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Et spritnyt album er grunden til, at 
jeg sidder over for en formiddagstræt 
Rasmus Walter. Han er blevet holdt 
vågen det meste af natten af sin knap 
toårige søn med gummebetændelse.

At farmand er urimeligt træt, mær-
ker man ikke på popsangeren, der kro-
nisk smilende indvilliger i at blive stil-
let 10 spørgsmål med udgangspunkt i 
kronologiske punktnedslag i hans 10 
nye sange.

- Det lyder som en spændende idé. 
Jeg kan dog ikke garantere, at jeg kan 
svare på alle spørgsmål, da jeg ikke 
altid ved, hvor ordene i mine tekster 
kommer fra. Men lad os bare køre, 
siger Rasmus Walter og læner sig frem 
i stolen i køkkenet i pladeselskabet 
Playground Musics lejlighed på Strø-
get i København.

 ■ ”Kamp til stregen” - hvornår har du 
sidst fået det og af hvem?
- Det er først og fremmest mig selv, 
der dømmer og vejer min musik, 
fordi jeg har store ambitioner. I det 
her fag er man tvunget til at præstere, 
hvis man vil overleve. Da jeg spillede 
i bandet Grand Avenue, levede jeg i 
lange perioder af muggent rugbrød, 
fordi jeg insisterede på først og frem-
mest at ville være musiker. Ikke vug-
gestuemedhjælper, der spillede musik 
i sin fritid. Med den tilgang gav jeg 
mig selv så meget kamp til stregen, at 
jeg indimellem måtte ringe hjem til 
mine forældre for at få sendt 500 kro-
ner til mad. At gå solo gav også et stort 
pres, fordi det er mit navn på plaka-
ten. Men jeg havde behov for at stå på 
egne ben, selv om jeg følte mig helt og 
aldeles nøgen i starten. Nu er det hel-
digvis gået rigtig godt, og det er fint 
at få rosen selv. Men hvis det var gået 
skidt, havde det udelukkende været 
mit ansvar.

 ■ ”Alt det, vi længes efter” - Hvad ser du 
for dit indre, når du synger om længsel?
- I virkeligheden synger jeg nok mere 
om udlængsel end længsel. Jeg har 
altid været ekstremt rodløs og må-
ske endda dyrket det. Engang rejste 
jeg med min bror til Frankrig, hvor vi 
havde planlagt at tilbringe en uge. Vi 

Walter har 
endelig 
fundet hjem
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 ■Fotojournalisten Casper Ty-
bjerg taler på Naturama.

Foredrag:   Casper Tybjerg, 
en af Danmarks bedste foto-
journalister med mange fo-
tobøger og udstillinger bag 
sig, kan man møde  torsdag 
på Naturama, Svendborg. 
Her holder naturfotografen 
foredrag om , hvordan man 
i et splitsekund får skudt dyr, 
insekter og fugle med kame-
raet. Torsdag kl. 19 til 21.30.

Fotograf med 
flair for natur

Klassisk:  Svendborg Kam-
mermusikforening er kendt 
for søndagskoncerter i Bor-
gerforeningens Guldsal. Det 
er dog på torsdag, kammer-
musikforeningen spiller ud 
med sin næste koncert.  Gæ-
sten er Primrose Piano Quar-
tet, der er en af Storbritan-
niens bedste klaverkvartetter 
og opkaldt efter violinisten 
William Primrose. Kvartet-
ten, som er dannet i 2004, be-
står af Susanne Stanzeleit, vi-
olin, Robin Ireland, bratsch, 
Andrew Fuller, cello, og John 
Thwaites på kammermusik-
foreningens flygel. Værkerne, 
de spiller er af Robert Schu-
mann, Johannes Brahms og 
Frank Bridge. Koncerten 
torsdag i Borgerforeningen 
begynder kl. 19.30.

Kammermusik 
på en torsdag

Musik:  På spillestedet Kam-
merateriet, Frederiksøen i 
Svendborg, er der ikke langt 
fra tanke til handling. Da 
Torben Mikkelsen ytrede, at 
han og andre manglede et 
sted at jamme søndag efter-
middage, blev ideen straks 
programsat. Nu er der irsk 
jam søndag 26. oktober, 9. og 

23. november samt 7. decem-
ber. Første gang i september 
var der 6 musikere. Næste 
gang 11-12 musikere, så Tor-
ben Mikkelsen fra Svendborg 
mener, konceptet bærer - 
omend det er helt uforudsi-
geligt, hvem der dukker op. 
Opfordringen lyder blot: 
Kom og tag instrument med. 

Irsk jam på Kammerateriet
 ■Torben Mikkelsens foto fra en irsk jam i september. 

Elite Teater skal spille ”Chicago” 

Musik:  Fredag 24. oktober kl. 20.30 kan man i Borgerforenin-
gen i Svendborg, som eneste sted på Fyn i denne omgang, op-
leve The Savage Rose og sangerinden med den særlige stem-
me, Annisette. 

Ved koncerten kan man bl.a. høre The Savage Rose-hits 
gennem 45 år. Numrene er netop udkommet på et album spil-
let af det ny orkester i nye musikalske arrangementer. 

The Savage Rose giver koncert

Scene:  I morgen har Elite Te-
ater premiere på musicalen 
”Hairspray”, men allerede 
i dag kan det afsløres, at det 
ambitiøse odenseanske ama-
tørteater i 2015 skal spille 
”Chicago”.

Teatrets formand, Danny 
Bærtelsen, har i et par år væ-
ret i dialog med forlaget, der 
har rettighederne til mu-
sicalen, og nu har anstren-
gelserne båret frugt. Lasse 
Winkler fra Elite Teater siger, 

at ”forlagets skepsis garan-
teret skyldtes, at vi, selv om 
vi er vældig ambitiøse, stadig 
”kun” er amatører. Men i sid-
ste ende kunne forlaget ikke 
stå for vores entusiasme og 
vedholdenhed”.

”Chicago”, der er skrevet 
af John Kander, Fred Ebb og 
Bob Fosse, kan ses på Maga-
sinet i Odense i uge 43 og 44 
næste år. 

Læs anmeldelsen af ”Hair-
spray” på søndag. (kry)

 ■”Verden i stå” er 36-årige 
Rasmus Walters tredje 
soloalbum. Det er skrevet i 
en periode af hans liv, hvor 
han for første gang i sit 
voksenliv er faldet til ro

endte med at rejse fra by til by hver 
eneste dag og endte langt nede i Spa-
nien. I dag er det diametralt modsat. 
Jeg har fundet det sted, jeg hører til, 
og så kan man for min skyld sætte hele 
verden i stå. Jeg skal ingen steder.

 ■ ”Vi slipper ud i tide” - hvornår er du 
senest sluppet ud i tide?
- Puha ... Jeg tror, det må være i for-
bindelse med det vilde liv med byture 
tre-fire gange om ugen, som sluttede, 
da jeg mødte min kæreste for tre år 
siden. Vi er en generation, der er angst 
for at forlade natklubberne og havne 
ude i forstæderne med kone og børn. 
Der er en mani med at gå i ”baggy” 
jeans og hiphop-tøj, til man bliver 40, 
og det punkt nåede jeg aldrig til. Hvis 
jeg havde befundet mig samme sted 
i dag som for fire år siden, havde det 
været ynkeligt. Min kæreste reddede 
mig på målstregen.

 ■ ”Om og om igen” - er det opskriften på 
at blive en bedre sangskriver?
- Sangskrivning er for mig et hånd-
værk. Alene ordet håndværk føles 
rart i munden. Og når man gør noget 
om og om igen, øver man og forbed-
rer sig. Jeg arbejder konsekvent fra 9 
morgen til 16 eftermiddag, fordi jeg 
ikke lever op til den romantiske tanke 
om sangskriveren, der sidder om nat-
ten med en flaske whisky. Hvis ikke 
jeg skrev sange, ville jeg sikkert være 
blevet snedker, hvor jeg kunne for-
dybe mig i arbejdet med et bord eller 
en reol. Det er fedt at kunne et hånd-
værk, uanset om man har en guitar 
eller en høvl i hænderne.

 ■ ”Når alting fungerer og intet sker” - er 
det en ”græsset er grønnere”-metafor?
- Fuldstændig. Der havner alle men-
nesker på et tidspunkt, men det hand-
ler om at erfare, at græsset ikke er 
grønnere på den anden side og at sæt-
te pris på dér, hvor man er. Tidligere 
har jeg været dårlig til at være i nuet, 
og jeg stillede mig aldrig tilfreds. Det 
har forandret sig markant de senere 
år. Jeg er blevet bedre til at sætte pris 
på, hvad jeg har opnået. Og bedre til 
at være til stede. Men jeg skal da heller 
ikke spille hellig, jeg tager tit mig selv 
i at svare på sms eller mail, mens min 
søn sidder og bygger Lego på gulvet 
og burde få min opmærksomhed.

 ■Hvornår har du sidst ”råbt  
himlen ned”?
- Jeg er sgu nok mere typen, der beder 
en stille bøn. Men jeg tror, de fleste 


