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Der er næsten tale om et band 
med bibelske dimensioner. 
Tedeschi Trucks Band har i 
hvert fald 12 medlemmer, der 
på mange måder er disciple i 
rockmusikkens tjeneste. 

Bandet har Derek Trucks 
og hans hustru Susan Tede-
schi som omdrejningspunk-
ter, selv om Derek Trucks gør 
en dyd ud af at understrege, 
at alle medlemmer har lige 
stor indflydelse på musi-
kalsk retninger og ”taktiske” 
beslutninger, som kan være 
nødvendige, når 12 personers 
kalendere skal matche et år 
frem.

Ægteparret Tedeschi 
Trucks traf beslutningen om 
at smelte deres respektive 
bands sammen i 2010. Derek 
havde i en årrække været en 
del af The Allman Brothers 
Band og i et årti stået i front 
for The Derek Trucks Band, 
mens Susan Tedeschi siden 
1993 havde indspillet og tur-
neret med sit Susan Tedeschi 
Band.

- Efter 15 år i mit soloband 
var det på tide at prøve no-
get nyt. Når man ikke læn-
gere kan mærke kreativite-
ten strømme, er det på tide 

at skifte gear. Lige siden jeg 
mødte Susan, har tanken om 
at lave vores eget band rum-
steret i mit baghoved, siger 
Derek Trucks fra et hotel-
værelse i Texas, mens Susan 
fremstammer et ”mmmhh-
hmm” i baggrunden.

Susan Tedeschi var med på 
at satse hele butikken.

- Vi havde begge virkelig 
godt gang i solokarrieren, så 
det var noget af en satsning. 
Men nogle gange skal man 
springe ud ad vinduet, mens 
det står åbent. Vi var nødt til 
at opløse vores bands, da in-
gen af os ville køre det som et 
sideprojekt. Det var enten el-
ler, konstaterer Derek Trucks.

Tættere end nogensinde
Det viste sig, at isen kunne 
bære. Debutalbummet ”Re-
velator” fra 2011 vandt året 
efter en Grammy Award for 
”Best Blues Album”. Og æg-
teskabet har ikke lidt skade af 
det udmarvende turnéliv med 
200 koncerter alene i 2014.

- Nu sidder min kone ved 
siden af mig, men hvis hun 
ikke gjorde, ville jeg stadig 
påstå, at vi ikke har oplevet 
større problemer i vores for-

hold, siden vi begyndte at 
spille sammen. Der er sikkert 
mange ægteskaber, der ikke 
kunne klare det, men min for-
nemmelse er, at Susan og jeg 
er tættere end nogensinde, si-
ger Derek Trucks.

De havde været gift i 10 år 
og havde fået to børn, da de 
traf beslutningen om at dan-
ne Tedeschi Trucks Band. Og 
selv om 200 koncerter på et år 
lyder vanvittigt, er der faktisk 
tale om en nedtrapning i De-
res Trucks tilfælde.

- I The Allman Brothers 
Band var vi oppe på 300 
koncerter om året. Ren B.B. 
King-stil. Da var jeg stort set 
aldrig hjemme, så jeg ser vo-
res børn langt mere i dag ale-
ne af den grund. Og så er de 
meget ofte med på turné, for-
di det giver god mening, når 
både far og mor er væk, siger 
Derek Trucks.

En del af bandmedlem-
merne er i 50’erne, og de har 
derfor voksne børn. Hvis 
alle havde mindre børn, ville 
det være utopi at turnere 12 
mand. 

 Et paradoksalt resultat af at 
turnere med så stort et band 
er, at de er nødt til at give flere 
koncerter for at tjene penge 
nok til alle.

- Vi har jo også et hold af 
folk omkring os, der skal have 
løn, så tanken om at skære 
ned på antallet af bandmed-
lemmer har da strejfet os, så vi 
kunne nøjes med at spille 170 
koncerter om året i stedet for 
200. Nu er vi bare nået dertil, 
at vi ikke vil undvære én ene-
ste af dem, selv om det til tider 
giver vores manager grå hår i 

Derek og  
fruens  
band fylder  
en lastbil

 ■- Vi kunne aldrig finde på at lade os begrænse og skære en sang ned til tre minutter, fordi no-
gen forlangte det. Hvis sangen fortæller os, den vil være otte minutter, må vi rette ind efter det, 
siger Derek Trucks og ler.  Pr-foto

 ■- De få gange, der har været problemer, har det typisk skyldes problemer på hjemmefronten. 
Så sætter vi os i samme lokale og får vendt problemet. Min erfaring er, at man er nødt til at gribe 
fat i det, inden det vokser sig så stort, at det får konsekvenser for hele bandet. På den måde er det 
et meget sundt band, hvor alle er opmærksomme på, at alle trives, siger Derek Trucks.  Pr-foto

 ■Til juni får Amfiscenen i Odense besøg  
af et band, der får metalstiverne til at vakle. 
Tedeschi Trucks Band tæller 12 musikere,  
der efter seks års intensiv turneren er smeltet 
sammen til en sjældent stærk bandenhed

hovedet. Ikke mindst, når der 
skal bestilles flybilletter og 
bookes 20 hotelværelser. Det 
er heldigvis besværet værd, 

for jeg har aldrig været i et 
band, hvor det føles så meget 
som en stor familie. Det kan 
være hårdt at turnere, men 

det har aldrig føltes så sjovt 
som nu, siger Derek Trucks.

For et par år siden turne-
rede bandet for første gang 

uden for USA. Dengang traf 
Derek og Susan beslutningen 
om, at blæsersektionen skulle 
blive hjemme for at minimere 
udgifterne. Den fejl begår de 
ikke igen.

- Jeg husker tydeligt en 
koncert i Byron Bay i Austra-
lien, hvor vi optrådte på en 
festival. Med det samme jeg 
forlod scenen, ringede jeg til 
vores manager og sagde, at 
det fremover var alle 12 mand 
eller ingen. Vi har formet vo-
res lyd i fælleskab, og vi er 
nødt til at værne om den. Det 
er alle mand på dækket eller 
alle mand over bord, konsta-
terer Derek Trucks.

Bandbus på ukendte stier
Den musikalske mangfoldig-
hed er uvurderlig for Tede-
schi Trucks Bands, der med så 
mange koncerter om året har 
nået en intern forståelse, som 
kan gå fløjten, hvis der mang-

ler nogle af medlemmerne.
- Det er meget som med 

musketererne. Vi går så langt, 
at hvis vi skal spille to sange 
på en radiostation i en af na-
bostaterne, så smider vi alle 
12 mand i bussen og kører af 
sted. Det giver enormt stor 
respekt, at vi tager det så se-
riøst, og det føles lidt som 
at være en lille hærenhed, 
der opererer sammen, siger 
Derek Trucks.

Når 12 mænd og kvinder 
går i studiet, kommer de uvil-
kårligt til at køre ud ad nogle 
sideveje, som de ikke havde 
fundet, hvis der kun var fire 
mand i bandet. På gruppens 
tredje udspil, ”Let Me Get 
By”, der udkom tidligere på 
året, kører bandbussen ad 
mange ukendte stier, men en-
der alligevel med at nå frem 
til et fælles mål.

- Vi har tilstræbt at skabe et 

komplet band-album, hvor 
følelsen af at høre sangene 
minder mig om at være on the 
road. Alle har været med til 
at skrive, mixe og producere.   
Tidligere har vi snublet rundt 
i forsøget på at finde den røde 
tråd, men denne gang lykke-
des det. Det er uden skyggen 
af tvivl vores bedste album, si-
ger Derek Trucks.

Han har optrådt i Danmark 
før, da han var hyret af Eric 
Clapton på dennes verdens-
turné i 2006. Derek Trucks 
må blankt erkende, at han 
ikke så meget af landet ved 
den lejlighed.

- Det var en vild turné, hvor 
vi gæstede enormt mange 
lande. Som jeg husker det, 
landede vi i Danmark, kør-
te direkte til koncertstedet 
(Augustenborg red.) og di-
rekte tilbage til lufthavnen 
efter koncerten. Vi var nok i 
landet i fire timer, siger Derek 
Trucks.

Han kommer alligevel i 
tvivl.

- Susan, vi har da ikke spillet 
i Danmark med vores band, 
har vi, spørger han hustruen.

- Nope, lyder det hurtigt i 
baggrunden.

- Cool. Jeg kan love dig, at 
vi bliver længere tid i Dan-
mark denne gang. Men det 
kræver heller ikke meget at 
holde, siger Derek Trucks og 
indrømmer, at hans viden om 
Danmark begrænser sig til, at 
hovedstaden hedder Køben-
havn.

Jacksonville for altid
Der er sikkert mange dan-
skere, der ikke aner en bjælde 
om hans hjemby, Jacksonville 
i det nordvestlige Florida, så 
det går sikkert lige op. Byen 
er hjemsted for The Allmann 
Brothers Band, som Derek 
Trucks var med i, Limp Bizkit 
og ikke mindst Lynyrd Sky-
nard.

- Byen har ikke samme mu-
sikalske status som Austin, 
Nashville og Memphis, men 
der er da kommet en del ta-
lent ud af den. Og jeg har fak-
tisk aldrig overvejet at flytte 
væk, da det er billigt at købe 
land og bygge her, derfor har 
vi kunnet bygge et studie, 
som vi aldrig havde haft råd 
til i Nashville. Jeg er også vild 
med sumpområderne og fi-
sker en del for at komme ned 
i gear efter turnéer. Umiddel-
bart forlader jeg aldrig Jack-
sonville, og der er sgu også 
noget fedt ved at komme fra 
en by, som ikke drukner i mu-
sikere, siger Derek Trucks. 

Tedeschi Trucks Band,  
Amfiscenen, Odense, 
3. juni klokken 20.00

Amerikansk band  fra Jackson-
ville, Florida, der blev dannet af 
ægteparret Susan Tedeschi og 
Derek Trucks i 2010.
Bandet består af:  Susan Tede-
schi, Derek Trucks, Elizabeth 
Lea,  Kofi Burbridge, Tyler 
Greenwell, J.J. Johnson, Mike 
Mattison, Mark Rivers, Ephraim 
Owens, Kebbi Williams, Tim Lef-

ebvre og Alecia Chakour.
Gruppen har udgivet  tre pla-
der:  ”Revelator”, 2011, ”Made Up 
My Mind”, 2013, og ”Let Me Get 
By”, 2016.
Gruppen er på  en længere som-
merturné til blandt andet Dan-
mark, Holland og Tyskland samt 
mere end 20 stater i USA.
tedeschitrucksband.com

Tedeschi Trucks Band

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

[ Jeg har aldrig været i et band, hvor 
det føles så meget som en stor familie.
Derek Trucks

[ Vi har formet vores lyd  
i fælleskab, og vi er nødt 

til at værne om den. Det er alle 
mand på dækket eller alle mand  
over bord.
Derek Trucks

KlassisK KoncerT
Sommerkoncerterne på Langeland
####¤¤

Vanen tro var Sommerkon-
certerne på Langeland først 
ude med at sætte de klassi-
ske sommermusikfestivaller 
på Fyn og øer i gang. Senere 
følger Hindsgavl, Nyborg, 
Søbygaard på Ærø, Syddansk 
Musikfestival og Kerteminde.  

Samme vane tro er det im-
ponerende at opleve, i hvor 
høj grad Langelandskoncer-
terne forstår og formår at 
satse på stjernesolister og høj 
kvalitet hvert år. 

Den ungarske, unge mez-
zosopran Dorottya Láng, 
der indledte sæsonen, gør 
sig mest på operascenerne 
- Volksoper Wien og opera-
erne i Malmø, Mannheim og 
Hamburg har i disse år glæde 
af hendes kunst. 

En varm, næsten gylden 
stemmeglød har hun, men 
sandelig også en meget kraft-
fuld volumen, som ved kon-
certen pinsedag i perioder var 
for voldsom og forceret. Her 
ville det have klædt hende 
at afpasse sin stemmes kraft 
i forhold til det følsomme 
rums betingelser. 

Men det skal ikke forklej-
nes, at der undervejs var 
vidunderligt smukke og bli-
de passager i bl.a. Mahlers 
”Rückertlieder”, som afslut-
tede programmet, samt især 
i én af sangene fra Berlioz’ 
cyklus ”Les Nuits d’Été”, den 

smertefulde ”Sur les Lagu-
nes”, hvor elskeren selv læn-
ges efter døden, da hans et og 
alt er død. Aldrig vil han kun-
ne elske mere. 

Her blev man grebet af Do-
rottya Lángs hudløse fortolk-
ning, glimrende sekunderet 
af den fremragende pianist 
Julius Drake, som hele vejen 
var hendes tro og loyale med-
sammensvorne. 

Dybt alvorligt program
Det var et dybt alvorligt pro-
gram med tunge tekster, der 
blev fremført denne kølige, 
blæsende forårseftermiddag.  

Ud over de nævnte værker 
opførtes seks af Liszts sange, 
hvor naturligvis klaverak-
kompagnementet spiller en 
stor og dominerende rolle 
i de meget forskelligartede 
tekster og melodier. 

Dorottya Lángs evne her 
til at skifte styrke og stem-
ning viste sig tillige udmær-
ket i hendes fortolkning af 
to sjældent opførte sange af 
operakomponisten Giacomo 
Meyerbeer, de virkede med 
deres humor og tempo som et 
behageligt intermezzo blandt 
de mange hjerte/smerte-lie-
der. 

Arrangørerne havde trykt 
samtlige tekster på original-
sproget, en god idé for de 
tysk- og franskkyndige blandt 
publikum.  
 
Om koncerten:
Søndag d. 15. maj 2016. Bøstrup 
Kirke, Langeland. Medv.: Dorottya 
Láng, mezzosopran, Julius Drake, 
klaver.  Arr. Sommerkoncerterne  
på Langeland

Af Mikael Krarup
kultur@fyens.dk

Hjerte og 
smerte på tysk  
og fransk

 ■Den ungarske, unge mezzosopran Dorottya Láng.   
Foto: Thomas Bernt Henriksen

 ■Ungarsk stjerne-
solist indledte 39. 
sæson af Sommer-
koncerterne på 
Langeland


