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KABARET
”Lattergalen”
####¤¤

Hvem formår at gengive 
H.C. Andersens eventyr mere 
unikt - på engelsk - end vores 
egen udenrigsminister, Villy 
Søvndal? 

Ingen kan være i tvivl efter 
at have oplevet det specielle 
sprogtalent - i skikkelse af 
skuespilleren Thomas Mørk - 
udfolde sig i spejlteltet på Sto-
rebrødre Torv i Odense. Her 
har kabareten ”Lattergalen” 
taget et festligt og fornøjeligt 
forskud på den kommende 
uges H.C. Andersen Festivals.

Den perfekte ramme 
Det udenlandske spejltelt 
med farvede ruder og træ-
værk har tidligere været be-
nyttet i forbindelse med ju-
legløgg og tarteletter. Men 
nu fungerer det som en per-
fekt ramme om en kabaret-
forestilling, hvor stemningen 
straks slås an af åbningsnum-
meret fra musicalen ”Caba-
ret”. Med udfordrende dan-
sepiger og den kunstneriske 
leder, Lars Arvad, der giver 
rollen som konferencier en 
sjælden set pondus. 

Medvirkende : 
 Trine Gadeberg, Thomas Mørk, 
Lars Arvad (kunstnerisk leder).
 Artisterne Elena og Ingo Ressig 
samt Frank Schreiber.
 Helena Dongs dansere.
H.C. Kabareten Lattergalen 
 spiller hver aften i Spejlteltet 
på Sortebro Torv i Odense frem 
til 24. august. Spisning kl. 18 og 
forestilling kl. 20. www.hcafesti-
vals.dk

Om Lattergalen

 ■Spejlteltet på Sortebrødre Torv er den perfekte ramme om en kabaretforestilling, hvor stem-
ningen straks slås an af åbningsnummeret fra musicalen ”Cabaret”.  Foto: Birgitte Carol Heiberg

Showtime på  
Sortebrødre Torv 

 ■H. C. Andersen 
Kabareten er, hvad 
Odense har manglet i 
mange år. En profes-
sionel sommerscene 
med masser af humor 
og musikalitet.

mas Mørk sig med det elek-
triske cirkus. Og endelig 
trækker Lars Arvad torsk og 
pointer i land som Kertemin-
de-fiskeren, der forlanger re-
spekt - efter at have drukket 
sig mod til. 

Fornem akrobatik
Ud over de fire dansere er tre 
tyske artister er med til at give 
kabareten et elegant lift. For-
nem akrobatik på scenen og 
oppe under teltets tag.

Og ”Lattergalen” slutter 
lige så flot som den begyndte,  
når Trine Gadeberg som Sal-
ly Bowles synger ”Bye, bye, 
mein Herr” fra ”Cabaret”.

En professionel sommer-
kabaret med masser af humor 
og musikalitet har holdt sit 
indtog i Odense, hvor vinter-
revyen hidtil har været ene i 
byen. 

Nu gælder det om at få 
”Lattergalen” til at flyve hver 
sommer.

Af Erik Stærke-Eriksen
staerke@fyens.dk

Der er dømt showtime på 
Sortebrødre Torv, og det er 
underholdning for alle pen-
gene. ”Lattergalen” er en ka-
baret, der indeholder de klas-
siske ingredienser: sketches, 
sange, musik, danseoptrin 
og artisteri. Med et mix og et 
tempo, der på intet tidspunkt 
får forestillingen til at tabe 
pusten. Desuden lykkedes det 
også at udnytte hele spejltel-
tet som scene.

Dus med Dolly
Og er der nogen, der kan 
spille på alle tangenter og 
platforme, så er det Trine Ga-
deberg. Hun har erfaringen 
fra revy- og musikscenen, og 
hendes sangstemme tillader 
hende at synge næsten hvad 
som helst. Hun er dus med 
Dolly Parton, Olivia New-
ton John og Liza Minelli fra 
”Cabaret”. Dertil kommer 
hendes komiske talent i alle 
mulige ud- og forklædninger.  

Som den bastante Johanna, 
der er formand for Refvindin-
ge Afholdsforening, og som 
tvinger sin mand til at de-
monstrere alkoholens skade-
lige virkninger ved at tømme 
glas på stribe i stil med butle-
ren fra ”90-års fødselsdagen”. 
Eller som Anne Linnet, Linse 
Kessler, Ulla Therkildsen fra 
TV2 og Anette Vilhelmsen, 
der får besøg af to repræ-
sentanter fra Jehovas Vidner 
med den skæbne til fælles, at 
de aldrig har prøvet at blive 
lukket ind.

Ud over at stemme dør-
klokker med ”Vagttårnet” 
forsøger Lars Arvad og Tho-

Allerede i aften går det løs i 
det idylliske fiskerleje, Lun-
deborg.

Havnen har 150-års jubi-
læum. Og masser af musikere 
står klar til at fejre den gamle 
dame og i aften er det orke-
stret Huddi Blues, der spiller 
i havnens Aktivhus.

Den egentlige fejring fore-
går i morgen, når festen of-
ficielt åbnes af borgmester 
Curt Sørensen. Derefter går 
to børnebands på scenen - 

Sixteen Eyes fra Midtfyn og 
The Golden Boys fra Køben-
havn.

Lørdag  slutter med rock 
for de voksne i Aktivhuset 
med det legendariske topor-
kester fra 60’erne, The Baro-
nets, der spiller til bal med lo-
kale Lasse Helner i front. 

The Baronets møder med 
originalbesætningen fra 1967, 
og den festlige rock’n’roll- 
stemning er også en fødsels-
dagsgave. Koncerten er til-
egnet  Lundeborg Havn som 
gave fra Svendborg Rocks 
i samarbejde med Lasse og 
Mathilde.

Søndag optræder et bør-
neband fra Ryvangens Bør-
nehave i Hellerup, og bandet 
kommer sejlende til Lunde-
borg med skib fra Svendborg 
Sejlerskole. 

Lundeborg Borgerfor-
enings gave til havnen er en 
søndag eftermiddag under 
overskriften ”Vi bliver færre 
og færre – nu kan det ikke bli-
ve værre!”.

Her optræder  først  multi-
kunstneren Erik Clausen  og 
giver den råt for usødet i 50 
minutter, og derefter fyrer 
Stig Møller Trio den af i to ti-
mer.  

Med sig i trioen har Stig 
Møller som sædvanlig Peter 
Ingemann samt Hans Fagt.

Fredag:  Kl. 20 Huddi Blues i Aktivhu-
set. Lørdag: Kl. 13.30 officiel åbning 
ved borgmester Curt Sørensen, kl. 
14.30 børnerock., kl. 20.30 The Ba-
ronets. Søndag: Kl. 14 Stig Møller m. 
Ryvangens Børneband, kl. 15 Erik 
Clausen, Stig Møller og Peter Inge-
mann Band.

Lundeborg Havn,  
fra fredag til søndag

Lunde-
borg 
fejrer 
havnen

 ■150-års jubilæum 
er blevet en weekend 
med Sitg Møller, Erik 
Clausen, The Baro-
nets - og børnebands

Livsrejse.  Kunstneren Cai Ulrich von Platen indretter rum 
som kapitler i en bog, der skildrer en livsrejse - på SAK i 
Svendborg, hvor Marianne Kjær har mødt ham.   
Kultursiderne i morgen

Ligesom på scenen skulle der 
have været to kvindestemmer 
i øret. Men det er kun Hattie 
Webb, der svarer, da opkaldet 
til Berlin går igennem.

- Min søster Charley er des-
værre ramt af halsbetændelse. 
Hun ligger og hviler sig, så 
hun kan blive klar til aftenens 
koncert. Jeg håber, du kan nø-
jes med mig, undskylder Hat-
tie Webb fra sit hotelværelse.

Søstrene har gjort næsten 
alt sammen. Men et telefo-
ninterview er lettere med blot 
én person i den anden ende. 
Så vi napper en duet.

På søstrenes hjemmeside 
er de blandt andet kaldt ”Den 
kvindelige udgave af Simon & 
Garfunkel”. Men hvordan ser 
de to musikere sig selv?

- Det er et interessant 

ekstremt øjenåbnende at føl-
ge hans arbejde på tæt hold, 
siger Hattie Webb.

Det er nærmest umuligt for 
søstrene ikke at blive inspire-
ret og påvirket af den canadi-
ske legendes måde at skrive 
og fremføre sange på. 

- Der er en rigdom og en 
dybde i hans sange, der er 
uden sidestykke. Der er altid 
mere at hente og lære. Det 
giver lytteren en udpræget 
nysgerrighed og interesse i 
sangen, og som sangskriver 
får man et indblik i, hvordan 
en sand mester skærer sine 
sange til. Han har et impo-
nerende instinkt for detaljen 
og en uforlignelig evne til at 
skabe sproglige billeder, som 
forhåbentlig smitter lidt af på 
os andre, siger Hattie Webb.

Søstrenes stjernestund til 
koncerterne er ofte deres 
duet på ”If It Be Your Will”. 

- Når vi skal fremføre den, 
forsøger jeg altid at fornem-

me min søster og Leonard 
Cohens tilstedeværelse. Jeg 
mærker mine ben forbinde 
sig ned i jorden, og jeg føler 
mig nærmest som et træ, der 
slår rødder og bliver en del 
af skoven. En del af noget 
større, som en koncert med 
et band og et publikum også 
er. Målet er jo at smelte eller 
vokse sammen på kryds og 
tværs, fortæller Hattie Webb.

Cohens Have
På Youtube og andre video-
portaler kan man læse i kom-
mentarfeltet til netop ”If It 
Be Your Will”, at mange me-
ner, de to søstre har en lighed 
med de to kvindelige sangere 
i ABBA. Det havde Hattie 
Webb ingen anelse om.

- Er det rigtigt? Wauw, det 
vidste jeg slet ikke. Jeg elsker 
den sammenligning, og jeg er 
helt vild med ABBA’s lyd. Ag-
netha og Anni-Frid har også 
meget forskellige stemmer, 

der tilsammen skaber noget 
helt ekstraordinært. Det er 
præcis det samme, min søster 
og jeg gerne vil opnå, konsta-
terer Hattie Webb.

Senest Cohen optrådte i 
Odense, var det på Engen ved 
Fruens Bøge. Denne gang bli-
ver det i Kongens Have. Det 
glæder Hattie Webb.

- Kongens Have! Det navn 
passer perfekt til Leonard 
Cohen. Han har en meget 
kraftfuld karisma og unik til-
stedeværelse, og det er heller 
ikke helt ved siden af at kalde 
ham for konge, når det kom-
mer til sangskrivning, kon-
kluderer Hattie Webb.

Kongens Have, Odense, 
i morgen, Leonard Cohen med 
band.

spørgsmål. Jeg betragter os 
som en harmonisk duo, hvor 
vores stemmer arbejder godt 
sammen til trods for forskel-
lighederne. Som sangere og 
søstre er vi helt særligt for-
bundet. Vi ser os selv som mo-
derne kammermusikere, der 
kommunikerer via en sjælden 
intimitet, uanset om vi op-
træder foran et lille eller stort 
publikum, siger Hattie Webb.

Søstrene har altid befundet 
sig på et særdeles solidt musi-
kalsk fundament, fordi de er 
vokset op i et hjem, hvor alle 
spillede og interesserede sig 
for musik.

- Vores far og begge vores 
brødre er trommeslagere, og 
Charley og jeg har sunget og 
spillet sammen hele vores liv, 
hvilket har resulteret i en in-

tern forståelse og respekt for 
hinanden, som er ret enestå-
ende, fortæller Hattie Webb.

Altopslugende turné
Søstrenes seneste udspil har 
titlen ”When Will You Come 
Home?” og med tanke på de-
res talrige koncerter sammen 
med Leonard Cohen siden 
2008, er det et yderst relevant 
spørgsmål at stille.

- Der er et element af ironi i 
den titel, men der gemmer sig 
naturligvis en reference til det 
at være så meget væk hjem-
mefra gennem en årrække. 
Men titlen handler endnu hø-
jere grad om at finde frem til 
det sted i kroppen, hvor vi fø-
ler os trygge og hjemme. Min 
rejse gennem livet indtil nu 
har netop handlet om at finde 
frem til en ro og tryghed, uan-
set hvor jeg befinder mig fy-
sisk. Opskriften er ganske en-
kel, det handler om aldrig at 
lade andre bestemme, hvem 

man skal være. Man skal ac-
ceptere sig selv både som 
menneske og kunstner og 
aldrig stile efter noget, man 
ikke er, siger Hattie Webb.

Med det tætpakkede pro-
gram, søstrene Webb har 
indordnet sig under, kan man 
godt forstå, hvis de indimel-
lem glemmer sig selv. De se-
neste fem år har de medvir-
ket i mere end 300 Leonard 
Cohen-koncerter. Men de 
har faktisk pauser undervejs, 
understreger Hattie Webb og 
fortæller, at de bruger dem på 
at skrive, indspille og udgive 
deres egne sange.

- Min søster og jeg skiftes 
til at lægge lejlighed til, hvor 
vi så mødes og idéudvikler. 
Når vi er på turné med Leo-
nard Cohen, er det nærmest 
”altopslugende”. Når man 
indlemmes i hans trup, giver 
man absolut alt, man har i sig. 
Det er en ære og et privile-
gium, som man konstant vil 

leve op til. Det efterlader ikke 
energi til at fokusere på egne 
sange, fortæller Hattie Webb.

Hun har ikke tænkt så me-
get på, hvordan søsteren og 
hun selv har udviklet sig som 
sangere og instrumentalister, 
siden de blev hyret af Leonard 
Cohen. Men at de har flyttet 
sig, er hun ikke i tvivl om.

- Når man igen og igen 
befinder sig i ekstremt kræ-
vende situationer foran et 
enormt publikum, skal man 
dykke helt ind i sig selv og es-
sensen af sangene. Når man 
står ved siden af nogle eks-
tremt dygtige musikere, vil 
man også gøre sit ypperste for 
at følge trop. Vi presser os selv 
til at gå længere og længere 
ind i os selv og sangen, kan jeg 
sige på vores begges vegne. 
Når man arbejder sammen 
med Leonard Cohen er det 
umuligt ikke at blive draget af 
hans etik og stræben efter det 
ekstravagante. Det har været 

Cohens 
musikalske 
muser

 ■I fem år har Charley og Hattie Webb været en 
del af Leonard Cohens håndplukkede band. Det 
har løftet søstrene til et endnu højere niveau

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

 ■Hattie og Charley Webb glæder sig til at gense 
Odense, som de besøgte første gang for to år siden. 
Inden koncerten vil de gå på opdagelse i byen  
og overvejer både Brandts, zoologisk have,  
H.C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby.  PR-foto


