
Vi ses i 
H.C. ANDERSENS 

HUS

&

hvis du tør…

Det bliver SÅ 
   uhyggeligt…

Mørkets magter er på 
spil allehelgensaften 
i H.C. Andersens Hus 
og Fyrtøjet. Du må 
lyse dig vej og måske 
møder du H.C. Ander-
sen Paraden og nogle 
eventyrlige væsner – 
så vær på vagt! Husk 
din lommelygte!

Læs mere på 
museum.odense.dk

Vejl. alder: 6-12 år. 
Pris pr. person: 120 kr. 
børn/voksne. 
Tilmelding senest 3.11. 
på tlf. 6551 4601. 

LØRDAG D. 5.11. 
KL. 18.30 –21

Konferencier
Per Larsen

Dirigent
Peter Holling

Solister
Bich Quang
Christoffer Brodersen
Dario Campeotto
Jesper Lundgaard
Mette Uhrnfeldt og
Susanne Elmark

Odense Koncerthus
Lørdag den 3. dec. kl. 15.00 

Søndag den 4. dec. kl. 14.00 og 19.30

Billetsalg i koncerthusets foyer 
lørdag den 5. november kl. 9.00-10.00. 

Billetpriser: 250 kr. i hele salen

Bemærk: Der kan max. købes 
8 billetter pr. kunde i køen.

Der kan ikke betales med Dankort eller lign.

Resterende billetter sælges s.d. efter kl. 12
på telefon 20 41 61 88 eller
www.odensepolitiorkester.dk
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Mortensens debut.� Odenses nye domorganist 
Randi Mortensen gav koncert med en række 
gode, musikalske venner i går. 
Læs anmeldelsen i morgen

Celeber skilsmisse: Thurston Moore og Kim 
Gordon, der udgør grundstammen i Sonic 
Youth, skal skilles. Fremtiden for støjrock- 
bandet er uvis. Læs www.fyens.dk/kulturfyens.dk

Byens folk

Af John Borgkilde

 Super seje, smarte, sexede og meget anderledes stiletter domi-
nerer citys nye skotøjsbutik Miss Shoes i Vestergade 63, hvor 
der lå en blomsterbutik. Nu er det farverige højhælede ameri-
kanersko og støvler, der lokker kvinderne indenfor. I stedet  
for efterløn, valgte Anne-Marie Høgh at importere fodtøj sko 
og starte en webshop med sin datter - og åbne denne butik.

Her bliver kvinderne høje

 Janove Ottesen, Geir Zahl og 
deres Kaizers Orchestra  
tilføjer nu Odense på en lille 
eksklusiv Danmarks-tur til 
foråret. Kultbandet, der  
kalder sig Norges alternative 
rockgruppe, giver koncert 
den 15. marts på spillestedet 
Posten, hvor det ofte har  
spillet for fulde huse.

KAiZers KOMMer iGen
 - Efter 17 år i nr. 6 skater vi 
nu ad Jernbanegade til nr. 12 
og rykker ind i den tidligere 
skønhedsklinik, siger stine 
erhardsen, indehaver af Skate-
house street wear. - Butikken 
er samme størrelse, men der 
er mere lagerplads. Nu skal 
vi sætte lokalet i stand og så 
rykker vi ind den 2. januar.

sKAtere i nye KLæder

- Efter et skybrud blev sal-
gulvet ødelagt, og nu skal 
det skiftes ud. Da jeg tørrede 
vandet op, ringede telefonen, 
og det var en dame fra  
København, der spurgte til 
Mimeteatret, som hun har 
læst om på et brevomslag 
fra Post Danmark, fortæller 
Mime Gert Petersen.� - Hun for-
talte, hun er fra en fond, der 

vil donere et beløb til landets 
eneste Mineteater. Og jeg 
blev bedt om at sende hende 
en ønskeseddel.

- Nu får vi 20.000 gode 
danske kroner til forbedring 
af vores lyd- og lydudstyr. 

et skulderklap 
over telefonen

■■- Verden 
er jo skøn og 
forunderlig, 
mimer Gert.

Martin Pilsmark, kok, tjener, 
sommelier og restauratør, 
har udvidet sin Restaurant 
No. 61 i Kongensgade med 
en klassisk vinbar a la Syd-
frankrig - med indgang fra 
gaden og fra restauranten.

Her, hvor der i årevis lå en 
frisør, kan kræsne vinken-
dere, eller dem der bare vil 
nyde et glas vin, slå sig ned og 
lade sig forkæle. Vinbaren er 
også venterum for de gæster, 
der kommer for tidligt til det 
forudbestilte bord på No. 61.

- Vi serverer 36 forskellige 

vine på glas og dertil snacks, 
oste med tilbehør - og mors 
hjemmesyltede hyben.  
Åben: 16-24 to, fr og lø.

no.� 61 - nu med klassisk vinbar

■■- Vi har glas vin fra 50 til 
110 kroner, siger Martin Pils-
mark - nu med moustache.

 Radio 3-værten Mike Forde 
håber, at få et par skønheds-
tip, når han torsdag kl. 15 har 
evigtglade Ole Henriksen som 
gæst i studiet. Skønhedsguru-
en, der har været misundel-
sesværdigt tæt på flere Hol-
lywood-stjerner, er gæst i  
”På vej hjem ...”, hvor han 
fortæller om lykke, velvære 
og om sart vinterhud.

Anders Gjellerup Koch (Baby 
Bent), har i sidste øjeblik fået 
en ekstra rolle, som Alf i ”Der 
var engang en dreng, som 
fik sig en lillesøster til jul”, 
Odense Teaters juleforestil-
ling. Årsag: Henrik noél Olesen 
skal opereres i knæet. Marie 
Nørgaard spiller Kalle, der 
møder Alf og sammen kører 
de ud i verden på en Nimbus.

skønhedsradio      ekstra rolle

Kender du ikke Willy Vlau-
tin, skal du ikke fortvivle. Han 
kender heller ikke Fyn. Men 
det kommer han til netop i 
dag, hvor hans band Rich-
mond Fontaine optræder i 
Svendborg. 

Dette interview er la-
vet, mens han befinder sig i  
Nordtyskland. On the road 
for 117 gang i anden potens.

- Richmond Fontaine be-
står af arbejdsheste og ikke 
rock’n’rollere. Vi er et klas-
sisk turnerende band, der er 
glade for at komme ud at rejse 
og se lande og steder, vi ikke 
har set før. Hvis ikke vi turne-
rede, ville vi slet ikke have råd 
til at rejse, fortæller forsanger, 
sangskriver og forfatter Willy 
Vlautin.

Når bandet er på turné, er 
der ofte kun tid til at besøge 
en enkelt attraktion i hver by. 
Men det kan til gengæld an-
spore bandmedlemmerne til 
at vende tilbage, når økono-
mien tillader det.

- Selv om det indimellem er 
hektisk, vil jeg da hellere have 
to timer til at se København 
end slet ingen. Hvis der er 
noget, der griber mig, note-
rer jeg det ned og håber, at jeg 
vender tilbage en dag, forkla-
rer Willy Vlautin.

Forsvinder i en anden verden
Han er vokset op i Nevadas 
ørken, hvilket inspirerer både 
hans sange og noveller. Land-
skabet der står i skærende 
kontrast til det grønne om-

end efterårsfalmede Nord-
europa, han befinder sig i for 
tiden.

- Her er virkelig frodigt, 
grønt og tåget, men jeg tror 
aldrig, jeg har oplevet så me-
get overskyet vejr. Det gør 
mig lidt hjemsyg og ørken-
trængende. Måske er det én 
af grundene til, jeg skriver så 
meget om ørkenen, at jeg ofte 
befinder mig langt væk fra 
den, vurderer Willy Vlautin.

Han kalder sig selv en om-
flakkende sjæl af flere grunde. 
For det første, fordi han ofte 
turnerer. For det andet, fordi 
han som sangskriver og for-
fatter altid kan beslutte sig 
for at befinde sig et helt andet 
sted end det faktiske.

- De gange mit liv har været 
gået i hårknude, har jeg været 
så heldig at kunne forsvinde 
ind i en anden verden med 
en kuglepen i hånden. Tem-
melig ofte er det en ørken, jeg 
er havnet i, konstaterer Willy 
Vlautin.

Lapper historie i sig
Af alle de steder, han har op-
holdt sig uden for USA, er der 
næsten altid et landskab, der 
minder ham om sit hjemland.

- USA er et gigantisk land, 
og som omrejsende band får 
man virkelig kørt mange ki-
lometer. Vi har lige befundet 
os midt i Spanien, og det min-
dede eksempelvis meget om 
Nevada, hvor jeg stammer 
fra. Europa har til gengæld en 
arkitektur og historie, som jeg 

lapper i mig. De europæiske 
byer er jo rene skatte. Der-
udover er der maden, som 
er ufatteligt meget bedre end 
derhjemme, siger Willy Vlau-
tin. 

Selv om han kalder sig en 
nærmest besat litteraturfor-
bruger, har han denne gang 
medbragt bøger i stedet for at 
kaste sig over de lokale forfat-
tere.

- Normalt læser jeg irsk lit-
teratur i Irland og tysk i Tysk-
land. Men jeg fik slæbt en stak 
bøger med hjemmefra, fordi 
jeg er doven og havde behov 
for amerikanske krimier fra 
1930’erne og 1940’erne af 
Gene Thompson og James 
Caine. Det skal helst være 
nogle psykologisk beskadige-
de forfattere, før det tænder 
mig, siger Willy Vlautin tørt.

Hjemsøgt af arbejderklasse
I hans sange og noveller kan 
man støde på personer med 
et tydeligt slægtskab. Ikke 
fordi han bevist arbejder med 
at lave fællesreferencer, men 
fordi hans hoved er skruet så-
dan sammen.

- Mit hoved er mit hoved. 
Jeg forsøger at skrive forskel-
lige sange og tekster, men ind 
imellem bliver jeg hjemsøgt 
af de samme episoder og in-

divider. Jeg er meget inte-
resseret i arbejderklassen og 
mennesker, der kæmper for 
at holde sig på benene. Det er 
den type mennesker, jeg føler 
mig tættest beslægtet med, 
konstaterer Willy Vlautin.

Han har enkelte gange op-
levet, at folk har opsøgt ham 
og spurgt, om de har udgjort 
inspirationen til en given 
sang. 

- Jeg tilstræber at skrive 
med blod og hjerte. Det skal 
være ægte. Men de fleste per-
soner, jeg skriver om, er enten 
døde eller forsvundet ud af 
mit liv. Det har heller aldrig 
været min intention at såre 
nogen med mine sange, slår 
han fast.

Det er dog sket, at reaktio-
nerne har været overvælden-
de, når han har præsenteret 
nye sange for sine nærmeste.

- Jeg spillede engang en syv 
minutter lang folksang uden 
omkvæd. Den var så grusom 
og sørgelig, at min kæreste 
begyndte at græde og spurgte: 
”Hvad er der galt med dig”. 
Min kammerat var kollap-
set på sofaen, så sangen blev 
i stedet til novellen ”Lean on 
Pete”, hvilket indledte min 
karriere som forfatter, siger 
han og ler.

Det var dog musikken, der 

Hjemsøgt 
sanger 
med 
mørkt 
hjerte

■■Det■amerikanske■band■Richmond■Fontaine■
er■et■anmelderrost,■alternativt■americana-
band,■der■nærmest■sensationelt■slår■vejen■■
forbi■Svendborg■i■aften

■■Bandets■forsanger■dyrker■de■svageste■i■
samfundet,■som■han■føler■sig■beslægtet■med

”reddede” ham, da han var 
yngre. At være medlem af et 
band gav adgang til et fælles-
skab, som de fleste forfattere 
dengang ikke havde mulig-
hed for at deltage i.

- Det var før internet-
tet, hvor de fleste forfattere 
ikke kendte andre, der skrev, 
og ofte levede isoleret. Den 
eneste grund til, jeg mødte 
en anden forfatter var, at jeg 
arbejdede som maler og traf 
en kunde, der skrev noveller. 
Både litteraturen og musik-
ken har dog været vanvittige 
gode venner, som jeg ikke 
kunne vælge imellem. Jeg an-

ser mig ikke for at være bedst 
til nogen af delene og har al-
drig anset mig selv for at have 
et specielt talent. Ud over 
vedholdenhed og et mørkt 
hjerte, funderer Willy Vlau-
tin.

Om koncerten
Borgerforeningen■Svendborg,■■
søndag■den■30.■oktober■kl.■20

■■Forsanger og guitarist Willy Vlautin fra det amerikanske 
countryband Richmond Fontaine elsker at være på turné  
og opleve nye byer og mennesker. Polfoto■

Gruppen blev dannet� i 1994. 
Den er opkaldt efter en hip-
pie, der hjalp bassisten engang, 
hans bil var kørt fast i ørkenen.
Medlemmerne er:� Willy Vlautin, 
Dave Harding, Sean Oldham, 
Dan Eccles og Paul Brainard.
Diskografi:�
”Safety”, 1996
”Miles From”, 1997

”Lost Son”, 1999
”Winnemucca”, 2002
”Post to Wire”, 2004
”The Fitzgerald”, 2005
”Obliteration by Time”, 2006
”Thirteen Cities”, 2007
”We Used To Think The Freeway 
Sounded Like A River”, 2009
”The High Country”, 2011
www.richmondfontaine.com

Richmond Font�aine

■
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

den FynsKe OPerA
Astor Piazolla: ”María de Buenos 
Aires”
####¤¤

Opera er det ikke. Genrens 
ingredienser - kærlighed, ja-
lousi, sensualitet, død - er 
bestemt til stede. Men fore-
stillingen er snarere en række 
tableauer, som i musik, sang, 
dans og alt for megen tale for-
tæller historien om den ar-
gentinske tangos lange vej fra 
folkelig, vulgær pardans til en 
accepteret adspredelse hos et 
ellers bornert borgerskab. 

Daniel Bohrs opsætning er 
en visuel fornøjelse. Et me-
get smukt og velfungerende 
lysdesign samt diskrete stor-
skærmsprojektioner skaber 
stemninger og bidrager til en 
forståelse af, hvad der mon 
egentlig foregår. 

De to fremragende dan-
sere ”kommenterer” intenst 
forløbet undervejs i et væld 
af smukke kostumer og i vel-
gennemtænkt koreograferet 
dans. Horacio Ferrers sym-
bolfyldte og ofte surrealisti-
ske tekster er fulde af lydpo-
esi, men hjælper ikke en døjt 
på en klarhed over et egent-
ligt handlingsforløb. 

Fortælleren deklamerer på 
spansk, José M. Ferrer slip-
per elegant fra den vanske-

lige rolle. Men er man ikke 
spanskkyndig, er det er jo 
et fedt. Så hvorfor? Heldig-
vis oversættes nogle af hans 
linjer undervejs af de to ”ån-
der”, Thomas Storm Hansen 
og Jan Lund, som tillige med 
stor overbevisning fremsiger 
deres umulige tekst. 

De to har også et par ind-

smigrende sangnumre, især 
fra deres positioner i totaltea-
teropstillingen midt blandt 
publikum ved små borde. Det 
fungerer. Maria er luderen, 

men også Madonna-figuren, 
som genfødes og er tangoen.

Vild med tango?
Ingeborg Novrup Børch har 
klogeligt valgt at synge med 
musicalsound, og hun leverer 
fint et par af forestillingens 
showstoppere. 

Ensemblespillet virker, 
og det gør så sandelig også 
”Quintango” oppe på sce-
nen. De fem begavede musi-
kere spiller uafbrudt, hvilken 
kæmpepræstation! Piazollas 
indsmigrende musik får præ-
cis den vidunderlige livfuld-
hed, den fortjener. Vild med 
tango? Så se forestillingen! 

Om operaen
Den■Fynske■Opera■i■samproduktion■
med■Operaen■i■Midten.■Teaterhuset,■
Odense,■fredag.■
Medvirkende:■Ingeborg■Novrup■
Børch,■Jan■Lund,■Thomas■Storm■
Hansen,■José■M.■Ferrer■og■danserne■
Alejandra■Heredia■og■Mariano■Otero■
samt■”Quintango”:■Bjarne■Han-
sen,■Jens■Krøgholt,■Jørgen■Ehlers,■
Branko■Djordjevic■og■Ole■B.■Kiilerich.■
Musikalsk■ledelse:■Ole■B.■Kiilerich.■
Instruktion■og■iscenesættelse:■Daniel■
Bohr.■Scenografi■og■lysdesign:■Simon■
Holmgreen.■Opføres■også■1.,■2.,■4.,■5.,■
8.■og■9.■november■-■derefter■på■turné.

Af Mikael Krarup
kultur@fyens.dk

tango i sort, rødt og hvidt
■■Surrealistisk■musik-

teater■på■Den■Fynske■
Opera

■■Danseren Mariano Otero og sopranen Ingeborg Børch  
i ”Maria de Buenoa Aires”. Foto:■Andreas■Bastiansen


