kaptajn 
Alan Clarke.

Om koncerten
Magasinet,■Odense,■søndag■den■23.■
oktober■kl.■20■
Læs■anmeldelse■i■tirsdagsavisen■og■
se■billeder■fra■koncerten■mandag■på■
www.fyens.dk[ Dire Straits var lige 

som et skib, der drev 
rundt uden kaptajn. 
Nu har besætningen 
taget kontrol over 
skibet, malet navnet 
”Dire” over og bevaret 
”Straits”.
Alan Clarke


