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 ➤Forfatteren om bogen

Livsstilsbog? Det dækker vist 
meget godt. Britta Kristensen 
smager lidt på ordet. Hun, 
kendt som maler, musiker 
og senest foredragsholder, er 
stadig ør, træt og meget lyk-
kelig indeni .

- Jeg har gjort det fjerne-
ste fra mig. Jeg har skrevet en 
bog, og nu er der lidt fred her-
hjemme, siger forfatteren bag 
den aktuelle bog” Det kræver 
en god fantasi at forestille sig, 
at man er god nok”. Bogen 
handler om Brittas egen livs-
vej, hvor et møde med Ellen 
Sander Jacobsen og dennes 
skole for selvhelbredelse, fik 
forfatteren på sin rette vej. Li-
gesom hun blev helbredt for 
det så frygtede for en trom-
meslager: tinnitus.

Jeg er bogens moder
- Jeg skal have bogen med ud 
til mine foredrag, og jeg er 
helt klar over, at denne bog, 
som det har taget en del år at 
skrive, skal jeg ligesom arbej-
de med resten af mit liv. Det 
er mig, som er bogens mor, 
siger Britta Kristensen, lige 

- Jeg skal arbejde med 
den bog resten af livet

 ■Multikunstner 
Britta Kristensen har 
gjort sine foredrag til 
en bog.  Hun er også 
dens illustrator og 
udgiver

 ■Britta Kristensen har også 
illustreret sin nye bog.

 ■Den nye livsstilsbog med 
den lange titel  er netop ud-
kommet på forlaget ”Den in-
dre alpehue”.

30. september kan fans af  
film som ”Bænke”, ”Arven”, 
”Drabet” og senest ”Monica 
Z” om den svenske jazzsan-
gerinde Monica Zetterlund, 

møde instruktøren bag. Film-
instruktøren Per Fly kommer 
og fortæller om sit arbejde 
ved et samtale-foredrag på 
Svendborg Bibliotek. Med 
er filmjournalist Søren Høy, 
der interviewer den succes-
fulde filminstruktør, som for 
de tre førstnævnte film, der 
sammen danner en filmtri-
logi, har modtaget den dan-
ske filmpris ”Robert” i 2001, 
2004 og 2006 .For samme film 

er det blevet til en”Bodil”. Li-
gesom Per Fly i 2005 modtog 
Nordisk Råds Filmpris.

Per Fly er uddannet fra 
filmskolen, hvor han gik på 
samme årgang som bl.a. Tho-
mas Vinterberg.

Som filminstruktør har Per 
Fly genoplivet socialrealis-
men i dansk film. Den genre 
som havde sin storhedstid i 
1970erne.
Tirsdag 30. sept. kl. 19.30.

Filminstruktør i byen
 ■Per Fly, filmmanden 

bag senest ”Monica 
Z”, fortæller om sine 
film på Svendborg 
Bibliotek

Britta Kristensen   er født 1953 i 
Aarhus. Hun er maler, musiker, 
underviser, foredragsholder. Til 
1993 var hun musiker og teater-
komponist. Senest kan hun med 
forlaget ”Den indre alpehue” 
sætte forlagsdirektør på sit cv.
Britta Kristensen  bor sammen 
med sin kollega i kunst og musik 

Peter Brusendorff i landlig idyl 
ved Vejlen på Tåsinge, hvor hun 
også holder malerkurser.
Hun er mor til  operainstruktør 
Anne Barslev. Har barnebarnet 
Mads samt et nyt på vej. Hun er 
selv netop barslet med sin første 
livsstilbog. Den er i boghande-
len og koster 200 kr.

Forfatteren - kort fortalt

Koncert
Gavin DeGraw
#####¤

Det er sjældent, man allerede 
efter to minutter af en kon-
cert noterer ”fem stjerner” på 
sin blok eller mobiltelefon. 
Men indimellem er der ikke 
skyggen af tvivl. Sådan en af-
ten er det tirsdag, da gavfla-
ben Gavin DeGraw og hans 
urimeligt rockende band al-
lerede med åbningsnumme-
ret ”Leading Man” rammer 
bulls eye. 

Titlen lever den 37-årige 
østkyst-sanger i den grad op 
til med et format og et nær-
vær, der springer i både øjne 
og ører.

Der er måske skrevet før, 
men DeGraw og band frem-
står som et toptunet stadion-
band, der holder intimfest på 
et spillested, hvor alle kan se 
idolet boltre sig på tæt hold. 
Og nyde den prisværdige lyd-
kvalitet. For det er netop så-

Popdrengen 
gav en solid 
rocklektion

MUSIKFILM
”Jersey Boys”
##¤¤¤¤

Det er vist ingen hemmelig-
hed, at filmveteranen Clint 
Eastwood er fascineret af 
nøglefigurerne i den ameri-

clint eastwoods vej fra gaden til stjernerne

 ■Amerikanske Gavin 
DeGraw gav én af de 
mest gennemførte 
tirsdagkoncerter 
i Postens historie 
foran et usædvanligt 
varieret publikum

 ■Amerikanske Gavin DeGraw le-
vede op til det proppede Postens 
forventninger med en yderst vel-
lykket koncert.  Polfoto: Robin Utrecht

dan en aften, at Postens aku-
stiske fortræffeligheder er 
deres vægt værd i guld.

Modsat mange andre kon-
certer skal der ikke justeres 
synderligt meget undervejs. 
Niveauet er perfekt fra start, 
og hvis ikke Gavin DeGraws 
”in ear”-system havde svigtet, 
havde alt teknik og lydmæs-
sigt klappet lige så smukt som 
det medlevende publikum.

Forbløffende stramt spillet
Inden mit interview med 
Gavin DeGraw forrige uge 
gik jeg om bord i den efter-
hånden omfattende bunke 
pophits, han har skabt siden 
debuten i 2003. Én af favorit-
terne, det klaverbårne num-
mer ”Chariot”, får salen til  
at lette som blot andet num-
mer. 

Hvis publikum tror, det skal 
hvile på laurbærrene, tager 
det grueligt fejl. For Gavin 
DeGraw og band hopper de-
termineret fra sang til sang 
den første halve time uden så 
meget som at trække vejret.

Det er forbløffende stramt 
spillet og eksekveret, og hvis 
man havde forventet en for-
sigtig gruppe popdrenge kæle 
blidt for deres instrumenter, 
får man et decideret chok. 
Det her ensemble har lige 
så lidt med pop at gøre, som 
bønnespirer har med salat.

Det er et gement rockband, 
der kommer direkte fra kon-
certer i Madison Square Gar-
den i New York og The Fo-
rum i London. Med alt hvad 
det indebærer af selvtillid, 
motivation og toptrimmet 
sammenspil.

”Follow Through” får 
granvoksne mænd omkring 
mig til at synge om kap med 
halvt så gamle kvinder. Det 
siger også en del om Gavin 
DeGraws popularitet, at en 
gruppe forretningsmænd, 
der ser ud til at have købt bil-
let spontant, skråler med på 
de fleste af sangene. Jeg kan 
heller ikke sige mig fri for at 
nynne veltilpas med på ”Sol-
dier” og kæmpehittet ”I Don’t 
Want To Be”.

rockens redskaber
Gavin DeGraw har ladet sig 
inspirere af Billy Joel, som 
han har turneret med, til at 
benytte mundskyl for at smø-
re stemmebåndene og halsen. 
Det virker tilsyneladende, for 
stemmen tager til i styrke, ef-
terhånden som han tømmer 
sprayen.

Selv om han serverer en let-
tere kvalm, amerikansk op-
sang til publikum om at for-
følge deres drømme, tilgiver 
man ham for selv at have ta-
get springet.

Ekstranumrene ”Fire” og 

”Not Over You” emmer må-
ske af poppens fortvivlede 
metaforer og klichéer, men 
de serveres med de bedste 

redskaber fra rock-skuret. 
Det er råt, voldsomt, bom-
bastisk og godt gammeldags 
gribende.

En fornem bookning for 
Posten, der hjertens gerne må 
diske op med flere tirsdags-
koncerter af denne kaliber.

Om koncerten
Posten, Odense, tirsdag:  
Gavin DeGraw

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

 ■Medlemmerne af gruppen 
”The 4 Seasons”starter i det 
mafiarelaterede miljø, men 
ser med deres talent for skar-
pe, iørefaldende popperler 
snittet til at lægge afstand til 
kriminaliteten.  Foto: Warner Bros

 ■Clint Eastwoods 
kække og lange 
musikfilm om krimi-
nalitet og 50’ernes 
popeksplosion finder 
aldrig rigtig sin egen 
stemme

kanske historie. Hans lange 
virke bag kameraet går lige 
fra gedigne genrefilm til hi-
storisk fyldige biografier om 
dem, der på godt og ond æn-
drede USA’s historie og for-
mede fremtiden. Det mest 
interessante fra Eastwoods 
hånd i de seneste årtier nok er 
det dobbeltsidede værk ”Flags 
of Our Fathers” og ”Letters 
from Iwo Jima”, der stak luf-
ten ud af krigsromantikken 
og beskrev Stillehavskrigen 
på en helt uventet måde.

Den biografiske ”Jersey 
Boys” cirkler nysgerrigt, men 
uden passion om den ame-
rikanske drøm. Tanken om 

at kæmpe sig til noget stort i 
kraft af talent og vedholden-
hed er central for den ame-
rikanske selvforståelse og i 
øvrigt også resten af verdens 
skeptisk-misundelige blik på 
stedet, hvor alt tilsyneladen-
de kan lade sig gør. Og som 
i de fleste film om succesens 
sødme, fører glitter og be-
rømmelse til et nyt fald. Og 
en mulig genopstandelse.

Væk fra gaden
Udgangspunktet er Frankie 
Valli (John Lloyd Young) og 
gruppen ”The 4 Seasons”, 
som med Vallis falsetstemme 
og optimistiske udstråling 

vandt Amerikas hjerter og 
sammen med ”The Beach 
Boys” hører til slut 50’ernes 
og start-60’ernes væsentligste 
popgrupper. 

Medlemmerne starter i det 
mafiarelaterede miljø, men 
ser med deres talent for skar-
pe, iørefaldende popperler 
deres snit til at lægge afstand 
til kriminaliteten.

Eastwoods film om drenges 
vej væk fra gaden og den lan-
ge, seje kamp mod stjernerne 
har potentiale, men står, når 
rulleteksterne løber over lær-
redet, blot som en skygge af, 
hvad den kunne have været. 
Ja, mest af alt ligner den med 

sit kække fokus på det italo-
amerikanske miljø og den 
meget direkte fortælleform, 
hvor skuespillerne konstant 
henvender sig til og inddra-
ger seeren, mest af alt en slap 
light-kopi af Martin Scorse-
ses gangsterklassiker ”Good-
felles” fra 1990. Den bliver 
simpelthen aldrig sin egen.

”Jersey Boys”’ har yder-
ligere problemer. Med en 
selvglad spilletid på over 130 
minutter strækker filmen ma-
terialet over meget mere end 
det uinteressante manuskript 
kan bære, og man fornemmer 
aldrig filmskaberens kærlig-
hed til fortællingen eller fin-

geraftryk på stoffet, og især 
manglen på dramatisk gen-
nemslagskraft i sidste halvdel 
er ved at kaste filmen fuld-
stændig af sporet. 

Helt forkert bliver det, da 
den mislykkede gammel-
mandsmakeup, der diskes 
op under afrundingen af den 
ujævne succesfortælling, sæt-
ter et kejtet og ufrivilligt mor-
somt punktum for en lang, 
sympatisk, men også tem-
melig fantasiløst og tørt ser-
veret fortælling. Og det er 
ærgerligt, for drengene spiller 
røven ud af bukserne, der er 
knald på den italiensk-ame-
rikanske-jargon, og kemien 

mellem skuespillerne er langt 
hen ad vejen tilstede. Første 
time lægger endda rigtig godt 
ud, men som karrieren, magt-
kampene og problemerne 
med at få ungdommens passi-
on for musikken forenet med 
voksenlivets tunge byrder 
skrider frem, virker filmen 

formmæssigt uinspirerende, 
småkedelig og repeterende.

Og da der endelig for alvor 
går hul på bylden omkring 
gruppens optræden i The Ed 
Sullivan Show i december, 
1962 er der ikke meget saft til-
bage i fortællingen, hvorefter 
filmen forfalder til de obliga-

toriske konflikter og skænde-
rier. Uden at det vel at mærke 
efterlader emotionel efter-
klang eller gør ondt på den 
fjerneste måde.

”Jersey Boys” (Amerikansk) Spilletid: 
134 minutter. 
Premiere i Cafe biografen, Nor-
disk Film Biografer og CinemaxX, 
Odense, Kino 1+2, Nyborg, Scala, 
Svendborg, Panorama, Middelfart, 
Langeland bio i Rudkøbing

Af Caspar Vang
kultur@fyens.dk

nu også mormor. Barnebarn 
Mads er på besøg, medens der 
ventes på en lillebror eller sø-
ster.

- Vi skal bage til jul, og jeg 
har lavet dej til vanillekranse 
og fundet julekageformene 
frem. Jul i september! Hvor-
for ikke, spørger Britta Kri-
stensen, som er i gang med at 
gøre bog-barnet til både E-
bog og lyd-bog.

- Jeg har lige slået på trom-
me for bogen i København. 
Den fik ikke for lidt, og tænk 
sig engang, boghandleren tog 
den. Det er sjovt at lege for-
lægger, siger Britta Kristen-
sen.

Kunstmalerindens dagbog
En livsstilsbog er selvfølge-
lig meget personlig. Jeg har 

skrevet korte afsnit fra mit 
liv. Mine møder med men-
nesker, og selvfølgelig tænkt 
på, hvad andre mennesker 
kan bruge fra mine erfarin-
ger. Kunsten må vi finde i os 
selv. Man skildrer altid dybe 
personlige oplevelser. Når 
mine malerelever peger på 
det, de har malet, og siger: 
Det dér er ikke mig. Så siger 
jeg: Hvem Fanden skulle det 
ellers være, griner Britta Kri-
stensen. Faktisk bliver livs-
stilsbogen ikke ”enebarn”. 
For en halv snes år siden var 
jeg begyndt på at skrive om 
mit liv som maler. Den blev 
ikke til noget dengang på 
andre forlag. Nu har jeg mit 
eget forlag, så når der er gået 
lidt tid vil forlaget ”Den in-
dre alpehue” udgive en bog, 
som skal hedde ”Kunstma-
lerindens Dagbog”. Den skal  
især handle om, hvordan vi 
udtrykker os gennem kun-
sten, siger Britta Kristensen 
på vej i køkkenet med barne-
barnet for at bage til jul i sep-
tember.

Af Marianne Kjær
makj@faa.dk

Flere filmanmeldelser
 Næste side

[ en fornem bookning for 
Posten, der hjertens gerne 

må diske op med flere tirsdags-
koncerter af denne kaliber.
Fra anmeldelsen

Måltid: Torsk med hamp og østers vandt en Gericke 
ved Årets Ret 2014. Kultursiderne i morgen


