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En keramiker  og en guldsmed og en masse flyvske eller  
snarere svømmende idéer er baggrunden for udstillingen 
Frieri til en Havfrue, der åbner onsdag i Svendborg og måske 
inddrager spor efter havfruen i Blåvand ...  Kultur i morgen

Rick Astley har haft en ”shitty 
morning” med bilproblemer 
og uendelige køer i Londons 
kaotiske morgentrafik. Al-
ligevel siger han pænt ”god-
dag” og understreger, at hans 
danske kone har givet ham et 
specielt forhold til Danmark, 
selv om vi ikke helt har styr på 
det med teen.

- Jeg drikker som mange 
andre briter en hel del te. På 
scenen har jeg altid en kop 
varm te med lidt honning i. 
Det er en psykologisk ting, 
som er blevet en indgroet 
vane over årene, siger Rick 
Astley.

Den 48-årige englænder er 
ikke helt tilfreds med kvalite-
ten af te i hustruens fødeland.

- Det er meget svært at 
finde morgen-te af rimelig 
kvalitet. Meget ofte er det en 
usædvanlig smag, som ikke 
gøres bedre af, at I sjældent 
putter mælk i teen, konstate-
rer Rick Astley, inden vi enes 
om at fokusere på musikken.

Slæbt med af konen
Torsdag aften optræder Rick 
Astley i Den Fynske Landsby, 
hvor han deler aftentimerne 
med tyske Nena. Den britiske 
popsanger har ikke udsendt 

et album i snart 10 år, men 
han har aldrig givet så mange 
koncerter som nu.

- Jeg optræder langt oftere 
i dag, end da jeg var verdens-
berømt for over 20 år siden. 
Dengang brugte jeg enormt 
meget tid på at leve op til 
pladeselskabernes interesser, 
så de kunne sælge plader og 
tjene penge på mig. Koncer-
terne tjente de ikke noget på, 
så de blev ikke prioriteret nær 
så højt. I dag skal jeg ikke sæl-
ge plader, men kun sørge for, 
at både publikum og jeg har 
en god aften, forklarer Rick 
Astley.

Hvis han skal analysere sig 
selv på scenen i dag i forhold 
til de hektiske slutfirsere og 
starthalvfemsere, er han ikke 
blot en mere moden musiker, 
men også en langt mere af-
slappet.

- Jeg har det sjovere end 
nogensinde på scenen. De  
aftener, hvor jeg kan spotte 
alle de mænd, der er slæbt 
med af deres koner, stå og 
synge med i stedet for at  
hente øl, har vi fat i noget af 
det essentielle ved koncerter. 
Det handler om at underhol-
de og blive underholdt. Læn-
gere er den ikke, siger Rick 
Astley.

Han optræder til mange 
80’er-festivaler, hvor han ty-
pisk spiller under en time, 
hvilket kun levner plads til 
hans største hits. Får han 
halvanden time, spæder han 
op med covernumre, der får 
publikum til at spærre øjne og 
ører op.

- Vi spiller både Daft Punk, 
AC/DC og Pharrell Williams, 
når lejligheden byder sig. Det 
er en bunke sange, vi har i 
baghånden og altid kan hive 
frem, så vi holder os skarpe og 
selv er underholdt på scenen. 
Hvis mine musikere udeluk-
kende spillede mine gamle 
hits år ud og år ind, ville de 
ikke være oppe på tæerne, 
som de er nu, konkluderer 
Rick Astley.

Berømt døgnet rundt
Han holder sig selv i mental 
og fysisk form ved at spille 
trommer i en punktrio ved  
siden af sin professionelle 
karriere. 

Sammen med to gamle 
venner kaster han sig over 
de punksange, han lyttede til 
som teenager.

- Vi spiller sjældent kon-
certer og udelukkende i for-
bindelse med velgørenheds-
arrangementer. I stedet for 
at tage ud at jage unge kvin-
der, som nogle midaldrende 
mænd gør, kanaliserer vi  
vores midtlivskrise ud gen-
nem punkmusik. Det ser ud 
til at holde den i skak indtil 
videre, siger Rick Astley og ler 
kækt.

Han har hjulpet mange 
mennesker gennem sit liv. 
Især i perioden efter, han sat-
te musikkarrieren på stand by 
i 1993.

- Efter jeg trak stikket, hav-
de jeg masser af tid til at stå til 
rådighed og bare være der for 
mine venner. Når de havde 
problemer med konen eller 
havde brug for en at snakke 
med, var min dør altid åben. 
Selv om jeg ikke åbnede et 
galleri, begyndte at designe 
møbler eller noget andet 
smart, var det på det person-
lige plan en givtig og vigtig 
periode i mit liv. Jeg kunne 
koncentrere mig om at være 
far, ægtemand og landede 
som ”normalt” menneske ef-
ter fem sindssyge år, hvor be-
rømmelsen fulgte mig døgnet 
rundt. Det gør den heldigvis 
ikke længere, siger Rick Ast-
ley.

Om koncerten
Den Fynske Landsby, Odense,  
torsdag klokken 20: Rick Astley  
og Nena

Punk holder 
Rick Astley  
på ret køl

 ■Efter fem turbu-
lente år droppede 
Rick Astley musik-
karrieren som blot 
27-årig i 1993

 ■Han gjorde 
comeback i 2001, men 
har siden seneste 
albumudgivelse i 
2005 udelukkende 
givet koncerter

 ■Rick Astley bekymrer sig 
ikke længere over, hvordan 
medierne skriver om ham. 
Sådan forholdt det sig ikke i 
1987, hvor han blev verdens-
berømt på kort tid og skulle 
affinde sig med en glubsk en-
gelsk tabloidpresse.  PR-foto

Richard Paul ”Rick” Astley  født 
6. februar 1966 i Newton-le-Wil-
lows i Lancashire, England.
Han slog igennem  med sit  
største hit ”Never Gonna Give 
You Up” i 1987. En sang, der sik-
rede ham førstepladsen på hitli-

sterne i 25 lande.
Han er den eneste  mandlige 
soloartist, der har haft sine  
første otte singler på den briti-
ske Top 10-liste. Da han ”stop-
pede” sin karriere som 27-årig i 
1993, havde han solgt 40 millio-

ner albummer. Han seneste to 
udgivelser fra 2001 og 2005 har 
solgt omkring 100.000 i hjem-
landet.
Rick Astley er gift  med danske 
Lene Bausager, der er filmpro-
ducent.

Richard Paul ”Rick” AstleyAf Simon Staun
sim@fyens.dk

Klassisk:  Søndag 15. juni synger den argentinske kontratenor 
Franco Fagioli for første gang i Danmark. Ved koncerten i Ti-
volis Koncertsal synger han arier af bl.a. Porpora, Vinci, Hasse 
og Pergolesi. Franco Fagioli bliver akkompagneret af barok-
ensemblet Il Pomo d’Oro og dirigenten Riccardo Minasi. (kry)

 ➤Kontratenor  PR-foto

Kultur:  Onsdag 4. juni vi-
ses dokumentarfilmen 
”Våbensmuglingen” om 
danske Niels Holck. Do-
kumentaren er en thriller, 
der fortæller den sande 
historie om Niels Holck 
og et af verdens største il-
legale nedkast af våben. 
Fire ton våben blev en nat 
i december 1995 kastet 
ned over Indien. Få dage 
senere vender Niels Holck 
tilbage til Danmark. Fil-
men vises i Cafébiografen, 
i Helios Teatret og i Ringe 
Bio klokken 19. Efter fil-
men vil der blive vist et in-
terview med de to hoved-
personer Niels Holck og 
Peter Bleach. (memh) 

idEAliSt På AfvEjE

Musik:  Den canadiske poet, 
historiefortæller og sang-
skriver Corin Raymond er 
på turné med ”The Senti-
mentals” og lægger i den 
forbindelse vejen forbi Fyn. 
Det sker i morgen 4. juni hos 
Vinspecialisten i Assens klok-
ken 17. 

Det danske band ”The 
Sentimentals” har selv in-
viteret Corin Raymond til 
at gøre dem selskab på de-
res turné rundt omkring i 
Europa. Corin Raymond vil 
byde ind med oplæsninger af 
sine digte og hans musikalske 

talent. Bandet mødte Corin 
Raymond sidste år i Toronto 
og har siden planlagt tur-
néen, der bringer dem forbi 
flere byer i Danmark samt 
Tyskland. (memh)

Canadisk poet gæster danmark  

 ■ I to uger giver Corin Ray-
mond koncerter i Danmark.

Musik:  Ansgars Kirke i Odense byder inden for til et spænden-
de musikalsk arrangement i morgen onsdag 4. juni. De unge 
organister fra det jyske musikkonservatorium er i centrum til 
denne aftens orgelkoncert. Programmet byder blandt andet 
på præludium og fuga i c-mol samt tre sonater. Komponisten 
bag er Felix Mendelssohn. Koncerten starter klokken 19.30.
(memh) 

Orgelkoncert i Ansgars Kirke

SCEnE
Kerteminderevyen
###¤¤¤

Revy er øjeblikkets kunst. Og 
selv i det mest hektiske prø-
veforløb må man trække en 
streg i sandet og sige: ”Sådan 
blev det”.

Den streg havde instruktø-
ren Ulla Thordal-Christen-
sen ikke trukket, inden Ker-
teminderevyens premiere. 
Helhedsindtrykket er ufær-
digt og famlende. Skuespil-
lernes ageren er præget af 
grund-usikkerhed i tekstbe-
handling og arrangement. 
Alt for ofte driver de planløst 
rundt på scenen eller står i ve-
jen for hinanden. 

Selv nok så gode skuespil-
ler kan ikke redde en dårlig 
tekst. Og de dårlige tekster er 
i overtal i Kerteminde. Nog-
le omskrivninger ville have 
gjort underværker. 

I første akt hæver kun en 
indfølt Jacques Brel-inspire-
ret vise, en sang om angiveri 
og en telefonshortie sig over 
det jævne. 

Sandkassetrakasserier
Heldigvis stiger kvaliteten 
mærkbart efter pausen. 

I ”Rød stue” er regeringens 
trakasserier flyttet ned i sand-
kassehøjde. Det er gjort et 
utal af gange før, men Jakob 
Haffs tekst er spækket med 
svidende svinere, som ensem-

blet serverer utrolig velop-
lagt.

Kim Hammelsvang er den 
perfekte poesiprinsgemal, 
og  Malene Melsens statur 
og diktion er Lange Grethe 
værdig. Melsen (selv)ironise-
rer på underfundig vis om at 
være høj som et fyrtårn. Mo-
gens Rex er kær som padde 
uden nuttetheds-faktor, og 
Hanne Hedelunds enfoldige 
lokaljournalist kan man kun 
holde af - om end hun roder 
vel meget rundt i dialekterne.

dobbelttydig scenografi
Mest malplaceret er en min-
desang til Richard Møller 
Nielsen. Uden tvivl velment, 
men jeg har svært ved at se 
dens berettigelse i en revy.

Scenografien er med sit vir-
var af printplader, indmad fra 
vhs-maskiner og cd-afspillere 
herligt dobbelttydig. Er vi fa-
ret vild i menneskehjernen 
eller spærret inde i et digitalt 
fremtidshelvede? Desværre 
er der ingen sammenhæng 
mellem scenografi og tekster, 
så svaret får vi aldrig. 

famlende revystart  
i Kerteminde

 ■Gode skuespillere 
kan ikke redde dårlige 
tekster, og de er i 
overtal i en revy, hvor 
svidende svinere og 
gode viser lyser op

 ■Bjarne, Helle, Manu og Margrethe (Mogens Rex, Hanne Hedelund, Kim Hammelsvang og Ma-
lene Melsen) er ved at være godt trætte af at lege rokade og samråd.  Foto: Kim Rune

 ■Dronning Margrethe (Malene Melsen) har indvilget i at danse 
til prinsgemalens digtoplæsning - for at få lyrikken til at glide 
lettere ned. Det er balletsko, hun har om halsen.  Foto: Kim Rune

Fakta om revyen
Tornøes Hotel,  Kerteminde, 
søndag: Kerteminderevyen.
Instruktion:  Ulla Thordal-Chri-
stensen.
Scenografi  og lysdesign: Jeppe 
Krogager Thompson.
Lyddesign:  Rudi Senf.
Koreografi:  Louise Davidsen.
Medvirkende:  Malene Melsen, 
Hanne Hedelund, Kim Ham-
melsvang Henriksen, Mogens 
Rex og Mads Nørby.
Kapelmester  og komponist: 
Peter Bom.
Spiller  sidste gang 5. juli.

Musik: ”I Kissed a Girl”, 
”Roar” og ”Unconditionally” 
er bare nogle af de hits, der 
har gjort sangerinden Katy 
Perry til én af de mest efter-
tragtede sangerinder i ver-
den. Nu kommer den 29-åri-
ge hitmager til Danmark og 
giver koncert. Hun runder 
nemlig Jyske Bank Boxen i 
Herning, når hun som en del 
af sin verdensturné kommer 
til Europa i 2015.

Katy Perry er ikke helt 
ubekendt med Danmark, 
hvor hun spillede i 2009. 
Hendes søster er gift med en 
dansk mand, og Katy Perry er 
før blevet set på hemmeligt 
visit i København. (newspaq)

Katy Perry  
til Herning

Se musikvideoen til Rick Astleys ”Ne-
ver Gonna Give You Up” og Nenas 
”99 Luftballons” på www.mitfyn.dk

Læs interview med Hanne Hedelund, 
Malene Melsens dagbog, portræt af 
Mads Nørby og reportage fra premi-
eren på www.mitfyn.dk

Af Lene Kryger
kryger@fyens.dk

[ det er meget svært 
at finde morgen-te af 
rimelig kvalitet. Meget 
ofte er det en usæd-
vanlig smag, som ikke 
gøres bedre af, at  
i sjældent putter mælk 
i teen.
Rick Astley


