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Med avisen i dag

Vikinge-kopister
25 mænd smeder værktøj og bygger kopi  
af Ladby-skibet. 2. sektion side 22-23
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■■sort sol er gendannet og rammer posten i odense 19. april. det er bare ét af flere danske topnavne, der gør det fynske forår 2013 mere rocket end tidligere år.

Foto:■Carsten■Bundgaard

 I lærernes kamp for at bevare 
en udstrakt grad af frihed til 
selv at tilrettelægge arbejdet 
kommer det som en mavepu-
ster, at en række fynske sko-
leledere ønsker større indfly-
delse på arbejdstiden og har 
den holdning, at lærerne godt 
kan undervise mere, uden at 
kvaliteten forringes.

Det siger arbejdsmarkeds-
forsker Flemming Ibsen efter 
den rundspørge, som Fyens 
Stiftstidende i går præsente-
rede. 31 skoleledere deltog, 
og et stort flertal af dem er på 
afgørende punkter enige med 
Kommunernes Landsfor-
ening om lærernes arbejdstid. 

- Meldingen er markant, 
fordi skolelederne står midt 
i maskinrummet og kender 
dagligdagen, siger Flemming 
Ibsen. 

Det var ikke i går muligt at 
få en kommentar fra forman-
den for Danmarks Lærerfor-
ening, Anders Bondo. 

Af Birgit Bakkær
bakkaer@fyens.dk

Forsker: 
dybt 
stød til 
lærerne

■■Rundspørge■■
til■skoleledere■er■■■
en■mavepuster,■■
mener■forsker
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efter et halvsløvt musikalsk 
efterår blomstrer det med 
interessante og efterspurgte 
koncerter i Odense. Mange 
bands sælger samtlige billet-
ter, og de gamle punkrock-
ere i Sort Sol skimter de røde 
lygter i horisonten. 

I slutningen af 2012 var der 
bekymrede miner at spore 
hos flere spillesteder og mu-
sikarrangører i Odense. Der 
blev ikke solgt nok billetter, 
og krisen fik sin del af skyl-
den. Det billede har fået en 
overhaling de seneste må-
neder, hvor flere koncerter 
har været udsolgt i måneds-

Rocksolen skinner igen i Odense
➤➤Kommentar

Simon Staun
Fyens■Stiftstidendes■■
musikredaktør■
sim@fyens.dk

vis. Eksempelvis Volbeat 
og Nephew på Posten, Ras-
mus Seebach i Arena Fyn og 
 TV-2’s tredobbelte koncert 
på Magasinet i Odense.

de kommende måneder fort-
sætter paraden af især danske 
artister, som sælger bunkevis 
af billetter. Marie Key optræ-
der for første gang på et to-
talt udsolgt Posten 25. april. 
Samme sted kan man inden 
da opleve The Rumour Said 
Fire, Fallulah og Dúné for-
uden de genopstandne rock-
koryfæer fra Sort Sol.

Koncertarrangøren JVB’s 

billetter til to koncerter med 
Mads Langer er revet væk, 
mens Tim Christensen lige-
ledes på Magasinet også er 
en potentiel alt udsolgt-kon-
cert. Dexter i Vindegade har 
kronisk udsolgt til bluesjam, 
morgenrock er et hit med 
bred appel, og Jacob Bellens, 
Thorbjørn Ris ager, Tue West 
samt Povl Dissing tegner lo-
vende for de kommende må-
neder.

kulturmaskinen begynder at 
vise tænder med den frem-
adstormende, fynske Seba-
stian Lind samt hiphop-brag 

med Pede og Dj Static, mens 
Kansas City rammer en so-
lid stime med BliGlad, Black 
City og lokale Juncker. 

Groft sagt pibler det op af 
den stadig frosne forårsmuld 
med så meget potent musik, 
at det til trods for kulden er 
svært ikke at komme en smu-
le i forårshumør. Glem my-
terne om, at der aldrig sker 
noget i Odense. Der har al-
drig været så mange koncert-
tilbud som netop nu. 

Vi ses derude.
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