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Zan Zari Aps   hedder firmaet 
bag det store gys-og gru-ople-
velses koncept på Valdemars 
Slot, som begynder sin 9. sæson 
i denne weekend.
Per Mazur   var sammen med 
venner pioneren. Han driver 
stadig eventen sammen med 
Jacob Rask og et team af tema-
ledere. Ca. 100 skræmmeskue-
spillere medvirker. Man havde 
seks sæsoner på Valdemars 
Slot, en sæson på Egeskov og er 
nu på anden sæson tilbage på 
Valdemars Slot. I aften, 10 .11. 17. 
18. 24. 25. og 31. oktober samt 1. 
november. Alle dage kl. 19 til 24.

Horrornight

 ■Per Mazur, instruktør på 
Maaersk Training, Svend-
borg( forrest) og Jacob Rask, 
førstemand i Gorilla Park, 
Stenstrup elsker i fritiden at 
skræmme livet af folk. Her af-
prøver de  selv nerverne i tus-
mørket på kirkegården.

ver reparation. Et vognshjul, 
som er i stykker eller et knust 
spejl. Vi er købere, for sådan 
skal effekterne se ud i vores 
univers, siger han.

I år er der otte labyrinter el-
ler mazer. De fem indendørs. 
Der er klovne i 3D, vampyrer, 
en med mysterier og overra-
skelser. Der er en pyramide, 
sindssygehospitalet, cowboy-
by, hypnoseshow og en helt 
ny , der kaldes Army. Det er 
en skov med zombie-soldater 
og levende træer og buske. 
Desuden er man som altid 
kun sikker for de såkaldte 
scare-actorer, den blandede 
monstergruppe, i westernsa-
loonen og caféen. Ellers er 
gysene løs rundt på stierne 
udenfor labyrinterne.

-Gyset begynder i år uden-
for, for dem der står i kø. 
Man kan fordrive ventetiden 
i spejlgang, bag gitre blandt 
sindssyge, cirkustelt, i sand 
om pyramiden, siger Per Ma-
zur.

-Ja, vi kan selv blive bange. 
Når vi lukker efter midnat. 
Går man rundt med lomme-
lygter, så kan uhyggen liste 
sig ind på én. Jeg har for ek-
sempel ikke vænnet mig til 
de”levende ” slanger ved py-
ramiden, indrømmer Jacob 
Rask.- Senest lukkede jeg en 
kasse med edderkopper, som 
jeg vidste var af plastic, op. 
Føj, hvor var de livagtige, si-
ger Per Mazur, der fortsætter. 
Vi må ikke glemme, at slottet 
har spøgelser, der spiller med. 
Vi har begge hørt musikken 
fra balkonen på det gamle 
slotsteater og mærket ”Den 
grå Dames” tilstedeværelse, 
fortæller gysermester Mazur.

Af Marianne Kjær 
Foto: Tim K. Jensen
makj@faa.dk, tkj@fyens.dk

Debutant.  Jens Ulrich Petersen fra Odense regner med at 
være den ældste debutant ved 2014-udgaven af Kunstner-
nes Efterårsudstilling. Han er 67 år.  Læs om maleren søn-
dag på Kultursiden.

Koncert
Adam Cohen
####¤¤

Hvis man hævder, at sønner 
af verdensberømte musik- og 
filmikoner har en fordel i for-
hold til at trække publikum 
til, tager man grueligt fejl. 
Spørg James McCartney, der 
optrådte sidste år på Dexter 
i Odense. Spørg Kyle East-
wood, der gæstede samme 
sted. Eller aktuelle Adam Co-
hen, der torsdag aften stod 
foran blot 140 tilskuere på 
Posten i Odense 50 meter fra 
Kongens Have, hvor Leonard 
Cohen bjergtog 11.000 ...

Der er heldigvis ikke altid 
sammenhæng mellem pub-
likumsantallet og kvaliteten, 
for Adam Cohen bærer ikke 
kun sin fars efternavn. Det 
vokale og lyriske slægtskab 
er tydeligt, hvilket alt andet 
lige borger for en vis kvalitet. 
Adam Cohen er dog ingen-
lunde en tro kopi af sin far, 
for sønnike søger tydeligvis 
sit eget udtryk. Hvilket i sær-
deleshed er lykkedes på det 
fornemme udspil ”We Go 
Home”, der udkom for blot 
to uger siden.

Gennembrud i hjemlandet
Hans forrige album ”Like a 
Man” blev den første kom-
mercielle succes og sikrede 
det reelle gennembrud i 
hjemlandet, og den selvtillid 
farver ”We Go Home”, der 
er en parade af fængende, 
eftertænksomme tekster og 
nøje afstemte melodier. Titel-
nummeret er, som Leonard 
Cohen udtalte, ”det bedste 
af Springsteen og Cohen for-
enet i én sang”. Både ”Uni-
form”, ”Love Is” og ”Put Your 
Bags Down” har lige som den 
lyriske kvaliteter, farmand 
Cohen må nikke stolt af.

Det er underfundigt at 
lægge mærke til de mange 
sproglige og religiøse fælles-
referencer, som far og søn be-
nytter. Adam Cohen synger 
både om Buddha, Afrodite, 
Jesus, Jomfru Maria, Moses, 
”The Lord”, Romeo og Julie 
og helgener. Og han klemmer 
desuden et halleluja eller to 
ind undervejs.

Der er også en del slet skjul-
te referencer til faderens me-

sterværker. Blandt andet syn-
ger han ”They tried to take 
Manhattan, they’d love to 
take LA” i ”Uniform”, og den 
taktik klæder Adam Cohen, 
der på den måde viser, at han 
anerkender sin fars bedrifter, 
samtidig med at han træder 
sin egen sti.
Adam Cohen er noget af det 
mest charmerende, jeg har 
oplevet på en scene. Nærvæ-
rende, lun, imødekommende 
og afvæbnende, hvor andre 
ville opruste. En højrøstet, 
overrislet herre bliver kun 
mødt af smil og latter, hvor 
andre havde valgt latterliggø-
relse eller vrede som modsvar. 
Adam Cohen er også den før-
ste sanger, der har nedgjort 
publikums evner til at klappe 
i takt og alligevel vundet selv-
samme publikums gunst net-
op ved at påpege det. Man får 
lyst til at kramme ham, hvil-
ket rigtig mange af de kvinde-
lige publikummer benyttede 
chancen for efter koncerten.

Skyder sig selv i foden
Kram skal der dog ikke deles 
ud til lydfolkene. Hvis det vel 
og mærke var dem, der var 
skyld i en konstant elektrisk 
summen. Når en koncert i 
store dele er så afdæmpet og 
sagte, er der virkelig tale om 
at give sig selv dårlige arbejds-
betingelser. Et gigantisk irri-
tationsmoment under store 
dele af koncerten.

De tre canadiske kvinder i 

strygerensemblet er kraftigt 
medvirkende til at give san-
gene kant og overdøve stø-
jen. Klimakset i den smukke 
”Put Your Bags Down” er de-
cideret magisk. ”What Other 
Guy” fra forrige album er 
også en perle, hvor Adam Co-
hen viser sin styrke som både 
sanger og performer. Den 
poetiske ballade går rent ind 
hos kvinderne i salen, og da 
han smider trumfkortet med 
”Beautiful”, der live overstrå-
ler studieversionen, er mæn-
dene også røget i fælden.

”Uniform” afslutter en ti-
mes koncert med manér. 
Hele bandet står på scene-
kanten og spiller akustisk, så 
det er umuligt ikke at synge 
med på ”Raise your voice, if 
you got one.” Adam Cohen 
har i hvert fald en, og selv om 
den ikke er afgrundsdyb og 
messende som farmands, er 
den bestemt værd at spidse 
ører til. 

Om koncerten
Posten, Odense, torsdag: Adam 
Cohen

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

cohen var en sand charmør
 ■Canadiske 

Adam Cohen er en 
bedre sanger end 
sin berømte far. 
Tekstmæssigt halter 
han bagefter, selv om 
enkelte sange kan 
måle sig med seniors 
mesterværker

Leonard Cohen var vild med sønnens 
sang ”We Go Home”, som de lyttede 
til sammen på en køretur. Læs inter-
view med Adam Cohen på mitfyn.dk

 ■Adan Cohen optrådte som den anden af tre kunstnere tors-
dag aften på Posten til et roots-arrangement.  Foto: Yilmaz Polat


