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Ugens premierer.� Blandt ugens film er Dustin Hoffmanns instruk-
tørdebut ”Kvartetten”, og Kim Bodnia har titelrollen i en ny udgave af 
”Skytten”. Læs anmeldelserne af ugens film: Kultursiderne i morgenKultur
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Scene:��Den�Fynske�Opera�får�
besøg�af�Den�Rullende�Opera�
fra�onsdag�6.�marts�til�lørdag�
9.�marts�med�forestillinger�
kl.�19.30�onsdag�til�fredag�og�
lørdag�kl.�16.�Det�er�to�ko-
miske�opera-enaktere�”Nat-
klokken”�og�”Grandtanten”,�
der�har�velkendte�navne�på�
listen�over�medvirkende�i�
Den�Fynske�Opera-regi:�Lis-
beth�Kjærulff�(”Houdini�den�
Store”),�Carl�C.�Rasmussen�
(en�række�Mozart-operaer)�
og�Rasmus�Gravers�Knive�
(”Tryllefløjten”).�(masv)

De ruller forbi 
med sang

Scene:�”Festival�2014�-�Teater�
for�børn�og�unge”�står�uden�
værtskommune.�Medmindre�
en�kommune�snart�melder�
sig�på�banen,�bliver�næste�
års�udgave�af�festivalen�aflyst�
eller�skåret�ned�til�en�week-
end-udgave.�Festivalen�er�
en�væsentlig�inspirations-�og�
salgsmesse�for�danske�børne-�
og�ungdomsteatre.�Hvis�fe-
stivalen�aflyses�må�arrangø-
ren,�Teatercentrum,�desuden�
skære�ned�på�aktiviteter�og�
personale.�I�2013�afholdes�fe-
stivalen�af�Morsø�Kommune.

Børneteater-
fest i tynd tråd

Musik:��Fredag�eftermiddag�
spiller�folkemusiktrioen�Nor-
røn�på�Café�Aroma�i�Svend-
borg.�

De�tre�musikere�er�en�af�
de�nyeste�konstellationer�
på�den�danske�folkemusik-
scene.�Anja�Præst�Mikkel-
sen,�klarinet�og�basklarinet,�
Nina�Veng,�tværfløjte�og�Pia�
Nygaard,�violin.�De�er�alle�
uddannet�fra�Syddansk�Mu-

sikkonservatorium�og�skue-
spillerskole.�På�programmet�
står�improvisatorisk,�tradi-
tionel�som�nykomponeret�
folkemusik.�Meditativ,�swin-
gende,�luftig,�lunt�og�legende.�
Norrøn�spiller�efter�kon-
ceptet:�”�den�eneste�aftale�er,�
at�der�ikke�er�nogen�aftale”.�
Musikken�opstår�i�nuet�ud�fra�
en�melodi.

Fredag�kl.�14.30.

Trio med sans for folkemusik

■■Norrøn er: Anja Præst Mikkelsen, klarinet, Nina Veng,  
tværfløjte, Pia Nygaard, violin.

Kunst:�Udstillingen�med�den�
store�norske�kunstner�Edvard�
Munch�slog�alle�rekorder�på�
ARoS�i�Aarhus.

Præcis�279.251�besøgte�
kunstmuseet�for�at�se�udstil-
lingen,�der�åbnede�6.�oktober�
og�lukkede�17.�februar.

Munch�fordoblede�næsten�
Aros’�hidtidige�rekordtil-
strømning�på�142.000,�som�
var�til�en�stor�udstilling�med�
Olafur�Eliasson�i�2004.�

Næsten�lige�så�godt�kla-
rede�en�udstilling�i�2011�med�
Asger�Jorns�værker�sig�med�

141.000�gæster.
-�Munch�er�vores�hidtil�

største�satsning�og�har�kostet�
det�dobbelte�af�andre�store,�
tidligere�udstillinger.�Så�det�
er�glædeligt,�at�det�i�høj�grad�
har�været�en�god�investering,�
som�også�har�trukket�mange�
til�museet�langvejs�fra,�siger�
kommunikationschef�Bjarne�
Bækgaard.

Udstillingen�kunne�kun�
komme�i�stand,�fordi�staten�
gik�ind�og�garanterede�for�
værkernes�sikkerhed.�

� (Ritzau)

Munch slog alle rekorder

■■”Pliiinggg!”-komponisten Rune Glerup har netop modtaget 
Bisballefondens kunstnerpris på 75.000 kr. Prisen gives til ny-
skabende og grænsebrydende kunstnere. Foto:■Lars■Svankjær

 Der� er� ingen� risiko� for� at�
komme� til� at� klappe� de� for-
kerte� steder,� når� Odense�
Symfoniorkester� torsdag� gi-
ver� koncert� på� Magasinet.�
Koncerten� ”Pliiinggg!”� for-
mer�sig�nemlig�som�et�langt,�
ubrudt�forløb,�hvor�musik�af�
Beethoven�bliver�flettet�sam-
men� med� stykker� skrevet� af�
unge,�danske�komponister.

Komponisten�Rune�Glerup�
fortæller:

-� ”Pliiinggg!”� er� en� anden�
måde� at� opleve� en� klassisk�
koncert� på.� Vi� appellerer� til�
et�yngre�publikum,�der�finder�
den�klassisk�koncertform�for�
låst.� Men� ældre� tilskuere� er�
bestemt�også�velkomne.

Ved�at�flytte�koncerten�fra�
den�fine�koncertsal�til�et�mere�
råt� spillested� rokker� Odense�
Symfoniorkester� ved� tradi-
tionen,�men�bevarer�samtidig�
sin�identitet�ved�at�lade�Beet-
hovens�”Symfoni�nr.�8”�danne�
ramme�om�koncerten.

Video og electronica
-� Vi� piller� ikke� ved� Beetho-
vens� musik,� men� lader� sym-
foniens� fire� satser� afbryde�
af� vores� nye� kompositioner.�
Christian�Winther�Christen-
sen,� Nicolai� Worsaae� og� jeg�
skriver� i� vidt� forskellige� stil-
arter,� så� musikken� kommer�
til�at�stritte�i�alle�retninger�og�
skabe� kontrast� i� det,� der� for�
tilskueren�vil�opleves�som�ét�
timelangt� værk,� siger� Rune�
Glerup�og�fortsætter:

-�Christian�og�Nicolai�sup-
plerer� musikken� med� video-
projektioner,�mens�jeg�arbej-
der�med�elektronisk�lyd.

Rune�Glerups�bidrag�er�det�
11�minutter�lange�”Waiting�-�
Counting”,�hvis�tre�dele�også�
bliver� spredt� ud� over� hele�
koncerten.

-�Stykket�er�en�videreudvik-
ling�af�et�værk,� jeg�skrev� for�
slagtøj�og�electronica�for�flere�
år� siden.� Slagtøjssoloen,� der�
bliver�spillet�af�Mathias�Friis-
Hansen,�er�stort�set�uændret,�
så� symfoniorkestret� er� den�
nye�dimension.

Bip fra et tælleapparat
Den�32-årige�komponist�be-
skriver� sit� værk� som� et� ”ret�

Klassisk musik 
i ung indpakning 

■■Værker■bliver■
splittet■op■og■sat■
sammen■på■uventede■
måder,■når■Odense■
Symfoniorkester■med■
”Pliiinggg!”■indleder■
en■charmeoffensiv■
blandt■unge■

Af Lene Kryger
kryger@fyens.dk

➤➤Den alternative symfoniorke-
sterkoncert➤finder➤sted➤i➤Magasi-
net➤i➤Odense➤morgen➤kl.➤19.30.➤

➤➤Efter koncerten er➤der➤lou-
ngemusik➤i➤foyeren.

➤➤Konceptet er udviklet➤af➤mu-

sikchef➤Finn➤Schumacker➤fra➤
Odense➤Symfoniorkester,➤Klaus➤
Ib➤Jørgensen➤fra➤forlaget➤Editi-
on-S➤og➤komponisterne➤Nicolai➤
Worsaae,➤Rune➤Glerup➤og➤Chri-
stian➤Winther➤Christensen.

Om Pliiinggg!

[ Koncerten er selv-
forklarende.� Alt for 
lange introduktioner 
kan virke som en brem-
se, hvis man ikke kan 
høre det i musikken, 
man har fået beskrevet
Rune Glerup,➤komponist

minimalistisk� stykke,�der� in-
deholder�konkrete�lyde,�som�
eksempelvis� støjen� fra� en�
gammel�grammofon”.

-�Min�musik�plejer�at�være�
mere� energisk,� men� er� den-
ne�gang�mere�indadvendt�og�
tyst.� Inspirationen� kommer�
fra� dramatikeren� Samuel�
Becketts�fascination�af�vente-
tilstanden.� Små� elektroniske�
bip�fungerer�nærmest�som�et�
tælleapparat�og�giver�en�for-
nemmelse�af,�at�værket�kunne�
fortsætte�i�det�uendelige.�

Selv�om�”Pliiinggg!”�bryder�

med�den�gængse�koncertform�
og�blandt�andet�blander�mu-
sik�med�video,� får�publikum�
ikke� en� mundtlig� forklaring�
på�musikken.

-� Koncerten� er� selvforkla-
rende.� Alt� for� lange� intro-
duktioner� kan� virke� som� en�
bremse,� hvis� man� ikke� kan�
høre�det�i�musikken,�man�har�
fået� beskrevet.� Vi� vil� hellere�
præsentere�musikken� råt� for�
usødet,�siger�Rune�Glerup�og�
fortsætter:

-� Vi� kommer� publikum� i�
møde� ved� at� understrege,�
at�det� ikke�kun�er�værkerne,�
men�også�rammen�og�omgi-
velserne,� der� betyder� noget�
for�oplevelsen.�

Magasinet, Odense, torsdag  
klokken 19.30

Kamilia� Amélie� har� sun-
get,�siden�hun�var�blot�to�år.�
Gennem�sin�barndom�øvede�
hun�sig�dagligt�ved�at�imitere�
Whitney�Houston�og�Celine�
Dion.� Det� skulle� helst� ikke�
være� alt� for� let� for� den� lille�
pige,� der� ifølge� forældrene�
sang� imponerende� rent� i� en�
tidlig�alder�og�skrev�sine�før-
ste� sangtekster� på� engelsk�
som�blot�10-årig.

-� Selv� om� mit� barndoms-
hjem� ikke� var� et� musikalsk�
hjem,�husker�jeg�det,�som�om�
jeg�lyttede�til�musik�konstant.�
Jeg� var� også� stor� fan� af� Mi-
chael� Jackson�og�Madonna� i�
slutfirserne,� fortæller� Kami-
lia�Amélie,�der�først�mange�år�
senere�kastede�sig�over�soul-
genren.

Hun�skulle� lige�danse�fær-
dig�først.

-� Jeg�har� fået�danseunder-
visning,�siden�jeg�var�fem�år,�
og�arbejdet�professionelt�som�
danser� i� mange� år.� Selv� om�
både� dans� og� sang� altid� har�
været�en�del�af�mit�liv,�var�det�
først�i�2009,�da�jeg�mødte�min�
producer�Steven�Mahona,�at�
jeg�fornemmede,�at�tiden�og�
kemien�var�optimal�til�at�tage�
skridtet�og�indspille�et�album,�
fortæller�Kamilia�Amélie.

Hun� var� klar� over,� at� hun�
måtte�fravælge�dansen�til�en�
vis�grad�for�at�tilvælge�musik-
ken.

-�Man�kan�ikke�gøre�begge�
dele�på�højt�niveau�på�samme�
tid,�men�heldigvis�kan�jeg�i�et�

Moden soul-
debutant fra 
Svendborg

■■Kamilia Amélie er født og 
opvokset i Svendborg, hvor 
begge hendes forældre stadig 
bor. - Jeg kommer der ikke så 
ofte, men når jeg gør, nyder 
jeg det virkelig. Jeg er glad 
for at være vokset op i Svend-
borg, der har en skøn ro og 
hygge over sig. PR-foto

■■Sangeren■Kamilia■
Amélie■har■finpudset■
det■anmelderroste■
debutalbum■”Come■
What■May”■i■mere■end■
tre■år

vist�omfang�få�glæde�af�mine�
danseevner� gennem� musik-
ken.� Mit� bevægelsesmønster�
og� min� forståelse� for� koreo-
grafi�hjælper�mig�både�på�sce-
nen� og� i� musikvideoer,� som�
jeg� fokuserer� meget� på,� for-
tæller�Kamilia�Amélie.

To forskellige verdener
At�stå�på�scenen�som�sanger�
er� en� helt� anden� oplevelse�
end�som�danser.�Ikke�mindst,�
fordi� Kamilia� Amélie� i� dag�
sælger�sit�eget�og�ikke�andres�
produkt.

-�Som�danser�var�jeg�en�del�
af�en�fælles�indsats,�hvor�det�i�
dag�er�mig,�der�har�hovedan-
svaret.�Det�er�mit�navn,�der�er�
på� spil,� konstaterer� Kamilia�
Amélie.

Indtil� videre� har� hun� fået�
glimrende� anmeldelser� for�
”Come�What�May”,�der�er�et�
moderne� soulalbum� i� slægt-
skab�med�Adele,�Duffy�og�til�
dels�Amy�Winehouse.�

Kamilia� Amélie� har� ikke�
haft�nogen�umiddelbar�inten-
tion�om�at�skille�sig�ud�eller�
trække�soulgenren�i�nye�ret-
ninger.

-�Det�lyder�lidt�som�en�kli-
ché,�men�jeg�har�udelukkende�
fulgt�mit�hjerte�og�min�lyst�til�

at� lave� præcis� det,� min� pro-
ducer�og�jeg�synes�var�fedt.�Vi�
har�ikke�spekuleret�på,�at�jeg�
skulle�lave�noget,�der�stak�ud�
eller� fornyede� genren.� Alle�
mennesker� er� forskellige,� og�
forhåbentlig� betyder� det,� at�
min� musik� også� har� et� sær-
præg,�der�tiltaler�et�publikum,�
siger�Kamilia�Amélie.

Modne tekster
Noget� af� det,� der� netop� får�
Kamilia�Amélie�til�at�skille�sig�
ud� fra� mængden,� er� hendes�
tekster.�Hun�tør�nemlig�bruge�
ord�og�metaforer,�som�er�en�
sjældenhed�inden�for�den�ofte�
noget� polerede� soul-lyrik.� I�
sangen� ”Jante� Law� Supres-
sed”�synger�hun�blandt�andet:�
”Trying�to�masturbate�the�cli-
max�out�of�life”.

Kamilia�Amélie�rødmer�og�
ler� overbærende,� inden� hun�
forklarer,� hvad� linjen� reelt�
handler�om.

-�Da�jeg�skrev�teksten,�var�
jeg� ikke� bange� for� at� støde�
nogen.� Men� pludselig� indså�
jeg,�at�mine�forældre�og�alle�
mulige� andre� skulle� lytte� til�
det.�Det�gjorde�mig�lidt�ner-
vøs,�men�jeg�håber�jo,�at�det�
tydeligt�fremgår,�at�der�er�tale�
om�en�metafor.�Det�handler�
netop�ikke�om�sex�eller�onani,�
men�om�at�turde�satse�og�få�
det�meste�ud�af�livet,�forklarer�
Kamilia�Amélie.

Mindre pornografisk
En�af�fordelene�ved�at�debu-
tere� som� 30-årig� kvinde� er�
måske,�at�den�slags�sproglige�
krumspring�er�mere�legitime,�
end�hvis�hun�var�en�helt�grøn�
20-årig�poppige.

-�Det�kan�godt�være,�at�det�
bliver�mindre�pornografisk�-�
selv�om�det�ikke�er�ment�så-
dan�-�fordi�jeg�har�noget�mere�
livserfaring�og�er�en�”moden”�
debutant.�Jeg�har�tænkt�over�
teksternes�betydning�to�gan-
ge�i�stedet�for�blot�en�halv,�det�
skulle�de�gerne�afspejle,�håber�
Kamilia�Amélie.

Harders, Svendborg, 8. marts  
og Dexter, Odense, 30. marts.

➤➤Født➤og➤opvokset➤i➤Svendborg.
➤➤Hun flyttede➤til➤Odense➤som➤

17-årig➤for➤at➤danse➤og➤drog➤to➤år➤
senere➤til➤København➤for➤at➤tage➤
en➤danseuddannelse.

➤➤Hun har➤efterfølgende➤været➤
danser➤i➤”Nøddeknækkeren”➤i➤
Tivoli,➤lavet➤Streetshows➤i➤Paris➤
og➤undervist➤på➤Gaardbodans➤på➤
Nørrebro.

➤➤Hun var opvarmning➤for➤
Lukas➤Graham➤på➤hele➤hans➤➤
forårsturné➤i➤2012➤og➤har➤netop➤
været➤opvarmning➤for➤Alpha-
beat➤på➤en➤landsdækkende➤
turné.

➤➤Hun har deltaget➤i➤den➤sven-
ske➤sangkonkurrence➤”I➤Am➤Mu-
sic”➤hvor➤hun➤kom➤i➤semifinalen.
www.kamilia-amelie.com

Kamilia Amélie

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

[ Det kan godt være, at det bliver mindre 
pornografisk - selv om det ikke er ment 

sådan - fordi jeg har noget mere livserfaring og  
er en ”moden” debutant.�
Kamilia Amélie,➤sanger➤og➤sangskriver

■■Kamilia Amélies anmel-
derroste debutalbum, ”Come 
What May”.


