
Strib: Folk-fænomenet Tørfisk var det 
allerførste orkester, som foreningen 
GUF (God Underholdende Folkemu-
sik) præsenterede i 1987. Det er i år 25 
år siden, og det fejrer foreningen med 
en festlig aften i Strib forsamlingshus, 
Idrætsvej 15 i Strib fredag klokken 20, 
hvor netop Tørfisk spiller op til dans.

Se mere på www.guf-strib.dk. 

25-års jubilæum 
med Tørfisk

Tørfisk var det første band, som for-
ening GUF præsenterede for 25 år si-
den.

Odense: Det er efterhånden blevet en 
tradition, at Odense Symfoniorkester 
pakker instrumenterne og præsenterer 
den kommende sæson på Amfiscenen 
ved Brandts Klædefabrik, og i år er in-
gen undtagelse. Lørdag 16. juni kl. 14 
kan man således få smagsprøver på, 
hvad der er i vente i Odense Koncert-
hus. Fri entré for alle.

Appetitvækker fra 
symfoniorkesteret

Odense Symfoniorkester kan opleves 
på Amfiscenen lørdag kl. 14.

Odense: Fredag 15. juni fra klokken 18  
til 23 danner Amfiscenen ved Brandts 
Klædefabrik ramme om en aften med 
masser af blå toner under åben him-
mel. 

Således vil Conqueroos fra Nyborg 
og de tre Odense-bands Danablues 
revisited, Harpin’ Wolf & The Black 
Sheep og Easy Livin’, der alle spiller 
blues og blues-rock, fyre op under ked-
lerne.

Under åben himmel

Svendborg: Tirsdag 19. juni klokken 
19.30 sætter Den Jyske Operas 24 mand 
store, professionelle kor punktum for  
den sydfynske korfestival ”Syng Syd-
fyn” i Valdemar Slots kirke.

Koret ledes af dirigent Kaare Hansen 
og skulle ifølge programmet afslutte fe-
stivalen med et program af ”sommerlig 
vellyd”.

Koncerten begynder klokken 19.30.

Operakor på Sydfyn

koncerter klassisk
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koncerter rytmiskmusik musik stenerrock

torsdag
Ollerup Efterskole: Ollerup Ef-
terskoles fælleskor giver koncert.  
19.30: Thomas Kingos Kirke, Bülows-
vej 9, Odense M.
Poul spiller: 21: Slotskroen, Nørre-
gade 54, Odense C.

fredag
Sigøjnerswing: Hot Club de Fyn med 
gæstesolist Kristian Rusbjerg på 
harmonika. 15: Vintapperiet, Salig Si-
mons Gaard, Brogade 37, Svendborg.
Amfiscenen Rocker: Danablues, 
Harpin’ Wolf and The Black Sheep, 
Conqueroos og Easy Livin’. 18: Am-
fiscenen, Amfipladsen ved Brandts 
Klædefabrik, Odense C.
Jazz-trio på Hindsholm: Heine Han-
sen, Niels Ryde, Anders Mogensen. 
18-23: Bjørnegården Landhotel, 
Bjørnegårdsvej 140, Dalby.
Sonny Kraack spiller: 19: Lørups 
Vinstue, Claus Bergs Gade 5A, 
Odense C.
Tørfisk: GUF fejrer 25 års jubilæ-
umskoncert med Tørfisk som ho-
vednavn. 20: Strib Forsamlingshus, 
Idrætsvej 15, Strib, Middelfart.

Moose Blues: Dexter præsenterer det 
odenseanske bluesorkester Moose 
Blues. 21: Dexter, Vindegade 65, 
Odense C.
Poul:21: Slotskroen, Nørregade 54, 
Odense C.
Robin: 21: Kauslunde Kro, Heimdal-

vej 7, Kauslunde, Middelfart.
The Skavengers: 21: Maskinen, 
Dronningholmsvej 74 A, Svendborg.
Per Andersen: 22: Air Pub, Kongens-
gade 41, Odense C.
Dj. Gary:Dansevenlig musik. lige til 
at få dig på dansegulvet !!!. 22.30: 
Arne B., Vestergade 10 A, Svendborg.
Miss Wanna & The Bees:Musik der 
kan danses til. 23.30: Café Citronen, 
Brogade 33, Svendborg.

lørdag
Sommerjazz: Jazzkoncert med The 
Farmers, Incredible String Rythm 
og Horn band. 18: Allesø Jazz Club, 
Østergård, Allesøvej 38, Allesø, 
Odense N.
Shadows from the past: Knud Brix 
fortolker Cliff & The Shadows. 18: 
Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 
Nyborg.

Black Batmen 10 års jubilæums-
fest: 18.30: Magasingaarden, Torvet 
17, Faaborg.
Odense Vokalfestival: Korkoncert. 
19: Farvergården, Farvergården, 
Odense C.
Peter Abrahamsen: 20: Helnæs Gl. 
Præstegaard, Stævnevej 7, Ebberup.
Barny: 22: Air Pub, Kongensgade 41, 
Odense C.

Dj. Gary: 22.30: Arne B., Vestergade 
10 A, Svendborg.
Two Stroke: 23: Strandlyst, Brogade 
5, Svendborg.
Miss Wanna & The Bees: 23.30: Café 
Citronen, Brogade 33, Svendborg.

søndag
Marika og Steen i Lundeborg Kirke: 
19.30: Lundeborg Kirke, Kystvej, Lun-
deborg, Hesselager.

tirsdag
Søndagsmatiné i Maritimt Center: 
Med bl.a. Svendborg Herrekor. 13-
17: Maritimt Center Danmark, Hav-
nepladsen 2, Svendborg.
Baby Jive - Jazz for småfolk: Sille 
og Palle spiller op til dans for og med 
de helt små. Målgruppe: børn på 0-3 
år. 15: Svendborg Bibliotek, Svinget 
1, Svendborg.
Den jyske operas kor: Den jyske 
operas kor under ledelse af Kaare 
Hansen slutter årets korfestival 
”SyngSydfyn” af. 19.30: Thepavil-
lonen på Valdemars Slot, Slotsalléen 
100, Troense, Svendborg.

 
onsdag
Konservatoriekoncert på Amfi-
scenen: I samarbejde med Musik-
biblioteket præsenterer Syddansk 
Musikkonservatorium & Skuespiller-
skole sæsonens sidste temakoncert. 
16: Amfiscenen, Amfipladsen ved 
Brandts Klædefabrik, Odense C.

Denne oversigt er redigeret af Rune 
Moesgaard, 65455166, kulturlister@
fyens.dk 

Mest solgte plader
Listen viser de 20 mest solgte plader i sidste uge, opgjort af IFPI.  
Tallene i parentes viser placeringen på sidste uges liste.

1. Lukas Gra-
ham: Lukas 
Graham (2)
2. Outlandish: 
Warrior//Worrier 
(NY)
3. John Mayer: 

Born and Raised (1)
4. Rasmus Seebach: Mer’ end kær-
lighed (4)
5. Medina: Forever (NY)
6. Adele: 21 (6)
7. One Direction: Up All Night (10)
8. Erann DD: Greatest Hits (5)
9. Norah Jones: Little Broken Hearts 
(7)
10. Bruce Springsteen: Wrecking 

Ball (11)
11. Medina: For altid (14)
12. Burhan G: Burhan G (26)
13. Jay-Z & Kanye West: Watch the 
Throne (13)
14. Melody Gardot: The Absence (NY)
15. Kashmir: Katalogue (24)
16. Rasmus Seebach: Rasmus 
Seebach (15)
17. Leonard Cohen: Old Ideas (19)
18. Diverse: M:G:P 2012 (17)
19. Lana Del Rey: Born to Die (20)
20. The Band from Rockall: The Solo 
Project from Calum & Rory Macdo-
nald (30)

lørdag
Odense Symfoniorkester: Open 
Air koncert ved Brandts. 14: Amfi-
scenen, Amfipladsen ved Brandts 
Klædefabrik, Odense C.

søndag
Verdslig sommerkoncert med 
Odense Motetkor: 15: Kunstbyg-
ningen Filosoffen, Filosofgangen 30, 
Odense C.
Sommerkoncert: Lindø Concert-
band afholder sommerkoncert på 
Munkebo Bakke. 15-16: Munkebo 
Bakke, Munkebo.

mandag
Fyns Amatørsymfoniorkester: 
Dirigent: Thomas Munk-Petersen. 
Koncerten indledes med Händels 
”Dronningen af Sabas ankomst” 
fra oratoriet Solomon, herefter 
concerto grosso opus 6 nr. 1 og af-
sluttes med symfoni nr. 55 af Haydn 
benævnt ”Skolemesteren”. 19.30: 
Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde 4, 
Svendborg.

tirsdag
Fyns Amatørsymfoniorkester: 
Dirigent: Thomas Munk-Petersen. 
Koncerten indledes med Händels 
”Dronningen af Sabas ankomst” 
fra oratoriet Solomon, herefter 
concerto grosso opus 6 nr. 1 og 
afsluttes med symfoni nr. 55 af 
Haydn benævnt ”Skolemesteren”. 
19.30: Gislev Kirke, Lykkeholmsvej 
8, Gislev.
Sommerkoncert i Røjleskov kirke: 
Med Sct. Peders Koncertkor fra 
Randers under ledelse af Karsten 
Blond. Programmet består af både 
Nye Nordisk kormusik og danske 
sommersange sunget på plænen 
foran kirken. 20: Røjleskov Kirke, 
Røjleskovvej 42, Røjleskov, Mid-
delfart.

Denne oversigt er redigeret af Rune 
Moesgaard, 65455166, kulturli-
ster@fyens.dk 

Sidste år måtte Kyuss Lives! aflyse bandets planlagte koncert i 
København, da der var strejke i en canadisk lufthavn, og med-
lemmerne ikke kunne nå frem i tide. Denne gang satser de på 
at nå frem. John Garcia er nummer to fra venstre. PR-foto

De fire originale medlem-
mer i Kyuss har påvirket ste-
nerrocken i ekstrem grad i de 
mange bands, de siden har 
spillet i. Brant Bjork røg med 
i Fu Manchu, Josh Homme 

stiftede Queens of the Stone 
Age, Nick Oliveri dannede 
Mondo Generator og kom 
sideløbende med i Queens 
of the Stone Age, mens John 
Garcia kastede sig over Slo 

Burn, Unida og Hermano. 
Derfor kan man roligt kon-

kludere, at de fire mand har 
haft en markant indflydelse 
på denne kommercielt over-
sete rockgenre.

Deres evne til at finde og 
opdyrke en ny rockgenre 
skyldes måske, at de voksede 
op i den sydcaliforniske ørken 

tæt på Arizona og Mexico, 
hvor de gik rundt og lyttede 
til Misfits, Metallica, Corro-
sion of Conformity og i den 
helt anden ende af skalaen 
Earth, Wind & Fire, Johnnie 
Taylor, Pink Floyd og endda 
Bee Gees. Men tidligt beslut-
tede de sig for aldrig at ind-
spille musik, der lød som no-

Visionære teenagere

Lige så brutalt kultforsange-
ren John Garcia synger, lige 
så kontant er han i sin hold-
ning til moderne amerikansk 
rock. Der går ikke mange se-
kunder af interviewet, før han 
har hidset sig godt og grun-
digt op.

- De unge i dagens USA 
er mere til Linkin Park og 
Foo Fighters og tilsvarende 
”umættet” musik, som de 
til bevidstløshed får prop-
pet ned i halsen. I Europa og 
i særdeleshed Skandinavien 
gør publikum sig stadig den 
ulejlighed at lytte til musik, 
der ikke er helt så lettilgæn-
gelig og simpel. Det er en af 
grundene til, at vi optræder 
i Danmark, hvor publikum 
bedre forstår og påskønner 
vores musik, forklarer han.

Han tilføjer, at der naturlig-
vis også er tale om at holde en 
forretning kørende, når Ky-
uss Lives!, som det gendan-
nede band hedder, turnerer.

- Det er musikken, vi og vo-
res familier lever og er afhæn-
gige af, så det er naturligvis 
ikke kun for sjov og ballade, 
vi har gendannet bandet. El-
ler dannet et nyt band, der 
spiller Kyuss’ sange, fortæl-
ler John Garcia, der er meget 
opmærksom på, hvordan han 
fremlægger netop det med 
bandnavnet.

Holder til kvalitetstjek
De seneste måneder har der 
verseret en bitter splid mel-
lem ham og det tidligere 
medlem Josh Homme, der i 
dag er frontmand i Queens 
of the Stone Age. De to tidli-
gere kolleger var ellers tilsy-
neladende blevet enige om, 
at Garcia gerne måtte spille 
de gamle Kyuss-sange under 
bandnavnet Kyuss Lives!, 
men for nylig sagsøgte Josh 
Homme Garcia og de øvrige 
bandmedlemmer for brud på 
rettighederne.

Det har kastet parterne ud 
i en uskøn ordkrig, der har 
fyldt mange spalter blandt 
andet i Rolling Stone Maga-
zine, hvor John Garcia slår 
fast, at mange fejlagtigt har 
troet, at Kyuss var Josh Hom-
mes band.

- Kyuss var et navn, som 
Brant Bjork fandt i en ”Dun-
geons and Dragons”-bog. 
Det har aldrig været Josh’ 
opfindelse. Men når det er 
sagt, har vi aldrig startet Ky-
uss Lives! med det formål at 
bevise, at vi kan klare os uden 
ham. Det ville være et forkert 
grundlag at optræde og skrive 
nye sange på. Vi har udeluk-
kende gjort det, fordi Kyuss 
er en stor del af vores liv, som 
vi gerne ville genoplive og 
forsøge at bibringe noget nyt, 
fortæller John Garcia.

Ofrer sig for musikken
Han har kunnet notere, at bil-
letterne til bandets koncerter 
har solgt som varmt brød.

- Vi føler os beærede over, 
at vi kan sælge tusindvis af 
billetter på ingen tid. Det er 
nok det vægtigste bevis for, 
at Kyuss’ musik stadig holder 
til et kvalitetstjek. Vi har dog 
aldrig taget noget for givet, så 
det betyder alverden for mig, 
at vi med publikums enorme 

appetit har fået en ”second 
chance” med bandet, fortæl-
ler John Garcia.

Kyuss Lives! begyndte i 
2010 som et musikalsk pro-
jekt med navnet John Gar-
cia plays Kyuss. Forsangeren 

Ørkenrotterne  
vakt til live

■■ 1990’ernes■svar■på■Black■Sabbath■hed■Kyuss.■
Bandet■opstod■i■Palm■Desert■i■Californien■og■
skabte■en■helt■ny■genre■med■ekstremt■tunge■
riffs■og■psykedeliske■tekster.■Gruppen■er■nu■
gendannet■under■navnet■Kyuss■Lives!■og■
koncertaktuel■i■Danmark

fornemmede med det sam-
me, at der var en gigantisk 
efterspørgsel på at høre el-
ler genhøre bandets sange, 
der 15 år efter opløsningen i 
1995 stadig blev opfattet som 
de ypperste inden for stener-
rocken.

- Der var et kæmpestort 
hul, der var klar til at blive 
fyldt op, så det gik jeg i gang 
med at fylde sammen med 
den oprindelige trommesla-
ger Brant Bjork samt guitari-
sterne Bruno Fevery og Nick 
Oliveri, der siden er røget ud 
igen, fortæller John Garcia, 
der i år hyrede bassisten Billy 
Cordel som fjerde medlem.

Han havde store forvent-
ninger til projektet, og de blev 
indfriet ret tidligt i forløbet, 
selv om sangene har ændret 
nuancer siden 1990’erne.

- Musik er en levende or-
ganisme, så sangene lyder 
ikke præcis, som de gjorde 
for 15-20 år siden. Sange som 
”Green Machine”, ”Supa 
Scoopa and Mighty Scoop” 
og ”Demon Cleaner” har sta-
dig en meget speciel plads i 
mit hjerte og bevidsthed, men 
de betyder noget nyt for mig 

hver aften. Hvis jeg nævner 
min favoritsang i dag, er det 
sikkert ikke den samme som i 
morgen, hvilket handler me-
get om mit humør. Derfor 
betyder de andre bandmed-
lemmers dagsform og humør 
også meget for, hvordan san-
gene ender med at lyde den 
pågældende dag. Det er den 
uforudsigelighed, der bevir-
ker, at jeg gider synge ”Green 
Machine” for 117. gang, siger 
John Garcia.

Den sang blev han præsen-
teret for første gang på sen-
gen i Brant Bjorks teenagevæ-
relse for mere end 20 år siden.

- Selv om det ikke var ”min” 
sang, gav jeg alt, jeg havde i 
mig for at gøre den til netop 
det. Det er essensen af, hvad 
Kyuss er og var for en størrel-
se. Vi har altid ofret os fuld-
stændig for musikken, under-
streger John Garcia.

Voxhall, Aarhus, 
 i dag, torsdag, kl. 20

get af det, de lyttede til.
- Vi hørte alverdens musik, 

men besluttede at spille præ-
cis den slags, der manglede i 
vores liv. Vi var unge, stædige 
knægte, der aldrig nogensin-
de satte os ned og besluttede 
at lave en sang, der mindede 
om noget, vi havde hørt før. 
Vi var originale i ordets bed-

ste betydning og velsignet 
med nogle ekstremt talent-
fulde og visionære musikere, 
der tog mig under deres vin-
ger og lærte mig at synge. Det 
er jeg stadig taknemmelig for, 
understreger John Garcia.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Består� i dag af John 
Garcia, vokal, Brant 
Bjork, trommer, 
Bruno Fevery, gui-
tar, og Billy Cordel, 
bas.
Nick Oliver�i nå-
ede at være med 
fra gendannelsen i 
2010 indtil tidligere 
i 2012. 
Scott Reeder� var 
ligeledes medlem af 
gruppen til en ræk-
ke koncerter i 2011. 
Kyuss udgav fire al-
bummer:
”Wr�etch”, 1991
” Blues for� the Red 
Sun”, 1992
” Welcome to Sky 
Valley”, 1994
” ... And the Cir�cus 
Leaves Town”,� 1995
www.kyusslives.com

Kyuss Lives!
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Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Tast dit arrangement ind på
www.fyens.dk/kalender
inden fredag kl. 10.

fyens.dk


