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Nordsjællandske Kokkedal Slots krid-
hvide mure og blankpolerede marmor-
gulve står i skarp kontrast til de skræm-
mende, sort synede billeder, bandet 
Muse skaber på sit sjette album ”The 
2nd Law”.

Et udspil, der blandt andet udspyr en 
nådesløs kritik af det sygelige, verdens-
omspændende fokus på endeløs frem-
gang uden tanke på, hvilke konsekvenser 
denne galskab kan resultere i.

- Vi så et program på BBC, hvor nogle 
økonomer talte om ”termodynamikkens 
2. lov” i forhold til økonomisk vækst. I 
bund og grund handlede det om, at en 
økonomi baseret på endeløs vækst er 
uholdbar. På et eller andet tidspunkt 
vælter læsset. Alle lader til at være så op-
slugte af vækst, at de glemmer, at vi må-
ske snart ryger ud over afgrunden og ser 
den globale økonomi kollapse, hvilket i 
et eller andet omfang resulterer i civili-
sationens undergang, fortæller Christo-
pher Wolstenholme, der sammen med 
barndomsvennerne Matthew Bellamy 
og Dominic Howard stiftede Muse i 
1994.

Han erkender, at bandet med den 
specielle albumtitel næsten tigger om 
at komme ud på dybt vand, når de skal 
forklare dens betydning. Derfor har han 
læst på lektien og opfundet sin helt egen 
simple forklaring for at simplificere es-
sensen af problematikken.

- Forestil dig, at man åbnede den før-
ste bank i verden, hvor to mand hver put-
ter 10 kroner ind på en konto. Efter et år 
hæver de hver 12 kroner. Hvor kommer 
de sidste fire kroner fra? De kommer ud 
af ingenting, hvilket skaber en ubalance 
i systemet. Forestil dig så, hvordan resul-
tatet bliver med de uhyrlige fiktive vær-
dier, der genereres i dag. Som jeg ser det, 
kan det ikke undgås, at hele systemet på 
et tidspunkt kollapser. Måske ville det 
også være det bedste, så vi kunne starte 
på en frisk, spekulerer Christopher Wol-
stenholme, mens han skuer ud over de 
omkringliggende golfbaner og de mange 
luksusbiler på den nærliggende parke-
ringsplads.

Voldtægt og plyndring
Det er ikke tilfældigt, at albummet flyder 
over med negativt ladede ord og trøstes-
løse metaforer som: ”en overfyldt pla-
net”, ”mørket kommer”, ”find en flugt-

Muse tæt  på afgrunden
Højby:� Det er ikke helt galt at kalde de 
tre musikere i trioen Zenobia egtved-
piger - de er nemlig alle tre født i om-
rådet omkring Egtved i Jylland og har 
kendt hinanden, siden de var børn. 

Men imens de tre kvinder hver 
især forfulgte musikerdrømmen, 
bragte den dem hver sin vej. Da 
Mette Kathrine Jensen (på harmo-
nika) havde sin afgang fra Det Fynske 
Musikkonser vatorium, mødtes kvin-
derne imidlertid for at spille sammen, 
og her opdagede de en unik lyd, som 
de arbejdede videre med. Det er blevet 
Zenobias niche at fortolke den danske 
sangskat, som de gør på Bakkegården 
fredag 28. september kl. 19.30. (masv)

Fordybet i den  
danske sangskat

Zenobia har blandt andet været  
nomineret til en Danish Music Award. 

Kerteminde:� På sin seneste cd har 
Eskær Trioen - bestående af de to sø-
stre Julie og Emilie Eskær på strygere 
og kusinen Charlotte Thaning på 
klaver - fyldt en dobbelt-cd med alle 
Brahms’ klavertrioer. Brahms’ værker 
vil følgelig være på programmet til den 
sidste af Sensommerkoncerterne 2012 
på Johannes Larsen Museet, der finder 
sted søndag 30. september kl. 16.30. 
Desuden spiller Eskær Trioen musik 
af pianisten Rued Langaard, der har 
været den røde tråd ved dette års Sen-
sommerkoncerter. (masv) 

Den sidste  
sensommerkoncert 

Det er første gang, Eskær Trioens  
pianist (tv.) prøver kræfter med Rued 
Langgaard.

Svendborg:� Den færøske musiker Teitur 
har tidligere betrådt så stor en scene 
som Roskilde Festivals Orange scene. 
Det var i 2008, hvor han åbnede festi-
valen 3. juli med en koncert, der var 
opbygget således, at der kom flere og 
flere lydflader på i takt med et stadigt 
stigende antal musikere på scenen. 

Når Teitur træder ind på scenen på 
Harders lørdag 29. september kl. 21, 
er og bliver det derimod kun ham. Der 
er ingen bandmedlemmer, der venter 
i kulissen. På sin nuværende turné er 
Teitur nemlig ene om at fremføre sine 
sange, og som han selv siger, får san-
gene en helt anden lyd i solofremfø-
relsen end med et helt band i ryggen. 
(masv) 

Teitur - a Lone Wolf

■■ Det■engelske■band■Muse■
har■stille■og■roligt■sneget■sig■
helt■op■i■toppen■af■det■britiske■
musikhierarki

■■ Trioen■stod■bag■den■■
officielle■OL-sang■”Survival”■
og■udsender■mandag■■
1.■oktober■albummet■”The■2nd■
Law”,■der■er■et■mørkt■album■
om■verdens■undergang

Engelsk alternativt rockband fra Teign-
mouth, Devon. Siden dannelsen i 1994 har 
bandet bestået af Matthew Bellamy, vokal, 
guitar, klaver, keyboard. Christopher Wol-
stenholme, bas, vokal, kor, keyboard, guitar, 
harmonika, og Dominic Howard, trommer, 
percussion, synthesizer, kor og sampling. 
Efter udgivelsen af albummet ”Black Holes 
and Revelations”, 2006, har Morgan Nicho-
lls optrådt live med bandet. 
Muse har spillet mere end 1000 koncerter 
i 47 lande med deres fusion af progressiv 
rock, alternativ rock, klassisk musik, heavy 
metal og electronica med et gennemgående 
tema om revolution.
”Black Holes and Revelations” indbragte 
bandet en nominering til en Mercury Prize 
samt en tredjeplads på NME’s ”Albums of 
the Year-liste”. Muse har vundet mange 
musikpriser blandt andet fem MTV Europe 
Music Awards, fem Q Awards, otte NME 
Awards, to BRIT Awards samt fire Kerrang! 
Awards. 
Gruppen har solgt over 12 millioner album-
mer.
www.muse.mu

Muse

vej”, ”energien slipper op” samt ”det vil 
ødelægge dig”. Christopher Wolstenhol-
me er da også sikker på, at enden er nær.

- Det er uundgåeligt, er det ikke? Vi 
har voldtaget og udpint denne planet i 
en del år efterhånden, og hele kernen i 
termo dynamikkens anden lov er, at ved 
enhver overførsel af energi, går der no-
get tabt. Så på et eller andet tidspunkt er 
der ikke andet tilbage end kaos. Det kan 
man overføre til ufatteligt mange aspek-
ter i livet, og derfor bør det ikke kun for-
bindes med jordens undergang. Det kan 
også være et forholds endeligt eller det 
enkelte menneskes død, der refereres til, 
forklarer Christopher Wolstenholme.

Han kan sagtens se det paradoksale i, 
at Muse skriver sange om en overfyldt 
planet, når han selv har seks børn, der 
alle lever et liv uden nogen materielle 
mangler.

- Jeg bærer helt sikkert min del af skyl-
den for, at vi nærmer os afgrunden. Men 
det er jo altid lettere at pege fingre ad alle 
de andre, der kører  i store biler, smider 
affald på gaden og kyler plastik ud i lange 
baner. Alle på den her planet er skyldige 
i anklagerne alene ved at være i live. Men 
jo, det er uendeligt hyklerisk at kritisere 
overforbruget, når man selv er en del af 
det. Men det er også en del af kampen 
for os som band og mig personligt som 
musiker. Vi vil gerne have alle goderne 
og samtidig prædike om, hvad alle andre 
ikke må få og gøre. Du skal sortere dit 
affald, mens jeg glemmer at slukke lyset 
om aftenen. Det er en evig balancegang, 
konstaterer Christopher Wolstenholme.

Når lortet ramler
Netop det, at en sang både kan handle 
om et forlist forhold og en verden på 
randen af kaos, er en af Muses forcer.

- Matthew er suveræn til at bruge sine 
personlige refleksioner til at beskrive  



torsdag
Christina Meissner, cello, og Dalum 
Kantori:� 17: Dalum Kirke, Dalumvej 
114, Dalum, Odense.
Nyere dansk kormusik:� Det Fynske 
Kammerkor synger. 20: Vor Frue 
Kirke, Frue Kirkestræde 10, Odense.
Domorganist Birgitte Ebert:� Fyr-
aftenskoncert med musik af Rued 
Langgaard. 16.15: Vor Frue Kirke, 
Frue Kirkestræde 4, Svendborg.

fredag
Korkoncert - Evensong:� 17: Vor Frue 
Kirke, Frue Kirkestræde 10, Odense.

lørdag
Lørdagskoncert:� Povl. Chr. Balslev 
og Tore Bjørn Larsen spiller numre 
fra orgel-cd’en ”Dogmekoraler fra 
Svendborg”. 11.30: Sct. Nicolai 
Kirke, Sankt Nicolai Kirkestræde 3, 
Svendborg.
Unge stemmer giver koncert:� 
13: Sct. Albani Kirke, Adelgade 1, 
Odense.
Café-lørdag:� Musik for flygel og 
tværfløjte ved Peter Nørskov  
Jørgensen og Rikke Petersen.  
14.15-15.45: Paarup Sognegård, 
Solgårdsvej 40, Odense.
Jutlandia Saxophone Quartet:� Fire 
klassiske saxofonister fremfører bl.a. 
Piazzolla. 16: Symfonien - Ollerup 
Efterskole, Svendborgvej 10, Vester 
Skerninge.

søndag
Mélancolique:� Koncert i Det fynske 
sangselskab med Nina Sveistrup 
Clausen, sang, Morten Heide, klaver 
og Luminita Marin Christensen, 
bratsch. 15: Musikbiblioteket  
Odense, Amfipladsen 6, Odense.
Odense Symfoniorkester:� H.C. 
Andersen Literature Award 2012. 
Dirigent: Joachim Gustafsson.  
Konferencier og solist: Stig Rossen.  
15.15: Odense Koncerthus, Claus 
Bergs Gade 9, Odense.
Eskær Trio. Musik af Langgaad, 
Heise og Brahms: 16.30-18.30:  
Johannes Larsen Museet,  
Møllebakken 14, Kerteminde.
Orpheus Quartett. Arr.: Svendborg 
Kammermusikforening. 19.30:  
Borgerforeningen - Kulturhus 
Svendborg, Ramsherred 4,  
Svendborg.
Fælles korkoncert med alle kor i 
tidligere Faaborg Kommune. 15: 
Faaborg Kirke (Helligåndskirken), 
Kirkestræde 12, Faaborg.
Michala Petri og Lars Hannibal:� 
Kirkekoncert. 16: Rolfsted Kirke,  
Ørbækvej 59A, Ferritslev Fyn.
Ann-Mette Elten & Niels 
Kirkegaard:�”Fra frelserpige til pop-
sanger”. 16: Fredens Kirkes Sogne-
hus, Glarmestervej 8, Svendborg.

mandag
P2 Lytteklub - Henry Purcells Dido 
og Æneas:� DR, Bibzoom og landets 
biblioteker præsenterer i samarbejde 

P2 Lytteklubber. 16.30: Musik-
biblioteket Odense, Amfipladsen 6, 
Odense.
Kierkegaard og kærligheden:� ”Jeg 
elsker, altså er jeg tyngdekraften 
behjælpelig”. Christina Meißner, 
violoncello. Poul Skjølstrup Larsen, 
orgel. Michael Geyersbach, video, 
ordkunst Eberhard Harbsmeier,  
Kierkegaardlæsninger. 19.30: Ans-
gars Kirke, Sdr. Boulevard 1, Odense.

tirsdag
Orgelkoncert med et smil på  
læben:� Organist Lars Rosenlund 
Nørremark spiller populære orgel-
værker. 19.30: Næsby Kirke,  
Bogensevej 92, Næsby, Odense.
Quintango-koncert spiller musik 
af den argentinske komponist Astor 
Piazzolla. 19.30: Roerslev kirke,  
Kirkebjergvej 7, Asperup.

onsdag
P2 Lytteklub - nu på Svendborg 
Bibliotek: Datoerne er 3., 31. oktober 
og 28. november. Kontaktpersoner: 
Bo Bülow og Henrik Pedersen. 10-
11.30: Svendborg Bibliotek, Svinget 
1, Svendborg.
Velgørenhedskoncert:� Til fordel for 
udsatte børn og unge i Grønland. 
Arrangører: Odd Fellow-logerne i 
Nyborg. 19.30: Vor Frue Kirke,  
Gammel Torv 1, Nyborg.

Oversigterne er redigeret af Mai 
Skydt Villadsen, 65455166,  
kulturlister@fyens.dk
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musik interview og anmeldelse

koncerter klassisk

Alt i alt holder ”The 2nd Law” et hæderligt bundniveau og rummer enkelte funklende bedrifter, 
er anmelderens konklusion.

noget mere almengyldigt. 
Han har aldrig været den 
type sangskriver, der fortæl-
ler en ligefrem og letforstå-
elig historie. Han dyrker det 
kryptiske og har samtidig en 
unik evne til at gøre det me-
ningsfuldt, roser Christopher 
Wolstenholme.

Til trods for snakken om 
tekster, er det melodiernes 
udformning, der har den alt-
afgørende betydning for san-
genes udformning.

- På ingen af vores seks al-
bummer har vi sat os ned og 
besluttet på forhånd, hvilken 
type plader, der skulle være 
tale om, eller hvad teksterne 
burde handle om. Vi er gan-
ske enkelt ikke den type band. 
Det, der typisk sker, er, at 
hver især medbringer en solid 
bunke idéer, der alle sammen 
får deres chance. Vi spiller alt 
igennem og lytter efter, hvad 
der kan arbejdes videre med. 
Derefter finder der en natur-
lig progression sted, hvor en 
sang enten falder til gulvet 
med et brag eller løfter sig 
fra at være en tilsyne ladende 
simpel idé til det bedste num-
mer på hele pladen, forklarer 
Christopher Wolstenholme.

Det var først, da flertallet 
af sangene til ”The 2nd Law” 
begyndte at falde på plads 
sent i indspilningsforløbet, 
at medlemmerne forstod, at 
der var en kollektiv stemning, 
som gik igen på tværs af num-
rene.

- Selv om jeg har skrevet 
mine tekster uden at ane, 
hvad Matthew foretog sig, 
griber de ind i hinanden og 

smelter tematisk sammen på 
fornemste vis. Det til trods 
for, at lydbillede og melo-
diøse kendetegn er vidt for-
skellige. Vi har åbenbart den 
samme fornemmelse af, at 
alt snart falder fra hinanden. 
Derfor gør vi os begge mange 
tanker om, hvad der kommer 
til at ske, og hvordan vi som 
samfund og individer vil rea-
gere, når hele lortet ramler, 
fortæller Christopher Wol-
stenholme med et diabolsk 
smil gemt mellem de dag-
gamle stubbe.

Dommedag og destruktion
”The 2nd Law” kunne med 
sine dystopiske tekster egne 
sig perfekt som soundtrack-
et til en science fiction-film. 
Hvis en instruktør en dag 
skulle finde på at lave bille-
derne til musikken, har Chri-
stopher Wolstenholme et par 
gode idéer at arbejde ud fra.

- Jeg ville hyre Sean Con-
nery til hovedrollen. Han vil-
le være selvskrevet til en film, 
der skulle handle om jordens 
undergang. Jeg tror allerede, 
jeg har fundet på en titel, der 
ville gøre den til en sællert. 
Den skulle hedde ”Battle of 
Humanity”. Ville du ikke gå i 
biografen for at se den, spør-
ger Christopher Wolstenhol-
me lokkende.

Selv om han taler om dom-
medag og destruktion, for-
svinder glæden og oprigtig-
heden aldrig fra hans øjne. 
Heller ikke da han på det 
bestemteste afviser, at han 
kunne finde på at synge den 
seks minutter kronisk mod-

løse ”Free Me From This 
World” som godnatsang for 
sine børn.

- Nej, den ville jeg ikke ud-
sætte mine børn for, da den 
rigtig nok er ekstremt opgi-
vende og deprimerende. Det 
er Matthew, der har skrevet 
sangen, så han ville sikkert 
bedre kunne forklare, hvad 
han har tænkt. Jeg tør dog 
godt antyde, at den er tænkt 
som en form for advarsel til 
hans søn om, hvilke farer der 
lurer derude. En tankevæk-
kende sang, jeg vil synge for 
alle andre end mine børn, 
konkluderer Christopher 
Wolstenholme.

Stemmen er unik
Apropos synge er det ikke no-
gen selvfølge, at Christopher 
Wolstenholme nævner sig 
selv i den sammenhæng. Det 
er nemlig første gang, at hans 
stemme bærer hovedansvaret 
på to sange. Det var en angst-
provokorende oplevelse for 
ham, men efterfølgende har 
det pumpet ham fuld af selv-
tillid.

- Jeg har aldrig været til-
freds med lyden af min egen 
stemme. Præcis som de fleste 
andre mennesker, der hører 
sig selv på en optagelse og 
græmmes. Nu er jeg kommet 
til den konklusion, at man 
skal acceptere sin stemme for 
dens unikke karakter. Stem-
men er jo efterhånden det 
eneste ved et menneske, der 
ikke kan ændres radikalt ved. 
Vi kan få alverdens operatio-
ner, skifte hår- og øjenfarve, 
få fedtsugninger, få bleget 

tænder og lavet alverdens 
bizarre tatoveringer. Men 
stemmen vil stort set forblive 
den samme, uanset hvad man 
gør ved den. Man kan træne 
den intenst og blive bedre 
som sanger, men man vil altid 
bevare sit helt eget særpræg, 
hvad enten det er godt eller 
skidt, forklarer Christopher 
Wolstenholme.

Han havde alliereret sig 
med en stemmetræner, der 
gav ham selvtillid til at sprin-
ge ud i at tage ansvar som san-
ger det bid for bid.

- Det hjalp mig rigtig me-
get, at han gradvist skubbede 
mig ud over planken i stedet 
for at give mig et stort spark, 
der havde knækket mig.

Korets kraft
Det er ikke kun vokalt, at 
Muse har fornyet sig på det 
sjette album. Forkærlighe-
den for den storladne og tea-
tralske rocklyd har fået nye 
nuancer, og der er især brugt 
mange kræfter på at inkorpo-
rere kor og strygere. 

Men modsat mange andre 
bands bliver disse elementer 
ikke gemt væk i baggrunden.

- Vi har altid ment, at disse 
”effekter” skulle helt frem i 
lydbilledet. På OL-sangen 
”Survival” havde vi hyret et 
40 mand stort kor i Los Ange-
les. Da vi oplevede det på tæt 
hold, blev vi blæst omkuld af 
dets kraft. Jeg begyndte fak-
tisk at grine helt ukontrolla-
belt, fordi det var så syret og 
overvældende. Faktisk har 
latter været et godt redskab 
i processen. Hvis vi har gri-

net af de indskydelser, vi har 
fundet på undervejs, har vi 
holdt fast i dem. Når jeg lyt-
ter til ”Survival” i dag, slår det 
mig til stadighed, at der ikke 
er noget andet band i verden, 
der kunne have skrevet og 
spillet den sang. Det er ærke-
Muse med alle de kvaliteter 
og særpræg, der kan proppes 
ind på fire minutter, fortæller 
Christopher Wolstenholme.

Der er lige omkring fire mi-
nutter tilbage af interviewet, 
og dem kan der siges mange 
ord i. 

Christopher Wolstenhol-
me forklarer endnu engang 
termodynamikkens anden 
lov, mens han fægter entusia-
stisk med armene.

Den begynder at bundfæl-
de sig på grund af hans meget 
pædagogiske tilgang, men da 
han bliver spurgt, om han har 
overvejet at blive skolelærer, 
hvis musik karrieren lider 
skibbrud, ler han inderligt.

- Mig som skolelærer! Hold 
nu kæft, jeg har seks børn der-
hjemme, så jeg skal på ingen 
måder stå foran en hel bunke 
unger på arbejde også. Det 
kommer aldrig til at ske, un-
derstreger Christopher Wol-
stenholme profetisk.

Hvilke af spådommene, 
der holder stik, kan kun tiden 
vise. Skal man træffe et kvikt 
valg, bliver det spændende at 
se Christopher Wolstenhol-
me bag katederet.

”Showbiz”, 1999

”Origin of  
Symmetry”, 2001

”Absolution”, 2003

”Black Holes and  
Revelations”, 2006

”The Resistance”, 
2009

”The 2nd Law”, 
2012

Diskografi

[Jeg ville hyre Sean 
Connery til hovedrollen. Han 
ville være selvskrevet til en 
film, der skulle handle om  
jordens undergang. Jeg tror  
allerede, jeg har fundet på en  
titel, der ville gøre den til en 
sællert. Den skulle hedde 
”Battle of Humanity”. Ville du 
ikke gå i biografen for at se den?
Christopher Wolstenholme, musiker

torsdag
The Asteroids Galaxy Tour:� 20: 
Posten, Østre Stationsvej 35, Odense.
Mads Bjørn:� 20: Dexter, Vindegade 
65, Odense.
Eivør:� 20: Industrien, 
Bredgade 73-75, Aarup.
The Syndicate Latin Band:� 20: Arne 
B., Vestergade 10 A, Svendborg.
Sky Architects:� M. support. 20: 
Kansas City, Munkebjergvej 140, 
Odense.
Hubbi:� 21: Slotskroen, Nørregade 
54, Odense.
Tina Siel, Tine Lilholt & Knud Erik 
Thrane. Støttekoncert arr. af 2. Sct. 
Georgs Gilde Odense. 19.30: Stige 
Kirke, Skippervej 11A, Odense.
Sille Nilsson & Impro:� 21: Uteater/
Undergrunden, Jernbanegade 21, 
Odense.

fredag
Grethe Ingmann kabaret:� 18: 
Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916, 
Ferritslev Fyn.
Zenobia:� Mad 18.30, underholdning 
ca. 19.30: Bakkegården - Højby, 
Svendborgvej 319, Højby, Odense.
Lukas Graham. Support: Wafande: 
Koncerten er flyttet fra Magasinet til 
Odense Idrætshal, samme dato og 
tid. 20: Odense Idrætspark, Højstrup-
vej 5, Bolbro, Odense.
David Lindley:� 20.30: Borgerfor-
eningen - Kulturhus Svendborg, 
Ramsherred 4, Svendborg.
Plekter 2012 Minority & Out Of 
Autumn & Breath From Beneath:� 
Metal. 21: Posten, Østre Stationsvej 
35, Odense.
Karen Mukupa:� Spiller sange fra det 
nye album ”Human”. 21: Harders, 
Harmonien, Møllergade 36, Svend-
borg.
Dj Static ”Rolig under pres”: 21: Kul-
turmaskinen - Store sal,  
Farvergården 7, Odense.
Hubbi:� 21: Slotskroen, Nørregade 
54, Odense.
Lydmor:� M. support. 21: Kansas City, 
Munkebjergvej 140, Odense.
Happy Time spiller op til dans: 21: 
Kauslunde Kro, Heimdalvej 7,  
Kauslunde, Middelfart.
Rebekka Maria & The Hymnboy:� 
21: Odense Domkirke (Skt. Knuds 
Kirke), Klosterbakken 2, Odense.
Per Chr. Frost & Band:� 21: Dexter, 
Vindegade 65, Odense.
Barry:� 22: Air Pub, Kongensgade 41, 
Odense.
Lazy Ducks:� Musik der kan danses 
til. 23.30: Citronen, Brogade 33, 
Svendborg.

lørdag
The Deepers:� Blues- og roots-

inspireret musik. Jacob Gade Salen 
21-23.45: Tobaksgaarden,  
Tobaksgaarden 7-11, Assens.
Frokostmusik med Kingos Swing-
styrke:� 13-15: Air Pub, Kongensgade 
41, Odense.
Aflyst:� Velgørenhedskoncert til for-
del for rumænske børnehjemsbørn. 
Magasinet, Farvergården 19, Odense.
Jazz på Hindsholm:� Nulle og 
Verdensorkestret. 18-23: Bjørne-
gården Landhotel, Bjørnegårdsvej 
140, Dalby.
60’er Fest med Night Riders:� 21.30: 
Arne B., Vestergade 10 A, Svendborg.
Sonic Boom. Dansefest. 20-02: 
Olferts, Ollerup Forsamlingshus, 
Svendborgvej 110, Vester Skerninge.
Teitur solo:� 21: Harders, Harmonien, 
Møllergade 36, Svendborg.
The Blue Van m. Support:� 21: 
Posten, Østre Stationsvej 35, Odense.
Mike Sheridan:� 21: Kulturmaskinen 
- Store sal, Farvergården 7, Odense.

Hubbi:� 21: Slotskroen, Nørregade 
54, Odense.
Le Funk Mystique:� 21: Dexter, 
Vindegade 65, Odense.
Country Expressen:� 22: Air Pub, 
Kongensgade 41, Odense.
Maribo/pedersen:� 22-02: Rasmus, 
Frederiksgade 19, Svendborg.
The Blues Overdrive:� 23: Strandlyst, 
Brogade 5, Svendborg.
Lazy Ducks:� Musik der kan danses 
til. 23.30: Citronen, Brogade 33, 
Svendborg.

søndag
Mythos - klassisk accordion-duo: 
Arr.: Syddansk musikfestival. 15: 
Herregården Broløkke, Hedevejen 
33, Nordenbro, Humble.
Cody:�16: Kulturmaskinen - Store sal, 
Farvergården 7, Odense.

mandag
Jazz Jam m. David Braid Sextet :� 20: 
Dexter, Vindegade 65, Odense.

tirsdag
Syng med v/pianist Jytte Dam-
holm:� 14-15.30: Skibhuscentret 
- Marienlund Hovedgård, Skibhusvej 
270, Odense.
Café koncert med Kerygma  
gospelkor:� 19.30: Kristuskirken, 
Odense Baptistkirke, Klosterbakken 
11, Odense.
Gypsy Tripsy:� Duoen Jørgen 
Dickmeiss og Kirill Gedde går på 
tværs af genrer og krydser klassisk 
med østeuropæisk musik, nordisk 
folkemusik med fransk Gypsyjazz 
og evergreens. 19.30: Landet kirke, 
Tåsinge, Svendborg.
Loves It:� Arr.: Folk For Folk. Jenny 
Parrott og Vaughn Walters.  
20: Hansted, Vestergade 2 A ,  
Svendborg.
Mike Tramp:� 20: Kansas City, 
Munkebjergvej 140, Odense.

onsdag
Blood Sweat Drum’n Bass Big Band:� 
Med solister fra Syrien. 19.30:  
Symfonien - Ollerup Efterskole, 
Svendborgvej 10, Vester Skerninge.
Salmesangsaften med Jette Olsen 
og Dag Waade:� 19.30: Korup Sogne-
gård, Korupvej 40, Gammel Korup, 
Odense.
Sing, Sing Sing:� Medvirkende: Ivan 
Pedersen, Sacha Dupont, Alex  
Nyborg Madsen, Nina Forsberg og 
Søren Jacobsen. 20: Borgerforenin-
gen - Kulturhus Svendborg,  
Ramsherred 4, Svendborg.
Songwriters Circle:� 20: Dexter, 
Vindegade 65, Odense.
Keld Andersen:� 60’er-70’er Rock 
og Blues. 21: Strandlyst, Brogade 5, 
Svendborg.

Karen Mukupa: Spiller i 
morgen fredag sange fra det 
nye album ”Human”.  
21: Harders, Harmonien, 
Møllergade 36, Svendborg.

 
Af Simon  Staun
sim@fyens.dk

 
Af Rune Moesgaard
kultur@fyens.dk
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ROCK
Muse: ”The 2nd Law”
####¤¤

Da Muse i 1999 sendte det 
enestående album “Showbiz” 
på gaden, manifisterede ban-
det sig med et på alle måder 
unikt og nyskabende udtryk 
i et stort set uudforsket far-
vand af symfoniske kompo-
sitioner, blytunge guitarriffs 
og raffinerede melodier. De-
buten blev to år efter fulgt op 
af det sublime og endnu mere 
overbevisende ”Origin of 
Symmetry”, der for alvor ce-
menterede bandets forsanger 
og primus motor Matthew 
Bellamy’s status som eminent 
vokalist, guitarist og generel 
musikalsk mastermind.

Ensporet udvikling
I mellemtiden har det dog væ-
ret svært for bandet at leve op 
til de to mesterstykker, og den 
grænsesøgende trios ustop-
pelige udvikling udi ekstrem 
teatralsk storladenhed har 

på ”The 2nd Law” resulteret 
i et futuristisk og dystopisk 
udtryk, som kun momentvis 
rammer plet. 

Problemet er ikke, at ban-
dets lyd og udtryk generelt 
udvikler sig og dermed æn-
dres, men at Muses udvik-
ling reelt begrænser sig til, at 
der med tiden blot er blevet 
skruet gradvist mere op for de 
dramatiske virkemidler, som 
bandet hele tiden har benyt-
tet sig af. 

De symfoniske elementer 
er blevet endnu mere pom-
pøse, bas-grooves og guitar-
riffs kan nærmest ikke blive 
tunge nok, og omfanget af 
kor a la Queen har aldrig væ-
ret mere svulstigt.

Futuristisk reinkarnation
Det står i det hele taget klart 
på numre som ”Panic Sta-
tion” og ”Survival”, at Queen 
om nogen er Muses muse. Alt 
lige fra guitarlyd, komposi-
tion, generel produktion og 
kor til Matthew Bellamys fra-
seringer emmer af Mercury 
og May. 

At lyde som et af historiens 
største rockbands er selvføl-
gelig i sig selv en præstation, 
men når nu Muse fra dag ét 
har vist sig som et af 00’ernes 
mest banebrydende bands, er 
det beklagelsesværdigt, at de 
efterhånden har skiftet posi-

tion fra frontløber til futuri-
stisk reinkarnation. 

Om Queen blev der den-
gang sagt, at de enten ville 
blive det største flop i 70’erne, 
eller også ville de blive det 
mest dominerende rock-
band nogensinde. Resultatet 
kender vi i dag, og Muse er i 
den grad et vidnesbyrd om 
den indflydelse, Queen endte 
med at få.

Nuvel. Queen er trods alt 
ikke den værste inspirator at 
have, og det skal siges, at når 
cocktailen af dystopi og futu-
risme rammer plet for Muse, 
er det umådeligt svært at hol-
de fødderne og luftguitaren i 
ro. 

Som altid er produktionen 
og håndværket helt i top, og 
da ”The 2nd Law” mere el-
ler mindre tager fat, hvor 
forgængeren ”Black Holes 
& Revelations” slap, vil fans 
af det album næppe blive 
skuffet. Alt i alt holder ”The 
2nd Law” et hæderligt bund-
niveau og rummer enkelte 
funklende bedrifter iblandt 
en hel del dubiøse.

Om albummet
Muse: ”The 2nd Law”. Warner Music

Inspirationens glød har tabt styrke
■■ De■seneste■10■års■

mest■banebrydende■
rockband■har■udviklet■
sig■direkte■ind■■
i■skyggen■af■Queen


