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Ronan  
på toppen  
af rutsjebanen

musik

Irske Ronan Keating har for længst bevæget sig bort fra drengezonen og 
ind i mandezonen. Men den 39-årige sanger har med egne ord  
aldrig været så velsyngende og tændt som netop nu, hvor han  

for første gang i flere år skal ”på græs”

- Jeg kan næsten ikke sidde 
stille af begejstring. Jeg glæ-
der mig SÅ meget til at kom-
me på turné igen. Hvis mit 
danske publikum nogensinde 
har skullet købe billet til en 
koncert med Ronan Keating, 
er det nu. Jeg har - hånden 
på hjertet - aldrig følt mig 
mere motiveret end nu, siger 
39-årige Ronan Keating, der 
indleder sin verdensturné få 
dage før sin eneste danske 
koncert i Den Fynske Lands-
by lørdag aften, 13.august.

Sangeren, der blev ver-
densberømt som frontfigur i 
boybandet Boyzone og sene-
re cementerede popformatet 
med hittene ” When You Say 
Nothing at All” fra filmen 
”Notting Hill” og ”Life Is a 
Rollercoaster”, har ikke tur-
neret længe. I 2015 brugte 
han sin scene-tid i musicalen 
”Once” i London, hvor han 
spillede rollen som Guy 145 
gange på blot fire måneder. 
En rolle, der har haft altafgø-
rende betydning.

- Rollen i ”Once” gav mig 
det største selvtillidsboost 
i min karriere. Det gav mig 
modet til at blive den kunst-
ner, jeg altid har drømt om 
at blive. Det er faktisk lidt 
skræmmende, at jeg først ef-
ter knap 25 år i branchen fø-
ler mig selvsikker på scenen, 
siger Ronan Keating.

Han mindes stadig den 
første aften i forestillingen, 
hvor han svedte så meget, 

at hans fingre gled rundt på 
guitarstrengene. 

- Mine knæ vaklede, og mit 
hjerte bankede løs. Men jeg 
kom igennem første aften og 
sang, som jeg aldrig havde 
sunget før i hele mit liv. Spil-
lede, som jeg aldrig har spil-
let. Optrådte, som jeg aldrig 
har optrådt. Jeg var euforisk 
og savner den fornemmelse. 
Men nu starter min turné, 
og så kan jeg forhåbentlig 
opleve den følelse igen, siger 
Ronan Keating på sin mobil 
fra USA, hvor han er i gang 
med et photoshoot, som man 
kan se resultatet af på disse 
sider.

Mere Ronan end nogensinde
Ronan Keatings seneste al-
bum ”Time of My Life” er 
ikke en tilfældig eller misvi-
sende titel. Den 39-årige irer 
understreger, at han aldrig 
har haft det bedre.

- Glæden udspringer i høj 
grad af et ægteskab, der fun-
gerer. Jeg har det fantastisk 
med min kone Storm. Det er 
i høj grad hendes fortjeneste, 
at jeg har lagt så meget hjerte 
i dette album, siger Ronan 
Keating.

Han har aldrig brugt så 
lang tid på at skrive nye san-
ge. Det er første gang i karri-
eren, han har brugt et helt år 
på et album.

- Tidligere var rekorden 
fire måneder, hvilket omfat-
ter både sangskrivning og 

bloody produktion. Efter fire 
intense måneder på West 
End i London med ”Once” 
isolerede jeg mig resten 
af 2015 og faktisk også de 
første fire måneder af 2016 
for at skrive sange. Jeg har 
levet med min guitar inden 
for rækkevidde, og det har 
i høj grad dikteret lyden på 
albummet, siger Ronan Kea-
ting.

Udviklingen fra ”Fires” fra 
2008 og til seneste album er 
klart den mest iøjnefaldende 
mellem to udgivelser siden 
solodebuten ”Ronan” i 2000.

- Det er uden sammenlig-
ning mit største kunstneriske 
spring i mine 23 år som pro-
fessionel musiker. Det falder 
igen tilbage på selvsikkerhe-
den, der kommer i kølvandet 
på et velfungerende privatliv 
og succesoplevelsen med 
”Once”. Jeg har hældt mere 
”Ronan” på et album end 
nogensinde. Det føles fan-
tastisk, konstaterer Ronan 
Keating.

En komplet anden branche
Det er de færreste 39-årige 
musikere, der er på nippet til 
at fejre 25-års jubilæum. Når 
Ronan Keating ser tilbage 
på karrierens begyndelse og 
sammenligner med i dag, er 
det to forskellige verdener.

- At sige, at musikbranchen 

» Jeg ved, at jeg måske en dag  
rammer bunden igen.  

Men så gør jeg det som en stærkere 
person. En mere forberedt person.  
En mere hårdtarbejdende person.
Ronan Keating

   fortsættes næste side

» Det virker 
i det hele 

taget tåbeligt 
at knokle så 
hårdt for at nå 
op på de store 
scener og så 
ikke være til-
freds og begej-
stret, når det 
sker. 
Ronan Keating

 ➤Den 31. januar 2009  var 
Ronan Keating med til at 
vinde Dansk Melodi Grand 
Prix med sangen ”Believe 
Again”, som han havde 
skrevet med Lars Halvor 
Jensen og Martin Michael 
Larsson. Den var sang 
nummer 10 og blev sunget 
af Brinck.

den danske sejr

Ronan Keating har ikke turneret i flere år, da han har 
været tilknyttet musicalen ”Once” i London og  
derefter  har brugt et helt år på at skrive og indspille 
sit seneste album.  PR-foto
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har ændret sig dramatisk, er 
nærmest en underdrivelse. 
Internettet, streaming og 
downloads har vendt alt på 
hovedet. Da jeg begyndte at 
sælge musik i 1993, var det 
på kassettebånd. Nu er kas-
settebåndet på museum og 
får snart følgeskab af cd’en, 
der for alvor kom frem, da 
Boyzone hittede. Det får mig 
til at lyde som et gammelt 
røvhul, men faktum er bare, 
at intet er, som det var for 20 
år siden, konstaterer Ronan 
Keating.

Han ser bestemt fordele 
ved den nye virkelighed. Ikke 
mindst i forhold til, hvor let 
det er at skabe opmærksom-
hed.

- I dag kræver det kun et 
tweet, en Instagram- eller en 
Facebook-opdatering for at 
få millioner af mennesker til 
at lytte til din seneste sang. 
Hvis jeg skal tage de negative 
briller på, kan det være, at det 
er blevet for let at udsende 
musik og reklamere for den 
på diverse platforme. Det kan 
virke uoverskueligt at navi-
gere i dette kaotiske landskab 

af indhold. Der er fordele 
og ulemper, og sådan var det 
også for 20 år siden, konklu-
derer Ronan Keating.

Sammensat musiksmag
Snakken om kassettebånd 
fører os til at tale om den-
gang, man sad og lavede ”mix 
tapes” på en båndoptager. Vi 
er begge født i 1977, så vi har 
lyttet til mange af de samme 
bands i midten og slutningen 
af 1980’erne. Ronan Keating 
blev i høj grad påvirket af sine 
fire ældre søskende, mens 
jeg som den ældste i min flok 
aldrig har haft en musikalsk 
mentor i søskendeflokken.

- Mine ældre søskende har 
haft en altafgørende indfly-
delse på min musiksmag. Da 
de en efter en flyttede fra 
Irland til USA, overtog jeg 
gradvist deres pladesamlin-
ger. Som lille dreng hørte 
jeg plader med alt fra The 
Police, The Eagles, Culture 
Club og Frank Sinatra til 
Bronski Beat og Erasure. Jeg 
blev efterladt med millioner 
af lyde og indtryk, som jeg 
fordybede mig i, når jeg kom 
hjem fra skole. Det har helt 
klart resulteret i min eklek-
tiske musiksmag. Min søster 
har heldigvis de fleste af pla-
derne i dag, så de er forblevet 
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 ➤Ronan Patrick John Kea-
ting  er født 3. marts 1977 
som den yngste i en søsken-
deflok på fem.

 ➤Han voksede op  i County 
Meath nord for Dublin, hvor 
hans far Gerry var lastbil-
chauffør og moderen Marie 
var frisør.

 ➤Ronan dyrkede atletik  
som barn og teenager. Han 
vandt blandt andet ”All Ire-
land under-13 200meter”-
titlen.

 ➤Han debuterede  som for-
sanger i boybandet Boyzone 
i 1993. Kvartetten havde 
stor succes i Storbritannien 
og Australasien op gennem 
1990’erne.

 ➤Ronan Keating  udsendte 
sit soloalbum, ”Ronan”, i 

2000 efter at have medvir-
ket på soundtracket til fil-
men ”Notting Hill”, 1999, 
med sangen ”When You Say 
Nothing at All”, der blev et 
stort hit. 

 ➤Som solist har han  solgt 
mere end 25 millioner al-
bummer på verdensplan og 
netop udgivet sit 10. album.

 ➤ I 1998 blev Ronan Kea-
ting  gift med Yvonne Con-
nolly. De har børnene Jack, 
1999, Marie, 2001, og Ali, 
2005. Parret blev separeret 
i 2010 men først skilt i marts 
2015.

 ➤17. august 2015  blev 
Ronan Keating gift med 
australske Storm Uechtritz.

 ➤www.ronankeating.com

Ronan Keating

Ronan  
på toppen ...

fortsat fra foregående side

   fortsættes side 14

Ronan Keating fik et stort 
plus for sin kontakt med 
publikum, da Simon Staun 
anmeldte hans koncert på 
Langelandsfestival i 2005 
(læs næste side).  
Billedet her er fra en kon-
cert på Malta i 2010.   
Foto: Scanpix
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i familiens eje. Jeg skal faktisk 
have investeret i en pladespil-
ler, så jeg kan komme i gang 
med at samle, siger Ronan 
Keating.

Måske køber han Fleet-
wood Macs sublime album 
”Fleetwood Mac” fra 1975, 
hvor især sangen ”Landslide” 
funkler. Ronan Keating har 
nemlig skrevet en sang med 
samme titel på ”Time of My 
Life”. Den handler om bryl-
lupsdagen sidste år i august, 
hvor han blev gift med den 
australske model og tv-vært 
Storm Uechtritz.

- Vi har skrevet sangen 
sammen ud fra hver sit ind-
tryk af den perfekte dag, 
hvor man er omgivet af alle 
dem, man elsker, og græder 
glædestårer. Jeg har arbejdet 
sammen med mange i årenes 
løb, men det var sjovt at ar-
bejde sammen med Storm, 
fordi det skete ved en tilfæl-
dighed. Jeg sad i køkkenet og 
skrev, mens hun var optaget 
af noget andet. Hun begynd-
te at komme med forslag til 
mig, og inden vi havde set os 
om, havde vi skrevet en sang 
sammen. Det var meget or-

ganisk og naturligt, og det er 
bestemt ikke utænkeligt, at vi 
gentager det, når vi skal back-
packe næste år, siger Ronan 
Keating.

Til januar, når der er pause 
i turnéen, er planen, at de 
skal backpacke et par måne-
der i Cambodja, Vietnam, 
Cuba og omkring Middel-
havet. Med den bagtanke at 
skrive undervejs og forsøge 
at mønstre samme tålmodig-
hed og fordybelse som med 
”Time of My Life”. 

- Jeg tvivler på, at jeg no-
gensinde kan vende tilbage til 
at lave et album på få måne-
der. Når man først har prøvet 
at gå helt i dybden, virker det 
forkert at vende tilbage til at 
ridse i overfladen, konstate-
rer Ronan Keating.

Inspireret af Springsteen
Når de vender hjem, er det 
for at fejre hans 40-års fød-
selsdag i marts. En dag, han 
ser frem til.

- Jeg er overbevist om, at 
jeg både som mand og mu-
siker går et fremragende årti 
i møde. Jeg er i langt højere 
grad i stand til at nyde mine 
koncerter og høste frugten af 
mange års arbejde. Det vir-
ker i det hele taget tåbeligt at 
knokle så hårdt for at nå op 
på de store scener og så ikke 
være tilfreds og begejstret, 
når det sker. Jeg ser i den grad 

frem mod 40’erne, og mange 
påstår, det er der, livet for al-
vor begynder. Så let the games 
begin, siger Ronan Keating 
og ler.

Han er i den grad på top-
pen af rutsjebaneturen, både 
professionelt og privat. Men 
han frygter ikke for alvor den 
dag, hvor det går nedad igen.

- Det er ikke første gang i 
karrieren eller mit privatliv, 
jeg har befundet mig på det 
absolutte peak. Jeg ved, at jeg 
måske en dag rammer bun-
den igen. Men så gør jeg det 
som en stærkere person. En 
mere forberedt person. En 
mere hårdtarbejdende per-
son, siger Ronan Keating.

For nylig var han til kon-
cert med Bruce Springsteen, 
der optrådte tre en halv time. 
Den koncertoplevelse sidder 
stadig dybt i ham.

- Bruce er 65 år og knokle-
de røven ud af bukserne med 
en kronisk smil på læben. Og 
elskede hvert minut. Jeg har 
aldrig følt mig så inspireret. 
Tænk, hvis jeg kan stå på sce-
nen og nyde det som ham om 
25 år, siger Ronan Keating.

Den Fynske Landsby,  
lørdag 13.august kl. 20

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

sådan var det sidste gang

 ➤Sidst Ronan Keating op-
trådte på Fyn var på Lange-
landsfestivalen i 2005, hvor 
musikredaktør Simon Sta-
un anmeldte. Her er hans 
anmeldelse:

”Banaliteterne står side 
om side med forventnings-
fulde tøser, da kronprinsen 
fra Boyzone understreger, 
at han har rykket sig meget 
langt musikalsk siden 1995, 
hvor han første gang gæste-
de Danmark med superboy-
bandet.

Han leverer sine sange og 
show med overbevisning og 
bakkes godt op af sit band, 

der fuldender den bløde, 
runde lyd, som ikke skærer 
i nogens ører, men måske i 
hjerterne.

Stemmen rummer en anel-
se for meget diskant, men 
det ødelægger ikke helheds-
indtrykket, da de melan-
kolske sange netop drager 
fordel af denne vokale skrø-
belighed.

Et stort plus scorer han i 
kontakten med publikum. 
Han smiler, pjatter og hop-
per endda ned i graven foran 
scenen og giver hånd til de 
hvinende tøser. Et par af de 
voksne damer klapper ham i 
bagdelen og bliver grebet på 

fersk gerning på storskærm. 
Uforglemmeligt.

De bedste sange er ironisk 
nok ikke nogen, han selv har 
skrevet. ”Father and Son” af 
Cat Stevens, ”Sorry” af Tr-
acy Chapman og Van Morri-
sons ”Brown Eyed Girl” står 
lige en anelse mere intense 
i teksten end hans egne hits 
”When You Say Nothing At 
All”, ”Life Is A Rollercoaster” 
og ”The Way You Make Me 
Feel”. 

Han behandler dog de lån-
te numre særdeles værdigt. 
Præcis som han behandler 
publikum med respekt.”

Ronan  
på toppen ...

fortsat fra side 12

Ronan Keating forventer og håber, at han 
både som ægtemand, familiefar og musiker 
går et fortryllende årti i møde, når han  
til marts fylder 40 år.  PR-foto

LANGELANDSFESTIVAL
C21, Møllers Telt, torsdag
######

C21 er skrumpet ind til kun at
være en popduo i stedet for et
popband, efter Esben Duus
forlod gruppen. Men de leve-
rer stadigvæk uforfalsket lyse-
rød popmusik, som alle kan
deltage i og drømme sig ind i.

De blev introduceret som
et eventyr, men det er nok lige
at tage munden for fuld.
Søren Bregendal og David

Pepke synger begge pænt.
Men  ikke nær så nuanceret
eller kraftfuldt som uden-
landske kolleger i samme
genre. De får dog deres publi-
kum godt engageret i koncer-
ten, der lægger ud med et ko-
pinummer og slutter med et.

Deres egne sange er af skuf-
fen med: ”Is it too late too say
I’m sorry ¿ I’m gonna hold
you tonight, I’m gonna be he-
re by your side”. Man konklu-
derer hurtigt, at de linier vist
er sunget før. Bedre. Genbrug

er såmænd ganske godt. Fint
for miljøet. Men ikke nødven-
digvis for ørene. Så C21 kan
godt sammenlignes med can-
dyfloss. Sødt og  dejligt i af-
målte mængder.
Af Simon Staun
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} Troldmænd kan meget, men
troldmandslærlingen Harry Potter
kan trods alt ikke forhindre, at ver-
den flyder med piratkopier af J.K.
Rowlings sjette og næstsidste bog
”Harry Potter and the Halfblood
Prince”, der udkom den 16. juli.

Ifølge nyhedsbureauet Reuter og
Berlingske Tidende kan romanen
købes som piratkopi i trykt form og
downloades ulovligt fra internettet.
Ulovlige onlinekopier var tilgængeli-
ge mindre end 12 timer efter, at bo-
gen var blevet udgivet, og på gaden
i Bangladesh sælges kopierne for
seks dollar stykket, hvilket er 20
procent af normalprisen. 

POTTERSKÅR 

Det flyder med
Potter-kopier

} Sund skolemad blev et vigtigt
emne under den sidste valgkamp i
England. Den engelske regering
måtte love flere penge til netop det
område, og det var ikke mindst fordi
Jamie Oliver tordnede løs mod
usunde spisevaner i sin tv-serie ”Ja-
mies skolemad”. Han er overbevist
om, at engelske skolebørn får den
forkerte mad, og det vil han lave om
på ved at tage relevante emner som
diæt, overvægt, opførsel, indlæring
og fødevarekvalitet op i tv-serien.
Serien vis på TVDanmark mandag
kl. 20.00.

TV-KØKKENET 

Jamie laver
skolemad

} H.C. Andersens første roman
”Fodreise fra Holmens Canal til Øst-
pynten af Amager” er på vej ud til
boghandlerne i en ny pragtudgave.
23 x 30 centimeter stor, flere end
150 billeder af kunstneren Cai-
Ulrich von Platen. Bogen er indbun-
det i natsort lærred og koster 500
kroner. H.C. Andersen foretog fod-
rejsen i 1828-29, Forlaget Vandkun-
sten udsender sin udgave 6. august.

HCANDERSEN 

Pragtudgave af
Fodreisen

} Nederen, outsource, partnering,
slagvare, tween og udu er nogle af
de nye ord i Politikens Nudansk Ord-
bog, som er kommet i en ny udgave.
Siden 1999 er ordbogen kommet i
to versioner, den ene i ét bind, den
anden, Nudansk Ordbog med etym-
ologi, i to bind med sproghistoriske
forklaringer på ordenes oprindelse.
De nye udgaver indeholder begge
over 100.000 ord og vendinger, og
med begge følger en cd-rom med
samme indhold som ordbøgerne. 

SPROGBØGER 

Hjælp, mit program
er gået i udu

Jeg var så tæt på, og jeg græd
indvendigt. Men der var ikke
noget at gøre... Man kan ikke
diskutere med naturen. 
Morten Jensen, om sin tur til Mount Everest.
(Ekstra Bladet)

} SVENDBORG: Sigøjnersange på romani.
På cello akkompagneret af guitar. Der for-
tælles på sigøjnernes eget sprog om si-
gøjnernes evige vandring, liv og kærlighed
på godt og ondt. Det sker kl. 16.00 på
udendørsscenen og der er fri entré.

SIGØJNERSANG I SVENDBORG

LANGELANDSFESTIVAL
Ronan Keating, torsdag
######

Banaliteterne står side om si-
de med forventningsfulde
tøser, da kronprinsen fra Boy-
zone understreger, at han har
rykket sig meget langt musi-
kalsk siden 1995, hvor han
første gang gæstede Danmark
med superboybandet.

Han leverer sine sange og
show med overbevisning og
bakkes godt op af sit band, der
fuldender den bløde, runde
lyd, som ikke skærer i nogens
ører, men måske i hjerterne.

Stemmen rummer en anel-
se for meget diskant, men det
ødelægger ikke helhedsind-
trykket, da de melankolske
sange netop drager fordel af
denne vokale skrøbelighed.

Et stort plus scorer han i

kontakten med publikum.
Han smiler, pjatter og hopper
endda ned i graven foran sce-
nen og giver hånd til de hvi-
nende tøser. Et par af de voks-
ne damer klapper ham i bag-
delen og bliver grebet på fersk
gerning på storskærm. Uforg-
lemmeligt.

De bedste sange er ironisk
nok ikke nogen, han selv har
skrevet. ”Father and Son” af
Cat Stevens, ”Sorry” af Tracy
Chapman og Van Morrisons
”Brown Eyed Girl” står lige
en anelse mere intense i tek-
sten end hans egne hits
”When You Say Nothing At
All”, ”Life Is A Rollercoaster”
og ”The Way You Make Me
Feel”.

Han behandler dog de lån-
te numre særdeles værdigt.
Præcis som publikum.

Af Simon Staun

Covernumrenes drengede kæledække

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Hvis bandet Runrig var en
skotsk whiskey, ville den være
mere end 30 år gammel og be-
stå af et vellydende blend af
fængende folkemusik og let-
fordøjelig popmusik. 

En kombination rigtig
mange publikummer er mødt
frem for at smage og lytte på
ved foran den store scene. 

Heldigvis er gruppen mere
appetitlig, end konferencier
Hans Otto Bisgaard får dem
præsenteret som. 

Med hans monotone spea-
kerstemme lyder de omtrent
lige så spændende som is med
karrysmag.   

Rundt omkring i oceanet af
skrøbelige havestole, giraf-
mønstrede plastiksofaer og
dovne tæpper dyrker de voks-

ne den gavmilde sol, som me-
trologerne fejlagtig havde
bortdømt, mens poderne
løber zigzag for at indsamle
flest mulige tomme ølkrus.

Esben Trier, 11, og broren
Magnus på seks år lokaliserer
tomme krus i affaldsposer og
overalt i det spraglede tæppe-
landskab.

- Vi har allerede samlet 20
på en halvt time. I går samle-
de vi først 63 og så 50. Penge-
ne brugte vi på to oppustelige
sofaer. I dag bruger vi dem
sikkert på is, smiler Esben,
mens Magnus nikker ivrigt.

Dasemusik
De to brødre fra Ejby på Sjæl-
land er med for første gang.
Altså sammen med deres far,
mor og lillebroren Tobias på
tre. 

- Han er ikke gammel nok

til at samle endnu, fortæller
Esben overbærende.

De to brødre lytter ikke så
meget til musikken, men Ru-
nrig er efter sigende ok at
høre på, mens man spejder ef-
ter herreløse krus.

Deres falkeblikke finder
hurtigt et nyt bytte. Hurtigere
end man kan sige: ”Gam-
meldaws isvaffel med fem
kugler og guf” er de to knægte
forsvundet igen.

Alt imens fortsætter Runrig
ufortrødent med at synge om
himmel og hav og alt det midt
imellem. Ikke alle tilskuere
går op i teksterne. Flere tusin-
de daser bare hen til de bero-
ligende toner.

Træk og slip
- At vi lige hører Runrig er en
tilfældighed. Hvis det havde
regnet, havde vi i hvert fald

ikke ligget her, indrømmer
27-årige Marianne Them fra
Odense.

Sammen med veninden
Malene Juhl, 24, er hun for
første gang på Langelandsfes-
tival.

- Vi tog egentlig herned for
at se, hvad det var for noget,
efter Midtfyns Festivalen luk-
kede sidste år. Jeg er meget
positivt overrasket indtil vi-
dere, siger Marianne Them,
der nåede at gæste Ringe 10
gange.

Og Langeland er faktisk
heller ikke så ringe endda.

- Ja, de toiletter med træk
og slip, det er bare ren luksus,
fortæller Malene Juhl.

De to kvinder har netop
iført sig sommerkjoler i stedet
for lange bukser.

- Vi havde kun lange bukser
og regntøj med, så vi har lige

været ovre for at købe neder-
dele og toppe i handelsgaden,
så vi ikke sveder helt væk, gri-
ner Malene Juhl, mens salt-
perlerne løber stafet på hen-
des pande. 

Ikke langt derfra står ende-
løse kolonner af folk i kø for
at svede og danse med dren-
ge. 

Fisk er godt
Møllers telt virker som en an-
sigtstransformator torsdag
eftermiddag. Folk kommer
ind med normal hudfarve og
frisure. Få minutter senere
vakler de ud igen. Men fladt
hår og skamkogte kinder.

Dem, der kan overkomme
det, synger med på: ”De skal
jo have noget at tale om”.

Imens vælter solskoldede
mænd med dansehåndtag
forbi med mere eller mindre

kunstfærdige tatoveringer ak-
kompagneret af deres hustru-
ers nypumpede siliconebry-
ster. Meget passende til san-
gens budskab.

Der bliver også drejet halse
og trukket på smilebånd, da
en tyndarmet gut blegere end
blegemiddel valser forbi i en
T-shirt med følgende pås-
krift: "Fisk er godt – Fisse er
bedre”. 

”Hvor længe vil du ydmyge
mig”, synger de oppe fra sce-
nen. Måske er forsangeren
hans kæreste?

”Sig du kan li’ mig” kom-
mer som smuk afslutning på
Danser Med Drenges kon-
cert. Stemmebåndene er nu
godt og grundigt glohede til
aftenens brag med damemag-
neterne Ronan Keating og
Thomas Helmig. 

Yderst til højre,
øverst: Esben og

Magnus Trier
samler tomme
plastikkrus ind
på festivalen. I

går tjente de
penge nok til at

kunne indkøbe to
oppustelige

sofaer.

Yderst til højre,
nederst: Marianne
Them og Malene

Juhl er på Lange-
landsfestival for

første gang, og
de er ikke

utilfredse med
forholdene.

FOTOS: JOHNNY WICHMANN  

Til højre:
Runrigs

kombination af
let folkemusik og
lyttervenlig pop
havde godt tag i
publikum under

solen på
Langeland.

Ronan Keatin havde forbilledlig god kontakt til
publikum. FOTO: JOHNNY WICHMANN
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Masser af ingen regn
SOLEN VANDT: Langeland blev oversvømmet af svedperler i stedet for regndråber 
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