
blikke, der smelter sammen. 
Jeg kunne skrive en hel bog 
om det, men der er alligevel 
ingen, der har tid til at læse 
den, konstaterer Ian Astbury 
selvironisk.

Troede vi skulle dø
At han er i live i dag, er fak-
tisk lidt et mirakel. Ud over at 
have haft seriøse problemer 

med stoffer og alkohol tid-
ligere i karrieren, er han lige 
sluppet godt fra et trafikuheld 
med bandbussen.

- Vi kørte 120 kilometer i ti-
men forleden nat, hvor chauf-
føren faldt i søvn ved rattet. 
Pludselig var vi ved at skride 
ud over en bakkeskråning, 
mens jeg sad begravet i filmen 
”Babylon”. Fuck, det var vildt. 
Alt fløj rundt om ørene på os, 
mens folk væltede ud af deres 
køjesenge. Jeg var vågen, da 
det skete, men de andre sov, 
så de vågnede jo og skreg, for-
di de troede, vi skulle dø. Jeg 
var også skrækslagen, fortæl-
ler Ian Astbury.

Bussen blev på vejen, men 
fronten var smadret og hju-
lene punkteret. Derfor måtte 
alle mand gå til en tanksta-
tion, da de alligevel var for 
chokerede til at sove mere 
den nat.

- Der kom en ny bus 150 
kilometer derfra for at samle 
os op. Jeg besluttede at tage 
et fly i stedet, konstaterer han 
tørt.

Ian Astbury er 51 år, men al-
der er underordnet i et rock-

Da Ian Astbury fra The Cult 
tager imod med åbne og ud-
strakt arme i sin container 
bag Orange Scene på Ros-
kilde Festival, fylder han på 
mange måder godt i lokalet. 
Han er en ordentlig kleppert 
med en dørmands bredde og 
udstyret med en karisma, der 
truer med at sprænge vindu-
erne ud af rammerne.

Han indleder med at spør-
ge, hvor stor en avis, jeg kom-
mer fra. Og da jeg svarer, at 
det er en regionalavis, om end 
en af landets største, frygter 
jeg lidt svaret. Uden grund.

- Fedt. Det glæder mig, at 
man ikke kun tildeler inter-
views til de største medier 
automatisk. I virkeligheden 
kunne det være interessant at 
se, hvilke medier der ville få 
de bedste interviews, hvis det 
var kunstnerne selv, der valg-
te ud. På den anden side ville 
det nok også ende i det rene 
anarki, hvis jeg selv skulle sty-
re, hvem jeg skulle tale med, 
siger Ian Astbury og ler hæst.

Han undrer sig over, at The 
Cult har oplevet fordomme 
fra visse medier, der nærmest 
har ønsket, at comebacket vil-
le grundstøde.

- Hvis de satte sig ned og 
lyttede til vores seneste al-
bum ”Choice of Weapon” 
ville de høre, at det er et po-
tent, modent, velbalanceret 
og sublimt spillet album af et 
fantastisk band, der har ofret 
enormt mange tårer, blod og 
sved undervejs. Jeg kan ikke 
mindes, at jeg som sanger no-
gensinde har været tvunget til 
at bevæge mig så langt ned i 
”dybet”, konstaterer Ian Ast-
bury.

Han er kendt for at være 
en krukke. Selvcentreret og 
temperamentsfuld på kanten 

af det koleriske. Men foran 
mig sidder en rar, imødekom-
mende mand, der i stedet for 
at fokusere på sig selv spørger,  
om jeg for tiden læser nogle 
bøger, jeg kan anbefale.

Jeg kan ikke prale af at læse 
andet end børnebøger, så 
jeg fortæller i stedet, at en af 
mine kammerater er meget 
begejstret for novellen ”Kill 
Your Friends”, selv om jeg al-
drig har hørt om hverken bo-
gen eller forfatteren.

- Nå ja, det er John Niven. 
Jeg har faktisk hørt ham læse 
op af bogen. Fed bog. Det un-
drer mig i øvrigt, hvor sjæl-
dent det efterhånden er, at 
man ser nogen, der sidder 
på en bænk og læser en bog. 
De sidder altid med deres 
smartphone eller en laptop, 
siger Ian Astbury.

At han er yderst kunstinte-

resseret, lægger han ikke skjul 
på. Efter koncerten i Dan-
mark har han et par fridage, 
som skal bruges på en Patti 
Smith-koncert i Berlin for-
uden en Michelangelo di Ca-
ravaggio-udstilling i Milano.

- Jeg har planlagt min helt 
egen Caravaggio-pilgrimsrej-
se, hvor jeg går i hans fodspor 
og blandt andet skal til opera 
i La Scala. Men jeg er lige så 
vild med The White Stripes 
som italiensk barokmaleri, 
konstaterer Ian Astbury.

Molekyler kolliderer
For nylig så han en fodbold-
kamp, hvor publikum be-
gyndte at synge en bid fra 
White Strips’ ”Seven Nation 
Army”: ”lå lå lå lå lå”. Han 
finder det interessant at tæn-
ke på, præcist hvilken publi-
kummer på hvilket stadion, 
der sang den første gang. Og 
hvordan en anden publikum-
mer fulgte trop og så én til og 
én til.

- Hvordan opstår sådan no-
get ud af det blå? Hvilke mo-
lekyler kolliderer i netop det 
nu? Jeg spekulerer meget på, 

hvordan alting opstår og ud-
vikles, og derfor er jeg i gang 
med en biografi om David 
Bowie, og hvordan hans mu-
sik i Berlin-æraen opstod, for-
tæller Ian Astbury.

Han beskriver det nærmest 
som en kaos-teori, hvor alle 
mulige og umulige faktorer 
ramler sammen og ender 
med et uforudsigeligt resul-
tat.

- Der er så mange ting, 
der spiller ind. Brian Eno fra 
Roxy Music bliver en del af 
arbejdet med Ziggy Stardust-
albummet, og alene byen Ber-
lin påvirker arbejdet enormt. 
Den dag i dag forsøger viden-
skabsmænd at forudse, hvor-
når den perfekte storm kom-
mer, og det kan de stadig ikke 
regne ud. Man kunne heller 
ikke have forudset, at ”Choise 
of Weapon” ville ende, som 
den gjorde. Det skyldes, at vi 
hev Chris Goss ind som pro-
ducer, at jeg rejste gennem 
Himalaya, at en af mine bed-
ste venner begik selvmord, 
at jeg var i Tokyo, og at min 
kone og jeg gik fra hinanden. 
Så mange molekyler og øje-
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Kurve og kirsebær.  Den odenseanske kurve-
fletter Jette Mellgreen fortæller om weeken-
dens kurveudstilling på Kerteminde Kirsebær-
festival.  Interview onsdagKultur
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KLASSISK
Aalborg Brass Quintet
####¤¤

Selvom Riddersalen på Ny-
borg Slot jo forbindes med 
Christian III og hans rege-
ringsperiode, var det autenti-
ske islæt i høj grad til stede, da 
Aalborg Brass Quintet diver-
terede koncertens publikum 
med musik udelukkende fra 
tiden omkring Chr. IV’s hof.

De fem musikere fra bl.a. 
Aalborg Symfoniorkester og 
Prinsens Musikkorps havde 
valgt at præsentere musik af 
17 komponister. De kunne nu 
nok have siet et par stykker el-
ler flere fra, lidt over to timer 
med tidlig musik er absolut i 
overkanten. 

Anekdoter og småsladder
Til gengæld var det en fornø-
jelse at få små introduktioner 
med historiske kendsgernin-
ger, anekdoter og lidt små-
sladder om komponisternes 
aktiviteter ved de europæiske 
renæssancehoffer. 

Sikken et rigt musikliv: Un-
derholdningsmusik, danse-
musik, festmusik, madrigaler, 
canzoner, det myldrede med 
eksempler på alskens genrer. 

For den uindviede tilhø-
rer lyder sådan noget renæs-

sancemusik stort set ens. Det 
er uhyre konventionsbundet, 
så afvekslingen må især ligge 
i styrkeskift, rytmik, dynamik 
og intonation. 

Frækkere harmonier
De fem musikere på hhv. 
trompeter, horn, trombone 
og tuba gjorde indtryk med 
deres fortolkning af den dan-
ske specialist Mogens And-
resens fine arrangementer af 
seks komponisters musik fra 
Chr. IV’s hof. Her var det ty-
deligt, at der var meget større 
klangbredde, frækkere har-
monier, og større frihed til 
det enkelte instrument end i 
det øvrige program - det ud-
nyttede ensemblet optimalt. 

”Danse fra Danserye” af 
Susato fra midten af 1500-tal-
let og Matthew Lockes ”Mu-
sic for His Majesty’s Sackbutts 
and Cornetts” (1661) blev 
trods et par tempo- og into-
nations-uoverensstemmelser 
overbevisende afleveret. 

En lille suite af Henrik VIII 
komponeret til Anne Boleyn 
blev overraskende dramatisk 
og velnuanceret i kvintettens 
version, for en stor kompo-
nist var den engelske konge 
trods alt ikke. 

Om koncerten
Nyborg Slot, søndag: Aalborg Brass 
Quintet: Henrik Lützen og Carina 
Olesen, trompet, Mathias Jensen, 
horn, Bettina Ejlerts Jensen, trom-
bone, og Janus Mogensen, tuba. Ar-
rangør: Nyborg Slotskoncerter.

Af Mikael Krarup
kultur@fyens.dk

Tidlig 
blæsermusik 
på rette sted

 ■Aalborg Brass 
Quintet spillede 
renæssancemusik 
på Nyborg Slot, men 
kunne godt have siet 
et par stykker fra

Musik:  Det er spændende 
afrikanske eventyr tilsat hede 
rytmer, som Karen Mukupa 
og band præsenterer tors-
dag klokken 14 i Naturama i 
Svendborg. 

Karen Mukupa, der som 
barn boede i Tanzania, har 

blandt andet udgivet cd’en 
”Human” og børnebogen 
”Alverdens hekse og trold-
mænd”. Mukupa optræder 
sammen med musikerne 
Mark Jackmann og Jivin Ca-
meron og sangeren Teresa 
Jackmann.

Mukupa spiller på Naturama
 I ugen fra 22. til 27. juli er det 
pianisterne, som indtager Ol-
lerup Efterskole sang og mu-
sik. Der lægges ud med en 
koncert med smagsprøver 
mandag eftermiddag 22. juli, 
hvor borgmester Curt Sø-

rensen byder de 40 pianister 
velkommen. Efter koncerten 
begynder den traditionelle 
Internationale Klaveruge, ar-
rangeret af EPTA European 
Teachers Association.

Koncerter som højdepunkter
De tre verdensberømte pia-
nister underviser. De er: den 
russiske pianist Mikhail Vo-
skresensky fra Tjaikovskij 
Konservatorium, Moskva, 
den engelske pianist Paul 
Roberts, Guildhall School of 
Music i London og den ame-

rikanske pianist Eugen Indjic, 
Schola Cantorum, Paris. 24 
unge fra 14 til 26 år har meldt 
sig til at få undervisning af 
mestrene i de daglige master 
classes, som publikum kan 
overvære. Højdepunkterne i 
ugen er de tre koncerter i ef-
terskolens koncertsal. 24. juli 
med Mikhail Voskresensky, 
25. juli med Eugen Indjic og 
26, juli med Paul Roberts. Alle 
koncerter er kl. 19.30.

Af Marianne Kjær
makj@faa.dk

Verdenspianister i Ollerup
 ■Tre internationale 

pianister og unge 
lovende klaversoli-
ster til klaveruge i 
Ollerup og koncert i 
Borgerforeningen

 Når eleverne på Ollerup Ef-
terskole sang & musik har sat 
musikinstrumenterne væk og 
taget på sommerferie, bliver 
skolen stedet, hvor der holdes 
sommerkoncerter.

29. juli til 3. august huser 
efterskolen Sydfyns Jazzfe-
stival, som er et samarbejde 
mellem efterskolens forstan-
der og kursusleder Jesper 
Vognsgaard og jazzmanden 
Bo Stief.

Det er et musikstævne, 
hvor deltagerne har kendte 
jazzfolk som lærere, og samti-
dig arrangeres fem åbne kon-
certer om aftenen.

- Vi glæder os og er stolte 

over årets stævne, og at Syd-
fyns Jazzfestival efterhånden 
er blevet en sommertradition 
hos os, siger forstander Jesper 
Vognsgaard. Forstanderen og 
jazzbassisten har arbejdet tæt 
sammen gennem flere år.

- Stævnet og Sydfyns Jazz-
festival har fundet sin stil og 
kører bare, mener forstande-
ren.

Spille med stjernemusikere
Lærerkræfterne er alle stjer-
nemusikere. 

Udover bassisten Bo Stief 
kommer sangerinderne Naja 
Rosa og Lea Thorlann, trom-
meslagerne Anders Holm og 
Chano Olskær ind. 

Desuden kommer den 
svenske superguitarist Kri-
ster Jonsson, saxofonisten 
Ole Visby, virtuos på ham-
mondorgel Palle Hjorth og 
klaverekvilibristen Olivier 
Antunes. De vil i dagtimerne 
øse af deres kunnen, inspirere 

stævnedeltagerne og så spille 
jazzkoncerter om aftenen.

Musik med nerve og hjerte
Mandag den 29. juli præsen-
terer Bo Stief Young Talents 
og Raising Stars og sin egen 
duo med den svenske guitarist 
Krister Jonsson. Tirsdag den 
30. juli spiller Naja Rosa Band 
fest. med Rune Kjeldsen, A.C. 
og Anders Holm. Onsdag den 
31. juli kan man høre ”lærer-
staben” give jazzkoncert sam-
men. 

Torsdag 1. august spille 
Sinne Eeg trio med Bo Stief 
og Olivier Antunes og fredag 
den 2. august giver stævne-
deltagerne alt, hvad de har på 
hjerte af jazz.

Alle koncerter spilles på 
efterskolen klokken 20. Bil-
letter: på ”Sydfynsbilletten” 
eller døren. 

Af Marianne Kjær
makj@faa.dk

Kendte jazznavne  
til festival på Sydfyn

 ■Traditionen tro 
rykker koncerter ind 
på Ollerup Efterskole i 
sommerferien. 29. juli 
bydes på fem dages 
jazzfestival

 ■Sinne Eeg (billedet) med Bo Stief og Olivier Antunes giver koncert første august.

Opera:  George Gershwins 
”Porgy og Bess” bliver sjæl-
dent opført uden for USA, 
fordi komponisten insistere-
de på, at alle roller bliver sun-
get af sorte sangere. Når Det 
Kongelige Teater 22. marts 

har premiere på operaen, bli-
ver det således med et hold af 
internationale sangere. John 
Doyle instruerer, Elisabeth 
Ashcroft laver scenograf, og 
Nikki Woollaston dirigerer 
Det Kongelige Kapel. 

”Porgy og Bess” i Operaen

Født 14. maj 1962  i Heswall, 
Merseyside, England.
Opdagede i 1979  Jim Morrison, 
hvilket han har beskrevet som 
en ”religiøs oplevelse”.
Omkring 1980  flyttede han 
til Liverpool og blev en del af 
punkscenen. Samme år flyttede 
han videre til Bedford, hvor han 
var med til at stifte punkgrup-
pen Southern Death Cult. Ban-
det gik hurtigt i opløsning, men 
en række af medlemmerne, her-
under Astbury, fortsatte i grup-
pen Death Cult, som i 1983 for-
kortede deres navn til The Cult.
The Cult  debuterede i 1984 med 
albummet ”Dreamtime” og fik 
deres gennembrud i 1985 med 
singlen ”She Sells Sanctuary” og 
albummet ”Love”. Siden er der 
udgivet yderligere syv album-
mer.
www.thecult.us

Ian Robert Astbury

Når molekyler kolliderer
 ■Der findes kun 

én Ian Astbury. Den 
karismatiske forsan-
ger fra The Cult er 
en overflod af viden, 
holdninger og skæve 
betragtninger,  
som han deler gene-
røst ud af

Når man interviewer  bands og 
musikere, er det ikke altid, at der 
er plads til alt stoffet i avisen, 
mens artisten er aktuel.
Det virker forkert  at smide no-
terne i papirkurven, derfor kan 
du læse følgende gemte inter-
views i denne sommerserie:

 ➤ I dag:  Ian Astbury, The Cult.
21. juli:  Jon Spencer.
25. juli:  Turbonegro.
29. juli:  Biffy Clyro.
3. august:  Kashmir.
7. august:  Charles Bradley.
12. august:  Slash.

Gemt guld
fra blokken

 ■- Bare fordi man går tåbe-
ligt klædt, behøver man jo 
ikke være en tåbe, filosoferer 
Ian Astbury, der er kendt for 
sin bizarre påklædning.   
Arkivfoto: Kim Rune

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

band, slår han fast og knytter 
næven på bordpladen.

Alle de smukke dør
- Drop nu den aldersfascisme. 
Det handler om engagement, 
at være til stede og reflektere 
over nuet foruden at være evig 
relevant. Tag Bruce Spring-
steen  for fanden. Han er 63 
år og har aldrig været bedre! 
Hvem fanden går op i alder, 
så længe man er forbundet 
med sit publikum? Med al re-
spekt  for de unge og smukke, 
så er de lettere at misbruge og 
mislede ud fra et machiavel-
lisk aspekt. Inden for plade-
branchen udnyttes så mange 
unge artister alene i jagten på 
at skabe profit og overskrifter. 
Og det bliver kun værre, for-
udser Ian Astbury.

Men han slipper ikke sit fast 
greb endnu.

- Husk på, at alle disse 
smukke, unge mennesker stil-
le og roligt forfalder og dør en 
dag. De vil alle sammen be-
tragte deres krop gå i forråd-
nelse og blive opløst. Derfor 
elsker jeg visdom og erfaring 
hos en artist. Især hvis de tør 
vedkende den og lægge kor-
tene på bordet. Personligt fø-
ler jeg, at jeg har flere gode år 
tilbage i  mig, og vores sene-
ste album er et af de stærke-
ste fra The Cult nogensinde. 
Men det kan også skyldes, at 
den is, man er i gang med at 
spise, altid er den bedste, si-
ger Ian Astbury og slikker sig 
skælmsk om munden.

[ Husk på, at alle 
disse smukke, unge 
mennesker stille og 
roligt forfalder og 
dør en dag. De vil alle 
sammen betragte deres 
krop gå i forrådnelse.
Ian Astbury, The Cult



 ■The Cult på Posten  ■The Cult på Posten


