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Snaldret.� ”Den snaldrede anstandsdame”, musikalsk 
farce, er løs på Fredericia Teater. Lene Kryger anmelder. 
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- Hold nu kæft, hvor er det 
lækkert, udbryder Kasper Ei-
strup, da han sammen med 
Henrik ”Henke” Lindstrand 
piller folien af coveret til lp-
udgaven af ”E.A.R.”.

De ligner to femårige 
knægte, der har åbnet årets 
største julegave og i den grad 
fryder sig over indholdet. 
Samme begejstring gælder 
det musikalske indhold, der 
tegner et helt nyt billede af 
det 22 år gamle band.

- Flere af vores plader er 
meget dynamiske og sine ste-
der decideret støjende rock. 
”No Balance Palace” kan 
fremstå ret larmende, hvis det 
kører i baggrunden, hvilket 
”E.A.R.” på ingen måde gør. 
Albummet har mange stille 
momenter, som fungerer fint 
uden at kræve lytterens fulde 
opmærksomhed, siger ban-
dets forsanger, Kasper Ei-
strup.

Henrik Lindstrand, key-
boardspiller og guitarist, tror, 
det skyldes bandets fokus på 
at indfange og destillere spe-
cielle momenter og atmosfæ-
rer.

Jagt på stemninger
- Vi har jagtet stemninger, 
hvor man kan dvæle som 
lytter og ikke konstant har 
travlt med at komme videre i 
sangen. Hvis vi har fundet et 
spændende lydmæssigt sted 
at opholde sig, er vi blevet der 
noget tid. Faktisk masser af 
tid. Nogle sange endte med 
at blive helt hypnotiske, fordi 
vi lod dem fortsætte i 15-16 
minutter. Vi har dog skåret 
dem ned til cirka det halve og 
efterfølgende forfinet melo-
dierne med lidt ekstra klok-
ker og bas, forklarer Henrik 
Lindstrand.

Manglen på sangstruktur, 
broer og omkvæd har poten-
tiale til at skræmme mange 
lyttere væk, men det afskræk-

Kashmir 
svæver 
på droner

➤➤Dansk rockband�➤fra➤Køben-
havn,➤som➤blev➤dannet➤af➤Kasper➤
Eistrup,➤Mads➤Tunebjerg➤og➤As-
ger➤Techau➤på➤Kastanievej➤Efter-
skole➤på➤Frederiksberg➤i➤1991

➤➤Gruppen er opkald�t�➤efter➤Led➤
Zeppelins➤sang➤af➤samme➤navn.

➤➤ I 2001 blev�➤svenskfødte➤
Henrik➤Lindstrand➤en➤del➤af➤
bandet.➤

➤➤Kashmir➤har➤siden➤debutal-
bummet➤”Travelogue”➤fra➤1994➤
udgivet➤i➤alt➤syv➤studiealbum-
mer.➤”E.A.R.”➤udkommer➤i➤dag,➤
18.➤marts

➤➤ ”E.A.R.” blev� blandt➤andet➤til➤
på➤Fyn.➤I➤oktober➤2012➤etable-
rede➤Kashmir➤et➤mobilstudie➤i➤et➤
gæstehus➤på➤Rubjerg➤Gods.

➤➤Med� sig hav�d�e d�e➤Mads➤
Nørgaard,➤bandets➤fortrolige➤
lydmand➤gennem➤adskillige➤år.➤
www.kashmir.dk

Kashmir■■Forsanger og guitarist Kasper Eistrup (tv.) og keyboardspiller Henrik Lindstrand kigger på 
Kashmirs spritnye vinylplade, der netop er ankommet til deres øvelokale og studie i København.

■■Rockgruppen■Kashmir■sadler■om■på■sit■
syvende■album,■”E.A.R.”,■hvor■flere■af■numrene■
er■båret■af■maraton-lange■elektroniske■
klangflader

■■Medlemmerne■kalder■arbejdet■med■flere■af■
sangene■for■befriende■og■nærmest■hypnotisk

ker ikke Kasper Eistrup.
- Eksperimenterne på 

”E.A.R.” har aldrig handlet 
om at være bevidst mærkelig 
eller kunstnerisk. De udsprin-
ger fra en simpel men indædt 
lyst til at udfordre den klassi-
ske rockkomposition, forkla-
rer Kasper Eistrup.

Dronerne fylder meget
Hele idéen om at opløse for-
men på sangene og ikke være 
besat af tanken om omkvæd 
og vers har haft signifikant 
betydning for numre som 
”Trench” og den episke ”Pe-
destals” med en knap fem 
minutter lang instrumental 
intro.

- Ved at koncentrere sig om 
de helt små elementer og hele 
tiden forskyde dem, sker der 
en interessant udvikling i san-
gene, som vi kun sporadisk 
har arbejdet med tidligere. 
Den her gang har ”droner” 
- klangflader der fortsætter 
uændret over et tidsrum - 
fyldt rigtig meget, og ”Hen-
ke” har brugt talrige timer 
ved et orgel eller synthesizer 
med at lege med lydflader, 
som jeg indimellem er blevet 
ramt af og skrigende løbet ind 
for at få ham til at holde fast i, 
fortæller Kasper Eistrup.

Det er netop det ambiente 
fokus og det umiddelbart mo-
notone, som præger ”E.A.R.”. 
Men både Kasper Eistrup og 
Henrik Lindstrand under-
streger, at det ikke er ensfor-
migt, hvis man spidser ører.

- Der sker konstant foran-
dringer som næsten skjulte 
hihat-slag eller en tone, der 
marginalt ændrer sig. Vi er 
gået bort fra tankegangen 
om, at et elektronisk baseret 
nummer nærmest per auto-
matik er en undskyldning for 
sig selv og derfor skal place-
res som rosinen i pølseenden 
på et album. Denne gang har 
den type numre fået en yderst 

central og betydningsfuld 
rolle, siger Kasper Eistrup.

Ørene skal træffe valget
Henrik Lindstrand anser det 
for at være albummets pri-
mære styrke, at medlemmer-
ne har fortrængt alt om en 
genremæssig eller kommer-
ciel rød tråd. 

Kasper Eistrup er også sik-
ker på, at bandets nye rolle 
som producer har haft vital 

Bøger: Udviklingsminister 
Christian Friis Bach (R) ka-
ster sig nu, som den første 
minister, ud i strømmen af 
ebøger. 

25. marts udgiver han 
bogen”Det er min stol”, som 
kan hentes gratis af alle via 
iBook og som senere bliver 
senere udgivet på Google 

MiniSter MeD eBog

Musik:  Torsdag 21. marts kan 
man på Arne B. hos Giant 
Steps i Svendborg opleve en 
af jazzens store saxofonister: 
Det er den amerikanske mu-
siker Jerry Bergonzy, der spil-
ler sammen med den unge 
danske pianist Carl Winther.

Jerry Bergonzy har præget 
jazzscenen de sidste 35 år på 
linje med Joe Lovano, Bob 
Berg og Michael Brecker. 
Bergonzy og Winther har 
tidligere været på turné sam-
men. På repertoiret står de to 
kapelmestres kompositioner 
samt akustisk moderne new 
yorker-jazz. Med sig har de 
Anders Mogensen på trom-
mer og den finske bassist 
Johnny Åman.

Saxofonist fra 
USA på besøg

Musik:  Torsdag 21. marts kl. 
16.15 kan man opleve fyraf-
tenskoncert i Vor Frue Kirke 
i Svendborg. Det er den klas-
siske pianist Ida Hovalt, der 
musikalsk smelter sammen 
i en forårskoncert med jazz-
saxofonisten Karin Lützen. 
Karin Lützen er uddannet 
rytmisk saxofonist ved Fyns 
Musikkonservatorium. Efter 
nogle år i København med 
egen jazz-trio er hun flyttet 
til Sydfyn, hvor hun ud over 
musikken er sanger i kirkens 
kor.

Jazz-sax møder 
klassisk klaver

Musik:  Violinisten Christina 
Åstrand og pianisten Per Salo 
er solister ved kammermu-
sikkoncert i Vor Frue Kirke, 
Svendborg onsdag 20. marts.

Christina Åstrand er violi-
nist og kapelmester i Radio-
symfoniorkestret, hvor Per 
Salo er pianist. De to spiller 
værker af Kuhlau og Cesar 
Franck. Mellem musiknum-
rene fortæller musikerne om 
værkerne. Koncerten er et 
samarbejde mellem Vor Frue 
Kirke og Ollerup Efterskole-
sang og musik.

Kammermusik 
i kirken

Kashmir er klar med deres nye album ”E.A.R.” Trommeslager Asger Techau (tv.) og bassist Mads 
Tunebjerg skriver autografer på de nye vinylplader.

betydning for resultatet.
- På baggrund af alle de 

samarbejder, vi gennem ti-
den har haft med kompetente 
producere, følte vi os klar til 
selv at tage ansvaret. Det har 
sikret langt kortere komman-
doveje, og den lidt amatør-
agtige tilgang tiltaler os. Vi 
bruger ørene mere end øjne-
ne, da det er mere essentielt, 
hvordan musik lyder og føles, 
end hvordan den tager sig ud 

Af Simon Staun
Foto: Carsten Bundgaard
sim@fyens.dk,■cabu@fyens.dk

som grafer på en computer-
skærm, konkluderer Kasper 
Eistrup og giver på samme tid 
en del af forklaringen på al-
bummets kryptiske titel.

[ Hvis vi har fundet et spændende lydmæssigt 
sted at opholde sig, er vi blevet der noget tid.�

Henrik Lindstrand,➤keyboardspiller➤og➤guitarist,➤Kashmir

Over 60 millioner mennesker 
har set musicalen ”Les Misé-
rables” på de skrå brædder, 
og i denne uge har den dansk 
premiere som storfilm. Men 
hvorfor kan denne historie 
fortælles igen og igen?

- Fordi det er verdens bed-
ste musical, svarer sanger og 
skuespiller Stig Rossen.

- Men jeg er måske lidt far-
vet, tilføjer han lunt, og dét 
kan nok ikke udelukkes, for 
han har spillet hovedrollen 
som straffefangen Jean Val-
jean 1478 gange.

- Der er rekorder i alt, og 
tro mig, den slags har man tal 
på. Aften nummer 1000 var 
der blomster og champagne 
på scenen.

Storladent og folkeligt
Stig Rossen har mødt fans, 
der har set ”Les Misérables” 
næsten lige så mange gange, 
som han har sunget den.

- Det ER vitterligt et af de 
mest vellykkede stykker i hi-
storien. Det er storladent, fol-
keligt og går direkte i hjertet 
- ikke mindst på grund af de 
vidunderligt smukke melodi-
er, siger Stig Rossen.

Michael Eigtved fra Kø-
benhavns Universitet har 
skrevet en ph.d.-afhandling 
om musicals, og han er - næ-
sten - enig med Stig Rossen 
i, at ”Les Misérables” er ver-
dens bedste. Først siger han 
”Cabaret”, men så alligevel:

- ”Les Misérables” kombi-
nerer det bedste fra poppen 
med det bedste fra teatret, og 
den ER meget, meget elsket. 

Den kan stadig få Stig Ros-
sen til at græde: - Det er aldrig 
lykkedes mig at komme igen-
nem afskedsscenen med Fan-
tine uden at tude, siger han.

- Jeg synes, ”Les Misé-

Les Misérables  
er verdens bedste

➤➤ ”Les Misérables”➤har➤premi-
ere➤landet➤over➤på➤torsdag.➤Den➤
er➤baseret➤på➤Claude-Michel➤
Schönbergs➤musicalversion➤af➤
Victor➤Hugos➤klassiske➤roman➤af➤
samme➤navn➤fra➤1862.➤

➤➤Hugh Jackman og➤Russel➤
Crowe➤spiller➤Valjean➤og➤Javert➤
og➤Anne➤Hathaway➤Fantine.➤De➤
synger➤alle➤filmens➤sange➤”live”➤
foran➤kameraerne.

Filmen■■ -■”Les■Misérables”■■
rammer■lige■i■hjertet,■
siger■Stig■Rossen,■
der■har■spillet■Jean■
Valjean■i■forestillingen■
næsten■1500■gange■

rables” handler om Gud. Om 
håb. Om at der altid er grund 
til at kæmpe for at gøre ver-
den til et bedre sted. Det er 
derfor, den rammer på tværs 
af kultur og religion.

Han fik sit gennembrud 
som Valjean i London i 1990. 
Musicalen blev dog slagtet, da 
den engelsksprogede version 
blev opført første gang i 1985.

- De snobbede, engelske 
kulturpinger kunne ikke ac-
ceptere, at Trevor Nunn, 
der var instruktør på Royal 
Shakespeare Company, ka-
stede sig ud i noget så kom-
mercielt som en musical, si-
ger Rossen, der selv er blevet 
konfronteret med kultureli-
tær modstand mod genren.

- Men folk, der synes, ”Les 
Misérables” er for letbenet, 
har jo ikke lyttet ordentligt 
efter, siger han.

Indstillingen til musical har 
nu alligevel ændret sig, siger 
lektor Michael Eigtved.

- Før ca. 1970 var musicals 
ofte noget med at tage en fol-
kekær skuespiller som Buster 
Larsen, og så kunne resten el-
lers være nok så haltende.

Skellet går ved Andrew 
Lloyd Webbers ”Jesus Christ 
Superstar” fra ’71, mener han.

- Det er ikke tilfældigt, at 
den blev præsenteret som en 
”rockopera”. Det er sang på et 
meget højt niveau præcis som 
i ”Phantom of the Opera”, 
der havde premiere samme år 
som ”Les Misérables”.

Af Berit Holbek Jensen
Dagbladenes■Bureau

■■Straffefangen Valjean forfølges af den nådesløse politimand 
Javert - hér i den nye storfilm ”Les Misérables” med Russel 
Crowe som Javert (tv.) og Hugh Jackman som Jean Valjean.


