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KL. 11.30-13.50-16.15-18.40-21.00
DEN SKALDEDE FRISØR
Det hele begyndte da alt var forbi.

KL. 11.50-18.15
FOOTNOTE
Gribende familie drama

KL. 14.00
NEVER SORRY
En kinesisk kunstners vej til berømmelse.

KL. 16.00
KOKKEN
Fransk, kulinarisk komedie.

KL. 11.20-20.30
ALBERT NOBBS
Glenn Close spiller tjeneren Albert.

KL. 20.40
TO ROME WITH LOVE
Woody Allen´s nye kærlighed.

KL. 13.40-18.30
A DANGEROUS METHOD
Mortensen og Fassbender som 
Freud og Jung.

KL. 15.45
EN KONGELIG AFFÆRE
Om troen på det gode og drømmen om 
en ny begyndelse. ODENSE TEATERS BILLETKONTOR TLF. 66 12 00 52  WWW.ODENSETEATER.DK

STORE SCENE 
PREMIERE 13. SEPTEMBER 

KL. 19.30

ASLAUG og CARL

FRIIS´s LEGAT

SPONSORER

STORSPONSORER

JEPPE PÅ BJERGET
Komedie af Ludvig Holberg

ODENSE TEATER
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Klassiker.� Hvordan er den så, opsætningen af 
”Huckleberry Finn på Odense Teater? NU’s Lene 
Kryger anmelder. NU-siderne i morgen

Tavshed.� Efter en operation for en godartet 
knude på stemmebåndet må sangeren John 
Mayer ikke tale i flere måneder - og ikke synge 
før om et halvt år. fyens.dk

■■- Den kemi, der er mellem 
os, er helt unik. Vi tror på de 
samme værdier i livet, og når 
vi går på scenen, præsenterer 
vi en fælles ånd koncentreret 
om et musikalsk fællesskab, 
siger Anisette om sit band.   

stre mere end mor og fem 
børn.

- Vi er meget ligeværdige, 
og hun forsøger ikke at træk-
ke beslutninger ned over ho-
vedet på os. Det er bestemt 
ikke i alle bandsammenhæn-
ge, at det fungerer sådan, men 
i The Savage Rose er Anni-
sette lige så idérig, nysgerrig 
og opsøgende i forhold til ny 
musik som os andre, fortæller 
Palle Hjorth.

Han roser hende også for at 
være på bølgelængde med de 
øvrige medlemmer, som han 
er den ældste af med sine 37 
år.

- Hun skuer aldrig unø-

digt tilbage eller forsøger at 
være en person, hun har væ-
ret engang. Hun ser konstant 
fremad, hvilket er meget mo-
tiverende. Og så er hendes 
troværdighed, originalitet 
og seriøsitet med til at gøre 
hende yderst langtidsholdbar 
som kunstner, forklarer Palle 
Hjorth.

For seks år siden overtog Pal-
le Hjorth rollen som organist 
i The Savage Rose, da Tho-
mas Koppel døde uventet. 
En ekstrem svær arv at løfte. 
Og Palle Hjorth er heller 
ikke meget for tage udtrykket 
”leve op til” i sin mund.

- Jeg er godt klar over, at 
publikum vil holde mig op 
imod ham og vurdere, om 
jeg klarer det lige så godt som 
ham. Og det har været svært 
at spille sig helt ud af hans 
skygge, da jeg har spillet or-
gel i 30 år og netop har hen-
tet stor inspiration hos The 
Savage Rose og den tradition, 
som Thomas Koppel var med 
til at skabe, fortæller Palle 
Hjorth.

Han har arbejdet hårdt for 
at påvirke det ”nye” The Sa-
vage Roses lyd, så den ikke 
minder alt for meget om den, 
bandet blev kendt for i slut-
ningen af 1960’erne og be-
gyndelsen af 1970’erne.

- Jeg mener ikke, vi skal ko-
piere det, de lavede dengang. 
Vi skal føre en tradition vi-
dere og sørge for, at den måde 
Annisette skriver sange på 
også bevæger sig fremad i ti-
den, siger Palle Hjorth.

At det nye album ”Love 
and Freedom” er det album, 
der udtryksmæssigt ligger 
tættest på de ældste The Sa-
vage Rose-udgivelser, kalder 

han helt naturligt.
- De fleste af bandmed-

lemmerne har været me-
get påvirket af The Savage 
Rose, som de lød i 1960’erne 
og 1970’erne og måske ikke 
så meget af worldmusikken 
eller det mere poppede fra 
1980’erne. Derfor spiller vi 
også alle sammen musik, som 
er tæt forbundet med de før-
ste plader, som jeg synes er 
meget roots-inspirerede, for-
tæller Palle Hjorth.

Venter i spænding
At bandet har tilbragt meget 
tid sammen, har også haft 
markant betydning for det 
endelige resultat.

- The Savage Rose var i 
mange år en trio, og så flyt-
tede Annisette og Thomas 
til USA og senere Costa Rica, 
hvilket betød, at de kun mød-
te musikerne, når de skulle 
turnere. Vi er et mere fast-
stømret hold, der er sam-
men om at skabe musikken. 
På forrige album, ”Univer-
sal Daughter” lå der allerede 
mange idéer klar, og de fleste 
medlemmer var nye. Der-
for er det først for alvor nu, 
at vores idéer og inspiration 
træder i karakter. Det bliver 
spændende at se, hvordan det 
bliver taget imod, konstaterer 
Palle Hjorth. 

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

En svær arv  
at løfte

■■En■af■Danmarks■
mest■benyttede■
organister■blev■hyret■
til■at■træde■i■Thomas■
Koppels■fodspor■i■
2006

PsyKedelisK rocK
The Savage Rose: ”Love and  
Freedom”
#####¤

64-årige Annisette Koppel 
forstår i sin afdøde ægte-
mands permanente fravær i 
den grad at omgive sig med 
nogle af de absolut mest in-
teressante musikere, som den 
yngre generation, har bragt 
med sig. Resultatet er et nær-
værende og aldrig bagudsku-
ende Savage Rose 2.0, som på 
”Love and Freedom” forener 
arvegodset med et mere mo-
derne udtryk, der især holdes 

i hævd af Palle Hjort og Rune 
Kjeldsen, som på henholdsvis 
orgel og guitar skaber sig selv 
i det univers, som er The Sa-
vage Rose. 

sagaen fortsætter
Nok har stemmen antaget en 
lidt hæsere karakter, men saf-
ten og kraften flyder i kron-
bladende, og Annisette Kop-
pel er og bliver et kapitel for 
sig i den danske rockhistorie.

Det samme er fænomenet 
og bandet The Savage Rose, 
og selv om der teknisk set kun 
er et enkelt medlem tilbage af 
den oprindelige besætning, 
så er det et ikke uvæsentligt 
kapitel, som med ”Love and 
Freedom” føjes til sagaen om 
bandet, der vendte det store, 
internationale gennembrud 
ryggen og i stedet indlod sig 
på en karriere i Danmark ba-
seret på kommunistiske idea-
ler. Idealer og budskaber som 
også gennemsyrer ”Love and 
Freedom”, selv om tiden ef-
terhånden synes at være løbet 
en smule fra de revolutionæ-
re ideologier, bare fusser og 
blomster i håret.

Ikke desto mindre må man 
tage hatten af for en kunstner, 
som til stadighed holder fast i 
sine holdninger i en tid, hvor 
selv de folkevalgte politikere 
skifter parti, som vi andre 

skifter batterier i fjernbetje-
ninger. Og så er det nu også 
svært – rød eller ej – at mod-
sætte sig de grundlæggende 
principper om en eller an-
den grad af næstekærlighed 
og frihed til alle. I hvert fald 
når budskaberne formidles så 
dragende og indtrængende, 
som tilfældet er på ”Love and 
Freedom”, der med få und-
tagelser byder på magnetiske 
numre fra ende til anden.

I denne anmelders optik 
har The Savage Rose begået 
sit bedste album i mange år. 
Musik af den slags, som bedst 
serveres højt og nydes inder-
ligt. 

Af Rune Moesgaard
rumo@fyens.dk

Kun en falsk  
rose falmer ikke

Af Simon Staun
Foto: Andreas Bang Kirkegaard
sim@fyens.dk,■kultur@fyens.dk

■■En■falmet■rose■
er■hun■blevet■kaldt.■
Herfra■skal■lyde:■
Annisette■Koppel■er■
ikke■falmet.■Hun■er■
ældet■med■ynde.■■
Hun■er■vintage

[ Nok har stem-
men antaget en lidt 
hæsere karakter, 
men saften og kraf-
ten flyder i kronbla-
dende, og Annisette 
Koppel er og bliver 
et kapitel for sig  
i den danske rock-
historie.
�Fra artiklen

[ Vi skal føre en tradition 
videre og sørge for, at den 
måde Annisette skriver 
sange på også bevæger sig 
fremad i tiden
Palle�Hjorth, organist


