
fredag
30 min. orgelmusik: 16.15: Skt. 
Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, 
Odense.

søndag
Opførelse af Haydns Skabelsen: 15: 
Dalum Kirke, Dalumvej 114, Dalum, 
Odense.
Pernille Petersen & Bjarke Mogen-
sen: Arr.: Odense Musikforening: 15: 
Musikbiblioteket Odense, Amfiplad-
sen 6, Odense.
’De unge klassiske’: Fra det Fynske 
Musikkonservatorium. Arr. v. Støt-
teforeningen for Hospice Sydfyn. 
15: Ryslinge Højskole, Højskolen 1, 
Ryslinge.

Paarup Kirkes kor og organister: 
Vokal- og instumentalmusik. 16.30: 
Paarup Kirke, Paarupvej 62, Paarup, 
Odense.

onsdag
Fyraftenskoncert og -sang: 17: 
Dyrup Kirke, Tranehøjen 1, Dyrup, 
Odense.
Konservatoriekoncert: Kammer-
musikkoncert m. studerende fra Syd-
dansk Musikkonservatorium. Musik 
af politisk forfulgte komponister. 
Arr.: SMKS. 17.17: Musikbiblioteket 
Odense, Amfipladsen 6, Odense.

Denne oversigt er redigeret af Mai 
Skydt Villadsen, 65455166, kulturli-
ster@fyens.dk
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koncerter rytmisk

torsdag
Calum Stewart & Heikki Bourgault: 
Skotsk/fransk fløjte-, guitar-duo. 
14.30: Café Aroma, Korsgade 17, 
Svendborg.
Musikalsk Cafe: 16.15: Bolbro 
Brugerhus, Stadionvej 50, Bolbro, 
Odense.
And & Grip: Mortensaften med vise-
sanger Erik Grip. 18: Otterup Hotel, 
Jernbanegade 2, Otterup.
Mads Granum Duo & Kristin Lom-
holt: 19.30: Agedrup Kirke, Agedrup-
vej 14, Agedrup.
Sort Sol: 20: Posten, Østre Stations-
vej 35, Odense.
Lis Sørensen m. band: 20: Magasi-
net, Farvergården 19, Odense.
Rugsted & Kreutzfeldt: 20: Tornøes 
Hotel, Strandgade 2, Kerteminde.
Aske Jacoby Trio: 20: Tobaksgaar-
den, Tobaksgaarden 7-11, Assens.
Jam v/Anders Ringgaard - Scenen 
er din. Tag dit instrument og evt. 
favoritnummer med. 20: Arne B., 
Vestergade 10 A, Svendborg.
Koppel-Andersson-Riel: Jazz. 20: 
Foderstoffen i Rudme, Rudmevej 
121, Ringe.
Elixir: (US). Nils Fredland, trombone 
og sang, Ethan Hazzard-Watkins på 
fiddle, Jesse Hazzard-Watkins, trom-
pet, Anna Patton klarinet og sang 
og Owen Morrison guitar og fod-
perkussion. 20: Dexter, Vindegade 
65, Odense.
Brian McNeil m. Drones & Bellows. 
Arr.: GUF. 20: Middelfart Bibliotek - 
KulturØen, Havnegade 6, Middelfart.
Kurt: 21: Slotskroen, Nørregade 54, 
Odense.
Jazz Jam:21.30: Froggy’s Cafe, Ve-
stergade 68, Odense.

fredag
Traditionsrig dansejazz: Mortens-
aftens-menu og tre timers jazz m. 
Odensebanden. 18.30: Hotel Skandi-
navien, Brogade 13, Rudkøbing.
Christensen & Kanne: 19.30: Bak-
kegården - Højby, Svendborgvej 319, 
Højby, Odense.
Duoen Blue Hour - Blå Time: 19: 
Nyhavegaard Kunsthåndværk, Sten-
havevej 2, Refsvindinge, Ørbæk.
De andre: Dans til folkemusik af spil-
lemandsgruppen De andre. 19.30: 
Carl Nielsen skolen, Lumbyvej 64, 
Nr. Lyndelse, Årslev.
TipToe BigBand feat. Brad Turner: 
20: Dexter, Vindegade 65, Odense.
D-O-K: Samkører stil-elementer fra 
blues, rock og latin. 20: Husmands-
stedet, Over Bækken 1 E, Årslev.
Working Mojo: 20: Industrien, Bred-
gade 73-75, Aarup.
The Baronets: 20.30: Lundeborg 
Havn, Lundeborg Havn, Hesselager.
Treefight For Sunlight: Indieband. 
21: Posten, Østre Stationsvej 35, 
Odense.
Kom On: 21: Kauslunde Kro, Heim-
dalvej 7, Kauslunde, Middelfart.
Kurt: 21: Slotskroen, Nørregade 54, 
Odense.
Susanne Lana: 22: Air Pub, Kon-
gensgade 41, Odense.
Labanda Band: Latinomusik: 
23.30: Froggy’s Cafe, Vestergade 68, 
Odense.
Stig Møller Trio: 22: Strandlyst, Bro-
gade 5, Svendborg.

lørdag
Morgenrock m. Claus Hempler 
& Dicte: 10: Dexter, Vindegade 65, 
Odense.

Art & all that jazz: Musikere fra 
Syddansk Musikkonservatorium og 
Skuespillerskole. 11-14: Fyns Kunst-
museum, Jernbanegade 13, Odense.
Frokostjazz med Kingos Swing-
styrke: 13-15: Air Pub, Kongensgade 
41, Odense.
Dicte & Claus Hempler: 20.30: Bor-
gerforeningen - Kulturhus Svend-
borg, Ramsherred 4, Svendborg.
Jefsen Kammerer International 
Quartet: Jazzbassister. 21: Dexter, 
Vindegade 65, Odense.
Malk De Koijn: 21: Posten, Østre 
Stationsvej 35, Odense.
Per Frost Band: 21: Tobaksgaarden, 
Tobaksgaarden 7-11, Assens.
Kill Screen Music: Support: Ström. 
21: Kulturmaskinen - Store sal, Far-
vergården 7, Odense.
De efterladte: 22: Teater Momen-
tum, Ny Vestergade 18, Odense.
Barny: 22: Air Pub, Kongensgade 41, 
Odense.
Rock-it: Olsen med sit Hill Billy or-
kester ”Rocket”. 22: Arne B., Vester-
gade 10 A, Svendborg.
Harpcore: 16 i krypten: Odense 
Domkirke (Skt. Knuds Kirke), Kloster-
bakken 2, Odense.

søndag
Brad Turner &Basic Big Band: 
Trompetist og big band med vokalist 
Vicky Schultz. 15: Borgerforeningen 
- Kulturhus Svendborg, Ramsherred 
4, Svendborg.
Odense Postorkester - Velgøren-
hedskoncert. Medv.: Pernille Høj-
mark, Jakob Sveistrup, Jan Schou, 
børn fra Julemærkehjem og Odense 
Postorkester. 15: Odense Koncerthus, 
Claus Bergs Gade 9, Odense.
Aarhus gospel kvartet: 16: Sørup 
Kirke (Fyn), Sørup Kirkevej 35, 
Svendborg.
Sigurds Bjørnetrio: 16: Magasinet, 
Farvergården 19, Odense.
Baskery, Calum Stewart& Heikki 
Bourgault: Svensk blues/southern 
rock-band. 20: Dexter, Vindegade 65, 
Odense.

mandag
MGk-Soiree: I samarbejde med Mu-
sikbiblioteket præsenterer Odense 
Musikskole MGk-studerende, der 
fremfører musikalske værker ud fra 
temaet ”moderne tider”. 20: Musik-
biblioteket Odense, Amfipladsen 6, 
Odense.

tirsdag
Publlic Jazz Service special guest 
Rudi Mahall: 20: Dexter, Vindegade 
65, Odense.
Caladh Nua: Arr. Folk For Folk. Irsk 
musik. 20: Hansted, Vestergade 2 A , 
Svendborg.
Tomasz Dabrowski & TBA - Studen-
terhus-musikcafé i samarbejde med 
konservatoriet. 20: Kulturmaskinen - 
Store sal, Farvergården 7, Odense.
Traditionel, irsk folkemusik: 16-18: 
Seniorhus Odense, Toldbodgade 5-7, 
Odense.

onsdag
Lise Nees: Onsdagscafé med musik. 
Sange fra 50’erne & 60’erne. 10: 
Munkebjerg Kirke, Østerbæksvej 87, 
Odense.
Åben scene: 19-22: Lundeborg 
Havn, Lundeborg Havn, Hesselager.
Klezmer Duo: 19.30: Fredens Kirke, 
Skibhusvej 162 A, Odense.
Mathilde Falch: 20: Dexter, Vinde-
gade 65, Odense.

koncerter klassisk

Odense: I sin karriere har Lis Sørensen, 
sangerinden med den karakteristiske 
stemme, medvirket på langt over 100 
plader med andre kunstnere. Samtidig 
har hun holdt fast i mange fra stam-
publikummet tilbage fra sine 70’erda-
ge i kvindegruppen ”Shit og Chanel”. 
Foruden at udfolde sig på scenen har 
Sørensen bl.a. skrevet musikteater-
stykker, og få gange har hun selv med-
virket. 10. november kl. 20 stiller hun 
op med sit band på Magasinet. (masv)  

Fart på Lis Sørensen

Lis Sørensen debuterede som solist 
med ”Himmelen Ned På Jorden” (1983).

Middelfart: Skotske Brian McNeill er 
musiker med stort m. Han spiller vio-
lin, bratsch, mandolin, cither, guitar, 
bas og meget mere. Derudover er han 
en anerkendt sangskriver, der gerne 
skriver om Skotlands fortid og frem-
tid. Men McNeill nøjes ikke med at 
skrive på vers - han er også forfatter 
og har en tredje bog på trapperne her 
i 2011. 

10. november kl. 20 indtager 
McNeill scenen på Kulturøen sammen 
med Drones & Bellows. (masv) 

Sangskriver spiller 
på det hele 

Assens: Aske Jacoby Trio har i lang tid 
haft karakter af et sideprojekt for mu-
sikerne - bl.a. for den garvede guitarist 
Aske Jacoby, men i de seneste år har 
projektet fået en stadig større plads på 
dagsordenen. Dette har resulteret i, 
at trioen i 2011 er blevet cd-aktuel for 
første gang med udgivelsen ”Three At 
Last”, og den endelig tre-tallige trio 
spiller på Tobaksgaarden torsdag 10. 
november kl. 20. (masv)

Og så var der tre

Da Elbow optrådte i Dan-
mark i juni, blev det kaldt et 
af årets koncertmæssige høj-
depunkter af såvel anmelde-
re som publikum. I morgen 
aften får begge parter mu-
ligheden for at genopleve et 
band, hvis popularitet og kva-
litet er vokset støt de seneste 
år og foreløbigt toppet med 
udgivelsen af seneste album, 
”Build a Rocket Boys!”. Et 
melankolsk mesterværk, der 
stædigt vokser som en knog-
leekspanderende teenager.

- Vi mener, det er en ære 
at respektere lytteren på den 
måde, at der over længere 
tid skal være noget at kom-
me efter i vores musik. Man 
skal ikke kunne afkode vo-
res sange efter blot én gen-
nemlytning, som man kan 
med meget moderne pop og 
rock. Man skal kunne pille 
lagene af, efterhånden som 
man dykker ned i sangene. På 
den måde kan vi forhåbentlig 
skabe mere langtidsholdbare 
albummer, forklarer trom-
meslager Richard Jupp, der 
har været med i bandet siden 
begyndelsen i 1990.

Planken ud
Bandet har siden dengang 
dyrket og udforsket den sam-
me eftertænksomme, umid-
delbart enkle og storladne 
rock.

- Dette album er sandsyn-
ligvis det mest sparsomme, vi 
har udgivet på det musikalske 
plan. Til gengæld er det den 
plade, der vokser mest af dem 
alle. Jeg tror, en af årsagerne 
er, at vores selvtillid voksede 
så meget efter forrige album 
”The Seldom Seen Kid”. Vi 
turde endelig gå planken ud 
og indspille det album, vi altid 
har drømt om, forklarer key-
boardspilleren Craigh Potter.

Han tilføjer, at medlem-
merne fysisk og mentalt be-
finder sig det samme sted som 
for tre år siden. Med de sam-
me koner og børn. De samme 

for året, hvor Elbow ende-
ligt fik dets gennembrud i 
Danmark, hvis man ser på 
de rosende omtaler af ”Build 
a Rocket Boys!” og gruppens 
koncert på Northside Festi-
val.

- Vil du mene, at Elbow for 
nu alvor har slået igennem 
i Danmark, spørger Craigh 
Potter med sit andet skarpe 
kontraspørgsmål.

- Det vil jeg bestemt mene, 
svarer undertegnede og kry-
ber i læ for flere spørgsmål 
ved igen at pege spørgekano-
nen i modsatte retning.

En bekendt har kaldt El-
bow for ”Coldplay for de in-
telligente”, det kræver natur-
ligvis en kommentar.

- Vi har ofte hørt sammen-
ligningen med Coldplay, og vi 
kan delvist følge den. Modsat 
dem laver vi dog vores bedste 
plader nu, hvor deres debut, 
”Parachutes”, i mine øjne har 
været deres bedste album. 
Men for at blive lidt i samme 
boldgade er vi også blevet 
kaldt for ”Radiohead for pi-
ger”, så vi står model til lidt af 
hvert, siger Richard Jupp og 
får resten af bordet til at le.

Et delirium
Elbow har holdt sammen i 
20 år. Hvorfor bandet har 
formået at holde sammen så 
længe, har Richard Jupp en 
simpel forklaring på.

- Delirium ... Det og vores 
glæde ved et godt grin samt 
en smule held med den inter-
ne kemi. Hvis ikke man pas-
ser ind i et band, bliver man 
der ikke i 20 år. Uden at lyde 
lommefilosofisk, har vi mod-
sat mange andre bandmed-
lemmer formået at forblive 
de samme mænd, som vi var 
for 20 år siden, konstaterer 
han.

Craigh Potter har også en 
anden forklaring på, hvorfor 
de fem medlemmer stadig er 
hinandens bedste kammera-
ter.

- Vi deler alt i fem lige sto-
re dele. Én af de væsentligste 
grunde til, at bands opløses, 
er uenigheder om hvem, der 
skal have hvad i lommerne. 
Det har aldrig været et pro-
blem i Elbow, hvor vi får lige 
store dele af kagen. At bevare 
vores venskab har altid væg-
tet tungere end at få mere i 
løn, slår Craigh Potter fast.

På andre områder er der 
markant forskel på fordelin-
gen i bandet. Det er oftest 
forsanger og tekstskriver Guy 
Garvey, der er i fokus, når 
medierne river i Elbow. Det 
passer de øvrige medlemmer 
helt fint.

- Han bruger rigtig meget 
tid på at tale med journalister, 
mens vi kan slappe af og lade 
op til koncerterne. Det mis-
under jeg ham ikke. At han 
er populær overrasker ikke, 
da Guy har en sjælden dybde 
i sine tekster, som meget få 
sangskrivere besidder. I mine 
øjne er han en af de ypperste 
britiske sangskrivere, fortæl-
ler Craigh Potter.

- Men man skal heller ikke 
glemme, at Craighs produk-
tion giver sangene et helt spe-
cielt udtryk på grund af hans 
måde at arbejde med lag og 
lyde på. Hans arbejde bety-
der, at hver sang får sine egne 
karakteristika og identitet, 
indskyder Richard Jupp.

Craigh ser forbløffet på 
ham og takker for den tilsy-
neladende uventede kolle-
giale ros. Og glemmer helt 
at stille journalisten endnu et 
spørgsmål.

Falconer Salen, København, 
fredag kl. 21.00

■■ Den■britiske■kvintet■
Elbow■har■opnået■
stor■succes■ved■ikke■at■
give■den■hele■armen■
musikalsk

■■ Bandet■har■holdt■
sammen■i■20■år■
og■haft■udpræget■
fokus■på■at■bevare■
venskabet

Forsanger Guy Garvey mød-
te guitaristen Mark Potter på 
Stand College, Manchester, i 
1990, da de var 16 år. Potter 
spurgte Garvey, om han ville 
synge i et band, han havde med 
trommeslager Richard Jupp og 
bassisten Pete Turner.
Sammen stiftede de bandet 
Mr Soft, der senere blev til Soft. 
Marks bror Craig Potter be-
gyndte derefter at spille key-
board i bandet.
I 1997 ændrede kvintetten navn 
til Elbow efter at have set BBC’s 

dramaserie ”The Singing De-
tective”, hvor Philip Marlowe 
konstaterer, at albuen (elbow) 
er det mest sensuelle ord på 
engelsk.
Gruppen har udgivet følgende 
albummer:
”Asleep in the Back”, 2001
”Cast of Thousands”, 2003
”Leaders of the Free World”, 
2005
”The Seldom Seen Kid”, 2008
”Build a Rocket Boys!”, 2011

www.elbow.co.uk

Elbow

de havde valgt den forkerte 
sti. De diskuterede, om de 
igen skulle have satset på den 
vante og træfsikre rute.

- Vi kunne have valgt den 
sikre vej og de sikre penge, 
men heldigvis besluttede vi at 
gå den vej, hvor vi som band 

er mest tilfredse. Vi har ude-
lukkende skrevet og produ-
ceret ud fra et professionelt 
og ambitionsmæssigt hensyn 
uden på nogen måde at sæl-
ge ud af vores troværdighed, 
konstaterer Richard Jupp.

Man kan godt kalde 2011 

tanker og visioner. Derefter 
retter han opmærksomheden 
mod den ende af bordet, hvor 
journalisten sidder med sin 
blok og båndoptager. Hans 
øjne bliver en anelse smallere, 
inden han udbryder: ”Hvor-
dan synes du, vi har udviklet 

os siden forrige plade?” ...
Det spørgsmål har jeg ikke 

forberedt mig på. Faktisk 
havde jeg ikke forestillet mig, 
at jeg skulle svare for mig og 
forholde mig til bandets 
udvikling. Det er sådan set 
bandmedlemmernes ansvar, 

forsøger jeg at undskylde mig 
med. Craighs skarpe blik af-
slører, at han ikke helt køber 
svaret.

Inden ”Build a Rocket 
Boys!” blev hyldet som et me-
sterværk, var de fem musike-
re meget i tvivl om, hvorvidt 

Elbows medlemmer - fra venstre Craig 
Potter, Pete Turner, Guy Garvey, Richard 
Jupp og Mark Potter. PR-foto

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Coldplay  
for de 
intelligente
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musik musik eftertænksom rock

Odense: Det er en af den danske klas-
siske musiks lysende stjerner, som på 

onsdag ,16. no-
vember kl. 19.30, 
giver koncert på 
Syddansk Musik-
konservatorium 
og Skuespillersko-
le i Odense.

Det mener i 
hvert fald det dan-
ske kronprinspar, 
som i 2009 uddelte 
deres kulturpris 
på 500.000 kroner 
til den dengang 
22-årige cellist.

Ved onsdagens 
koncert er Andre-

as Brantelid solist i Vivaldis cellokon-
cert i G-dur og spiller sammen med 
konservatoriets kammerorkester. (lk)

Frederik og Mary  
er fans

24-årige Andreas 
Brantelid er søn af 
Ingemar Brantelid, 
som er cellist i Det 
Kgl. Kapel. PR-foto


