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Leah Shapiro er en af Dan-
marks bedste trommeslagere 
til trods for, at hun først som 
18-årig begyndte at spille 
på trommer. Aarhusianeren 
blev blot syv år senere fast 
medlem af den amerikanske 
gruppe Black Rebel Motor-
cycle Club, der er ét af ho-
vednavnene på Tinderbox 
Festival.

Der var umiddelbart intet i 
Leah Shapiros barn- og ung-
dom, der indikerede, at hun 
skulle være rockmusiker som 
voksen. Godt nok flød hjem-
met i Aarhus med god musik, 
som især hendes amerikan-
ske far dyrkede, men hendes 
primære interesse var heste. 
Indtil 3.g på gymnasiet, hvor 
et par af hendes bedste ven-
ner besluttede, at de ville på 
musikskole efter studenter-
eksamen.

- De skulle til Nottingham 
og spurgte, om jeg ville med. 
Det lød som en spændende 
idé, men det krævede lige, at 
jeg begyndte at spille. Trom-
merne lå af en eller anden 
grund godt til mig, og det 
næste år var jeg helt besat af 
at øve. Senere fik jeg under-
visning i New York, hvor min 
storebror bor, og den under-
viser var essentiel i forhold til 
at motivere mig og gøre mig 
dygtig på relativ kort tid, si-
ger Leah Shapiro.

Hvis man begynder at 
spille fodbold som 18-årig, er 
der ingen chance på jorden 
for, at man en dag havner på 
landsholdet. Men sådan for-
holder det sig åbenbart ikke 
med trommespil.

- Jeg tror, man kan nå rigtig 
langt, hvis man øver intenst. 
Men jeg er også overbevist 
om, at jeg har været heldig at 
have et medfødt talent, som 
blot skulle stimuleres. Jeg 
husker stadig de første gange, 
jeg satte mig tilrette bag 
trommesættet og havde den 
der fornemmelse af, at det 
her var ”ment to be”. Jeg hav-
de klavertimer som barn og 
prøvede lidt senere at kaste 
mig over basguitaren uden 
samme held eller følelsen af 
samhørighed. Det føltes slet 
ikke lige så naturligt som bag 
trommerne, og formodentlig 
derfor gik der få år, før jeg 
havde nået et højt niveau, hu-
sker Leah Shapiro.

                           Motorcykel- 
klubbens  
danske rebel

musik
Aarhusianske Leah 
Shapiro har været 
trommeslager i det 
amerikanske band 

Black Rebel Motorcycle 
Club i syv år

Hun blev kastet for 
løverne, da hun blev 
en del af bandet og 
efter få uger gav sin 
første koncert på en 
af Europas største 

festivaler
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Aarhusianske Leah Shapiro var rædselsslagen til 
den første koncert med Black Rebel Motorcycle 
Club på en af europas største festivaler. Siden er 
hun blevet mere fortrolig med publikum og sine 
to kolleger.  PR-foto
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Leah Shapiro boede i New 
York, da hun blev spurgt, om 
hun var interesseret i at kom-
me til audition i Los Angeles. 
Rockgruppen Black Rebel 
Motorcycle Club (herefter 
BRMC) havde hørt hende 
spille med sit band Dead 
Combo, da det var opvarm-
ning for BRMC og danske 
The Raveonettes i New York.

Hun fløj tværs over USA og 
imponerede i den grad de to 
tilbageværende medlemmer 
Peter Hayes og Robert Le-
von Been, der tilbød hende at 
komme med på turné blot to 
uger senere.

- Det var meget hektisk 
de første par uger. Jeg skulle 
lære gruppens bagkatalog 
på rekordtid, og derfor var 
ambitionen at ramme så tæt 
som muligt på den lyd, den 
forhenværende trommesla-
ger havde haft. Det var alt 
for tidligt at komme med 
mit bud på, hvordan alle de 
”gamle” sange kunne lyde. 
Senere er min egen stil trådt 
mere i karakter, og jeg vil 
mene, at bandet har ændret 
udtryk de seneste syv år, hvor 
jeg har været med, selv om 
hjertet bag er intakt, siger 
Leah Shapiro, der flyttede til 
Los Angeles efter kort tid.

Når hun tænker tilbage på 
den første kaotiske måned, 
var den nervepirrende, spæn-
dende og voldsomt stres-
sende.

- Der var enormt høje for-
ventninger til mig, og der var 
ikke nogen ”plan b”, hvis jeg 

ikke levede op til dem. Jeg var 
nødt til at koncentrere mig 
100 procent om at lære san-
gene og ikke spekulere på alt 
det, der kunne gå galt. Den 
taktik virkede heldigvis, kon-
staterer Leah Shapiro.

Angstprovokerende debut
Da hun var en del af bandet 
Dead Combo med to finske 
musikere, spillede de pri-
mært i weekenderne og gav 
fortrinsvis koncerter på rock-
klubber med plads til under 
1000 tilskuere. Hendes første 

koncert med BRMC var på 
Southside Festival i Tyskland, 
hvor der stod titusindvis af 
mennesker foran scenen.

- Det var virkelig angst-
provokerende. Radiohead 
spillede på scenen ved siden 
af os, hvilket ikke gjorde mig 
mindre nervøs. Men dren-
gene i bandet hjalp mig til at 
slappe af og ikke panikke. De 
lærte mig at fokusere på mu-
sikken og ikke tænke alt for 
meget på omgivelserne, hvil-
ket betød meget den første 
tid, mindes Leah Shapiro.

Det første års tid mær-
kede hun en vis skepsis fra 
bandets store fanskare. Det 
følger uvilkårligt med, når 
et originalt medlem forlader 
et band. Ikke mindst når en 
kvindelig trommeslager aflø-
ser en mandlig …

- Jeg kunne tydeligt for-
nemme, at der var en vis 
nervøsitet i forhold til, hvad 
jeg ville betyde for bandets 
lyd. Jeg har ofte oplevet, at 
der var ret lave forventninger 
til mine evner som tromme-
slager, hvilket resulterede i 
kluntet ros som: ”Jeg havde 
ingen anelse om, at du kunne 
spille godt”. Jeg har tit mødt 
fordomme om, at en kvin-
delig trommeslager ikke kan 
måle sig med en mandlig, 
men de seneste år er den ten-
dens heldigvis falmet, kon-
staterer Leah Shapiro.

Hendes første album med 
BRMC var ”Beat the Devil’s 

Tattoo”, der blev indspillet i 
efteråret 2008. Derefter ud-
kom ”Specter at the Feast” i 
2013, og bandet er for tiden 
højaktuel med livealbum-
met og koncert-dvd’en ”Live 
in Paris”, hvor gruppens 
koncert på Theatre Trianon 
cementerer bandets livekva-
liteter.

I trance på scenen
- Vi har altid givet fantasti-
ske koncerter i Frankrig og 
Paris i særdeleshed. Vi havde 
besluttet at spille hele vores 
forrige album ”Specter at 
the Feast” 2013 i dets fulde 
længde som koncertens før-
ste halvdel og supplere med 
en række af de største hits fra 
hele bagkataloget. Filmhol-
det var en gruppe briter, der 
havde filmet vores koncert 
nummer 1000 i London, der-
for vidste vi, at de var virkelig 
dygtige. De var i stand til at 

 ➤Amerikansk rockband  fra 
San Francisco, Californien, 
som nu er baseret i Los An-
geles.

 ➤Black Rebel Motorcycle 
Club , eller B.R.M.C., som de 
også kaldes, blev dannet i 
1998 af de to ungdomsven-
ner Peter Hayes og Robert 
Levon Been. De fik senere 
selskab af trommeslageren 
Nick Jago, der delte interes-

sen for støjende indierock. 
Navnet fik de fra den Marlon 
Brando-styrede motorcykel-
bande, der indtog Californien 
i filmen ”The Wild One”.

 ➤ I 1999  indspillede B.M.R.C. 
en demo, der endte med at 
blive et hit på Los Angeles-
radiostationen KCRW. Rygtet 
om gruppen spredtes til Eng-
land, hvor BBC en overgang 
havde demobåndet som 

ugens plade. Dette førte bl.a. 
til, at Oasis’ Noel Gallagher 
udråbte B.R.M.C. til sit favo-
ritband.

 ➤ I 2000 udsendte  gruppen 
debutalbummet ”B.R.M.C.” 
med gennembrudssinglen 
”Whatever Happened To My 
Rock’n’Roll (Punk Song)?”.

 ➤Siden 2008  har dansk-ame-
rikanske Leah Shapiro været 
trommeslager i Black Rebel 

Motorcycle Club. Hun er født 
og opvokset i Aarhus, men 
flyttede til USA i 2001.

 ➤Siden hun kom med,  har 
gruppen udgivet albummer-
ne: ”Beat the Devil’s Tattoo” 
(2010), ”Specter at the Feast” 
(2013) samt live-albummet 
”Live in Paris” (maj 2015)

 ➤
 ➤blackrebelmotorcy-

cleclub.com

Black Rebel Motorcycle Club

Black Rebel Motorcycle Club har altid haft et særlig tag 
på det franske publikum. Derfor blev gruppens live-album 
optaget i Paris på det legendariske teater og spillested Le 
Trianon.  Pr-foto

indfange præcis det, vi ønske-
de, siger Leah Shapiro.

På optagelserne ser hun 
ekstremt koncentreret ud 
bag trommesættet. Nærmest 
som om, hun er i trance. Det 
er ikke en helt misvisende be-
tragtning.

- Jeg har en meget medi-
tativ tilgang til musik. Al den 
larm, der fylder og rumste-
rer i mit hoved forsvinder 
komplet, når jeg lader mig 
opsluge af musikken. Efter-
hånden som jeg er blevet 
mere fortrolig med Robert, 
Peter og sangene, kan jeg 
også lettere lade mig rive 
mig, fordi den interne 
kommunikation når det 
der telepatiske niveau, der 
er så essentielt for musikere, 
fortæller Leah Shapiro.

Det seneste halve år har 
hun kæmpet for at finde til-
bage til sit topniveau efter en 
omfattende operation i efter-

året 2014. 
Det var 24. novem-
ber. En dato Leah Shapiro 
aldrig glemmer.

- Jeg havde gennem en 
længere periode haft balan-
ceproblemer og været meget 

følsom 
over for lys. Det 
føltes som om, at jeg kon-
stant sad på en rutsjebane. I 
slutningen af september fik 

jeg konstateret ar-
nold-chiari-syndrom 
(en medfødt misdan-
nelse, hvor en del af 
lillehjernen er presset 
ned gennem bunden af 
kraniet og ned i rygmar-
ven red.). Jeg var nødt til 
at blive opereret, inden 
jeg risikerede alvorlige og 
permanente nerveskader. 
Det handlede ikke så me-
get om at finde modet til 
sige ja til operationen. Det 
handlede om at indse, at der 
ikke var nogen alternativer, 
siger Leah Shapiro.

Hun opsøgte flere kirur-
ger, der tilsyneladende ikke 
anede ret meget om den kræ-
vede operation.

- Det var et par stykker, 
som helt sikkert ikke havde 
den fornødne viden om den-
ne type operation. Det var 
underligt. De prøvede nær-
mest at sælge operationen 

på samme måde, som man 
køber en brugt bil, siger Leah 
Shapiro.

Hun var derfor angst inden 
operationen af flere grunde, 
men en række besynderlige 
sammentræf gav hende al-
ligevel troen på, at alt ville gå 
godt.

- Jeg fandt ud af, at den 
kirurg, jeg valgte, har en re-
ceptionist, der stammer fra 
Aarhus lige som mig. Det 
viste sig også, at han selv var 
stor fan af BRMC. Det tog 
jeg som et tegn på, at jeg ville 
klare operationen, hvilket 
heldigvis holdt stik. Jeg er 
kommet ret godt gennem 
forløbet, selv om jeg skal 
være forsigtigt med min nak-
ke og varme virkelig godt op, 
inden jeg spiller. Gør jeg det, 
hæmmer det mig ikke, hvil-
ket du kan høre og se på Tin-
derbox, siger Leah Shapiro.

Hun glæder sig altid til 

at optræde i Danmark, og 
blandt publikum gemmer der 
sig en flok gamle veninder fra 
Aarhus.

- Jeg har et slæng, der altid 
kommer til vores koncerter 
på hjemmebane, og de duk-
ker selvfølgelig op i Odense. 
Mine forældre kører også 
til Fyn, så jeg glæder mig til 
Tinderbox af flere grunde, 
understreger Leah Shapiro.

Black Rebel Motorcycle 
Club, Tinderbox Festival, 
lørdag 27. juni

» Jeg har tit mødt fordomme 
om, at en kvindelig tromme-

slager ikke kan måle sig med en 
mandlig, men de seneste år er 
den tendens heldigvis falmet.
Leah Shapiro

Motorcykel
klubbens 
danske rebel
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Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Black Rebel Motorcycle Club består af barndomsvennerne Peter Hayes (tv) og Robert Levon Been, der i 2008 faldt for danske Leah Shapi-
ros evner bag trommerne. ”Uniformen” har alle dage været sorte læderjakker.  PR-foto

Bandet har sit navn fra den 
motorcykelbande, Marlon 

Brando som Johnny Strab-
ler leder i filmen ”The Wild 

One” fra 1954.  Polfoto

Se videoer fra koncerten  
i Paris på www.mitfyn.dk


