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Det østjyske band med østasi-
atisk tække har i flere år tænkt 
over, hvordan koncerterne 
kunne gøres lidt mere simple 
og ligetil. De tre medlemmer 
trængte til forandring, men 
ville samtidig bevare glæden 
ved at optræde. Efter at have 
diskuteret forskellige scena-
rier blev de enige om at finde 
den store slagterkniv frem.

- Vi ville skære alt det over-
flødige og unødvendige væk. 
Væk med alle maskinerne og 
computerne. Vi ville lade san-
gene stå helt enkelt, hvilket vi 
efterfølgende fandt ud af, at 
de sagtens kunne klare. Vi er 
jo ikke det første band i ver-
den, der sadler om og spiller 

Akustisk forandring fryder
➤➤Dannet i Aarhus�➤i➤1988➤af➤san-

ger➤og➤keyboardspiller➤Jascha➤
Richter,➤trommeslager➤Kåre➤
Wanscher,➤guitarist➤Mikkel➤Lentz➤
og➤bassist➤Søren➤Madsen,➤der➤
forlod➤gruppen➤i➤2000

➤➤Michael Learns� To Rock�➤er➤
meget➤populære➤i➤Asien,➤hvor➤
mange➤af➤deres➤udgivelser➤har➤
solgt➤guld➤og➤platin.➤

➤➤Gruppen har s�olgt➤mere➤end➤

10➤millioner➤albummer➤
Diskografi:➤
”Michael➤Learns➤to➤Rock”,➤1991
”Colours”,➤1993
”Played➤On➤Pepper”,➤1995
”Nothing➤To➤Lose”,➤1997
”Blue➤Night”,➤2000
”Take➤Me➤To➤Your➤Heart”,➤2004
”Eternity”,➤2008
”Scandinavia”,➤2012

➤➤ Info: www.mltr.dk

Michael Learns� To Rock�

■■Kåre Wanscher, i midten håber, at mange har lyst til at fejre den gode popmusik med Michael Learns To Rock på Foderstoffen. Det er Jascha Richter til venstre og Mikkel Lentz til højre.■PR-foto

■■Michael■Learns■To■Rock■har■skåret■ind■til■
popbenet■og■optræder■uden■maskinpark■på■
Foderstoffen■i■Rudme

■■Bandet■fejrer■sølvbryllup■i■år■og■håber,■at■
publikum■har■lyst■til■at■fejre■popmusikken■
sammen■med■dem

akustisk, men det har givet os 
en fornemmelse af, at vi i hø-
jere grad præsenterer essen-
sen af, hvad vi kan sammen, 
fortæller trommerslager Kåre 
Wanscher.

Han kalder det et skrøbe-
ligt set-up, der har bragt mu-
sikerne tilbage til en svunden 
tid, hvor de turnerede landet 
rundt og slog ned på de mind-
ste scener i provinsen.

- Vi skal jo ikke have tilnær-
melsesvist så meget gear med 
på en akustisk turné, derfor 
kommer vi mere ud på lan-
det, som når vi optræder på 
Foderstoffen. Det er en stor 
oplevelse for os at møde et 
lokalt publikum, som vi ikke 

har stået over for i mange år, 
siger Kåre Wanscher.

Et heldigt match
De tre medlemmer i Michael 
Learns To Rock har fået sel-
skab af Boat Man Love-bassi-
sten Troels Skjærbæk, der er 
hyret for at give sangene en 
snert mere bund.

- På vores første akustiske 
turné blev lyden lige tynd 
nok, så Troels er indlemmet 
for at sikre en ”bandlyd”, så 
vi ikke ender i den modsatte 
grøft og lyder for enkle og af-
pillede, siger Kåre Wanscher.

Troels Skjærbæks rockbag-
grund giver Michael Learns 
To Rocks sange lidt kant, og 
så glæder det Kåre Wanscher, 
at Skjærbæk tilmed er en 
glimrende korsanger.

- At vi får en virkelig dyg-
tig bassist, der både tør tilføje 
melodierne sit eget særpræg 
uden at miste fokus, og har 
en fantastisk korstemme, er 
et heldigt match. Han svin-
ger supergodt sammen med 

os andre og fanger, hvor vi 
vil hen med musikken, siger 
Kåre Wanscher.

Michael Learns To Rock 
har eksisteret siden 1988 og 
kan dermed fejre sølvbryllup 
senere på året. Ægtefolk ple-
jer at gøre status og se tilbage 
på årene, der er suset forbi. 
Det samme gør bandmed-
lemmer.

- Vi er alle enormt begej-
strede over at skulle ud at 
spille sammen, og vi har det 
stadig godt, når vi sidder tæt 

sammen i bandbussen. Vi har 
planlagt flere nye projekter 
i fremtiden, så vi regner be-
stemt med at blive sammen. 
Vi er ekstremt heldige, da vi 
kan rejse det meste af verden 
rundt og gøre en masse men-
nesker glade. Det har vi intet 
ønske om at lave om på, siger 
Kåre Wanscher.

Han medgiver, at Michael 
Learns To Rock kunne tjene 
langt mere ved at spille store 
koncerter i Asien, hvor ban-
det stadigvæk er yderst popu-

lært. Men den danske turné 
handler om meget mere end 
penge.

- Den handler om at være 
ydmyg og give noget tilbage 
til de steder, hvor vores kar-
riere begyndte. Vi investerer 
noget af os selv i respekt for 
publikum og håber, at de har 
lyst til at opleve os i hyggelige 
og intime rammer. Apropos 
sølvbrylluppet ser vi gen-
nem fingre med, at gæsterne 
ikke kommer i kjole og hvidt, 
så længe de dukker op med 
åbent sind og er klar til at fejre 
den gode popmusik sammen 
med os, fortæller Kåre Wan-
scher.

Invitationen er hermed 
sendt videre.

Michael Learns To Rock,  
Foderstoffen, Rudme, lørdag 16. 
marts klokken 21.00

Af Simon Staun
sim@fyens.dk


