
Aarup/Middelfart:�De var egentlig tre,
som spillede sammen i Theessink,
Nalle & Møller, men siden trioen blev
opløst i foråret 2010, er Hans Thees-

sink og Knud Møller
blevet ved med at
spille sammen på
deres guitarer.

Fra deres tid i
trioen har de to

Danish Music
Awards for
årets dan-
ske blues-
album
modtaget

i 2005,
og hver
for sig

har de
høstet
diverse

priser. F.eks. har Theessink modtaget
en række internationale priser - bl.a.
to østrigske Amadeus Music Awards.

Hans Theessink og Knud Møller gi-
ver koncert først på Industrien i Aarup
8. marts kl. 20, derefter på Kulturøen i
Middelfart 14. marts kl. 20. (masv)

Bluestrioer
blevet til to

Hans Theessink har samar-
bejdetmed internationale
musikere somDonovan.

Odense:�Opera handler om de følel-
ser, vi alle kan nikke genkendende til.
Tiltrækning, frastødelse, kærlighed
og hævntørst. Dette følelsesregister er
også Det Fynske Kammerkor øvede i
at iscenesætte under koncerter.

Kammerkoret, der har base i Oden-
se, har eksisteret siden 1988, og trup-
pen tæller 25 korsangere. De henter
en del af deres inspiration fra kompo-
nisten Carl Nielsen, og det er netop i
Carl Nielsen Salen i Odense Koncert-
hus, koret giver koncert med Odense
Symfoniorkester, solister fra Det Kgl.
Teaters Operaakademi og elever fra
fire fynske gymnasier 8. marts kl. 17.30
og igen 19.30. Der fremføres værker af
bl.a. Wagner og Verdi. (masv)

Appel til følelserne
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Frederik Vedersø ankommer
til caféen Musiksmag på Nør-
rebro tronende på en sær-
deles usmart, regnbuefarvet
damecykel fra starthalvfem-
serne. Han undskylder som
det første, at han altså har in-
viteret resten af bandet med
til interviewet, der egentlig
skulle have fokuseret på hans
baggrund og lange musikal-
ske tilløb til det igangværende
gennembrud med The Eclec-
tic Moniker.

Han aner ikke, hvor mange
af de andre, der dukker op,
men gætter på, at de i hvert
fald bliver fire mand.

Da der skal tages billeder,
er Tobias Ljungar Sødring
og Tune Madsen mødt op. Et
kvarter senere er også Peter
Kohlmetz Møller og Anders
Thambo ankommet, så der
efterhånden er godt proppet
omkring skamlen, der gør det
ud for et cafébord.

- En hel bunke af os passer
bedre til billedet af os som
band. Vi er et stort kollektiv,
der begyndte som en om-
fangsrig musikalsk legestue,
der i lang til var ekstremt eks-
pansiv og uden rammer eller
fast struktur. Nu er der efter-
hånden ved at tegne sig et bil-
lede af et fast ensemble med
en mere systematisk og fo-
kuseret tilgang til musikken,
forklarer Frederik Vedersø.

Kollision af genrer
Han er den uofficielle anfører
på holdet, der har haft både
9, 10 og 11 medlemmer, men
nu er endt som et syvmands-
hold. Tune Madsen mener,

Kollektiv
medstore

DRØMME

■ Medlemmerne i
bandet The Eclectic
Moniker bor i
København. Men de
syv mand stammer
alle fra Fyn og Det
Sydfynske Øhav

■ Dette interview
skulle have handlet
om den skæggede
og underfundige
forsanger Frederik
Vedersø, men endte
som en afslappet
rundbordssnak med
hele bandet

at Frederik er blevet kaptajn,
fordi han vejer mest. Det
kunne også være på grund af
det prangende skæg, der næ-
sten gør det ud for et ottende
medlem.

- Uanset antallet af med-
lemmer fungerer det skide-
godt, at alle spiller det, de har
lyst til. Der er absolut ingen
rammer for, hvilke stilarter
man må kaste sig over. Alt er
tilladt, og det er netop denne
kollision af genrer, tempi og
udtryk, der har givet bandet
dets ”eklektiske” særpræg
og navn, fortæller Anders

Thambo.
De syv medlemmer disku-

terer sjældent musikkens ret-
ning eller forsøger at følge en
nedfældet opskrift. De bruger
mere tid på at spille sangene
frem og opfinde dem fra bun-
den i de skiftende øveloka-
ler på Nørrebro, hvor fem af
dem bor. De har ikke et fast
øvested, men til gengæld er
Musiksmag blevet samlings-
punkt. Kældercaféen, der er
kåret til årets café i Køben-
havn, ejes nemlig af Tobias
Ljungar Sødring.
- Vi kalder det internt

”Smag’ern”, fordi det stem-
ningsmæssigt minder en del
om Den Smagløse i Odense,
hvor vi hang en del ud, inden
vi flyttede fra Fyn og omegn.
Vi stammer jo fra Langeland,
Faaborg, Thurø, Svendborg
og Odense, selv om vi nu om-
tales som københavner-band,
konstaterer Tobias Ljungar
Sødring.

Hul på ketchupflasken
Mens der tales om fordele og
ulemper ved musikmiljøet
på Fyn kontra i København
undskylder Anders Thambo

Assens:�Det var 21 år siden, Sebastian
sidst udgav et soloalbum (”Mirak-
lernes tid”), før han i efteråret udgav
cd’en ”Øjeblikkets mester”.

Med sine sange til bl.a. ”Hodja fra
Pjort”, ”Ronja Røverdatter”, ”Nana”,
diverse musicals samt sit mere lyriske
udtryk har Sebastian skabt sin egen
sangskat, der spænder bredt. Denne
spændvidde kan opleves under solo-
koncerten ”Trubadu-
rens øjeblik”.

Den kan hø-
res på Tobaks-
gaarden i dag,
torsdag, kl. 20.
(masv)

Trubadurensøjeblik
iAssens

Sebastian
har skabt
mange
klassi-
kere.
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- Det er vigtigt at
spillemed andre
bands. Det gør vi
alle.Men det er
aftalen, at The
EclecticMoniker
har førsteprioritet
for tiden.
Her Frederik Ve-
dersø -med fuld-
skægget - sam-
menmedTobias
Ljungar Sødring
(til venstre) og
TuneMadsen.

sig og forlader interviewet,
der hurtigt har ændret karak-
ter til en uforpligtende rund-
kredssamtale. Han skal tilba-
ge til sin lejlighed og have et
brød ud af ovnen. Det studser
de andre ikke over, selv om
det må være første gang i hi-
storien, at den afskedsreplik
er brugt i et interview.

Ringe i vandet
Få minutter senere ankom-
mer Esben Beldring, der
ser helt forbløffet ud bag de
duggede brilleglas, da han
opdager, at der har sneget

sig en journalist ind i dette
musikhelle. Han slår sig ned,
mens Peter Kohlmetz Møl-
ler beretter om The Eclectic
Monikers mærkbare succes
med mund til mund- eller øre
til øre-omtale.

- Til hver eneste koncert
indtil videre har vi vundet

publikum. Den positive om-
tale spreder sig som ringe i
vandet, og vi kan allerede nu
fornemme, at det bliver et
rigtigt hektisk forår og en lige
så spændende festivalsom-
mer, fordi bookerne og bran-
chefolkene heldigvis også hø-
rer om os.

Med det nylige prædikat
som ”Ugens Uundgåelige”
på P3 er der smidt yderligere
brænde i kakkelovnen, der ef-
terhånden er rødglødende.

- Der er kommet hul igen-
nem så mange steder på sam-
me tid. Det er lidt som en ket-
chupflaske, man har hoppet
på længe, og pludselig kom-
mer det hele ud på én gang.
Sådan er det lidt med The
Eclectic Moniker for tiden.
Efter et langt tilløb sker alt
det, vi har gået og håbet på.
Vi er ved at finde fodfæste i
branchen, siger alderspræsi-

denten Tune Madsen.
Efter 45 minutter går inter-

viewet ind i en opbrudsfase.
Frederik Vedersø smutter
ude for at pleje smøgtrangen,
Anders Thambo er vendt til-
bage efter brød-intermezzoet
og har fået selskab af Jens Kri-
stian Siquiera, der fuldender
syvkløveret.

Kollektivet er fuldendt, og
om et kvarter skal bandet øve,
så den stigende form- og suc-
ceskurve kan fortsætte støt i
2012. Frederik Vedersø fik al-
drig fortalt sin egen historie.
Til gengæld lover han, at der

bliver meget mere at fortælle
om The Eclectic Moniker
næste gang, vi mødes.

Foderstoffen,Rudme,
fredag9.martskl. 20.00,
Posten,Odense,
torsdag15.martskl. 20.00som
support forKaizersOrchestra

Medlemmer:
Frederik Vedersø, 30 år
Tobias Ljungar Sødring, 28
Anders Thambo, 28

Peter Kohlmetz Møller, 25
TuneMadsen, 34
Jens Kristian Siquiera, 28
Esben Beldring, 27

TheEclecticMoniker

Af SimonStaun
Foto:PeterLeth-Larsen
sim@fyens.dk, pll@fyens.dk


