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Film:  Henover somme-
ren optager Nordisk Film 
en ny 
 lm af Niels Arden 
Oplev, der er manden bag 

 lm som ”Mænd der ha-
der kvinder”. Instruktø-
rens næste 
 lm handler 
om teenagere og foregår 
i 1970’erne. Filmselska-
bet søger drenge i alderen 
13 til 17 år til hovedroller. 
Interesserede drenge kan 
skrive til anne@fynskesta-
tister.dk. Piger i alderen 12 
til 16 år kan henvende sig 
for senere casting.

LEDER EFTER BØRN

Musik:  The Pretty Things hed et populært bluesrockband i 
1962 i England. Dick Taylor brød ud af Rolling Stones, da han 
mødte sangeren og mundharpespilleren Phil May. Med hits 
som ”Rosalyn” og ”Roadrunner” blev bandet berømt. Dick 
Taylor og Phil May gik fra hinanden, men mødtes igen, og det 
er de to, som nu på turné for fornøjelsens skyld kommer til 
Borgerforeningen i Svendborg i morgen aften. Her vil de give 
den gas med hits fra tresseralbum som ”SF Sorrow” og ”Para-
chute”. Opvarmningsband er Jacksons Garden.

Lørdag kl. 20.30.

To gamle blues-boys i byen

 ■Dick Taylor og Phil May ved fototeknik tilbage i tressernes 
”The Pretty Things”.

Klassisk:  Det Klassisk, de 
klassiske cafékoncerter på 
Arne B, bliver i dag kl. 14.30 
præsenteret af Svendborg 
Musikråd. En eftermiddag 
med klassisk musik indehol-
der en lille times koncert. 
Det er denne gang med ”An-
dreas Ensemblet”, bestående 
af tvær� øjtenist Jan Aagaard 
og pianisten Niels Koll. De to 
spiller fra deres lette klassiske 
univers med stykker af bl.a. 
Mozart, Grieg, Telemann, 
Bach og Fauré. 

Efter denne koncert er 
der åben klassisk scene med 
blandt andre pianisterne 
Lukas Kjær og Gustav Mon-
drup, violingruppen Barok-
banden og Marika Nymann 
& Steen Thomsen på guitar 
og sang.

Klassisk om 
eftermiddagen

 ■Andreas Ensemblet: Jan 
Aagaard og Niels Koll. 

Scene:  Olaf Jo-
hannesen (bil-
ledet) og Jo-
hanne Louise 
Schmidt har 
hovedrollerne 
i Grønne-
gårdsteatrets 
opsætning af 
Molières ”Fruentimmersko-
len”. Komedien om kærlig-
hedens magt har premiere 
28. juni i Odd Fellow Palæets 
Have i København.

Forelskelsens 
magt 

[ Man skulle virkelig tro 
på de informationer, man 

fi k, før man selv investerede i en 
plade. 
Jon Spencer, om at være dreng og fi nde musik før internettet

I 1994 udsendte The Jon 
Spencer Blues Explosion al-
bummet ”Orange”, der etab-
lerede trioen som ét af tidens 
mest visionære, musikalske 
gadekryds. Gruppen smel-
tede punkattitude, rock-riff 
og blues-fornemmelser sam-
men i en hidtil uhørt cocktail, 
der var så støjende og ekspe-
rimenterende, at lokalradio-
erne hellere ville transmittere 
lyden af en motorvejskø end 
at lade gruppens musik fylde 
æteren. Hvis man boede i 
provinsen, skulle man køre 
meget langt for at sikre sig al-
bummet, der ikke kunne 
 n-
des på det internet, som ikke 
fandtes endnu.

Forsanger og guitarist Jon 
Spencer kan tydeligt huske, 
hvordan han som teenager 
brugte timevis på lange bil- 
og busture i New hampshire 
til større byer og mere velas-
sorterede pladebutikker end 
dem, der fandtes i fødebyen 
Hanover.

- Det var ekstremt svært 
at 
 nde punkrock eller new 
wave i slutningen af 1970’erne, 
hvor jeg var teenager. I mange 
år brød jeg mig ikke om tradi-
tionel rock’n’roll, der var for 
kedeligt i mine ører, det skul-
le helst være ”smalle” plader, 
der krævede en del arbejde at 
få fat på, siger Jon Spencer.

Hans ældre bror gik på universitetet et par timer fra 
hjembyen, og der havde man 
en langt bedre pladebutik, 
som blev et yndet mål for Jon 
Spencer, når han var på be-
søg.

- At være dreng i en tid uden 
internet, gjorde det alt andet 
lige til en større udfordring 
at 
 nde frem til interessante 
og samtidig relativ ukendte 
bands. Derfor handlede det 
rigtig meget om, hvad ens 
venner havde hørt og fået 

 ngrene i. Man skulle virkelig 
tro på de informationer, man 


 k, før man selv investerede 
i en plade. Når man bestilte 
via postordre, var det umuligt 
at vide, om man købte kat-
ten i sækken, konstaterer Jon 
Spencer med et grin.

Ødsler ikke længere
Det var især britiske plader, 
der havde hans interesse. 
Men det var dog et tysk band, 
der efterlod det dybeste af-
tryk.

- Jeg glemmer aldrig, da jeg 

 k tilsendt et Kraftwerk-al-
bum i sluthalvfjerdserne. Jeg 
er i tvivl om, hvorvidt det var 
”Trans Europa Express” eller 
”The Man-Machine”, men 
det påvirkede mig ekstremt, 
da det på så mange måder 
skilte sig ud fra amerikansk 
musik i den periode, fortæller 
Jon Spencer.

Han er stadig ivrig plade-

køber, selv om interessen er 
kølet end smule af, siden han 
er blevet gift og har fået børn.

- Jeg bruger ikke helt så 
mange penge på albummer, 
som jeg gjorde engang, hvil-
ket skyldes � ere ting. Jeg har 
simpelthen ikke tid til at lytte 
så meget musik igennem, som 
jeg havde engang med mine 
mange forpligtigelser som 
musiker og familiefar. Der er 
heller ikke just blevet mindre 
at forholde sig til, og ”jagten” 
er heller ikke så spændende 
længere, fordi det er blevet så 
let at 
 nde stort set alle udgi-
velser på nettet. Det er også 
svært at retfærdiggøre over 
for familien, at man ødsler for 
mange penge væk på cd’er, er-
kender Jon Spencer.

Skandinavisk svaghed
Når han 
 nder tid til at lede, 

Jagten på den gode  musik
 ■The Jon Spencer 

Blues Explosion blev 
i midthalvfemserne 
kultband på grund af 
trioens anarkistiske 
blanding af punk, 
blues og rock

 ■Manden bag 
bandnavnet husker 
tydeligt, hvordan han 
som teenager ledte 
med lys og lygte efter 
spektakulære musik-
oplevelser, når han gik 
på pladerov

 ■ I mere end 20 år har Jon 
Spencer i midten stået i front 
for The Jon Spencer Blues 
Explosion, der i sandhed er en 
musikalsk eksplosion på en 
scene. 23. april optræder trio-
en på Posten i Odense.  PR-foto

[ Jeg bruger ikke helt 
så mange penge på 
albummer, som jeg 
gjorde engang, hvilket 
skyldes fl ere ting. Jeg 
har simpelthen ikke 
tid til at lytte så meget 
musik igennem, som 
jeg havde engang.
Jon Spencer, forsanger og 
guitarist
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Få et eventyr:  Hør chefredaktør Per 
Westergaard læse ”Den lille pige 
med svovlstikkerne” og kulturredak-
tør Lene Kryger læse ”Vanddråben”

Få et eventyr:  
Westergaard læse ”Den lille pige 
med svovlstikkerne” og kulturredak-
tør Lene Kryger læse ”Vanddråben”

Alternativ amerikansk  rocktrio Alternativ amerikansk  rocktrio Alternativ amerikansk 
formet i 1991 og baseret i New 
York.
Består af:  Judah Bauer på 
guitar, backingvokal og harmo-
nika, Russell Simins på trom-
mer og Jon Spencer på guitar 
og vokal.
Gruppen har udgivet  følgende 

albummer:  ”A Reverse Willie 
Horton”, ”The Jon Spencer Blues 
Explosion”, ”Crypt Style”, ”Extra 
Width”, ”Orange”, ”A Ass Pocket 
of Whiskey”, ”Now I Got Worry”, 
”Acme”, ”Plastic Fang”, ”Da-
mage” og senest ”Meat + Bone” 
fra 2012.
thejonspencerbluesexplosion.com

The Jon Spencer Blues Explosion

Jagten på den gode  musik

kaster han sig ofte over skan-
dinaviske bands og de svenske 
i særdeleshed. 

The Cardigans’ ”Gran Tu-
rismo” er én af hans absolutte 
favoritplader.

- Jeg blev meget hooked på 
deres helt specielle poplyd, og 
efter at have været forgabt i 
dem et stykke tid, kontaktede 
jeg gruppens producer Tore 
Johansson, som jeg samarbej-
dede med i et af mine ”fritids-
bands”, Boss Hog, siger Jon 
Spencer.

Senest er han faldet for en 
anden svensk artist, Lykke Li, 
der udsendte sit andet album 
”Wounded Rhymes” i 2011.

- Jeg havde aldrig hørt om 
hende, før jeg en dag faldt 
over hende til en lydprø-
ve, hvor hendes sange blev 
spillet for at teste anlæg-
get i salen. Jeg blev besat af 

det album og hørte det uaf-
brudt i ugevis, så jeg falder 
med mellemrum over spæn-
dende bands, selv om jeg 
ikke er nær så opsøgende læn-
gere, konkluderer Jon Spen-
cer.

Kender man ikke The Jon 
Spencer Blues Explosion, bør 
man helt sikkert tjekke dem 
ud på Posten i Odense. 

Eller lytte til deres sange 

på det der internet, hvor man 
kan � nde stort set al musik 
med få klik.

Posten, Odense, tirsdag 23. april 
klokken 20

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Film: Imperial i København 
dannede onsdag rammen 
for uddelingen af � lm- og tv-
branchens største talentpris: 
Nordisk Film Prisen. 

Her modtog � lminstruk-
tør Kaspar Munk prisen samt 
107.000 kroner. Han debute-
rede som spille� lminstruktør 

i 2010 med ungdoms� lmen 
”Hold om mig”.

Hans anden � lm ”You and 
med forever” vandt både en 
Robert for årets bedste bør-
ne- og familie� lm samt en 
Bodilstatuette til Frederikke 
Dahl for årets bedste birolle.

Nordisk Film Prisen udde-

les en gang årligt af Nordisk 
Film Fonden, og med den føl-
ger et pengebeløb svarende 
til Nordisk Films alder gang 
1000 kroner. I år blev det til 
107.000 kroner.

Af Kenneth Skipper
kesk@fyens.dk

Talentpris til fi lminstruktør

KONCERT
Kunstner: ”Jacob Bellens”
####¤¤####¤¤

Der var overraskende mange, 
som havde trodset slud og 
regn for at opleve den danske 
sanger og sangskriver Jacob 
Bellens solo på Dexter onsdag 
aften. 

Det konstaterede aftenens 
hovedperson i hvert fald selv 
adskillige gange fra scenen, 
hvor han havde indrettet sig 
ved spillestedets sorte � ygel, 
der udgjorde den instrumen-
tale side af koncerten.

Det lod da også til, at det 
var et publikum, som var klar 
over, at det var en af den slags 
koncerter, hvor man forstum-
mer og slår ørerne ud. 

I hvert fald gik der ikke 
mange sekunder af aftenens 
første nummer, før den ka-
rismatiske musiker på sin 
egen stilfærdige og lune facon 
havde troldbundet sit publi-
kum.

Hypnotiserende klang
Helt præcis hvorfor Jacob 
Bellens er så dragende er 
svært at sige, men det skulle 
hurtigt vise sig, at den hyp-
notiserende klang, som præ-
ger hans særegne stemme på 

”The Daisy Age”, der er Jacob 
Bellens’ første album i eget 
navn, i den grad også gør sig 
gældende live. 

Om så han havde sunget 
”Lille Peter Edderkop”, hav-
de det stadig været en nydelse 
at lægge ører til. Det gjorde 
han dog ikke. 

Ud over et par nye sange 
var det primært det solide 
materiale fra netop ”The 
Daisy Age”, som stod for 
skud, og de stemningsfulde 
sange blev leveret med både 
nerve og nærvær.

Savnede krydderi
Nu var det selvfølgelig en so-
lokoncert, men det var svært 
ikke fra tid til anden at savne 
lidt krydderi i stil med den 
raf� nerede instrumentering, 
som giver sangene ekstra 
tyngde på pladen. 

Eksempelvis manglede den 
ellers veludførte ”Only For 

The Lonly” i den grad sin 
støvede saxofon, og det hav-
de bestemt ikke været nogen 
skade til, om Jacob Bellens 
havde bragt et par ekstra mu-
sikere med sig til Fyn. 

Ikke desto mindre leverede 
Jacob Bellens varen på både 
tangenter og sang, og den lille 
time, som koncerten strakte 
sig over, syntes ganske pas-
sende. 

I modsætning til mange 
andre musikere med blot et 
enkelt album i bagagen har 
Jacob Bellens nemlig alene på 
sin første udgivelse skabt nok 
solide sange til at holde dam-
pen oppe på både sig selv og 
publikum i en god time.

Om koncerten
Jacob Bellens, Dexter, Odense, 
onsdag aften

Af Rune Moesgaard
rumo@fyens.dk

Manden med den 
magiske stemme

 ■Jacob Bellens 
troldbandt publikum 
med sin fortryllende 
stemme og solide 
sange

 ■Jacob Bellens og et fl ygel tryllebandt publikum på Dexter. 
Foto: Rune Moesgaard

Kunst  Med sine guld� ske-Kunst  Med sine guld� ske-Kunst  
installationen på Trapholt 
blev Marco Evaristti for alvor 
kendt. 

I anledning af hans 50-års 
fødselsdag åbner kunstmu-
seet nu en retrospektiv udstil-
ling med hans væsentligste 
værker.

Som oplæg til udstillingen 

har Folkeuniversitetet og 
museet arrangeret to fore-
drag - det første 17. april 
kl. 14, hvor Jeppe Sinding 
Jensen, professor religions-
videnskab fra Aarhus Uni-
versitet, fortæller om, hvor-
for vi bliver forargede over 
Marco Evaristtis værker, og 
kl. 15-15.50 overtager Jonas 

Christoffersen, der er direk-
tør for institut for menneske-
rettigheder, scenen for med 
udgangspunkt i FN’s Ver-
denserklæring om Menne-
skerettigheder at se på Marco 
Evaristtis kunst.

Der er plads til 40 til arran-
gementet, som kræver tilmel-
ding. (mule)

Gal eller genial?


