
Onsdag 19. juni 2013{ FyensStiftstidende28 Kultur

63 millioner gange er Lind-
sey Stirlings mest populære 
sang ”Crystallize” vist alene 
på Youtube. I den kan man se 
den violinspillende artist ud-
folde sig instrumentalt mel-
lem spektakulære isskulptu-
rer, mens hun laver piruetter 
og fikse ballettrin. Det er på 
ingen måde så let, som hun 
får det til at se ud, understre-
ger den 26-årige artist fra Ari-
zona.

- Jeg har spillet violin i 20 år, 
og det er utrolig svært at dan-
se, mens man spiller violin. 
Det er grunden til, at ingen 
gør det. Det har været en ud-
fordring fra første dansetrin, 
hvor jeg skulle synkronisere 
trinene med min violinbues 
bevægelser. Men jeg er ikke 
typen, der viger tilbage for en 
udfordring, og jeg bliver en 
tand bedre hver eneste gang, 
jeg optræder eller øver, siger 

Dansende violinist takker Gud
 ■Amerikanske 

Lindsey Stirling er et 
brag af en Youtube-
succes med mere 
end 220 millioner 
afspilninger. Torsdag 
aften optræder hun i 
levende live i Odense

Lindsey Stirling.
Hendes musikalske stil er 

lige så unik som hendes op-
træden. Hun blander klassisk 
violin med noget så atypisk 
som hiphop-rytmer og dub-
steppens dansable beats.

- På et tidspunkt fik jeg nok 
af min violin, men jeg havde 
ikke lyst til at opgive den helt, 
derfor besluttede jeg at gøre 
det sjovt igen. Jeg spekulerede 
på, hvilken musik jeg elsker at 
lytte til og tog dybest set mine 
yndlingsgenrer og kombine-
rede dem for at skabe det, jeg 
laver i dag, fortæller Lindsey 
Stirling.

Hun mener dog stadig, at 
man under de mere moderne 
udtryk kan spore en klassisk 
violin.

- Jeg bryder mig ikke om at 
have en lyd, der er for elek-
trisk. Jeg er først og fremmest 
violinist, og selv om jeg kom-
binerer den med elektronisk 
musik, er violinens melodi og 
lyde stadig klassisk funderet, 
understreger hun.

En del af publikums liv
Youtube har spillet en mar-
kant rolle i markedsføringen 
af hende, og samarbejdet 
med video-instruktøren De-
vin Graham har resulteret i 
en omfattende viral succes.

- Youtube har forandret mit 
liv. Jeg har forsøgt at ekspone-
re min musik på alle mulige 
platforme, men ingen kendte 
til mig, indtil jeg begyndte at 
gøre musikvideoer tilgænge-
lige dér, siger Lindsey Stir-
ling.

For få uger siden kunne 
man for første gang downloa-
de en Lindsey Stirling-appli-
kation til sin mobiltelefon el-
ler iPad. Det chokerer hende 
lidt, hvor stærkt det går for 
tiden. 

- Det er vanvittigt at tænke 
på, hvor hurtig alting har for-
andret sig. Det er kun et år 
siden, jeg spillede min første 
koncert, hvor publikum skul-
le betale entré. Nu er jeg snart 
færdig med min fjerde turné 
og er i Europa for at optræde 
steder, jeg har aldrig har væ-
ret før. Det er helt og aldeles 
fantastisk at stå foran et nyt 
publikum hver aften og indse, 
at jeg på en måde er blevet en 
del af deres liv. Det er ubegri-
beligt, konstaterer Lindsey 
Stirling.

Gud holder øje med hende
Når det hele går så rasende 
stærkt, kræver det, at hun hol-
der benene på jorden.

 - Min karriere og omfan-
get af den vokser så hurtigt, 

at ingen havde forudset det. 
Men jeg holder mig nede på 
jorden og minder mig selv 
om, at det vigtigste i verden 
stadig er min familie og mit 
religiøse ståsted. Jeg sørger 
for, at menneskerne i mit liv 
ved, hvor meget de betyder 
for mig. Og tilstræber kun at 
omgive mig med gode men-
nesker, der vil mig det bed-
ste. Jeg er bedste venner med 
mit crew, og min lillesøster er 
endda fløjet til Europa, så jeg 
kunne have noget af familien 
tæt på, siger Lindsey Stirling.

Som mange andre ameri-
kanere er hun ikke bange for 
at sætte ord på Guds betyd-
ning for sit gennembrud og 

efterfølgende karrieremæs-
sige himmelflugt.

- Gud har velsignet mig og 
guidet mig til det sted, jeg er 
nu. Han har givet mig ga-
ver og motivationen til at nå 
mine drømme og hjulpet an-
dre mennesker gennem min 
musik. Det er en ekstrem glæ-
de at være et instrument i her-
rens hænder. Derfor går jeg 
i kirke hver søndag, læser de 
hellige skrifter og lever efter 
mine overbevisninger. Hvis 
jeg fortsætter med at efterleve 
det, skal jeg nok bevare jord-
forbindelsen, siger Lindsey 
Stirling, der er mormon.

Man skal elske sig selv
Der findes ikke mange, hvis 
nogen, musikere der gør det 
samme som hende rent mu-
sikalsk. Men hun er påpasse-
lig med at omtale sig selv som 
pioner eller opfinder af en ny 
genre.

- Jeg har altid været imod, 
at man skal kategorisere ting. 
Hvem siger, at en violin skal 
spilles på én bestemt måde? 
Hvem bestemmer, at en fo-
tomodel skal se ud på en be-
stemt måde, eller at én form 
for skønhed er mere rigtig 
end en anden? Jeg elsker di-
versiteten i verden og det 
faktum, at vi med vores for-

skelligheder bidrager til livets 
smag og farver. Gennem min 
musik elsker jeg at vise, at én 
af de største glæder i livet ud-
springer af at elske sig selv, 
for den man er, konstaterer 
Lindsey Stirling.

Hun har for længst accep-
teret sig selv, hvilket dog ikke 
er ensbetydende med, at hun 
ikke kan forbedre sig på flere 
punkter.

- Der er altid plads til for-
bedringer, når man er violi-
nist og danser, siger Lindsey 
Stirling, der allerede har in-
spireret mange unge til selv at 
kaste sig over violinen.

- Jeg har fået fortalt af en 
del mennesker, at de har valgt 
violinen som instrument på 
grund af mig. Det er skønt at 
høre. Og til de fynske læsere 
kan jeg love, at de aldrig har 
set noget magen til, hvis de 
kommer til mit show. Det er 
fyldt med energi og appelle-
rer til alt fra små børn, spil-
lenørder, goth-teenagere og 
bedsteforældre.
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Født 21. september 1986  i Santa 
Ana, Californien, og opvokset i 
Arizona og Utah. I dag bor hun 
i Arizona
Hun er violinist , danser, per
formanceartist og komponist
I 2010 nåede hun  kvartfinalen  
i tvshowet ”America’s Got  
Talent”,  hvor hun blev præsen
teret som hiphopviolinist
Hun begyndte  at spille violin 
som femårig påvirket af hendes 
far klassiske plader
www.lindseystirling.com

Lindsey Stirling 

Af Simon Staun
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[ På et tidspunkt fik jeg nok  
af min violin, men jeg havde  

ikke lyst til at opgive den helt, derfor 
besluttede jeg at gøre det sjovt igen.
Lindsey Stirling, violinist

 ■ Lindsey Stirling har spillet 
violin, siden hun var fem år. 
Men der er stadig plads til  
forbedring, fortæller den  
26-årige musiker.  PR-foto


