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Øjebliksfoto:
Skriv rubrikken i bjælken. 

Skriv ledeord (eller stednavn).
Efter kolon bliver billedteksten  
mager.
Efter billedteksten skrives  
fotografens navn.
Tast F2 foran fotografnavn,  
og skriften bliver korrekt  
(lille kursiv).

Klassisk: Skt. Nicolai Kir-
ke i Svendborg indviede 
for knap to måneder siden 
sit nyombyggede orgel. 
Det har medført en række 
koncerter, der giver en 
halv times lørdags åndehul 
med smuk musik i en 
gammel kirke (koncer-
terne er gratis). Lørdag 25. 
juni kl.11.30-12 spiller  or-
ganist Claus Schäfer Tol-
strup hovedsageligt en-
gelsk og fransk romantisk 
katedralmusik. (ibfj) 

lØrdagsKoncerten

Klassisk: Ung opera er si-
den 2014 blevet et begreb på 
Langeland. Første år var 15 
elever fra Musikalsk Grund-
kursus i København inviteret 
til at synge. Sidste år gav otte 
af dem, der i mellemtiden var 
blevet optaget på Det Kon-
gelige Danske Musikkonser-
vatorium, koncert. Af de otte 
er fire i år klar til at under-
holde i Restaurant Genera-

len lørdag 25. juni kl. 17.30. 
De medvirkende sangere er 
barytonen William Jønch 
Pedersen, sopranerne Marie 
Dreisig Karlsmose og Anne-
Kristine Skov Vognsen samt 
tenoren Jacob Andersen. 
Sangerne bliver akkompag-
neret af pianisten Jacob Beck 
i et program, der bl.a. byder 
på uddrag af ”Figaros bryl-
lup” og ”Flagermusen”. (kry)

Unge sangere på langeland

Kunst: På lørdag åbner Gal-
leri Langeland i Nowhuset, 
Tullebølle, dørene for årets 
sommerudstilling med et 
stort udvalg af malerier, ke-
ramik, skulptur og glaskunst. 
22 kunstnere er der blevet 
plads til i lokalerne - bl.a. de-
tager gruppen Artland med 
udenrigskorrespondent Stef-
fen Jensens fotografier. Lotte 
Engelbreckts grafik pryder 
Galleri Langelands plakat og 
postkort (billedet). (ibfj)

langelandsk 
kunstudstilling

Kunst:  Galleri Carlsen & 
Rasmussen, Lundeborg Havn, 
åbner udstilling torsdag  23. 
juni. Foruden Line Carlsen, 
skulptur, og Bjørn Rasmus-
sen, maleri,  udstiller Jette 
Schapio og Helle Gerd. (ibfj) 

sommergalleri

[ at koreografere er lidt som 
at lave mad. du har en 

sanselig ide om, hvor du vil hen - 
mexikansk, tai, sødt, stærkt?
Kasper Ravnhøj, kunstnerisk leder af Mute Comp. i magasinet Dans

cirkus: I Cirkus Insektico, som de kommende 
fredage kan opleves på Naturama i Svend-
borg, har alle optrædende seks ben - den 
hvæsende kakerlak, den vandrende pind etc. 
(ibfj)

 ➤Cirkus Insektico
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Selv om de fleste bandmed-
lemmer i sagens natur gerne 
vil fortælle om deres musik, 
er Russel Leetch fyr og flam-
me, da jeg indledningsvist 
spørger, om det er i orden, 
at vi gemmer musikken, til vi 
har overstået politikken. 

Den præmis er bassisten 
med på, da han i den grad er 
optaget af det vitale valg, der 
afgør, om England smækker 
med døren eller åbner til EU 
ved morgendagens valg.

- Valget om vores fremtid 
i Europa fylder alt for tiden. 
Selv EM i fodbold er trængt 
i baggrunden, hvilket under-
streger alvoren. Man kan ikke 
tænde for tv’et, åbne en avis 
eller gå på nettet, uden at alt 
handler om valget. Overalt 
støder man på mediernes for-
skellige manifester, men jeg 
har aldrig været i tvivl. Jeg hå-
ber virkelig, at England for-
bliver en del af EU, siger Rus-
sel Leetch.

Der er flere politiske og 
økonomiske grunde, men for 
Editors som band er der også 
helt lavpraktiske årsager til 
at stemme for og ikke mod 
Europa.

- Vi har altid turneret me-
get i Europa, og det ville 
være irriterende pludselig at 
skulle gå igennem en masse 
bureaukrati for at få styr på 
indrejsepapirer og tilladelser, 
når man skal turnere. Mere 
overordnet synes jeg også, at 
Europa står over for nogle 
markante problemer, som vi 
løser bedst i fællesskab, siger 
Russel Leetch.

eM kan få stor betydning
Han tror, at de argeste mod-
standere mod EU i England 

editors krydser  
fingre for eU

jo håbe, at tilpas mange af 
ballademagerne ender bag 
tremmer, så de ikke kan stem-
me, siger Russel Leetch.

Fynsk band med på turné
Vi forlader politikken, da jeg 
har lovet at hilse Editors fra 
det fynske band The Kissa-
way Trail, hvis ene forsanger, 
Thomas Fagerlund, er på He-

artland Festival. The Kissa-
way Trails første turné uden 
for Danmark var netop med 
Editors, der havde hyret den 
fynske kvintet som support.

- Ha, fedt! Du må hilse 
igen. Det var et fedt band at 
have med rundt, og jeg hu-
sker tydeligt, hvordan Editors 
sugede til sig, da vi var på en 
lignende turné med R.E.M. 

Vi varmede op for dem til 
25 koncerter, hvilket var det 
mest lærerige, vi nogensinde 
har oplevet. De lærte os at 
være ydmyge og samtidig at 
stræbe efter musikalsk per-
fektion hver eneste aften, si-
ger Russel Leetch.

Den turné har Editors ofte i 
baghovedet, når de som i The 
Kissaway Trails tilfælde tager 

et ungt band under deres vin-
ger.

- Det handler i høj grad om 
at betale noget tilbage. Alle 
bands kan huske, hvordan 
det er i begyndelsen, hvor 
man ikke aner, hvad det be-
tyder at turnere for alvor. Vi 
har også forsøgt at forblive 
nogle hyggelige, venlige gut-
ter, som alle har det godt med. 

 ■Russel Leetch står som nummer to fra 
højre. Han er stor Aston Villa-fan og ærgrer 
sig umanerligt over, at holdet rykkede ned i 
den nyligt afsluttede sæson.  PR-foto

 ■Det britiske band 
fra Birmingham 
håber inderligt, at 
hjemlandet forbliver 
en del af den Europæi-
ske Union

 ■Avisen mødte 
bandet på Heartland 
Festival og fik en snak 
om politik, fodbold-
EM og om at turnere 
med sine helte

er identiske med EU-mod-
standere i de øvrige lande.

- De største skeptikere er 
dem, der stemmer på det 
yderste højre. Det er mig 
en gåde, hvordan så mange 
mennesker kan have deres 
synspunkter i 2016. De er ikke 
særligt oplyste og fokuserer 
alt for meget på migration, 
race, hudfarve og religion. 

Hvis England ender med at 
forlade EU, er det et skridt 
bagud i stedet for frem. Jeg 
har altid været stolt af at være 
britisk, men for tiden ikke 
helt så meget som jeg plejer, 
konstaterer Russel Leetch.

Han tror, at Europamester-
skabet i fodbold kan påvirke 
udfaldet af valget. Fordi man-
ge af de engelske fans stem-

mer til højre for midten.
- Det er meget nationali-

stisk at hylde sit lands fod-
boldhold, så det er slet ikke 
utænkeligt, at timingen om-
kring en fodboldslutrunde 
kan få stor betydning, fordi 
det tænder en stolthed over 
ens land. Som potentielt kan 
resultere i, at man tænker 
mere ”os” end ”vi”. Man kan 

Faktisk møder man meget få 
røvhuller blandt musikere, 
og jeg har kun truffet et par 
stykker, der virkelig var nogle 
pikhoveder, konstaterer Rus-
sel Leetch uden at løfte sløret 
for hvem.

Hvem gider london
Editors blev dannet i Bir-
mingham, der ikke er nær så 
kendt en musikby som Lon-
don, Manchester, Liverpool 
og Sheffield.

- Der er ikke er en særlig 
stor musikscene i Birming-
ham, hvis man sammenlig-
ner med de byer, du nævnte. 
Måske er det en fordel, fordi 
byen på en måde er et tomt 
lærred, hvor man ikke skal 
følge strømmen. Derfor er 
der både dygtige heavy, reg-
gae, rock og elektroniske 
bands, der udspringer fra 
Birmingham. De bliver bare 
sjældent bemærket af medier-
ne nede i London. Men hvem 
gider også flytte derned, siger 
Russel Leetch, der stadig bor 
uden for Birmingham.

Det var i Staffordshire tæt 
på Birmingham, at han mød-
te de andre medlemmer af 
Editors, da de studerede mu-
sikteknologi på Staffordshire 
University for 14 år siden. En 

uddannelse, Russel Leetch 
umiddelbart ikke har lænet 
sig meget op ad.

- Hvis jeg skal være ærlig, 
var det et lortestudie. Jeg lær-
te, at jeg på ingen måde skulle 
gøre det, de lærte os. Vi lær-
te mere på den første dag, vi 
var i musikstudiet, end under 
hele studiet. Universitetet er 
lukket i mellemtiden, og det 
er der en grund til, konstate-
rer Russel Leetch.

Vi har brugt den afsatte tid, 
og Russel begynder at trip-
pe. Der er blot 15 minutter 
til kampstart. England skal 
spille puljekamp, og den skal 
bandet se, inden det går på 
scenen.

- Vi ser så mange kampe fra 
Premier League, Champions 
League og slutrunder, når vi 
er på turné. Vi har ikke spe-
cifikt krævet, at vi ville spille 
her på Heartland klokken 23, 
men det passer det os fint, at 
kampen er slut, når vi skal op-
træde, siger Russel Leetch.

Engelsk rockband , der blev 
dannet i Staffordshire/Birming-
ham i foråret 2003.
De fem medlemmer  er inspi-
reret af deres kærlighed til lit-
terære bands som det tidlige 
R.E.M., Echo and the Bunnymen, 
Elbow og Doves.
Editors skrev bandets  første 
pladekontrakt under i 2004 med 
det uafhængige selskab Kit-
chengarden, selv om de væltede 
i tilbud fra langt større plade-
selskaber.
Det første afkast  var singlen 
”Bullits”, der udkom januar 

2005. Den anden single, ”Mu-
nich”, fløj direkte ind på den bri-
tiske top 20.
Debutalbummet  ”The Back 
Room” udkom i august 2005. Si-
den har bandet udsendt ”An End 
Has A Start”, 2007, ”In This Light 
And On This Evening”, 2009, 
”The Weight of Your Love”, 2013, 
og ”In Dream”, 2015.
Bandet består af:  Tom Smith, 
vokal, Russell Leetch, bas, Ed-
ward Lay, trommer, Justin 
Lockey, guitar, og Elliott Wil-
liams, keyboard.
www.editorsofficial.com

Editors

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

[ Hvis England ender med at forlade EU,  
er det et skridt bagud i stedet for frem. Jeg 
har altid været stolt af at være britisk, men 
for tiden ikke helt så meget som jeg plejer,
Russel Leetch, bassist i Editors

Film:  ”En familiefilm med et politisk budskab”,  
kalder Kino.dk animationsfilmen ”Den lille pige og 
profeten”, som er en af ugens fem filmpremierer.  
Kultursiderne i morgen


