
Søndag 31. august 2014{ FyensStiftstidende26 Søndag 31. august 2014 FyensStiftstidende { 27

Kultur
Kulturredaktør:
 Lene Kryger, 65 45 51 65,
 kryger@fyens.dk
 
 Souschef
Anette L. Hyllested, 65 45 51 31,
 ahy@fyens.dk

Journalister i Odense:
 Christian Friis  65 45 51 67,   
cfri@fyens.dk
 Simon Staun,  65 45 51 60,  
sim@fyens.dk
 Morten Vilsbæk, 65 45 51 68,
 mvi@fyens.dk

 Malene Birkelund, 65 45 51 82, 
mal@fyens.dk

Pressemeddelelser sendes til: 
 E-mail: kultur@fyens.dk

Journalister i Svendborg:
 Iben Friis Jensen, 63 45 21 11, 
ibfj@faa.dk
Marianne Kjær, 63 45 21 51, 
makj@faa.dk

Kulturkalenderen:   
Telefontid:  man-fre: 9-17, 
 63 45 23 26,
 kulturlister@fyens.dk

Redigeret af:   
Ingelise Nygaard Rasmussen

 ■Tor Fruergaard var stolt og glad, da han fredag aften modtog 
prisen for årets bedste danske kortfilm.  Foto: Christian Friis

 Vinderen af årets bedste dan-
ske kortfilm blev instruktør 
Tor Fruergaard fra Køben-
havn med filmen ”Growing 
Pains” eller ”Vokseværk”, 
som den hedder på dansk.

Filmen, en animations-
kortfilm, handler om en ung 
mand, som er proppet med 
hormoner og overvåget af en 
emsig mor. 

Og da han møder drøm-
mepigen, er der først for alvor 
problemer at slås med.

Filmen fik dog ikke kun pri-
sen for den bedste kortfilm, 
men også en såkaldt ”Special  
Mention” i konkurrencen for 
animationskortfilm.

- Jeg havde håbet på ani-
mationsprisen, men jeg hav-
de ikke i min vildeste fantasi 
forestillet mig, at jeg skulle 

vinde prisen for den bedste 
danske kortfilm, sagde en ty-
delig stolt Tor Fruergaard ef-
ter fredagens award-show på 
Magasinet.

Næste skridt er en Oscar
Med prisen for årets bedste 
danske kortfilm følger for-
uden en check på 25.000 kro-
ner også en direkte kvalifice-
ring til Oscar Akademiet, og 
det er ifølge Tor Fruergaard 
kun en ekstra bonus.

- Det er helt ”mind blo-
wing”. Det er med til at skabe 
fokus og opmærksom om-
kring filmen, forklarede han 
og fortsatte:

- At Michael Kvium siger, 
at det arbejde, jeg har lavet, er 
fejlfrit, det er jo helt vildt.

Selvom glæden i fredags 
var stor, var det ikke alle nær 
Tor Fruergaard, som var lige 
glade. 

Han havde nemlig sin kone 
og deres tre måneder gamle 
datter med, som på et tids-
punkt fik nok af de høje lyde 
under showet.

Af Christian Friis
cfri@fyens.dk

Kortfilm med 
vokseværk vandt

 ■Den bedste danske 
kortfilm gik til Tor 
Fruergaard, som nu 
er Oscar-kvalificeret

 En uge med masser af kulørte 
og konfronterende kortfilm 
under Odense International 
Film Festival 2014, OFF 14, 
slutter i aften.

Er du en af dem, der ikke 
har nået at se alle de film, du 
ville, eller har du slet ikke fået 
set en eneste, så er der heldig-
vis håb forude.

Fra klokken 20 i aften sen-
der DR K 13 udvalgte kort-
film fra OFF 14.

- Det er mega fedt. Vi har 
arbejdet hårdt for at få etab-
leret det her samarbejde med 

DR, og jeg synes også, at det 
understreger vores position. 
Det er alle sammen kortfilm, 
som er hentet fra vores festi-
val, siger festivalleder Birgitte 
Weinberger og tilføjer:

- Bare fordi man bor i Ska-
gen, skal man jo ikke snydes 
for det fantastiske format, 
som kortfilm er. Nu har alle 
mulighed for at se nogle af fil-
mene i fjernsynet.

De 13 udvalgte kortfilm, 
som i aften vises på DR K, vil 
også blive sendt igen senere i 
år. (cfri)

Filmfestivalen  
fortsætter på DR

Bøger.  Odense Centralbibliotek fejrer 90-års fødselsdag i 
oplysningens tjeneste med udstilling, der i ord og billeder 
genopliver gamle dage - også dem for ikke så længe siden.  
Kultur i morgen 

Tina Dickow Danielsen , født 14. 
oktober 1977, opvokset i Åbyhøj 
i Aarhus.
Har siden 2000  haft sit eget pla-
deselskab, Finest Gramophone, 
der har udgivet alle hendes 
plader.
Hun har udgivet seks  studieal-
bummer og ”The Road to Gävle”, 
som er soundtrack til filmen 
”Oldboys” fra 2008, samt flere 
opsamlinger og liveplader. 
I 2008 vandt hun  Kronprinspar-
rets Kulturpris. Derudover har 
hun blandt andet vundet P3-
prisen, to Robert-priser og er 
kåret til Årets Danske Sanger-
inde tre år i træk.
Hun flyttede til London  i 2002 
og vendte hjem til Danmark i 
november 2009. I efteråret 2011 
flyttede hun til Island med sin 
kæreste Helgi Jónsson, som hun 
blev gift med i juli 2014.
www.tinadickow.dk

Blå bog

Det er sønnen Emil på to, 
der stikker hovedet frem, da 
den solide dør ind til entréen 
i funkishuset åbnes. Det lig-
ger i første række ned til van-
det på tangen Seltjarnarnes 
med udsigt til Esja-bjerget 
på modsatte side af fjorden 
Kollafjördur. Solen luner sta-
dig sidst på aftenen, da Tina 
Dickow hilser velkommen 
med drivvådt brusebadshår.

- Kan vi ikke køre en tur i 
stedet for at sidde her? Min 
mand skal til at putte bør-
nene, foreslår Tina Dickow 
og henter en halv flaske kold 
hvidvin og to glas som lokke-
mad.

Vinen og glassene bliver 
lagt i den ene af den enorme 
firhjulstrækkers barnestole. 
Bagagerummet er stort nok 
til et helt bands udstyr, hvis 
der er brug for det. Der lig-
ger kun en enkelt guitar, som 

Tina Dickow har med ”for en 
sikkerheds skyld”. Vi havde 
såmænd ikke behøvet at køre, 
for destinationen er blot en 
kilometer væk for enden af 
Seltjarnarnes, hvor et fyrtårn 
holder vagt. Det er den slags 
scenerier, der ubevidst har 
været med til at forme hendes 
sjette album ”Whispers”.

- Jeg mener ikke, at jeg 
grundlæggende har forandret 
min måde at lave musik på, 
efter jeg er flyttet til Island. 
Men der er en anden form 
for plads heroppe, som man 
uundgåeligt bliver formet af. 
Man kan måske høre, at der 
findes mange, lange landeve-
je, hvor der er plads til begge 
sider. Det er stort og smukt, 
uden at der nødvendigvis sker 
særlig meget. I Danmark er 
der en tendens til, at der både 
i livet og musikken skal ske 
noget konstant. Man skal hele 
tiden taktfast videre, og det 
giver ikke den samme plads i 
musikken, som jeg måske har 
fundet frem til på ”Whispers”, 
siger Tina Dickow.

Pynten er pillet af
Hendes islandske mand Hel-
gi Jónsson har siden 2008 
været hendes kollega. Deres 
makkerskab har haft stor be-
tydning for hendes sanges ud-
vikling. Blandt andet i måden 
at udvælge instrumenter, selv 
om det indimellem skyldes 
tilfældigheder.

- Vi taler om musik kon-
stant, og så falder man nogle 
gange over noget, der kan 
bruges. En dag talte vi om 
en duduk, der engang blev 
brugt på et Paul McCartney-
album. Det er et armensk 
instrument, som vi fandt en 
fed sampling af til det nye al-
bum. Det er ren fis og ballade, 
som opstår, når to musiknør-
der bor sammen. Men det er 
også et bevis på en eventyr-

lyst, som har været med til at 
definere det utroligt simple 
univers, jeg har været meget 
forhippet på at skabe denne 
gang, siger Tina Dickow.

Helgis betydning for hen-
des karrieres forløb skal ikke 
undervurderes. Selv kalder 
hun den altafgørende.

- Hvis ikke det var for Hel-
gi, havde jeg med stor sand-
synlighed ikke lavet musik 
i dag. Jeg var kørt træt i mig 
selv og syntes, at mine sange 
var kedelige. Det var først, da 
jeg hørte dem igennem ham, 
at lysten vendte tilbage. Plud-
selig kunne jeg høre de åbne 
vidder, jeg søgte efter. Senere 
indgydede han mig modet til 
at præsentere alle mine idéer i 
stedet for kun at spille de sik-
re kort. Med Helgi er jeg ikke 
bange for at få svaret: ”Hold 
kæft, hvor er det ringe”, som 
jeg var engang. Ærligheden 
betyder alverden, konstaterer 
Tina Dickow.

Da hun begyndte at ind-
spille plader, forsøgte hun 
med egne ord at komplicere 
både tekster og akkorder, så 
folk skulle tro, at hun var ra-
sende intelligent. Den frem-
gangsmåde er nærmest en 
diametral modsætning til ar-
bejdet med ”Whispers”.

- Det har handlet om at 
forsimple, forsimple og for-
simple. Det er eksempelvis 
første gang, jeg har skrevet en 
sang med blot tre akkorder. I 
dag bruger jeg også et sprog, 
som hverken er pyntet eller 
opstyltet, siger Tina Dickow.

Anonym på Island
Fem af sangene på albummet 
er skrevet til filmen ”En du 
elsker” med svenske Mikael 
Persbrandt i hovedrollen. At 
skrive sangene med en mand 
i tankerne har været en givtig 
proces.

- Jeg har oplevet, hvor fedt 

Endelig 
blev Dickow 
moden

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Anmelder Rune Moesgaard kalder 
Tina Dickows album ”Whispers” for 
”karrierens bedste” og giver det fem 
stjerner. Læs anmeldelsen på www.
mitfyn.dk allerede nu og i kulturma-
gasinet fredag 5. september

 ■Om det er dagligdagen i Island, ringen på fingeren eller børnenes 
skyld er svært at afgøre. Én ting er dog sikkert: Tina Dickow er siden 
forrige albumudgivelse gået fra at være en enspænder på frihjul til en 
gift tobørnsmor med et ansvar, der har overvældet og modnet hende

 ■Tina Dickow har fanget 
stemningen i Islands natur, 
som hun bor tæt på sammen 
med sin islandske mand og to 
børn.  Foto: Simon Staun

det var at få lov til at sidde og 
brumme i et hjørne, hvilket 
jeg aldrig har givet mig selv 
lov til. Det var også en øjen-
åbner at få lov til at hviske lidt 
ind i mikrofonen i stedet for 
altid at synge af mine lungers 
fulde kraft. Rent teknisk har 
det overrasket mig, hvor godt 
resultatet kan blive, når ”in-
puttet” er lavt. Det lyder mere 
varmt og lækkert, hvis det er 
sunget afdæmpet, konklude-
rer Tina Dickow.

Undervejs har hun spurgt 
sine nærmeste venner og kol-
leger, om de troede, det ville 

være farligt for hende at gå 
nye, vokale veje.

- Jeg var bange for, hvad 
publikum ville tænke, når 
de hørte et nummer som 
”Whispers”. Hvem er den 
sure mand, der synger så 
vrængende? Ville de vende 
mig ryggen? Det mente de 
ikke ville ske, siger hun og ler.

En række kvinder på aften-
tur hilser på os. Måske kender 
de Tina Dickows mand. Må-
ske er de bare høflige. For den 
danske sanger er stadig rela-
tivt anonym i Island.

- Islændingene kender stort 
set intet til mig eller min mu-
sik. Jeg har spillet en enkelt 
intimkoncert heroppe i maj, 
da der ikke var nogen i min 
mands familie, der anede, 
hvad vi lavede. Det er ikke 
mere end en uge siden, at det 
lokale Se & Hør ringede for at 

høre, om det var rigtigt, at jeg 
boede her og var blevet gift 
med Helgi. Det passer os helt 
fint at være anonyme herop-
pe, siger Tina Dickow.

Faste rammer vejer tungt
Det kan godt  være, at hun 
ikke bliver genkendt på ga-
den, men livet i Island er ikke 
mindre hæsblæsende, end da 
hun boede i Holsteinsgade på 
Østerbro i København.

- Mit liv er blevet hæsblæ-
sende på en helt anden måde 
end før. Jeg har krampagtigt 
holdt fast i filosofien, at man 
kan, hvad man vil. Men det 
kan man altså ikke, når man 
er gift, har to børn, bor på Is-
land og har et job, hvor halv-
delen af tiden går med at rejse 
verden rundt. Vi er mange 
”superkvinder”, der gerne vil 
tro, at man kan få det hele 

på samme tid. Jeg har grad-
vist måttet erkende, at jeg 
var nødt til at drosle ned med 
koncerterne, hvis det skulle 
hænge sammen med famili-
en, siger Tina Dickow.

Det gik fint med at turne-
re med sønnen Emil, da han 
var lille. Men med lillesøster 
Jósefína er det ikke længere 
muligt.

- Det kan være sjovt at have 
børn med på turné. Men man 

må også erkende, at de hjem-
lige rutiner betyder alverden 
for dem. Det har store konse-
kvenser for så små børn, hvis 
mor og far igen pakker kuf-
ferterne og er væk en week-
end eller en uge. Derfor siger 
jeg nej til mange koncerter 
for øjeblikket, konstaterer 
Tina Dickow.

De færre koncerter og der-
af følgende faste rammer har 
betydet, at hun med egne ord 

endelig er blevet moden.
- Det har ikke været fedt 

at flakke rundt i så mange år, 
som jeg har gjort. Jeg har le-
vet mange år uden på nogen 
måde at skulle stå til ansvar 
for andre end mit publikum. 
Hverken mine venner el-
ler min familie regnede med 
mig. Det er ikke en måde at 
leve sit liv på, og det er først 
de senere år, jeg for alvor har 
fået noget, jeg kan måle min 
lykke udfra. Derfor tager jeg 
med kyshånd imod den struk-
tur som ægteskab og børn ka-
ster af sig, siger Tina Dickow.

Håret er efterhånden tørt, 
og glasset med hvidvin er 
drukket. Men inden vi begyn-
der at tage billeder med blødt, 
nordatlantisk sensommerlys, 
kan Tina Dickow ikke slippe 
ordet modent.

- Den kommer jo snigende 

den forbandede modenhed. 
Indimellem har jeg stadig lyst 
til at flytte hjem til mine for-
ældre i Aarhus og ikke være 
tvunget til at være hende den 
voksne. Det er fandeme hårdt 
arbejde, sukker hun.

En sms bipper i samme øje-
blik på hendes telefon. Bør-
nene sover.

[ Hvis ikke det var for Helgi, 
havde jeg med stor sand-

synlighed ikke lavet musik i dag. 
Jeg var kørt træt i mig selv og syn-
tes, at mine sange var kedelige.
Tina Dickow, sanger og musiker

Odense
Film
Festival


