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Musik:  Efter få sekunder af 
titel- og åbningsnummeret 
på The Prenders-albummet 
”Alone” er man ikke i tvivl. 
Det eneste tilbageværende 
medlem fra originalbesæt-
ningen, Chrissie Hynde, er 
ikke bare i form. Den 65-årige 
forsanger er i strålende top-
form. Det skyldes i høj grad 
samarbejdet med det musi-
kalske geni Dan Auerbach, 
kendt fra bandet The Black 
Keys, der har spillet de fleste 
instrumenter og tilmed pro-
duceret albummet.

- Hvis det stod til mig, skul-
le der stå ”Chrissie Hynde og 
Dan Auerbach” på coveret, 
men det ville Dan ikke, fordi 
det er mig, der har skrevet 
sangene og på den måde sid-
der i førersædet. Han mente 
også, det ville forvirre vores 
respektive fans, fordi vi ikke 
skal turnere sammen, under-
streger Chrissie Hynde.

Mistede stemme i Nashville
Det var hende, der hev fat i 
ham for at indlede et samar-
bejde. Hun havde hørt The 
Black Keys live og kender en 
del af gruppens plader.

- Jeg er helt vild med lyden 
af The Black Keys og ikke 
mindst Dans ”vibe”. Folks 
attitude er faktisk det eneste, 
jeg bekymrer mig om, når jeg 
leder efter folk at samarbejde 
med. Jeg sagde til min ma-
nager, at han skulle skrive til 
Dans manager. Få uger hav-
de vi indgået en aftale, siger 
Chrissie Hynde.

Albummet skulle indspilles 
i Nashville, hvor Dan Auer-
bach driver sit studie Easy 
Eye Studio. Der var sat to 
uger af, men Chrissie Hynde 
endte med at indsynge samt-
lige 12 sange de to sidste dage.

- Åh, jeg hader at snakke 
om sygdom, men inden jeg 
skulle til Nashville, havde jeg 
fået bronkitis på grund af ryg-
ning. Da jeg landede, kunne 
jeg ikke sige et fucking ord. 
Hvad skulle vi gøre? Der var 
ikke andet at gøre end at ven-
te, og så endte det med, at jeg 
sang alle sangene på to døgn. 
De fleste er kun optaget i en 
eller to versioner. Dan tager 
ikke så tungt på den slags, og 
det er præcis derfor, han lige 
er min type, siger Chrissie 
Hynde.

Hun nåede ikke at få 
Nashvilles særlige stemning 

Chrissie fandt den 
 ■65-årige Chrissie Hynde udsender fredag 

21. oktober det første The Pretenders-album 
siden 2008. Det er muligvis det mest rockede 
i karrieren takket være Dan Auerbach fra The 
Black Keys

ind under huden, mens hun 
var der. For de første mange 
dage lå hun i sengen og spiste 
smertestillende piller som var 
de M&M’s.

- Jeg var virkelig syg og 
havde høj feber. Jeg fik ikke 
set meget af byen, men jeg nå-
ede da at besøge min veninde 
Emmylou Harris, siger Chri-
ssie Hynde.

Sang tog 20 år at skrive
Chrissie Hynde har boet 
mange år i London, hvor 
The Pretenders blev dannet 
i 1978. Men hun stammer fra 
Akron i Ohio. Sjovt nok sam-
me by, som Dan Auerbach er 
født i.

- Det er en tilfældighed, 
som ikke har haft indflydelse 
på samarbejdet. Vi har ikke 
siddet og udvekslet anekdoter 
om byen, men i langt højre 
grad haft samtaler om, hvor-
dan det er at turnere og være 

en del af et band. I teorien 
kunne vi komme fra hver vo-
res ende af landet, siger Chri-
ssie Hynde.

Selv om hun kunne være 
hans mor, er det Dan Auer-
bach, der i flere tilfælde har 
ageret fødselshjælper for san-
ge, hun har forsøgt at presse 
ud i årtier.

- Sangen ”Roadie Man” har 
rumsteret i mit hoved i 20 år. 
Jeg har næsten dagligt speku-
leret på, hvordan jeg fik den 
gjort færdig. Den har altid 

haft et country-udtryk, som 
jeg ikke er ubetinget vild med. 
Vi indspillede den, og mens 
jeg var ude at hente te en dag, 
havde Dan omarrangeret den 
til en mere jazzet version. 
Pludselig gik alt op i en højere 
enhed. Det er faktisk lidt som 
med rygning. Du kan ryge i 
40 år, men det kræver kun én 
dag at stoppe, siger Chrissie 
Hynde.

Et spirituelt afbræk
Sangen ”Blue Eyed Sky” skil-
ler sig ud midtvejs på album-
met. Den er ikke så rocket 
som naboerne. Mere poetisk 
og melodisk.

- Den sang har som ”Ro-
adie Man” taget mange år at 
få slebet til. Dan brød sig ikke 
synderligt om den, og vi hav-
de faktisk aftalt at droppe den 
helt. Da han mixede album-
met, prøvede han forskellige 
ting af, og da jeg skulle høre 

Musik:  Petri/Hannibal 
Duo har eksisteret i 25 år. 
Det fejres ved en jubilæ-
umskoncert-turné og søn-
dag 6. november kl. 14, er 
det Ferritslev Fritidshus, 
der får æren af, at kunne 
præsentere duoen.

Det gennemgående 
tema til koncerten vil have 
folkemusikinspirerede 
toner fra forskellige lande. 
Michala vil spille et bredt 
udvalg af blokfløjter og 
Hannibal vil spille både 
lut og guitar. (pemb)

JubilæuMSkoNCErt

Musik:  Der vil være rig mulighed for at få svinget træbenet, når 
Forældreforeningen Dalums Venner inviterer til dobbeltkon-
cert lørdag 29. oktober i Fyns Bingobanko Center på Grøn-
løkken 1, Odense C. Her vil det populære danske band Dodo 
& The Dodo’s nemlig give koncert.

Som ”før” og ”efter” Dodo & The Dodo’s er der hyret et af 
Fyns ældste pigtrådsorkestre Les Amis, der i 1964 vandt både 
Fyns- og Danmarksmesterskabet i pigtråd. 

Festaftenen starter med spisning kl. 18, og koncerterne har 
start fra kl. 20. (pemb)

Dodo’s dobbeltkoncert

 ■Dodo & The Dodo’s har lavet ørehængere som ”Vågner i nat-
ten” og ”Sømand af verden.”  PR-Foto

Scene: Så stor er interes-
sen for verdenspremieren 
på forestillingen ”Bertolt 
Brechts Svendborgdigte”, at 
BaggårdTeatret i Svendborg 
har sat to ekstra forestillinger 
til salg 19. og 22. november. 
Og det er ikke kun på Sydfyn, 
der er billetter i kombinatio-
nen af Brechts digte, skrevet 
i Brechthuset på Skovsbo 
Strand og komponisten og 
musikeren Søren Huss’ kom-
positioner. Allerede før som-
merferien var der udsolgt, 
når forestillingen gæster hen-
holdsvis Kolding og Odense, 
og tidligere på måneden blev 
der sat en ekstra forestilling i 
salg på Teater Grob i Køben-
havn. Forestillingen, der har 
verdenspremiere i Svendborg 
17. november, afslutter sin 
turne på Bastionen i Nyborg 
13. dec. (ibfj)

Svendborgdig-
te har fuldt hus

 ■De tre medvirkende - skue-
spillere og musiker - i ”Bertolt 
Brechts Svendborgdigte. 

Musik:  Si-
den sin de-
but i 1968, 
har Elisa-
beth We-
stenholz 
præget 
dansk mu-
sikliv med 
sit klaver-
og orgel-
spil. Nu kan du opleve hen-
des dansende fingre hen over 
klaveret på Syddansk Musik-
konservatorium søndag 30 
oktober kl. 15. (pemb)

Hør Elisabeth 
Westenholz

to nye danske krimier
bøger: Michael Katz Krefeld, der for nylig modtog læserbog-
prisen Marthaprisen, udkommer 4. november på Lindhardt 
og Ringhof med ”Dybet”, der er den fjerde i serien om privat-
opdageren Ravn. Og Lotte og Søren Hammer udkommer på 
Gyldendal 28. oktober med ”Mørkemanden”, der er den sy-
vende bog om Konrad Simonsen og hans team. (ahy)

[ Vi har lige spillet 
fem koncerter, og alle i 
bandet var overraskede 
over, hvor tæt på stu-
dielyden vi kom.
Chrissie Hynde, Pretenders
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Kunst: Når mexicanerne i år 
fejrer deres traditionelle ”Día 
de los Muertos/De dødes 
dag” 2. november, deltager 
tre svendborgensere sam-
men med The Nordic Group 
på en udstilling, der åbner 
27. oktober kl 19 i ”Club de 
Periodistas de Mexico” af di-
rektør for den mexicanske 
presse, Mouris Salloum Ge-
orge og viceborgmester Aase 
Nyegaard, Sønderborg Kom-
mune, samt Lars Volck Mad-
sen, Den Danske Ambassade 
i Mexico.

Invitationen til at udstil-
le i Mexico City er affødt af 
gruppens udstilling ”Día de 
Los Muertos” i KunstPunkt 
Augustenborg i 2015 som gav 
stor omtale i tyske, danske og 
mexicanske lokale medier.

Formålet var at skabe dia-

log mellem nordisk tradition 
og mytologi, nordiske sagn og 
helte med den 3000 år gamle 
mexicanske tradition ”Dia de 
los Muertos”, der er på Une-
scos liste over verdens kultur-
arv. 

De elleve kunstnere i grup-
pen kommer fra KunstVær-
ket og KunstPunkt i Augu-
stenborg og Flensborg Fjord 
Kunst og Kulturforening fra 
regionen Syd- og Nordsles-
vig og tæller desuden den 
mexicanske kunstner, Sergio 
Otero. En af kunstnerne i 
gruppen er Lars Tholander, 
som er fra Svendborg. Så med  
to gæsteudstillere fra Svend-
borg, Beth Lehner og Ulrike 
Rasmussen og Skulpturstø-
beriet, som har støbt Ulrikes 
bronzeskulptur, er Svendborg 
pænt repræsenteret. (ibfj)

Svendborg-kunst 
til Mexico

Scene: Skuespiller Pernille 
Lyneborg og instruktør Su-
sanne Storm har i samarbejde 
skabt forestillingen ”Sylvia” 
om forfatteren Sylvia Plath. 
Teatret-i-Midten viser styk-
ket i Lille Sal på lørdag 22. ok-
tober kl. 19.30 i Korint Kul-
turhus.

Historien om Sylva Plath, 
der trods sit korte liv er ble-
vet stående som en af det ty-
vende århundredes største 
kvindelige forfattere, bliver 
fortalt hudløst og ærligt med 
hendes egne ord, fra hun er 
20 år gammel, og netop har 
vundet en novellekonkur-
rence, til dagene op til hendes 
selvmord, da hun er 30. Spe-
cielt ét af de sidste digte hun 
skrev, ”Lady Lazarus”, har 
dannet inspiration for fore-
stillingen, og det digt danner 
en slags bund. Digtet, foregri-
ber hendes død, og fortæller 
en hel del om Sylvia Plaths 
syn på sig selv og sit liv:  ”At 
dø er en kunst som alt andet./
Jeg gør det bare så forbandet/
Professionelt –/Så godt man 
fornemmer det er reelt/Man 
kan sige at jeg har et kald.”//

Forestillingen er en drama-
tisering af Sylvia Plaths tek-
ster fra både ”Glasklokken”, 
dagbøgerne og enkelte af 
hendes digte og giver et usen-
timentalt blik ind i et kompli-
ceret sind,og deler besværet 
og smerten ved det at være 
menneske. Det handler om 
forfatterambitioner, depres-
sion, selvmordsforsøg, for-
fejlede elektrochok, og mø-
det med den store kærlighed, 
digteren Ted Hughes, som 
hun var gift med fra 1956 til 
1963. De blev dog skilt inden 
hendes selvmord. Efterhån-
den som hendes skæbne blev 
kendt - hun blev enlig mor til 
to små børn og tog sig af dage, 
efter at Ted Hughes havde 
forladt hende med sin elsker-
inde - er Sylvia Plath blevet til 
et feministisk symbol.

Af Iben Friis Jensen
ibfj@fyens.dk

Historien om 
en skæbne

 ■Med Sylvia Plaths 
egne ord og digte 
beskrives den kendte 
forfatter og feminist i 
teaterstykket ”Sylvia”

 ■Pernille Lyneborg som Syl-
via Plath i forestilliingen ”Syl-
via” i Korinth Kulturhus 22. 
oktober

   perfekte mage
Christine Ellen ”Chrissie” 
Hynde,  født 7. september 1951 i 
Akron, Ohio, USA. Er i dag bosat 
i London.
Hun er mest kendt  som forsan-
ger og stiftende medlem i rock-
bandet The Pretenders, der blev 
dannet i London i 1978 sammen 
med afdøde Pete Farndon, af-
døde James Honeyman-Scott 
og Martin Chambers. Hun er det 
eneste tilbageværende medlem. 
I 2005 blev The Pretenders ind-
lemmet i Rock and Roll Hall of 
Fame.
Seneste The Pretenders-album  
var ”Break Up The Concrete” fra 
2008. I mellemtiden har Chrissie 
Hynde udgivet sit første soloal-
bum, ”Stockholm”, der udkom 
i 2014.
Det nye album ”Alone”  er ind-
spillet i Nashville med Dan 
Auerbach fra The Black Keys, 
der både har indtaget rollen 
som producer og multiinstru-
mentalist på albummet. Oprin-
deligt var albummet tænkt som 
en opfølger til Hyndes soloal-
bum, men efter at have lagt øre 
til indspilningerne på det nye 
album, var der ingen tvivl om, at 
The Pretenders var tilbage.
Chrissie Hynde har gæsteop-
trådt  på flere berømte sange. 
Blandt andet U2’s ”Pride (In The 
Name Of Love)” og UB40’s ”I Got 
You Babe”.
Biografien ”Reckless”  om hen-
de er netop udkommet. Den er 
flere steder kaldt ”Årets rock-
biografi”.
www.chrissiehynde.com

Chrissie Hynde

Chrissie Hynde har fundet den 
perfekte makker i Dan Auerbach 

fra The Black Keys. PR-foto

det færdigmixede album, var 
den med alligevel. Og nu var 
det pludselig en af Dans favo-
ritter, siger Chrissie Hynde.

Hun tror, at sangen også ra-
ger op på grund af den spiri-
tuelle tekst.

- De øvrige sange handler 
om død, at miste nogen eller 
noget eller at hade sig selv. 
”Blue Eyed Sky” fremstår 
mere som en samtale mellem 
mig og noget guddommeligt. 
Rent tematisk er det en enlig 
svale, siger Chrissie Hynde.

Det er meningen, vi kun 
skal tale om det nye album 
”Alone”. Men da The Pre-
tenders’ ”I’ll Stand By You” er 
en af mine absolutte favorit-
sange, er jeg nødt til at bringe 
den på banen. Den giver mig 
altid en klump i halsen og ved 
særlige rørstrømske lejlig-
heder en tåre i øjenkrogen. 
Jeg vil gerne vide, om Chris-
sie Hynde har det på samme 

måde med en sang, hun ikke 
selv har skrevet.

- Der er flere sange, som 
gør mig lidt grådkvalt. Men 
jeg kan stadig huske, da jeg 
som 15-årig hørte Willie Nel-
sons ”Always On My Mind” i 
radioen. Der græd jeg. 50 år 
senere bliver jeg stadig rørt, 
konstaterer Chrissie Hynde.

Vild med Danmark
Dan Auerbach kommer som 
nævnt ikke til at turnere med 
Chrissie Hynde.

Det skal The Pretenders 
anno 2016, som er Johnny 
Cashs tidligere bassist Dave 
Roe, countryrockeren Kenny 
Vaughan på guitar, tromme-
slageren Richard Swift, key-
boardspilleren Leon Michel 
og pedal steel-guitaristen 
Russ Pahl.

- Vi har lige spillet fem kon-
certer, og alle i bandet var 
overraskede over, hvor tæt 

på studielyden vi kom. Det er 
præcist så rocket, som Dan og 
jeg tilstræbte på albummet, 
siger Chrissie Hynde.

Hun håber, at The Preten-
ders kommer til Danmark til 
foråret, når USA-turen slut-
ter.

- Jeg vil gerne forbi Dan-
mark. Jeg har et godt forhold 
til Danmark og havde i en 
periode en formidabel dansk 
trommeslager, Kris Sonne, 
der var med på hele min for-
rige turné med mit første 
soloalbum ”Stockholm”. Jeg 
er også helt vild med danske 
film, der er længder bedre 
end Hollywood. Jeg har fak-
tisk lige set ”En kongelig af-
fære”, så jo, selvfølgelig skal 
vi til Danmark. Hvor kan du 
anbefale, at vi spiller i Kø-
benhavn, spørger Chrissie 
Hynde.

Jeg foreslår Falconer og 
DR’s Koncertsal. Og bander 

efterfølgende over, at jeg ikke 
foreslog Odeon i Odense eller 
Musikhuset i Aarhus. Eller et 
andet koncerthus i Vestdan-
mark.

- Tak, det er noteret. Jeg vil 
sige til min manager, at vi er 
nødt til at kigge forbi. Så må 
vi håbe, at folk får lyttet til 
”Alone” inden da. Jeg har en 
fornemmelse af, at rockmusik 
af den kaliber er ved at kom-
me på mode igen. Folk dyrker 
den klassiske firemands-for-
mation med sanger, trom-
meslager, bassist og guitarist. 
Jeg håber, at de tilgiver, at jeg 
også har hyret en keyboard-
spiller og en pedal steel-gui-
tarist til turnéen, siger Chris-
sie Hynde.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

 1.   Shawn Mendes: Illuminate (2)
 2.   Justin Bieber: Purpose (1)
 3.   Drake: Views (5)
 4.   Volbeat: Seal the Deal & Let’s 

Boogie (4)

 5.   Lukas Graham: Lukas Gra-
ham (Blue Album) (6)

 6.   Ariana Grande: Dangerous 
Woman (7)

 7.   DJ Snake: Encore (8)

 8.   Xander: Indre by (NY)
 9.   Ed Sheeran: X (9)
10.   Norah Jones (NY)

Kilde: IFPI. Se mere på www.hitlisten.nu

Mest solgte  
albummer  
i sidste uge


