
For præcis to år siden stod 
Steen Jørgensen, Thomas 
Ortved og Lars Top-Galia 
trippende og smånervøse på 
nippet til deres første koncert 
sammen i knap et årti.

Turnéen gik over al for-
ventning, hvilket stimulere-
de ambitionerne yderligere, 
men guitaristen Lars Top-
Galia havde dog et ufravige-
ligt krav, hvis Sort Sol igen 
skulle stå på scenen sammen: 
Der skulle indspilles nye san-
ge.

- Vi havde ikke forestillet 
os, at vi igen skulle på turné. 
Men fordi det gik så godt 
sidst, har både andre og vi 
selv stillet spørgsmålet, om 
vi ikke burde tage endnu en 
tørn. Det ville jeg under ingen 
omstændigheder, hvis ikke vi 
kunne medbringe nye numre. 
Det var et ultimativt krav fra 
min side, fortæller Lars Top-
Galia bestemt.

Han fik overtalt forsanger 
Steen Jørgensen til at indlede 
arbejdet med at skrive nye 
sange, og for et års tid siden 
satte de sig ned hver for sig og 
baksede med tekst og musik.

- Vi har lavet tre nye sange 
indtil videre, og det er det 
første nyskrevne materiale i 
mere end 10 år. Det stiller os 
i en helt anden situation end 
på forrige turné, hvor vi ude-
lukkende spillede ”gamle” 

sange. Når man turnerer, skal 
der være en relevans og nød-
vendighed, og det sørger de 
nye sange for, siger Lars Top-
Galia.

Lysten til at skabe
De tre nye numre skal færdig-
pudses i Seattle i slutningen af 
marts hos produceren Ran-
dall Dunn, der har arbejdet 
tæt sammen med flere pro-
gressive rockbands.

- Han er et rigtig interes-
sant sted i sin karriere og 
arbejder med vidt forskel-
lige bands og genrer, hvilket 
stemmer godt overens med 
vores tre nye sange, der vi-
ser en stor originalitet og di-
versitet. De spænder lige fra 
knugende stilhed til voldsom 

brutalitet, hvilket er de yder-
poler, Sort Sol altid har søgt, 
siger Lars Top-Galia.

Han føler, at bandet ind-
vinder nyt land, selv om dets 
musikalske identitet på et 
fundament af dystopi, melan-
koli og neurotisk romantik 
stadig skinner tydeligt igen-
nem. Samtidig kalder han det 
rørende og stærkt at mærke 
engagementet, lysten og vil-
jen til at skabe nye sange.

- At genopdage og fasthol-
de den skabertrang er noget 
af det vigtigste i livet, under-
streger Lars Top-Galia.

Med ned i ubåden
Sort Sol har i processen med 
de nye sange fokuseret på, 
hvor langt de kunne komme 

som band, og hvor langt den 
kunstneriske ånd kan bære 
dem.

- Vi tager intet hensyn til, 
om sangene kan spilles i ra-
dioen eller sælge plader. De 
er så langt fra at være kalku-
lerede set ud fra et kommer-
cielt synspunkt, som de kan 
komme. Eksemplificeret ved 
den ni minutter lange sang 
om det russiske ubådsforlis 
med Kursk. En tragedie med 
100 procents dødsfald, der 
kræver, at man selv er psy-
kologisk udfordret under ar-
bejdet for at kunne leve sig 
helt ind i dramaet. Det har 
været kaotisk, skræmmende 
og klaustrofobisk. Helt i Sort 
Sols ånd, fortæller Lars Top-
Galia.
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Musik:  Når trioen Norrøn 
giver koncert i Nordisk 
Yoga lørdag 23. marts  
kl. 20.30-21.30 sammen med 
Benjamin Harfoed på hang-
instrument, bliver det i stea-
rinlysets skær. Dette for at 
sætte fokus på Verdens Na-
turfonden WWF’s globale 
”sluk lyset”-kampagne. 

Norrøn spiller traditionel 
og nyere folkemusik, og trio-
ens medlemmer er uddannet 
fra folkemusiklinjen på Syd-
dansk Musikkonservatorium 
og Skuespillerskole. (masv)�

Meditative  
toner

Musik:  Søndag 17. marts kl. 
16 fyldes Otterup Kirke ud 
af gospel- og soulsanger-
inde Marie Carmen Koppels 
stemme. Bag sig har Koppel 
en lang række optrædender, 
der bl.a. tæller den i gospel-
kirken Fountain Church of 
Christ i Brooklyn, hvormed 
Koppel var den første hvide 
og ikke-amerikanske til at 
synge i kirken. Otterupkon-
certen er arrangeret af go-
spelkoret Happy Voices, der 
lægger op til Koppel med 10 
numre. (masv)

Koppel-gospel  
i kirken 

Kunst: Lørdag 30. marts åb-
ner et galleri på 1000 kva-
dratmeter på Kratholmvej 
62C i Odense. Bag galleriet 
står familien Nijenkamp, 
som på adressen overfor dri-
ver firmaet Pavillon Dan-
mark.

Den 22-årige gallerist Line 
Nijenkamp står for den dag-
lige ledelse af galleriet, og 
med på holdet bag er også 
den odenseanske kunsthand-
ler Kenneth Nowak, som 
blandt andet har solgt vær-
ker af store kunstnere som 
Michael Kvium og Christian 
Lemmerz. 

Første udstiller bliver mul-
tikunstneren Jacob Herskind, 

som viser ”Nyt syn på Fyn” 
- tankevækkende og humori-
stiske fortolkninger af fynske 
byer. 

Jacob Herskind er vokset 
op i Assens og har både malet 
til Fondsbørsen, VW og Fer-
rari og udstillet i Amsterdam, 
Den Haag, Düsseldorf, Ham-
burg og Barcelona. 

Ud over udstillinger  
tilbyder Galleri Nijenkamp 
som noget nyt herhjemme, 
at kunstnere og samlere eller 
for eksempel folk, der har  
arvet et værdifuldt kunst-
værk, kan få opbevaret deres 
værker på et kunsthotel, som 
bliver en del af det nye kon-
cept.

Nyt galleri med kunsthotel

■■Multikunstneren Jacob Herskind fortolker fynske byer på 
den første udstilling i det nye galleri. PR-foto

Tv: Jagten på talent i Dan-
mark er ikke slut efter sjette 
sæson af underholdningspro-
grammet ”X Factor”.

Efter sjette sæsons afslut-
ning om to uger går arbejdet 
med en syvende sæson i gang. 
Det bekræfter DR i en pres-
semeddelelse.

- X Factor har masser af 
seere, vi slår brugerrekorder 
på dr.dk, og der er masser af 
gang i den på de sociale me-
dier. X Factor samler med 
andre ord fortsat hele natio-
nen, og på DR vil vi gerne 

give danskerne en syvende 
sæson, siger underholdnings-
chef Jan Lagermand Lund-
me.

DR’s underholdningschef 
kan samtidig ikke udelukke, 
at der kommer ændringer i 
programmets formel.

- Der har været noget kritik 
af nogle af de beslutninger, 
vi har taget på programmet i 
denne sæson. Og vi vil kigge 
på, hvordan vi kan forfine og 
videreudvikle programmet 
til næste år, siger Jan Lager-
mand Lundme. (ritzau)

”X Factor” for syvende gang

Rocksolen skinner i Odense
Forsiden

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

Sort Sol lover blodsmag i munden

For andet år i træk arrangerer 
foreningen ”Svendborg Blues 
’n’Roots” bluesfestival i byen 
fra 3. til 5. maj.

- Der bliver masser at op-
leve for det blueselskende 
publikum, siger formanden 
for foreningen Arne Larsen-
Ledet, vi har et spændende 
program med såvel uden-
landske bluesorkestre og 
bluesmusikere fra den danske 
blues’n’roots-scene.

Udvidet med musikmesse
Som sidste år spilles der i 
Borgerforeningen samt på 
Strandlyst.

- Som noget nyt arrangeres 
der lørdag i forbindelse med 
bluesfestivalen en musikmes-
se med instrumentudstilling, 
pladesalg og underholdning. 
Messen holdes i Borgerfor-
eningen, siger Arne Larsen-
Ledet. Musikmessen har kon-

cert med Mads Toghøj.
Borgerforeningen er også 

ramme  fredag 3. maj om den 
første koncert med det ame-
rikanske bluesband ”Delta 
Moon”. Foruden musikmes-
sen kan man også her høre 
koncert lørdag med ameri-
kanske ”Blues Caravan”.

På Strandlyst spiller de 
danske orkestre. Fredag er 
der koncert med ”Copenha-

gen Slim band”. Lørdag ”HP 
Lange & The Delta Con-
nection. Søndag eftermiddag 
slutter festivalen med ”Nils 
Ole Poulin & Per Røboe”.

Koncerterne i Borgerfor-
eningen begynder 20.30. Mu-
sikmesse fra kl. 11. På Strand-
lyst spilles fra kl. 23.

Af Marianne Kjær
makj@faa.dk

Bluesfestival i Svendborg

■■3. til 5. maj festes for blues og roots-musikken i Svendborg.

Københavnsk rockband�, der 
startede som punkband  
i efteråret 1977 under navnet 
Sods.
Gruppen d�eltog� som Sods 
på punkkompilationen ”Pære 
Punk” i 1979 og i generations-
manifestationen ”NÅ!!80” i 1980. 
Gruppen skiftede i 1983 navn til 
Sort Sol.

I 1991 fik gruppen en Grammy 
for albummet ”Flow My Fire-
tear”.
Band�et består af�: Steen Birger 
Jørgensen, sang, Lars Top-Jen-
sen alias Lars Top-Galia, guitar, 
og Tomas Ortved Larsen, trom-
mer.
Tid�lig�ere med�lemmer: Peter 
Schneidermann alias Peter Pe-

ter, guitar, og Knud Odde Søren-
sen, bas.
Sort Sols plad�er: ”Dagger & 
Guitar”, (1983), ”Everything That 
Rises Must Converge”, 1987, 
”Flow My Firetear”, 1991, ”Gla-
mourpuss”, 1994, ”Unspoiled 
Monsters”, 1996, og ”Snakechar-
mer”, 2001.
www.facebook.com/sortsolcph

Sort Sol

KoNcerT
The Raveonettes
##¤¤¤¤

The Raveonettes indleder 
med vanlig introvert deter-
mination og et usædvanligt 
bastant lydbillede taget i be-
tragtning, at de kun er tre 
mand på scenen.

Makkerparret Sune Wag-
ner og Sharin Foo har sik-
ret sig en yderst kompetent 
trommeslager i Adrian Aure-
lius, der skaber en umanerlig 
funky bund til de surf-rocke-
de sange, der dog i flere pas-
sager fremstår mere som 
drum’n’bass eller avantgardi-
stisk dronerock.

Efter at have været revet 
med de første to-tre numre, 
ender jeg blot fire numre 
inde i koncerten i stedet med 
at føle mig revet over, fordi 
lydniveauet et ekstraordi-
nært højt og skramlet. Det er 
unødigt højt og skræmmende 
skingert.

Sekstet på amfetamin
Støjen er ellers en velintegre-
ret og uundværlig del af The 
Raveonettes lydunivers, men 
på Posten kammer det over, 
da jeg til trods for et ekstremt 
fokus på vokalerne nærmest 

ikke kan fange andet end 
skæve brudstykker af omkvæ-
dene.

Stemmerne rives totalt i 
smadder af de altraserende 
guitarer og ikke mindst det 
omfattende brug af backing-
tracks - altså på forhånd ind-
spillede lydspor, der får trioen 
til at lyde som et sekstet på 
amfetamin.

Det er heldigvis muligt at 
lokalisere Sune Wagners san-
selige guitarfigurer, der kon-
stant gør opmærksomme på 
sig selv midt i infernoet. Men 
den nerve og ro, som præger 
flere af gruppens nye sange 
fra ”Obervator”, 2012, og 
”Raven in the Grave”, 2011, 
er komplet forduftet live, 
hvor selv de mest skrøbelige 
sange ender med at fremstå 
som altopslugende støjrock-
bastarder.

Jeg hørte undervejs flere 
publikummere ærgre sig 
over, at det ikke var support-
bandet So-so Echo, der stod 

på scenen i stedet for hoved-
navnet. De skulle ikke ærgre 
sig specielt længe. Efter 50 
minutter forlod The Raveo-
nettes scenen.

Bandet kom naturligvis på 
scenen igen og knaldede end-
nu fire numre af på blot 10 
minutter, hvilket fik den sam-
lede spilletid til lige at krybe 
op over en time. Lige på kan-
ten af en hån over for publi-
kum, men jeg var faktisk på 
nippet til at glæde mig over, 
at pinen ikke skulle trækkes 
yderligere ud. En skam, når 
nu The Raveonettes på album 
er så dragende og kompetent 
balancerende på afgrunden 
af en støjmæssigt kløft. Den 
faldt de hovedkulds ned i på 
Posten.

Om koncerten
Posten,■Odense,■torsdag:■The■Ra-
veonettes

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Støjen tog overhånd

■■The Raveonettes havde langt fra deres bedste aften på Posten 
i Odense. Arkivfoto

■■Håbløst■ringe■
lydforhold■betød,■at■
The■Raveonettes’■
normalt■smukke,■
støjbetonede■rock■
fremstod■decideret■
invaliderende

■■Sort Sol drager på endnu en turné, efter bandet blev gendannet i 2011. Lars Top-Galia mener, 
at gruppen har givet nogle af dens bedste koncerter nogensinde de seneste to år.

■■Guitaristen■Lars■
Top-Galia■fryder■sig■
over,■at■Sort■Sol■for■
første■gang■siden■
”Snakecharmer”■fra■
2001■har■indspillet■
nye■sange

■■Blandt■andet■et■
ni■minutter■langt■
nummer■om■den■
forliste■ubåd■Kursk

Om de tre numre fører fle-
re med sig, så der kan indspil-
les et helt album - det syven-
de i rækken - har han ingen 
anelse om. Han joker med, 
at Sort Sol ikke kører efter en 
socialistisk femårsplan, men 
nærmere en tilfældig og anar-
kistisk femugers-plan.

- Det er både skønheden 
og rædslen ved at spille i Sort 

Sol. Man ved aldrig noget 
om fremtiden. Men jeg kan 
love så meget, at publikum, 
der kommer på Posten for at 
høre os til april, tager hjem 
med en tyk blodsmag i mun-
den. Vi er stadig et ekstremt 
stærkt liveband, og vi er klar 
til at skrive endnu et kapitel i 
vores egen historie, siger Lars 
Top-Galia. 

Sort Sol, Posten, Odense, fredag 
19. april

[ Det er både skønhe-
den og rædslen ved at 
spille i Sort Sol. Man 
ved aldrig noget om 
fremtiden. Men jeg 
kan love så meget, at 
publikum, der kommer 
på Posten for at høre 
os til april, tager hjem 
med en tyk blodsmag i 
munden.
Lars Top-Galia


