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Kunst:  Næste weekend åb-
ner ”Guirlanden”, kunst-
nersammenslutning fra 
Aarhus, udstilling i SAK, 
Svendborg. 

Gruppen, der blev stif-
tet for over 40 år siden, har 
stadig evnen til at trække 
nye kunstnere til. Et af de 
nye medlemmer, Claus 
Ejner, opfører en perfor-
mance ”Meningen med 
livet” ved ferniseringen 
lørdag. Kim Grønborg 
arbejder scenografisk med 
collage. Desuden udstiller 
12 andre jyske kunstnere 
på udstillingen, som kan 
ses på SAK til 19. oktober. 
Fernisering lørdag 20. sep-
tember kl. 14. 

JysK KuNst på sAK

Musik:  Musikbiblioteket i 
Odense har i samarbejde 
med en række folkebibliote-
ker, DR, Gaffa og Bibzoom 
skabt P6 Beat Klub. 

Denne lytteklub er for 
alle rockelskere, der gerne 
vil diskutere musik og dele 
egne oplevelser med an-
dre personer, der netop har 
samme interessere. Tirsdag 
16. september fra 17-19 er 
sangerinden, briten Kate 
Buch diskussionsemnet, og 
derfor tager diskussionerne 

udgangspunkt i deltagernes 
yndlingsnumre med denne 
kunstner. (pemb)

Mød andre rock-elskere

 ■Det er comeback-sangerin-
den Kate Bush, som er emnet 
på Musikbiblioteket.

Klassisk:  Ud af de 28 fløjteni-
ster, der er udvalgt til at del-
tage i Den 5. Internationale 
Carl Nielsen Fløjtekonkur-
rence, var der oprindelig kun 
én dansker. Men når 1. runde 
begynder i morgen, mandag, 
får Joachim Becerra Thom-
sen følgeskab af Maria Stei-
naa. 

Fire dage før konkurren-
cestart meldte en af deltager-
ne fra. Almindeligvis er det 
svært at kalde en ny deltager 
ind, for de færreste er så for-
trolige med konkurrencere-
pertoiret, at de kan springe 

ind med så kort varsel. 
Men 20-årige Maria Stei-

naa slog til, da hun fik budet. 
Til daglig studerer Maria 

Steinaa ved Det Kongelige 
Danske Musikkonservato-
rium. I foråret vandt hun 2. 
prisen i konkurrencen Øre-
sunds Solist. 

Maria Steinaa er ud af en 
musikalsk familie. Hendes 
tvillingesøster Eva er obo-
ist og vandt Berlingske Ti-
dendes Musikkonkurrence i 
2007. Faren er organist, mo-
ren synger og de fire brødre 
spiller klaver. (kry)

Dansk fløjtenist med på afbud

 ■ I foråret vandt Maria Steinaa 2. prisen ved Øresunds Solist. 
Nu er hun med i Carl Nielsen Konkurrencen på afbud.  PR-foto

Klassisk:  Når Den 5. In-
ternationale Carl Nielsen 
Fløjtekonkurrence begyn-
der i Odense i morgen, er 
det med nye værter. Jacob 
Soelberg fra Nordic Artists 
management præsenterer de 
indledende runder. Rie Koch 
(billedet) fra P2 har konfe-
rencierrollen ved fredagens 
to semifinaler og finalen lør-
dag. Jacob Soelberg og Rie 
Koch afløser Anne Bro fra 
P2, der i en årrække har væ-
ret konkurrencens ansigt ud 
ad til. (kry)

Bandet  blev stiftet for tre år si-
den i et sommerhus i Hvidbjerg 
ved Vejle Fjord.
Jakob Eilsø , 36, arbejder som 
koordinator og underviser i mu-
sik på Den Rytmiske Efterskole i 
Båring og er trommerslager.
Claus Arvad , 34, arbejder som 
film- og tv-produktionstekniker 
og er bassist.
Frederik Vedersø , 33, arbejder 
som musikunderviser på En-
gelsholm Højskole og er gui-
tarist.
thewhitealbummusic.com

The White Album

Af Simon Staun
Foto: Trondur Dalsgard
sim@fyens.dk, trda@fyens.dk

Hør flere af The White Al-
bums nye numre og læs den 
storrosende, femstjernede 
anmeldelse på mitfyn.dk nu 
og i avisen mandag

Opret dig i dag, det er  
en del af dit abonnement

Læs mere på mitfyn.dk

Det er sjældent, man indle-
der et interview med tre fuld-
skæggede mænd i 30’erne 
med at snakke om gråd. Men 

når der i pr-materialet nær-
mest er garanti for gråd, når 
man lytter til gruppens debu-
talbum ”The Quiet Strum”, 

er det oplagt at spørge de tre 
fuldvoksne mænd, hvor ofte 
de selv fælder en tåre. Frede-
rik Vedersø lægger ud. Han 
har for nylig været i biografen 
og se ungdomsdramaet ”En 
flænge i himlen”.

- Det var helt frygteligt at 
komme igennem den. Den 
handler om en ung pige, der 
bliver forelsket og får kræft. 
Jeg sad og stortudede. Jeg 
hulkede faktisk og kunne slet 
ikke stoppe igen, så jeg var 

helt smadret bagefter med 
hovedpine. Det var frygteligt, 
konkluderer Frederik Veder-
sø, mens de to bandkolleger 
har tårer i øjnene. Af grin.

- Jeg synes, at ”Hobitten 
2” er vildt sørgelig. Og ”Ro-
bocop 10”, konstaterer Claus 
Arvad spøgefuldt.

Selv om samtalen ikke 
burde handle om film, er den 
meget sigende for, hvordan 
tonen og jargonen er mellem 
de tre medlemmer. Den er 

smørstegt bacon 
fostrede fynsk trio

 ■Gruppen The White Album udsender 
mandag dens debutalbum, der efter sigende 
kan får voksne mænd til at græde sagte

 ■De tre medlemmer mødtes i et sommerhus 
for tre år siden og fornemmede instinktivt, at 
de tilsammen kan noget helt særligt rar, humoristisk, godmodig 

og alligevel med en konstant 
underliggende alvor. Præcis 
som sangene på debutalbum-
met. Men modsat den ameri-
kanske teenagetåreperser, er 

der intet kalkuleret i musik-
ken. Voksne mænd må gerne 
græde, men det har aldrig væ-
ret en lumsk bagtanke.

- Når sange kommer fra 
hjertet og er baseret på følel-
ser, man selv har haft, er det 
ikke kalkuleret. Man kan godt 
have en idé om, at en sang kan 
gribe lytteren, men man kan 
ikke planlægge det eller sætte 
det på formel. Rent tonalt er 
der nogle virkemidler, der 
kan flytte lytteren et sted hen, 
men hvis man skal græde over 
en sang, må det nødvendigvis 
ske spontant, vurderer Claus 
Arvad.

sangene skulle være nøgne
Debutalbummet ”The Quiet 
Strum” er endt med at lyde 
præcis, som de tre medlem-
mer havde forventet. Men 
trioen skulle alligevel bruge 
et år på at komme hele vejen 
rundt om sangene i elektriske 

og mere poppede versioner, 
inden den landede ved ud-
gangspunktet med komplet 
nedbarberede sange med de 
tre vokaler i fokus.

- Da vi skrev kontrakt med 
ét af de store pladeselskaber, 
tænkte vi, at vi var nødt til at 
gøre noget ved sangene. Pep-
pe dem op med synthesizer 
og gøre dem mere spiselige. 
Men apropos det kalkule-
rede blev de tanker kasseret. 
Resultatet lød forkert, og vi 
var nødt til at stå ved, at vores 
sange skal fremstå helt nøgne, 
siger Frederik Vedersø.

Når de tre medlemmer ser 
tilbage, vidste de allerede in-
den de gik i studiet, hvad må-
let og ambitionen var.

- Vi har haft nogle dygtige 
producere og miksere, der har 
betydet meget for resultatet. 
Men selve udtrykket er der 
ikke pillet ved. Det er stort set 
identisk med det, vi skabte, da 

 ■  - Vi har ikke opfundet den dybe tallerken. Vi har tilladt os at falde tilbage på nogle af alle de 
navne, der har inspireret os: Joe Cocker, The Beatles, Paul Simon og Dire Straits. Ikke fordi vi 
nødvendigvis lyder som dem, men vi har bare tilstræbt, at det skal lyde godt og ikke være frisk 
eller smart, siger de tre medlemmer i The White Album. Fra venstre Claus Arvad, Jakob Eilsø og 
Frederik Vedersø.

vi mødtes for tre år siden i et 
sommerhus for at snakke mu-
sik og spise smørstegt bacon. 
Allerede dengang var vi enige 
om retningen, og den har vi 
i store træk fulgt, siger Jakob 
Eilsø.

Han mener, at en del af 
glæden ved albummet netop 
er, at de har givet sig lov til at 
eksperimentere.

- Vi har alle haft behov for 
at prøve nogle ting af under-
vejs, men meget af det gav 
ikke mening. Processen har 
dog været vigtig, og det fak-
tum, at vi har været ude i hjør-
nerne, betyder, at vi er glade-
re for resultatet.

Bundærligt band
The White Album kastede sig 
ud i en omfattende Englands-
turné, da den blot havde ud-
givet en elektronisk ep. Det 
var både lærerigt og hamren-
de hårdt at få den ilddåb.

- Selv om vi kendte hinan-
den godt i forvejen, kom vi 
endnu mere ind under huden 
på hinanden. Vi lærte meget 
om, hvordan vi fungerer un-
der pres og de ekstreme for-
hold under en turné med 22 
koncerter på under en måned 
er, siger Jakob Eilsø.

Trioen fik også bekræftet, 
at den kan noget helt særligt. 
I Sheffield, hvor de var blevet 
advaret om et yderst kritisk 
publikum, fik The White Al-
bum stående ovationer efter 
gruppens allerførste koncert.

- Jeg ved godt, de to andre 
var nervøse inden den kon-
cert. Men jeg var skrigende 
nervøs og bange for at blive 

buhet af scenen. I stedet bar 
publikum os på deres hænder, 
og det betød, at vi lagde godt 
fra land, siger Jakob Eilsø.

Til spørgsmålet om, hvem 
der er målgruppen, svarer 
bandet kontant: ”Alle”. Claus 
Arvad uddyber gerne.

- Vi har både optrådt for 
de helt unge i England og de 
meget modne på Tønder Fe-
stival. Men vi spekulerer fak-
tisk ikke i målgrupper, da det 
hele tiden har handlet om os 
selv. Vi har alle sammen spil-
let og dyrket musik i mange 
år. Været inspireret af et hav 
af bands og forsøgt at ramme 
noget, der var oppe i tiden. 
Med The White Album har 
siden første anslag i sommer-
huset været for os selv og på 
vores egne præmisser. Derfor 
er det her album det mest ær-
lige, vi alle har været med til 
at skabe, siger Claus Arvad.

En kaotisk periode
Jakob Eilsø bor stadig på Fyn, 
mens Claus og Frederik bor 
i København. Det udfordrer 
hans dagligdag, at møder, 
interviews og øvesessioner 
foregår i hovedstaden.

- Det er håbløst at plan-
lægge for tiden. Jeg siger ikke, 
de to andre ikke har travlt, 
men jeg fiser frem og tilbage 
mellem Fyn og Sjælland. Jeg 
kan ikke flytte herover, da jeg 
både har job og børn på Fyn, 
så det bliver lidt kaotisk til ti-
der, når vi slutter med at øve 
klokken to om natten, og jeg 
har to timer hjem. Jeg er vir-
kelig udfordret på søvnfron-
ten, siger Jakob Eilsø, mens 
Claus Arvad begynder at imi-
tere violin med klagende to-
ner.

Det er Frederik Vedersø 
enig i, da han har grinet fær-
dig over Claus’ drillerier.

- Vi har altid været fucking 
dårlige til at planlægge. Det 
kommer eksempelvis stadig 
bag på os, at vi skal sørge for 
en bil, når vi skal på turné. 
Det har sejlet rundt til tider, 
og det ender altid med, at det 
er nogle andre, der sørger for 
transporten, fordi de går i pa-
nik før os, siger Frederik Ve-
dersø.

I et parforhold går det ofte 
galt med et tredje hjul. I band-
sammenhæng forholder det 
sig modsat.

- Tre mand er det perfekte 
antal medlemmer. Hvis vi 
lukkede andre ind i hjertet, 
kunne det hurtigt blive noget 
rod. Så selv om vi har to mand 
med på turné, er trioformen 
urørlig, konstaterer Claus Ar-
vad.

- Det er meget befriende, at 
vi grundlæggende er utroligt 

enige. Vi kender hinandens 
personligheder og reaktions-
mønstre. I det her band er det 
ofte sådan, at hvis to er ueni-
ge, optræder den tredje som 
mægler i stedet for at vælge 
side. Det er fedt at få styr på 
gemytterne på den måde og 
stabilisere situationen. Trio-
formatet giver også nogle 
bedre muligheder i udlandet, 
fordi vi kan tage af sted, uden 
det koster en formue at hyre 
os, siger Jakob Eilsø.

Vokal spændvidde
The White Album skiller sig 
ud på den danske musikscene. 
Ikke så meget på grund af de 
tre fuldskæg. Mere på grund 
af stemmerne, der gemmer 
sig bag de viltre hårbuske.

- Når jeg hører vores stem-
mer, giver det mig en fornem-
melse af ro i maven. Det em-
mer af noget urgammelt. Af 
noget, man kan huske fra sin 
barndom. En klang, der føles 
som at komme hjem. De tre 
stemmer i forening kan noget 
helt særligt, hvilket vi fandt 
ud af, da vi miksede album-
met. Slutningen på et num-
mer fungerede slet ikke, indtil 
vi fandt ud af, at Jakobs kor-
stemme var blevet slettet. Da 
vi fik den indspillet og med 
igen, kunne man med det 
samme høre balancen, for-
tæller Frederik Vedersø.

Claus Arvad mener, at det 
er de tre vokalers spændvid-
de, der gør dem unikke.

- Det fascinerende er, at vi 
ikke har noget problem med 
at bytte rundt, så vi skiftevis 
synger højt og lavt. På nær 
Frederik. Han ligger altid 
i bunden og kan kun synge 
dybt, siger Claus Arvad og ler.

Frederik Vedersø illustre-
rer straks, hvad han mente, da 
han tidligere fortalte om en 
indsforstået humor og måden 
at gribe hinandens sætninger 
på.

- Jeg har kun en oktav. Lige 
som Chet Baker. Det er ski-
desvært at lave melodier, når 
man kun kan synge fem to-
ner. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, 
brummer Frederik Vedersø 
monotont, mens de andre 
morer sig kosteligt.

The White Album spiller på Harders 
i Svendborg 3. oktober, Tobaks-
gaarden i Assens 4. oktober, Posten i 
Odense 23. oktober og Den Rytmiske 
Efterskole i Båring 18. november

[ Man kan godt have 
en idé om, at en sang 
kan gribe lytteren, men 
man kan ikke plan-
lægge det eller sætte 
det på formel.
Claus Arvad, bassist


