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Kultur

Drama
”Short Term”
#####¤

Amerikanske Destin Da-
niel Crettons sympatiske 
og levende ”Short Term 12” 
fortæller med ægte empati, 
interesse og indlevelse om 
hverdagen på en døgninsti-
tution, hvor kriseramte unge 
opholder sig til kommunen 
kan få dem anbragt eller 
sendt videre i systemet.

Afsættet er Crettons egen 
novellefilm af samme navn 
fra 2008, men med spille-
filmsudgaven af stort set sam-

Problembørn og problemvoksne

 ■Hverdagen på en døgninsti-
tution skildres med empati og 
indlevelse i de kriseramte un-
ges liv.  Foto: Camera Film

science fiction
”The Hunger Games : Mockingjay 
- Del 1”
###¤¤¤

På bundlinjen handler det om 
at vælte magthavere og un-
dertrykkere. Såre simpelt.

”The Hunger Games”-
serien, der med ”Mocking-
jay - Del 1”, er nået til tredje 
kapitel, er tydeligvis et barn 
af 70’ernes subversive og 
frustrerede bølge af para-
noid, venstreorienteret hip-
pie-science fiction, hvor den 
egentlige drivkraft bag den 
ydre action er retfærdighed-
størst og samfundsomvælt-
ning. En frisk start med folket 
ved roret.

Fra dødsløbet i Paul Bartels 
”1984”-inspirerede sportsun-
derholdningsparodi ”Døds-
race 2000”, fremtidsgladia-
torarenaen i Paul Michael 
Glasers ”Sidste chance” og 
den ultravoldelige rulleskøj-
tesport i Norman Jewisons 
”Rollerball” spirer voldfa-
scinationen i ”The Hunger 
Games”, der præsenterer os 
for en grusom kamp på liv og 
død. Elsket af alle og iscenesat 
af staten, Capitol, ledet af den 
nådesløse præsident Snow.

Langt tilløb til finalen
 ■Tredje kapitel i 

filmatiseringerne 
af Suzanne Collins’ 
bøger om Katniss 
Everdeen bevæger 
sig stilfærdigt ud af 
gladiatorarenaen 

 ➤Det er nu

Hvem: Søren Møller, tea-
terchef, Fredericia Teater 
Hvad: Premieren på mu-
sicalen ”Mit livs historie”  
Hvor: Fredericia Teater 
Hvornår: I aften, tors-
dag, kl. 19.30

 ■  Med tomandsmusicalen 
”Mit livs historie”, som efter-
følger ”Den lille havfrue”, går 
Fredericia Teater fra mega til 
mini. Hvordan undgår I, at det 
bliver en flad fornemmelse?
- Vores erklærede mål er at 
tilføre noget nyt til musical-
genren, og at historien altid 
kommer i første række. Der-
for har ”Mit livs historie” lige 
så stor berettigelse som ”Den 
lille havfrue”.  

 ■  Hvordan vil du beskrive 
”Mit livs historie”?
- Som én lang karakter- el-
ler dannelsesrejse, der tilmed 
begynder med klimaks. Men 
det går først op for én, når 
forestillingen slutter. Så for-
står man, hvad der ligger bag 
de to personers relation - og 
så bliver det for alvor rø-
rende.   

 ■Det er en forestilling om 
venskab?
- Ja, manuskriptet vil minde 
os om den slags nære ven-
skaber, der af en eller anden 
grund løber ud i sandet. Det 
er en fin og poetisk, men 
alt andet end påtrængende, 
forestilling om savn og tab. 
Det er lidt af en udfordring 
at følge med, for handlingen 
springer konstant i tid. Men 
når man alligevel får en god 
og organisk fornemmelse af 
de to mænds udvikling, skyl-
des det, at manuskriptet er så 
begavet.

 ■Med to skuespillere og tre 
musikere kan man vel kalde 
”Mit livs historie” en lowbud-
get-forestilling? 
- ”Mit livs historie” er hi-
storiefortælling i sin rene-
ste form - blottet for pomp, 

pragt og dansesekvenser. 
Derfor er det altafgørende, at 
manuskript og musik går op 
i en højere enhed. Skuespil-
lerne Lars Mølsted og Søren 
Scheibye kommer lige fra 
”Den lille havfrue”, og især 
for Søren, der spillede mågen 
Skralde, er det en brat om-
væltning.

 ■Hvem er de tre musikere,  
og hvad er musikkens rolle?
- Orkestret er et rent Oden-
se-baseret: tangentspilleren 
Thomas Møller, guitaristen 
Steffen Schackinger og saxo-
fonisten Morten Øberg. Mu-
sikstilen minder om Stephen 
Sondheim (”A little Night 
Music”, ”Sunday in the Park 
with George” og ”Sweeney 
Todd”, red.), men med mere 
poppede undertoner. Og 
som den bedste filmmusik er 
forestillingens musik med til 
- umærkeligt - at bære histo-
rien frem og forstørre den.

 ■Det er endnu en gang lykke-
des jer at få en Europapremiere 
til Fredericia. Hvordan? 
- Man kunne tro, at det er ren 
Disney-effekt, for vi har jo 
haft stor succes med ”Alad-
din” og ”Den lille havfrue”, 
men i virkeligheden bygger 
vores tætte forhold til den 
amerikanske og engelske 
musicalscene på netværks-
kontakter, der går 10-15 år 
tilbage. Da jeg i går tog imod 
forfatteren Brian Hill og 
komponisten Neil Bartram, 
der har skrevet ”Mit livs hi-
storie”, spurgte de, om vi i 
grunden er klar over, hvor 
fuldstændig forbilledligt et ry 
Fredericia Teater har i New 
York. Det bekræfter os i det 
rigtige i, at vi insisterer på 
aldrig at gå på kompromis 
ved at sætte store navne på 
plakaten, men altid vælger de 
bedste til rollerne. Hos os er 
det altid forestillingen, der er 
stjernen!

Af Lene Kryger
kryger@fyens.dk

- Forestillingen  
er altid stjernen

 ■Teaterchef 
Søren Møl-
ler  går alitid 
efter forestil-
linger med 
en god histo-
rie.  Arkivfoto: 
Peter Honoré, 
Fredericia  
Dagblad

Koncert
Mew
#####¤

Jeg har hørt omkring 10 kon-
certer med Mew. Tirsdag af-
ten på Posten er alligevel no-
get ganske særligt. Det er min 
første indendørskoncert med 
bandet, der med bassist Johan 
Wohlerts tilbagevenden både 
medlemsmæssigt og musi-
kalsk er tilbage ved udgangs-
punktet.

Det var produceren Mi-
chael Beinhorn, der anmo-
dede bandet om at få Wohlert 
tilbage i folden, fordi han sav-
nede den vildskab, pondus og 
rockede bund, hans potente 

tirsdags-triumf for        mew  ■Posten var nærmest  
forvandlet til et sort hul, 
hvilket den enkle og dunk-
le scenografi og lyssætning 
matchede.

 ■Mew gav gruppens 
sidste koncert på 
efterårets miniturné 
på Posten, hvor publi-
kum fik fuld valuta fra 
et revitaliseret band

basspil er synonym med. Der 
går ikke længe, før man for-
nemmer, at det var den helt 
rigtige beslutning. Wohlert 
stråler euforisk fra scenekan-
ten, og entusiasmen smitter 
af på resten af bandet, der le-
verer én af de absolut bedste 
præstationer, jeg har overvæ-
ret.

De store udendørs festi-
valkoncerter har bestemt 
været fine, men den fortæt-
tede stemning, der indhyller 
Mews sange på Posten har 
uvurderlig betydning især for 
Jonas Bjerres vokal.

Mews kompositoriske ta-
lent er mageløst, og på ”Apo-
calypso” fra mesterværket 
”And The Glass Handed Ki-
tes” fra 2005, smelter him-
mel og helvede sammen til en 
storladen rocksymfoni. Jonas 
Bjerres engleagtige falset ud-
gør den perfekte modvægt 
til Bo Madsens aggressive 
guitarfigurer og Silas Graaes 
brutale trommespil. Det er 

et eksplosivt inferno med en 
tekst, jeg knap 10 år efter ikke 
kan afkode. Men gør den kun 
mere dragende og mystisk.

en magisk aften
Den jazzede ”Symmetry” er 
et vidnesbyrd om, hvor kom-
petent og alsidig en sanger, 
Bjerre er. Kun akkompagne-
ret af pianisten Nick Watts, 
giver han sangen en ængste-

lig nerve, som forplanter sig 
i publikum. Ikke at vi står og 
ryster som espeløv, vi mærker 
bare tyngden og alvoren af 
hvert et ord.

Jeg har hørt The Eclectic 
Moniker flere gange på Po-
sten, og da Mew sætter gang 
i lyden af olietønder og xylo-
foner på den calypso-inspire-
rede ”Hawaii”, slår det mig, 
at Mew kom dem flere år i 

forkøbet. Sangen er endnu et 
bevis på Mews unikke evne til 
tempo- og styrkeskift i melo-
dierne, når de skifter fra ufar-
lig leg i sandet til voldsom 
kamp i livsfarlige bølger.

Mew har sløjfet den visu-
elle del af deres koncerter, 
hvor psykedeliske videoer har 
flimret på bagtæppet. Der er 
skåret helt ind til benet med 
simpel lyssætning, der på in-
gen måde fjerner fokus fra 
musikken. Og sangene kan i 
den grad stå alene.

Alene de tre ekstranumre 
”Special”, ”Zookeeper’s Boy” 
og ”Comforting Sounds” be-
rettiger en topkarakter. Bo 
Madsen skifter guitar mellem 
de to første sange, der ligesom 
på album smelter sammen til 
otte minutters drømmende 
ekstase. Sangene emmer af 
en helt særlig melankoli og 
angst, som er umulig ikke at 
blive draget og næret af. Pub-
likum suger i hvert fald lystigt 
til sig, så de kan synge med på 

 ■”The Hunger Games: Mockingjay - Del 1” er næstsidste afsnit om Katniss Everdeen.  
”Del 2” får premiere i november 2015.  Foto: Nordisk Film

Et fremtidigt, klasseind-
delt Nordamerika styres med 
hård hånd fra Capitol, og 
masserne bedøves med død-
bringende glitterunderhold-
ning fra tv-programmet, der 
lynhurtigt har fået vinderne 
Katniss (Jennifer Lawrence) 
og Peeta (Josh Hutcherson) 
gjort til stjerner. Deres stjer-
nestatus gør dem til helte og 
forbilleder. Hvilket er far-
ligt for staten, da de åbenlyst 
sympatiserer med oprøret.

Snow forsøger at dræbe 
dem i en overraskelsesrunde, 
men Katniss reddes i sidste 
øjeblik af oprørere fra distrikt 
13, mens distrikt 12, hvor hun 
kommer fra, jævnes med jor-
den af militæret.

Det er her, Francis Law-
rences ”The Hunger Games - 

Mockingjay - Del 1” tager fat. 
Med Peeta i kløerne på Snow, 
og Katniss på flugt. Modstræ-
bende indvilliger hun i at bli-
ve modstandsalliancens for-
billede og oprørsikon. Hun 
har antændt håbet og skal nu 
puste til gløderne, der skal få 
revolutionen og oprøret mod 
Capitol til at eksplodere.

I modsætning til de solide 
og helstøbte forgængere vir-
ker ”Mockingjay - Del 1” som 
en halv film, hvad den selvføl-
gelig også er. 

Man savner forgængernes 
afrundethed og efterlades ir-
riteret med en frustrerende 
cliff hanger efter noget, der 
føles som to timers kompe-
tent og professionelt tilløb 
til den store finale. Som først 
kommer efter pausen. Og det 

er ærgerligt, for i modsæt-
ning til flere serier og fæno-
mener rettet mod det yngre 
publikum, så er ”The Hun-
ger Games” en prægtig, be-
gavet og småsubversiv main-
streamunderholdning med 
styr på forbillederne, kærlig-
hed til genren og hjertet på 
rette sted.

Premiere i Nordisk Film Biografer 
og CinemaxX, Odense, Kerteminde 
Kino, Kino 1+2, Nyborg, Scala, 
Svendborg, Nr. Aaby Bio, Helios, 
Faaborg, Panorama, Middelfart.

”The Hunger Games : Mockingjay - 
Del 1” (Amerikansk) Spilletid: 123 mi-
nutter. Tilladt for børn over 11 år.

Af Caspar Vang
kultur@fyens.dk

 ■Fællesskabet sejrer 
i Destin Daniel Cret-
tons indieperle om 
unge og voksne i en 
lille døgninstitution

me fortælling lykkes det film-
skaberne at komme dybere 
ind i historien og figurerne og 
samtidig ramme et bredere 
publikum. 

Et nyt barn og en ny plejer 
ankommer til døgninstitu-
tionen Short Term 12 samme 

dag. Nænsomt, men præcist 
føres vi herved ind i institu-
tionsdagligdagen, der belyses 
fra to poler. Fra de krænkede, 
udsatte og knækkede børn - 
og fra plejerne, der er til stede 
for at skabe trygge omgivelser 
for børnene, men naturligvis 
berøres dybt af de unge skæb-
ner.

Bomben falder, da Grace 
(Brie Larson) og kæresten 
Mason (John Gallager Jr.) skal 
være forældre og fremtidsud-
sigterne uundgåeligt spejles i 
institutionsbørnenes skæb-
ner. Både Grace og Mason 
har oplevet svigt og frygter, at 
de ikke er i stand til at bryde 
den sociale arv. Spørgsmålet 
er grundlæggende om de ting, 
de prædiker over for børnene, 
overhovedet er noget værd 
overført på de voksnes liv?

De virkelige stjerner, der 
gør en lille film stor, er natur-

ligvis skuespillerne, og som 
neo-realismen foreskriver, 
anvendes ukendte ansigter til 
stor effekt.

Det føles simpelthen som 
ægte mennesker, følelser og 
skæbner, vi sidder og kig-
ger på, og da en ung, 18-årig 
knægt rapper sig ud af tan-
kerne omkring moderens 
omsorgssvigt og en krænket 
pige digter en rørende histo-
rie om hajens og blæksprut-
tens umage venskab, over-
giver man sig simpelthen til 
Crettons helt fantastiske film 
tilegnet de kuede, de glemte 
og de misbrugte.

”Short Term 12”. Amerikansk, 96  
minutter, tilladt for børn over 11 år. 

Premiere i Cafe biografen, Odense.

Af Caspar Vang
kultur@fyens.dk

den magiske omkvæd ”Are 
you my lady, are you?”.

”Comforting Sounds” fuld-
ender en magisk aften med 
sit enestående, langtrukne 
klimaks, der giver kuldegys-
ninger i den glohede sal. Jo-
nas Bjerre skriger sin sidste 
luftmolekyler ud, mens den 
voluminøse melodi i en flere 
minutter lang frekvens opslu-
ger alt omkring sig som et sort 
hul. Få bands i Danmark kan 
skabe så intenst og fortættet 
et lydbillede som Mew, og 
Posten må gerne lægge scene 
til en lignende triumf i nær 
fremtid. Hverdag eller ej.

Om koncerten
Posten, Odense, tirsdag: Mew

Af Simon Staun
Foto: Peter Leth-Larsen
sim@fyens.dk, pll@fyens.dk

se flere koncertfotos på mitfyn.dk

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

stine alene på scenen.  Stine Bramsen optræder i aften på Posten. Det er 
hendes første turné som solomusiker, siden hun forlod Alphabeat tidligere 
på året. Læs om hendes rolle som sangskriver og mor.  Kultur i morgen

mere kulturstof
 Forrige opslag


