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Nyt album. Skotske Amy MacDonald slog igen-
nem i 2007 med ”This Is the Life”. Nu kommer 
hun med et nyt album. NU’s Maja Julskjær in-
terviewer. NU-siderne i morgen

I det grønne. Nephew har været stille i to år, 
men til Grøn Koncert er drengene på græs igen. 
Og de er snart klar med albummet ”Hjertestar-
ter”. Læs mere på www.fyens.dk/kulturfyens.dkNU
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Det er ikke særlig ”street” at 
stå tidligt op lørdag morgen 
og se børne-tv sammen med 
ungerne. Men sådan indle-
der Janus Borup Staffe ofte 
de koncertdage, hvor han om 
aftenen skifter ham og ikke 
længere er den formanende 
farmand Janus men den me-
tafor-galopperende Geolo 
Geo, rapper i Danmarks ube-
tinget mest rost hiphop-trio 
gennem tiden, Malk de Koijn.

- Hvis vi spiller i Jylland, 
plejer de andre først at hente 
mig ved 14-tiden i Middelfart. 
Indtil da står den på morgen-
hygge med børnene, en gåtur 
med hunden eller måske en 
tur i skoven, fortæller 38-åri-
ge Janus Borup Staffe.

Indimellem går han så vidt, 
at han smutter i haven. Et 
trick kendt inden for hiphop-
miljøet som den ultimative 
mentale opvarmning til en 
omgang solide verbal-prygl.

- Ja, det sker, at jeg kaster 
mig ud i at slå græs eller grave 

Odense NU

Midsommer
I dag kan man pakke en 
kande kaffe og tage på Stige 
Ø, hvor landskabsarkitekt 
Steen Himmer og naturvej-
leder Rikke Molin fortæller 
om fremtidige projekter.
Stige Ø kl. 18

DAgeNs oplevelse

Biografer
BioCity odense, Østre stationsvej 
27 - 70 13 12 11
21 Jump Street: 14, 16.30, 19
Diktatoren: 16.30, 21.30
Elsk Mig Igen: 21.30
En kongelig affære: 13.30
Fuglejagten: 14
Get the Gringo: 16.45, 19, 21.30
Gummi T: 13.30
Hvidsten gruppen: 14
LOL: 19
Men in Black 3: 21.20
Men in Black 3 - 3D: 14, 16.30, 19
Nobels Testamente: 14, 16.30, 19
Piranha 3D 2: 16.30, 18.45, 21.20
Prometheus: 16.15, 18.30
Prometheus - 3D: 21.20
Snow White and the Huntsman: 14, 
16.30, 19, 21.30
The Avengers: 21
The Lucky One: 21.30
We bought a zoo: 13.30, 15.45, 
18.45
Café Biografen, Brandts passage 
39-41 - 66 13 16 16
En kongelig affære: 13.30, 20.15
Free The Mind: 14, 18.15
Hvad gør vi nu?: 16
Hvad Med Kevin?: 11.10, 21
Hvidsten gruppen: 16.15
Kilimanjaros Sne: 14.15, 18.45, 
20.30
Nobels Testamente: 12.15, 16.30, 
18.30
Stormfulde højder: 11.20
CinemaxX Rosengaard, Rosen-
gårdcentret 250 - 70 10 01 01
21 Jump Street: 17, 19.15
3D - Piranha 3DD: 17, 21.40
Bjergkøbing Grand Prix - Dansk 
tale: 13
Diktatoren: 15, 18.30
Fuglejagten: 13, 15
Get the Gringo: 17, 21.30
Gummi T: 12.45, 14.30, 16.30
Gummi T - 3D: 13.15, 15
Jurassic Park 3: 21.30
Jurassic Park II: 18.30
Lorax - Skovens Beskytter - Dansk 
tale: 13
Men in Black 3 - 3D: 14.45, 16.45, 
19, 21.15
Nobels Testamente: 16.40, 18.45
Prometheus - 3D: 19
Snow White and the Huntsman: 
13.30, 16.10, 19, 21.30
The Avengers: 20.30
The Lucky One: 14.30, 21.10

Koncerter
sommerkoncert med odense Brass 
Band: 19: Brandts, Brandts Torv 1, 
Odense C.

For børn
Dyk ned i eventyret: Eventyret om 
Den Lille Havfrue danner rammen 
om en dag med fortælling, eventyr, 
leg, udklædning og kreative aktivite-
ter for børn og deres voksne. Fre-søn 
10-16 samt alle dage i skoleferierne: 
Børnekulturhuset Fyrtøjet, Hans 
Jensens Stræde 21, Odense C.

Museer og udstillinger
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50 
H, Bolbro. Man-tor 8.30-16 & 19-
21, fre 8.30-14: Susanne Følleslev, 
akrylmaleri.
Csv-odense, Nedergade 36. Man-
tor 9-15: Malerier fra Langeland & 
året 2011-12. Kursister med sindsli-
delser fra CSV Odense udstiller.
Dalum Apotek, Dalumvej 34. 
Man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9.30-
13.30: Ivan Jørgensen, akvareller.
Fredens Kirke, Skibhusvej 162 
A. Man-fre 9-13, tor også 16-18: 
Skulptur 2012.
Fyns Militærhistoriske samling, 
Kragsbjerggården, Kragsbjergvej 
121. Man-tor 9-14: Udstilling om 
Fynske Livregiment, Hjemmeværnet, 
besættelsen, mv.
galleri galschiøt, Banevænget 22, 
Næsby. Man-fre 9-17.45: Galschiøt 
opbygger ”Fundamentalism”-skulp-
turen. Mexicansk-dansk kunstud-

stiling. Rey Morales, maleri og Søren 
Lilliendal Hansen, skulptur.
gæsteatelier Hollufgård, Heste-
haven 201, Neder Holluf. døgnet 
rundt: Artpark 2012 - 55 værker af 
45 kunstnere.
Historiens Hus - arkiv & bibliotek, 
Klosterbakken 2. Man-ons 10-16, 
tor 10-19, fre 10-12: Her i Odense - 
en stribet fodboldhistorie.
odense Centralbibliotek - Bane-
gårdCentret, Østre Stationsvej 15. 
Man-tor 10-19, fre 10-16, lør 10-14: 
Udstilling af islandske forfatterpor-
trætter. Tilrettelagt af den islandske 
ambassade.
seniorhus odense, Toldbodgade 
5-7. Man-fre 9-15: 3 generationer 
udstiller.
Tidens samling, Kulturmaskinen, 
Farvergården 7. Man-lør 10-16, 1. 
søn i md. 11-15: Dansk design ABC - 
M for Musselmalet.
vollsmose Kulturhus, Vollsmose 
Allé 14. Man 11-16, tirs-tors 9-16, 
fred 9-14: Dengang Somalia var 
Somalia.

Øvrige arrangementer
Allerup gamle Have, Klappen 1, Al-
lerup. Man-fre 13-18.30, lør-søn & 
ferie 12-18.30: Åbent i friluftsbadet.
Kulturmaskinen - Tekstilværkste-
det, Farvergården 7. kl. 18-21: Strik-
keværksted.
odense Zoo, Sdr. Boulevard 306. 
ZOO åbner hver dag kl. 10: Fra 
påske: Numser, ansigter og makak-
aber.
stige Ø, Østre Kanalvej. kl. 18: Mid-
sommer på Stige Ø.

jord omkring hækken, erken-
der Janus Borup Staffe med et 
slet undertrykt smil.

Hans transformation fra 
familiefar til hiphop-afgud 
begynder i samme øjeblik, re-
sten af Malk de Koijn-crewet 
ankommer til Vestfyn, og de 
efter en tiltrængt smøgpause 
fortsætter over bæltet mod 
koncertdestinationen.

- Det er ikke sådan, jeg for-
bereder mig flere timer på at 
træde ind i den anden rolle. 
Jeg har efterhånden gjort det 
så mange år, at det er lidt som 
at gå i Kvickly og handle. Det 
lader man jo heller ikke op til 
i flere timer, konstaterer han.

overså foråret
Efter at have boet det meste 
af sit voksenliv på Nørrebro 
i København, var det en om-
væltning at vende hjem til 
barndomsbyen Middelfart. 

- Da vi boede i København, 
kom vi sjældent ud af byen, 
medmindre vi skulle på fa-

miliebesøg på Fyn. Vi havde 
svært ved at følge med i års-
tiderne og mærkede slet ikke 
den forårsforvandling, som vi 
gør i dag. Husene, trafikken, 
bylivet og tiden i studiet flød 
lidt sammen inde midt i stor-
byen, så der var på høje tid 
med luftforandring, forklarer 
Janus Borup Staffe.

I dag drager han til Køben-
havn, når han skal skrive nye 
sange og indspille sammen 
med Anders Brixen Kristian-
sen og Lasse Bavngaard, der 
i Malk de Koijn-regi hedder 
Tue Track og Blæs Bukki. 

- Vi arbejder mere koncen-
treret og produktivt i dag, for-
di vi mødes sjældnere. Vi har 
indimellem haft nogle meget 
lange dage, hvor jeg har kørt 
sindssygt sent hjem og været 
ved at falde i søvn halvdelen 
af vejen over Fyn. Så i forhold 
til at lave musikken, har det 
været en stor forandring at 
flytte tilbage til Middelfart, 
konkluderer Janus Borup 

Staffe, der arbejder som bør-
ne- og ungdomspsykolog på 
Kolding Sygehus.

gloede på gågaden
Det var i midtfirsernes Mid-
delfart, han fik øjnene og 
ørerne op for breakdance og 
electric boogie, der kom fra 
USA. Med hiphop-musikken 
lige i kølvandet.

- Jeg ser tydeligt for mig, 
hvordan nogle knægte dan-
sede breakdance nede foran 
Burger House på gågaden, 
hvor der i dag ligger et pizze-
ria. Jeg stiftede først bekendt-
skab med rap-musikken lidt 
senere nede i ungdomsklub-
berne Bjergbanken og Bor-
gen, da jeg var 13 år. Dér 
mødte jeg en gruppe andre 
unge, der også rappede, dan-
sede breakdance og lavede 
graffiti. Vi har ikke været 
mere end 5-10 stykker, og vi 
hængte meget ud nede ved 
brødrene Klaus og Martin, 
hvis far havde en tøjbutik på 

gågaden. Der sad vi ofte oppe 
på tredje sal og gloede ned på 
gågaden, mindes Janus Borup 
Staffe.

Slænget brugte stort set al 
fritid på at tegne graffiti-skit-
ser og lytte til undergrundsra-
dioprogrammet ”Det DUR” 
med blandt andre Soulshock 
og Kenneth Bager som vær-
ter. I starten optog de musik-
ken fra radioen på deres kas-
settebåndoptagere. Senere 
begyndte de at optage loops 
fra den ene båndoptager til 
den anden, mens de rappede 
henover. Det var gennem det-
te fællesskab, at Janus blev in-
troduceret for sin ene kollega 
i Malk de Koijn, Anders Brix-
en Kristiansen fra Vejle, der 
var begyndt som dj og derfor 
ofte kom slæbende med en 
stor bunke plader under ar-
men. De blev udvekslet med 
de lakskiver, Janus bestilte 
hjem fra hedengangne Street 
Dance Records i København. 
En legendarisk pladebutik, 

der dengang var kongelig 
hofleverandør af hiphop til 
provinsens hiphop-hungren-
de horder. De amerikanske 
rapperes formidable flow gav 
den unge middelfarter lyst til 
at forbedre sine egne færdig-
heder.

- Jeg blev ret hurtigt fanget 
af at rappe, selv om kvaliteten 
ikke var specielt god i begyn-
delsen. Men det er jo sådan, 
man bliver god. Ved altid at 
ville forbedre sig i forhold til 
det forrige, man begik. Så-
dan har det været lige siden. 
Det skal blive bedre og bedre 
og overraske hver gang, der 
kommer noget nyt, under-
streger Janus Borup Staffe.

Ukendt ansigt
Mens han er den hjemvendte 
søn i Middelfart, er musike-
ren Søren Huss det tilsva-
rende på den modsatte side af 
Fyn i Nyborg. Men opmærk-
somheden er helt sikkert ikke 
den samme.

- Det har heldigvis været 
stille og roligt. Det er me-
get få middelfartere, der ved, 
hvem jeg er. Så bred er vores 
musik heller ikke, og selv om 
folk måske har hørt Malk de 

Koijn i radioen, kan de ikke 
sætte ansigt på, som man kan 
med Søren Huss. Det er sgu 
rart. Og netop en del af poin-
ten med at flytte hjem, kon-
staterer Janus Borup Staffe.

Han savner indimellem 
vennerne, storbylivet og kul-
turudbuddet i København. 

- Så skidemeget sker der 
heller ikke i Middelfart. Vi 
bruger heller ikke Odense 
særlig meget, selv om min 
kone og jeg havde en friweek-
end uden børn for to uger 
siden, hvor vi tog derind. Vi 
spiste middag, men endte 
med at køre tilbage til Mid-
delfart for at tage i biografen. 
Det hænger nok også sam-
men med, at jeg ikke har sat 
mig voldsomt ind i, hvad der 
sker i Odense, indrømmer Ja-
nus Borup Staffe.

Klar til hjemmebanen
Et af de kulturtilbud, han sta-
dig tager imod, er biblioteket 
i Middelfart. Det frekvente-

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

rede han allerede jævnligt i 
midtfirserne, hvor han stø-
vede indtil flere spektakulære 
albummer op.

- Af en eller anden grund 
har de et godt udpluk af ver-
dens- og folkmusik foruden 
blues og jazz. Jeg har virke-
lig fundet mange fede plader 
dernede, men mit store pro-
blem er, at jeg altid glemmer 
at aflevere til tiden, så jeg har 
været lidt bange for at kom-
me derned i perioder, erken-
der Janus Borup Staffe.

Hans fornemste fund til 
dato var en sjælden udgivelse 
med den sydafrikanske kor-
nettist Hugh Masekela.

- Det var en specialplade, 
der hedder “The African 
Connection” fra 1972, som 
han indspillede i USA. Jeg 
lånte det album igen og igen, 
husker Janus Borup Staffe, 
der endte med at købte pla-
den.

Han spekulerer lidt, inden 
han samler en tråd op fra tid-

ligere i interviewet.
- Der sker måske en del 

mere i Middelfart i dag trods 
alt. Post Danmark havde en-
keltstart der sidste år, hvilket 
jeg havde en stor optur over. 
Så er der Lillebælt Halvmara-
ton, der også trækker mange 
folk til byen, roser Janus Bo-
rup Staffe de nye tiltag.

Der er også en ekspande-
ret Rock Under Broen, hvor 
Malk de Koijn endnu ikke har 
optrådt. 

- Vi ville såmænd gerne op-
træde til Rock Under Broen, 
men vi er ikke blevet spurgt 
endnu. Hvis de spørger os, 
og det passer med, at vi er på 
turné, er vi klar, lover Janus 
Borup Staffe.

Så er det slut med at være 
anonym i Langestrands ... 
undskyld Middelfarts gader.

vestfyns 
verbale 
sværvægter

 ➤Malk de Koijn er en dansk 
rapgruppe af Tue Track, Anders 
Brixen Kristiansen, Geolo Geo, 
Janus Borup Staffe, og Blæs 
Bukki, Lasse Bavngaard. 

 ➤Rapper på dansk, hvor de 
bruger fordanskede udtryk fra 
den amerikanske hiphop-kultur. 

 ➤Trioen opstod i 1994� og holdt 
koncert- og pladepause mellem 
2004 og 2009, hvor den optrådte 
på Roskilde Festival. 

 ➤ I 2011 udkom gruppens tredje 
udspil ”Toback to the Fromtime”.

 ➤Bandet har vundet talrige 
priser og blandt andet titlen 
som ”Årets Danske Album” hos 
foreningen af musikanmeldere i 
Steppeulven.

Malk de Koijn

Lørdag aften gav hiphop-trioen Malk de Koijn en 
musikalsk kindhest til Northside Festival i Aarhus
 

Den ene af de tre rappere er Janus Borup Staffe, 
der efter en årrækkes eksil i hoved staden er flyttet 
tilbage til sin barndomsby, Middelfart 

 Janus Borup Staffe på scenen ved Northside Festival lørdag aften. Foto: Morten Rygaard


