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Marilyn. � Søndag er det 50 år siden, Marilyn 
Monroe døde. Men historien og myterne om 
hende lever videre, og hun er stadig en af ver-
dens største stjerner. NU-siderne �i �morgen

Skæbne. ”Alene Hjemme”-stjernen Macaulay 
Culkin benægter skriverier om, at han skulle 
være afhængig  af heroin og andre stoffer.  
Læs mere på www.fyens.dk/kulturfyens.dkNU
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■■Daniel Lanois har produ-
ceret albummer for de aller-
største bands som U2. PR-foto

■■Robert Hood fra Detroit er 
et af hovednavnene ved Pho-
no Festival i Odense. PR-foto

Musik: �Den canadiske sanger, 
sangskriver og producer Da-
niel Lanois gæster Posten i 
Odense 14. december. Der er 
tale om et ikon, der har bety-
det utrolig meget for mange 
andre musikere, hvis man 
skal tro på en lang række in-
ternationale topnavne, der 
nævner ham som største in-
spirationskilde.

Daniel Lanois har produ-
ceret for Emmylou Harris, 
Willie Nelson, Neil Young, 
Peter Gabriel, Bob Dylan, 
Brian Eno og U2.

Selv er han i fuld gang med 
nye sange i studiet, der re-
sulterer i en ny soloudgivelse 
i foråret 2013. Det er stadig 
den samme formular med 
intense, historiefortællende 
tekstermed en filmisk stem-
ning. Billetsalget er startet via 
Postens webside www.po-
stenlive.dk.

Legende � �
på �Posten

Musik: Den odenseanske fe-
stival for international elek-
tronisk musik afslører pro-
grammet for festivalen den 
13.-15. september. Man kan 
bl.a. opleve minimaltechno-
ens fader Robert Hood fra 
Detroit, de tyske anmelder-
darlings fra Mouse on Mars 
samt franske The Hacker.

- Vi er stolte af årets pro-
gram. Der er gjort en stor 
indsats for at præsentere så 
bredt et udvalg som muligt 
af både veteraner og nykom-
mere til den elektroniske 
scene, og vi synes virkelig, det 
er lykkedes, udtaler Mikkel 
West, der er en af bookerne 
på festivalen.

Phono Festival adskiller sig 
fra lignende arrangementer 
ved, at alle optrædende i år 
udelukkende spiller live. Se 
også www.phonofestival.dk.

Phono �Festival �
løfter �sløret

BLUES
Jonny Lang
#####¤

Mere eller mindre upåagtet 
gik 31-årige Jonny Lang på 
scenen med sit fem mand sto-
re orkester og gav de gamles 
monopol inden for den elek-
trificerede bluesscene et veri-
tabelt los.

Med sit smittende musikal-
ske overskud og sprudlende 
talent satte unge Lang en fed 
streg under, at genren ikke 
kun tilhører gammelnokker-
ne og deres gråskalpede til-
bedere. Den garvede gut med 
det juvenile ydre angreb sin 
musik med et nærmest umen-
neskeligt nærvær og engage-
ment i hver eneste frasering 
og anslag. Han nærmest straf-
fede sin seksstrengede, som 

havde den sagt noget grimt 
om hans mor, og tonerne 
undslap træet med en energi 
af tektoniske dimensioner. 

Dynamisk �afveksling
Indledningsvis sejlede lyden 
lidt. Det generelle niveau var 
for lavt, og der skulle gå et par 
numre, før bandets medbrag-
te tekniknisse fik skruet sig 
frem til den rette indstilling 
på mikserpulten.

Til gengæld var resten af af-
tenen velsignet med et nuan-
ceret og smagfuldt lydbillede, 
som udgjorde et optimalt 
fundament for den store, dy-
namiske afveksling, der præ-
gede det to timer lange sæt.

Netop dynamikken var 
Langs stærkeste kort, og ame-
rikaneren boltrede sig lystigt 
i lydbølgerne, som bevægede 

sig æterisk fra de sønderri-
vende guitarsoloers tinder til 
balladernes dybe dale. 

Især en minimalistisk og 
opbyggelig udgave af num-
meret ”Red Light” efterlod 
sig krybende kuldegysnin-
ger, og selv den formastelige 
og nødvendigvis ubegavede 
del af publikum, som aftenen 
igennem insisterede på at stå 
og knevre under selv de mest 
hudløse momenter, måtte til 
sidst knytte sylten.

Bandet lavede ikke mange 
ophold mellem numrene, 
der som en sølvkæde af soul 
blev smedet sammen på den  
musikalske ambolt, hvor 
Jonny Lang i sit ansigts  
sved hamrede løs på de glo-
hede toner, så gnisterne føg 
hidsigt ud over publikum. 

Mesterligt håndværk.
Den sympatiske kapelme-

ster lod i vidt omfang tone-
kunsten tale for sig, og bud-
skabet var, at god musik om 
noget handler om stilheden 
mellem tonerne. Om alt det, 
der ikke bliver spillet. Således 
fik de fem fremragende musi-
kere slutteligt tid og plads til 
hver især at funkle under den 
ene mere medrivende solo 
efter den anden. Et perfekt 
punktum for en aften, som 
ved loftslysets genkomst lod 
sig forvandle til et vaskeægte 
musikalsk minde.

Om koncerten
Posten,■onsdag■aften,■Jonny■Lang

Af Rune Moesgaard
rumo@fyens.dk

Jonny �Lang �brød �monopol

OPEra
Den Fynske Opera:  
”Poppeas Kroning”
####¤¤

Kejser Nero deltog i De 
Olympiske Lege i år 67 i he-
stevæddeløb med tispand, 
væltede, men blev erklæret 
vinder. Rent snyd! Det er han 
også mester for i Monteverdis 
opera ”Poppeas Kroning”. 

Instruktøren Anne Barslev 
har en af Danmarks smukke-
ste operakulisser til rådighed 
og udnytter igen fint mulig-
hederne: panoramaudsigt til 
grønne arealer, man kan elske 
på, eller løbe ud på, og hvis 
man er hest, drøne rundt på 
- og til store træer, man kan 
gemme sig bag. Den visuelle 
herlighedsværdi er stor, det 
gælder også kostumerne. 

Til gengæld giver opsæt-
ningen en del musikmæssige 
problemer. Det velspillende 
orkester, placeret i en lille 
pavillon, består udelukkende 
af stryge-, taste- og knipsein-
strumenter - det mudrer no-
get. Der savnes i høj grad et 
par distinkte blæsere, måske 
et diskret slagtøjsinstrumen-
tarium, til at få persontegnin-
gen, som så fint ligger i dati-
dens meget statiske, oftest 
umelodiske musik, til at blive 
mere end blot antydninger. 

Som vanligt byder Anne 
Barslevs iscenesættelse på 
overraskelser: Lidt unødven-
digt er Nero og Poppea gjort 
til karikaturer, hvilket skaber 
en voldsom kontrast til det 
øvrige mere troværdige per-

songalleri. Liderlige Nero 
(pudsigt, men effektivt frem-
stillet af Simon Mott) fjanter 
rundt og mere end blot nusser 
med den underskørte-skønne 
Poppea (Brit-Tone Müllertz 
med Dolly Parton-udstyr og 
en teknisk flot sopran). Hun 
begæres af Otho (prægtigt 
og velsunget af Jens Sønder- 
gaard), som dog må renonce-
re og nøjes med tjenestepigen 
Drusilla (i Nickie Johannsons 
skikkelse og qua hendes her-
ligt velklingende stemme dog 
ikke noget dårligt bytte). Den 
forsmåede Octavia (drama-
tisk og inderligt sunget af Liv 
Oddveig Midtmageli) vækker 
tilhørerens sympati. Dyden 
forvaltes forgæves af den me-
get unge filosof Seneca (rø-
rende sunget af Jakob Vad), 
der, som en anden Horatio, er 
vidne til lir og utroskab. 

Over 30 amatørsangere 
indgår i tableauer som krid-
hvidt-klædte dydsvogtere. 
Anne Barslev udnytter deres 
medvirken i fine detaljer, men 
et mindre og betydeligt mere 
øvet kor ville løfte det musi-
kalske niveau. Til allersidst 
øges korniveauet dog betrag-
teligt ved en genistreg, som 
ikke skal røbes her. Tag til Tå-
singe og oplev det selv. 

Om koncerten
Valdemars■Slots■park,■Tåsinge,■tirs-
dag■(1.■akt,■premieren■afbrudt■pga.■
regn)■og■onsdag■(2.akt):■Den■Fynske■
Opera:■”Poppeas■Kroning”.■

Af Mikael Krarup 
kultur@fyens.dk

Poppea �- �pop �og �
alvor �i �parken

Aldrig har et rockband haft så 
mange tilskuere, som da bri-
tiske Arctic Monkeys fredag 
den 27. juli spillede to numre 
på det olympiske stadion i 
London.

Det er umuligt at finde et 
entydigt officielt tal, men i  
engelske medier gisnes der 
om en milliard tv-seere, hvil-
ket er mere end det firdob-
belte til det amerikanske Su-
per Bowl og på højde med de 
mest sete VM-finaler i fod-
bold.

Alene i Storbritannien fulg-
te 27 millioner tv-seere med, 
da de fire Sheffield-musikere 
præsenterede gruppens stør-
ste hit ”I Bet You Look Good 
on the Dancefloor” samt The 
Beatles-coveret ”Come To-
gether”.

Bedre reklame fås ikke for 
Arctic Monkeys, der stod på 
scenen i London til trods for, 
at den engelske hovedstad 
vrimler med internationalt 
hyldede bands.

- Det er en kæmpe ære og 
virkelig fedt at få sat Sheffield 
på landkortet. Mange tror, at 
det kun er i London, Liver-
pool og Manchester, der fo-
stres store bands. Men jeg kan 
uden betænkningstid nævne 
en bunke betydningsfulde 
bands og sangere fra Shef-
field, siger trommeslageren 
Matt Helders og begynder at 
remse op:

- Def Leppard, ABC, Bring 
Me The Horizon, Joe Cocker, 
The Human League, Molo-
ko og Pulp. Der er en enorm  
variation i udvalget, men hvis 
man skal tale om en speciel 

Sheffield-lyd, må det være 
den elektroniske scene i 
1980’erne.

Manchester �har �bedre �bold �
Hvis Matt Helders skulle  
placere Arctic Monkeys i et 
Sheffield-hierarki, ville det 
blive lige under Def Leppard, 
der solgte over 20 millioner 
eksemplarer alene af ”Hyste-
ria” -albummet fra 1987.

- Jeg ville nu placere os ved 
siden af dem, indskyder gui-
taristen Jamie Cook tørt.

Han mener, at de førende 
bands fra Sheffield på en el-

ler anden måde altid har af-
løst hinanden og ikke været  
store på samme tid.

- Jeg kan ikke rigtig kom-
me i tanke om andre bands, 
der fylder så meget som 
os lige nu, uden at det skal  
lyde selvforherligende. Da 
Pulp var de helt store i midt-
halvfemserne, var de også 
eneherskere, hvis man kan 
bruge det ord. Om få år  
kan det sagtens være, vi er  
ude i glemslen, mens et nyt 
band soler sig i berømmelsen, 
fortæller guitaristen Jamie 
Cook.

Han tror, at mange ofte 
glemmer Sheffield som mu-
sikby, fordi den er mindre end 
de to nærliggende storbyer 
Liverpool og Manchester.

- Selv om den ikke er me-
get mindre, skal man tit  
lægge ører til specielt ud-

lændinge, der spørger, om 
den ikke rigtig nok ligger tæt  
på Manchester. Måske har 
Sheffield heller ikke samme 
status, fordi den ikke har så 
gode fodboldhold, som man 
har i Manchester, gætter Ja-
mie Cook.

Går �ikke �op �i �kritik
Bandet har vadet igennem ros 
det meste af karrieren bortset 
fra efter forrige udspil ”Suck 
It and See”, der fik en del drø-
je hug med på vejen.

Efter Arctic Monkeys op-
træden til OL-åbningen er 
superlativerne dog igen fra 
den skuffe, hvor ord som 
”gennemført”, ”talentfuldt”, 
”medrivende” og ”topprofes-
sionelt” gemmer sig.

- Det gik helt efter planen, 
men vi bekymrer os faktisk 
ikke så meget om, hvad der 

skrives om os i forbindelse 
med koncerter eller udgivel-
ser. Vi forsøger ikke at læse alt 
for mange anmeldelser, fordi 
vi hverken vil svælge i rosen 
eller blive tordnende arrige 
over dårlig kritik, konstaterer 
Matt Helders.

Stadig �helt �normale
Selv om bandet netop har op-
trådt live for en milliard see-
re, er der stadigvæk ting, der 
skræmmer dem.

- Jeg behøver blot at tæn-
ke tilbage på sidste gang, 
vi var i studiet i Los Ange-
les. Der hang guldplader 
med Nirvana, Metallica og 
Fleetwood Mac. Altså den- 
gang man skulle sælge 20 
millioner albummer for at 
få sådan en. Hvis man ikke  
bliver imponeret og føler 
sig en smule underdanig og 

Sheffield �stjal �rampelyset �i �London

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

■■80.000■publi-
kummere■på■det■
Olympiske■Stadion■i■
London■og■henved■en■
milliard■tv-seere■så■og■
hørte■Sheffield-ban-
det■Arctic■Monkeys■
spille■2012-legene■■
i■gang■med■manér

■■23.000 fans har allerede 
”liked” Arctic Monkeys optræ-
den til OL-åbningen i London 
på gruppens facebook-side. 
Fra venstre er det Jamie Cook, 
Nick O’Malley, Alex Turner og 
Matt Helders. PR-foto

Arctic Monkeys er et britisk 
postpunk-rockband bestående 
af Alex Turner, Jamie Cook, Matt 
Helders og Nick O’Malley.
Gruppen kommer fra Sheffield, 
hvor de startede deres band 
i 2002. De lagde ud med den 
hjemmeindspillede ep ”Five Mi-
nutes With Arctic Monkeys”  
i 2005, der sikrede dem en pla-
dekontrakt.
Debutalbummet ”Whatever 
People Say I Am, That’s What I’m 
Not” røg direkte ind som num-
mer et ind på hitlisten i England 

og er stadig Storbritanniens 
hurtigst sælgende debutalbum 
nogensinde.
Bandets mest kendte sange er 
”I Bet You Look Good On The 
Dancefloor”, ”When The Sun 
Goes Down”, ”Fake Tales of San 
Francisco” og ”The View From 
The Afternoon”.
Bandet har knap tre millioner 
fans på Facebook. 
Se deres optræden til 
OL-åbningen her:  
vimeo.com/46536147
 www.arcticmonkeys.com

Arctic Monkeys

[ �Det �er �virkelig �fedt �
at �få �sat �Sheffield �på �
landkortet. �Mange �tror, �
at �det �kun �er �i �London, �
Liverpool �og �Manche-
ster, �der �fostres �store �
bands. �Men �jeg �kan �
uden �betænkningstid �
nævne �en �bunke �betyd-
ningsfulde �bands �og �
sangere �fra �Sheffield.
Matt Helders, trommeslager

skræmt ved at kigge op på 
sådan en væg, er man jo ikke 
helt normal. Så vi føler os sta-
dig helt normale, konklude-
rer Jamie Cook med et kækt 
grin.


