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Klassisk: Mogens Dahl Kam-
merkor er et professionelt 
ensemble af sangere fra hele 
Norden og er denne sommer 
på turné til danske museer.

Lørdag 20. august kl. 17.30 
er det Johannes Larsen Mu-
seets tur til en koncert med 
værker af især nordiske kom-
ponister. DR’s ”oversmags-
dommer”, Adrian Lloyd 
Hughes, er konferencier. (lk)

Prof-Kor På museet

Kunst: Indtil 23. september 
udstiller 22 kunstnere billeder 
fra Langeland på Skovsgård: 
Claus Dalskov, Tranekær, Ulla 
Ellyton, Nanna Takatomi og 
Eva Andersen, Svendborg, 
Bent Meier, Ringe,  Ann Ro-
hde Rasmussen og Birthe Ma-
rie Fyrst, Humble, Gitte Work 
Rasmussen, Munkebo, Jens 
Wichmann, Glamsbjerg, Git-

te Niebuhr, Rudkøbing, Gitte 
Hadrup, Ingrid Stoumann og 
Jytte Jespersen, Esbjerg, Tud-
lik Wiese, Bramming, Ruth 
Sommer, Poul Rasmussen og 
Per Laustsen, Taasinge,  Mari-
anne Thoby, Bagenkop, Tove 
Mouritzen, Thurø, Cecilie 
Rud Larsen, Faaborg, Else-
beth Schousboe, Odense og 
Dorte Staffen, Ollerup. 

Billeder fra Langeland

 ■Den 1. Internationale Grafik 
Biennale har H.C. Andersen 
som tema

Kunst: Fyns Grafiske Værksted 
præsenterer den 1. Internatio-
nal grafikudstilling for børn 
og unge med åbning i dag. 
Udstillingen kan ses indtil 30. 
august. 

Fyns Grafiske Værksteds 
opgave er at videreudvikle 
talentmassen inden for grafik. 
Også blandt børn. Udstil-
lingen har naturligvis temaet 
H.C. Andersens eventyr. (ibfj)

BiennaLe for Børn

film: Odense International 
Film Festival inviterer til 
komsammen i Farvergården 
11. august fra 15-18. Få årets 
katalog frisk fra tryk, mød 
holdet bag og årets profil 
Poul Nesgaard. (ha)

Klar til odense 
international 
film festival

skal man være villig til at  
dø for sin ytringsfrihed?

 ■Joey 
Moe  
under 
sidste års  
Vi Rocker. 
 Arkivfoto: 
Birgitte  
Carol  
Heiberg

musik: De fem danske popnavne Joey Moe, 
TopGunn, Katie Keller, Cisilia og L.I.G.A. fyl-
der en hel dag i Kongens Have, og entreen er 
gratis for alle, der ved indgangen kan fremvise 
nyheds- og kultur-app’en Pindle installeret 
på telefonen. Koncerten 25. august varer fra 
16.30 til 23 er en del af HCA-festivalen, og ar-
rangørerne opfordrer publikum til at komme 
tidligt på grund af mange mennesker i byen.

Gratis popbrag i  
Kongens Have i odense
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24. september 2008 udkom 
Bo Kaspers Orkesters album 
”8”, der i denne skribents øjne 
er et skandinavisk mester-
stykke udi efterårsmelankoli. 
Derfor havde jeg skrevet til 
frontmand Bo Sundström 
og spurgt, om han ikke ville 
fortælle om albummet in-
den koncerten i Odense. ”Du 
kommer bare backstage in-
den koncerten”, svarede han.

Vi sætter os ved et langt 
bord med ternet dug i lokalet, 
hvor der indtil for nylig blev 
serveret bøffer i restauranten  
Lei:k. Trommeslager Fredrik  
Dahl spørger, om han ikke 
må snakke med. Naturligvis. 
Jo flere, jo bedre, som efter-
hånden må være et svensk 
mantra.

- Jeg kan på stående fod 
ikke huske, hvilke numre der 
er på ”8” . Med 11 albummer 
på samvittigheden kan det 
være svært at skelne, konsta-
terer Fredrik Dahl, mens Bo 
Sundström åbner sin telefon 
og finder frem til albummet 
på Spotify.

- Nu skal jeg fortælle dig 
det: ”Stunder som den här”, 
”Innan allt försvinner”, 
”Dom tar dig ifrån mig”, 
”Brev”, ”Det blir bättre sen” 

ultimativt 
efterårs-
album om 
afstand

Koncert
The White Album
####¤¤

Bo Kaspers Orkester
#####¤

The White Album er netop 
blevet færdig med at indspille 
gruppens kommende album, 
”Songs from the Sun”, der 
udkommer til januar. Fak-
tisk blev medlemmerne først 
sluppet ud af studiet for få 
dage siden, og studiekulleren 
har tydeligvis ikke helt slup-
pet grebet i trioen, der pjatter 
og driller hinanden fra start 
til slut.

Jakob Eilsø bliver mobbet, 
da han glemmer teksten til 
”Kings and Aces”, og han ud-
leveres kort tid efter, da Claus 
Arvad med smil på læben for-
tæller om en gigantisk prut, 
der kom med på sporet i vo-
kalboksen i studiet.

Nogle gange bliver interne 
jokes og smalltalk et irritati-
onsmoment. Men sådan for-
holder det sig ikke med The 
White Album, der inspireret 
af Hausgaard og Allan Olsen 
formår at gøre al småsnak-
ken til en væsentlig og betyd-
ningsfuld del af showet. Tors-
dag aften på hjemmebane i 
Odense er det også oplagt at 
spille på dialekten, og især 
Claus Arvad sprøjter om sig 
med små morsomme kom-
mentarer som: ”I ser godt u’, 
vi ser godt u’, skal vi et se godt 
u’ sammen?”.

fremragende ny sang
En ting er at se godt ud sam-
men. Noget andet er at lyde 
godt sammen. Det gør de tre 
herrer i front godt hjulpet på 
vej af trommeslager Morten 
Hyldahl og bassist Morten 
Jørgensen. På intet tidspunkt 

Skandinavisk skønhed

 ■Bo Kaspers Orkester optrådte torsdag aften 
til Jam Days. Musikredaktør Simon Staun fik 
inden koncerten en snak med frontmand Bo 
Sundström og trommeslager Fredrik Dahl

 ■Det kom til at handle om mesterværket  
”8”, der i 2008 blev gruppens ottende album

og ”November”. Og ”Jag fann 
en bok” som er en af mine fa-
voritsange, remser Bo Sund-
ström op.

- Stærke sange allesam-
men. ”Brev” kan jeg virkelig 
godt lide. Det er virkelig lang 
tid siden, jeg har lyttet til det 
album. Det er et meget me-
lankolsk og eftertænksomt 
album, og jeg kan sagtens 
følge din pointe med, at det 
er et ”efterårsalbum”. Mun-
tert er det i hvert fald ikke før 
de sidste numre, siger Fredrik 
Dahl.

Perfekt 1. maj
Bo Sundström er enig i, at 
albummet ikke just sprudler 
humørmæssigt.

- Sådan er det med skan-
dinaviske bands. Vi har ikke 
den der ”sexmachine”-aura 
over vores melodier. Vi er 
skeptiske. Vægelsindede. 
Hvilket skinner igennem i 
vores sange. Ikke mindst kær-
lighedssange. De bedste nor-
diske sange handler om tviv-
len i kærligheden. Jeg synes 
egentlig, at Bo Kaspers Orke-
sters sange rimer meget godt 
på den skandinaviske sjæl. 
Jeg føler, at bandet fremstår 
troværdigt på flere planer. 

Jeg skriver eksempelvis hel-
ler ikke længere sange om at 
være 25 år og have ”ständigt 
stånd” (konstant erektion 
red.). Jeg er 54 år for fanden, 
konstaterer Bo Sundström og 
ler.

Førstesinglen og hittet fra 
albummet, ”Innan allt för-
svinner”, er skrevet i en lille 
lejlighed på Hiort Lorenzens 
Gade i København, hvor Bo 
Sundström boede med sin 
familie i en periode, da hans 
kone arbejdede i København.

- Jeg skrev sangen 1. maj. 
Jeg husker det tindrende ty-
deligt, fordi vi gik en tur i Fæl-
ledparken, hvor der var fyldt 

med mennesker og faner. Det 
var en fantastisk smuk dag, 
hvor vi senere spiste picnic på 
Assistens Kirkegård på Nør-
rebro. Jeg husker også, hvor-
dan jeg lå og puttede i sengen, 
mens ungerne sov. Alt var 
perfekt. Det fik mig til at tæn-
ke på Astrid Lindgren, som 
i ”Vi på Saltkråkan” skrev: 
”Denna dagan, ett liv”, siger 
Bo Sundström.

Distance er kodeordet
Efter at have talt og forholdt 
sig til albummet en rum tid, 
får Bo Sundström et klarsyn.

- Det er faktisk ikke efter-
året, der er den røde tråd på 

albummet. Det er afstand. 
Albummet handler om den 
afstand, der kan være mellem 
en far i Sverige og en datter, 
der er på rejse i Australien 
eller Japan. Pladen handler 
om mangel på intimitet og 
nærvær. Om at være væk fra 
sine nære. Om ikke at kunne 
holde sine børn i hånden eller 
elske med sin kone. Fordi der 
er en enten fysisk eller mental 
distance, siger Bo Sundström.

Mange musikere tilbringer 
en stor del af deres liv væk fra 
dem, de holder af. Således 
også medlemmer i Bo Kas-
pers Orkester.

- I dag er mine børn voks-

ne, men Fredrik har tvillin-
ger, der sjovt nok er otte år, 
som han savner forfærdeligt. 
Undskyld at jeg bringer dem 
på banen, Fredrik ... Jeg hu-
sker tydeligt, hvordan det var 
at være på sommerturné og 
have små børn, der ringede: 
”Far, jeg skal til at bade i søen 
nu. Kommer du og kigger?”. 
Men nej, det gør far ikke, for-
di han er i et andet land. Og 
skal på scenen nu. Distance til 
dem, vi krammer og knalder. 
Det handler ”8” om, konsta-
terer Bo Sundström.

Han fremhæver også san-
gen ”November”, der handler 
mere om savnet af somme-

ren, end om hvor trist måne-
den er i sig selv.

- Sangen handler om den 
fantastiske sommer, som for 
længst er forsvundet og af-
løst af ”jävla, grå, satans, jäv-
la, skit väder”. Den handler 
om mindet om sol og varme, 
hvilket igen er en skandina-
visk ting. Hvis man er musi-
ker i Californien, ville man 
aldrig skrive den sang, da der 
er godt vejr ”hela jävla tiden”. 
November er den mest triste 
måned hele året, fordi det 
hverken er efterår eller vin-
ter. Det er bare lortekedeligt. 
Derfor er der intet tidspunkt 
på hele året, hvor man savner 

sommeren mere. Igen afstand 
til det, man holder af, konsta-
terer Bo Sundström.

Jeg er overbevist. Fremover 
vil jeg placere albummet på 
”Afstand” og ikke ”Efterårs-
hylden” i pladesamlingen. 
Men samtalen har ikke givet 
mig mindre lyst til at høre ”8” 
på repeat, når høsten, som 
vores nordiske naboer kal-
der efteråret, melder sin an-
komst.

 ■ Bo sundström og Bo Kaspers orkester har givet to kon-
certer i odense inden for et halvt år. Her ses bandet torsdag 
aften på amfiscenen. De må gerne komme tilbage til efter-
året og spille hele albummet ”8” i dets fulde længde. 

 ■Fynske The White 
Album og svenske 
Bo Kaspers Orkester 
gjorde i fællesskab 
torsdag aften til en 
magisk oplevelse på 
Amfiscenen

kan man høre, at det er grup-
pens første koncert i et halvt 
år. Måske lige på nær de første 
to sange, hvor alle mand fam-
ler lidt for at finde fælles fod-
fæste. Derefter swinger det 
upåklageligt. 

Claus Arvad har efterhån-
den vokset sig til at være en 
af Fyns bedste sangere, og 
hans vokal svæver elegant og 
krystalklart over scenen i de 
sange, hvor han har førertrø-
jen på. ”Staring at the Sun” 
og ”Your Mouth is a Fist” er 
sange af international en ka-
liber. Det samme er den nye 
kreering ”The Leaves Are 
Brown”, som instinktivt ram-
mer mig med sin flotte me-
lodi og betagende efterårs-
metaforer om livet, der går på 
hæld. 

Koncerten er en del af Jam 
Days, og især Frederik Ve-
dersø benytter lejligheden til 
at farve sine guitarsolo med 
nye nuancer. Ikke mindst på 
”Baudelaire”, hvor han selv 

synger for, er han mere dyna-
misk og improviserende end 
tidligere. Han veksler mel-
lem helt ydmyge kærtegn på 
strengene og eksplosive an-
slag, som løfter sangen til nye 
højder.

De to ekstranumre ”Jeri-
cho” og ”Wax On Wax Off” 
sætter en tyk, fed streg un-
der bandets format. Jeg har 
egentlig noteret ”fem stjer-
ner” på min telefon. Men så 
går Bo Kaspers Orkester på ...

mesterklasse med små hak
Efter den seksstjernede kon-
cert tidligere på året på Po-
sten, tør jeg næsten ikke håbe 
på en gentagelse. Det bliver 
heller ikke helt så ekstraordi-
nært stramt og magisk, men 
der er alligevel markant for-
skel på de to bands på Amfi-
scenen.

Medlemmerne i Bo Kas-
pers Orkester hører hver især 
til i eliten inden for deres felt, 
og de får optimale forhold på 
Amfiscenen, hvor lyden er 
perfekt.

Den eneste, der falder lidt 
uden for skiven, er forsanger 
Bo Sundström, der flere gan-
ge undervejs glemmer teksten 
og sætter forkert i gang. Han 

Tekst og foto: 
Simon Staun
sim@fyens.dk

er dog som sidst i hopla, og 
det er svært ikke at elske hans 
gaggede optræden og sponta-
ne indfald som at synge Vera 
Lynns ”We’ll Meet Again”.

Det svenske orkester un-
derstreger endnu en gang, at 
det er blandt Nordens bedste 
med en respektaftvingende 
kvalitet og et samspil i sær-
klasse. Sangene fra det sene-
ste album ”Redo att gå sön-
der” udgør korsettet i sættet, 
og ”Att vara ung”, ”Håll ut”, 
”Pianot” og ”Diskotek” viser 
med tydelighed, at Bo Kas-
pers Orkerster til trods for 25 
år på bagen aldrig har været 
bedre end netop nu.

Sikken aften!

Om koncerten:
Amfiscenen, Odense, torsdag  
4. august: The White Album og  
Bo Kaspers Orkester

Tekst og foto: 
Simon Staun
sim@fyens.dk

 ■The White Album gav en glimrende koncert til trods for, at det var første optræden i et halv år. 
Her er det de to sangere og guitarister Claus Arvad (tv) og Frederik Vedersø.

teater: “Je Suis Storm P. - et 
spørgsmål om ytringsfri-
hed” hedder forestillingen, 
som BaggårdTeatret åbner 
sensommeren med fra 16. 
august.

Med tanke på Muham-
med-tegningerne, angrebene 
på satiermagasinet Charlie 

Hebdo i Paris og Krudttøn-
den i København tegnes et 
humoristisk, musikalsk por-
træt af den unge og succes-
rige Storm P og i sidste ende, 
om det er fejt at vælge over-
levelsen, eller man skal være 
villig til at dø for ytringsfri-
hed? (mule)

Læs mere om The White Album i  
artiklen ”Otte timers forspil i Struer”.

[ i ser godt u’, vi ser 
godt u’, skal vi et se 
godt u’ sammen?
Claus Arvad, The White Album

 1.   Volbeat: Seal the Deal & 
Let’s Boogie (1)

 2.   Drake: Views (2)
 3.   Lukas Graham: Lukas 

Graham (Blue Album) (3)

 4.   Justin Bieber: Purpose (5)
 5.   Phlake: Slush Hours (6)
 6.   Rihanna: Anti (7)
 7.   Charlie Puth: Nine Track 

Mind (8)

 8.   Selena Gomez: Revival 
(13)

 9.   Twenty One Pilots: Blur-
ryface (12)

10.   Ed Sheeran: X (9)

mest solgte  
albummer  
i sidste uge

Mest solgte 
albummer i 
sidste uge op-
gjort af IFPI. Se 
mere på www.
hitlisten.nu



 ■Bo Sundström og Bo Kas-
pers Orkester har givet to 
koncerter i Odense inden for 
et halv år. Bandet må gerne 
komme tilbage til efteråret 
og spille hele albummet ”8” i 
dets fulde længde. Arkivfoto: 
Peter Leth-Larsen


