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Den eneste af de fem kvinder fra 
Spice Girls, der har formået at etab-
lere sig som succesfuld solist, er Me-
lanie C. Sådan skrev den engelske 
avis The Independent, da Melanie 
C's syvende album, "Cover Of Me", 
udkom i efteråret. 

Der er noget om snakken. Siden 
Melanie Jayne Chisholm droppede 
Sport Spice-karakteren i 1999 og ud-

sendte sit debutalbum, "Northern 
Star", har hun kunstnerisk været et 
hestehoved foran Scary Spice, Baby 
Spice, Ginger Spice og Posh Spice.

Hun har solgt flere end 20 millio-
ner albummer og kickstartede det 
hele med Bryan Adams-duetten 
"When You're Gone", der var en 
landeplage i 1998 og flere år efter. 
I dag er kunstnernavnet Melanie C 
for den 43-årige sanger, der målret-
tet og nysgerrigt har kastet sig over 
den elektroniske pop, som ellers er 
forbeholdt et yngre publikum.

- Jeg kan godt lide, at denne ver-
sion af Melanie C føles frisk og ny. 
Det er spændende, at jeg efter fle-
re end 20 år i musikbranchen kan 
gøre noget helt anderledes end tid-
ligere. Den elektroniske musik har 
egentlig altid ligget mig nær, derfor 
har det været skønt at fokusere så 
meget på en særlig "sound" på et 
helt album, siger Melanie C.

Hun var kæmpefan af banebry-
dende elektroniske bands som 
Massive Attack og Portishead, alle-
rede dengang hun selv var med til 

at revolutionere musikbranchen 
med Spice Girls i midt-90'erne.

- Når jeg tænker tilbage på 90'er-
ne, fylder Massive Attack og Por-
tishead enormt meget. Netop de 
to bands var en stor del af sound-
tracket for mig i det årti, og jeg hør-
te begge bands optræde live flere 
gange. De understreger på hver sin 
facon, hvordan elektronisk musik 
kan bevæge dig som lytter. Den har 
et andet fysisk element end rock el-
ler pop. Jeg er stor fan af dygtige gui-
tarister, trommeslagere og sangere, 

men den elektroniske musik giver 
en helt unik resonans. Derfor kan 
den være meget bevægende på flere 
måder, siger Melanie C.

Hendes nye sange skal først luf-
tes for et publikum på den igang-
værende turné, der når til Odeon i 
Odense 29. april.

- Jeg og bandet er i fuld gang 
med at øve både gamle hits og de 
nye sange. Det elektroniske fokus 
skal på en måde inkorporeres i de 
gamle sange, så det ikke stikker i 
vidt forskellige retninger. Det kræ-

Sporty Spice  
er stadig  
i topform
 
 
Melanie C, der blev kendt som Sporty Spice i pigegruppen 
Spice Girls, er stadig sporty som bare pokker. 29. april giver 
hun sin eneste danske koncert i år i odenseanske Odeon, hvor 
publikum får mulighed for at stifte bekendtskab med hendes nye, 
elektroniske sange fra albummet "Version Of Me". Måske med MØ 
som gæst, da Melanie C kalder sig stor fan af den fynske sanger.

melanie C vil for altid være kendt 
for sin ”rolle” som sporty spice i 
pigegruppen spice girls. Pr-foto

ver virkelig meget arbejde at struk-
turere. Forhåbentlig lykkes det, si-
ger Melanie C.

Midt i livet
I en af de mange prangende anmel-
delser af "Version Of Me" kaldes 
musikken for "dansegulvs musik 
for voksne". Den beskrivelse mo-
rer Melanie C.

- Ha, ha ... Den havde jeg ikke hørt 
før. Det er måske ikke helt ved si-
den af. Jeg er trods alt voksen, selv 
om jeg ikke altid opfører mig sådan. 

Jeg er 43 år, hvilket er rimelig gam-
melt inden for popmusik. Jeg føler 
dog, at jeg stadig har en berettigel-
se, og det hænger i høj grad sam-
men med min ambition om at ska-
be en ny lyd på hvert album. Det er 
faktisk noget af en balance gang, da 
jeg ønsker at lyde frisk uden at lyde 
alt for ung, hvis det giver mening. 
Det skal være relevant og hæn-
ge sammen med de livs erfaringer, 
man har sparet sammen, når man 
nærmer sig midt-40'erne, siger Me-
lanie C.

Det er især teksterne, som afspej-
ler, at kvinden bag er i 40'erne og 
ikke i 20'erne.

- Jeg kan ikke synge om de sam-
me ting, som jeg gjorde for 20 år 
siden. Hvis man hører musik i ra-
dioen i dag, handler det mest om 
at gå i byen og feste. Jeg har en dat-
ter på syv år og går nærmest aldrig 
i byen, som jeg gjorde engang. Der-
for skriver jeg meget om de følel-
ser, der udspringer af mit privatliv 
uden at blive for privat. Og ekspe-
rimenterer en del i forhold til hvil-

ke stemninger, jeg vil skabe, siger 
Melanie C.

Hvis hun skal fremhæve sange 
fra "Version Of Me", som giver et 
fingerpeg om, hvor hun befinder 
sig personligt netop nu, er det "Our 
History", "Anymore" og "Room For 
Love".

- Svaret kommer sikkert an på, 
hvilken dag du spørger mig. I dag 
fremhæver jeg som sagt "Our Hi-
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story", "Anymore" og "Room For 
Love". De udgør faktisk et ret godt 
miks, der beskriver, hvor jeg er i li-
vet lige nu. Fordi jeg i dem både for-
holder mig til det, der var, det, der 
sker lige nu, og det, der skal kom-
me. Sådan er det at være nogenlun-
de midt i livet, siger Melanie C.

En smule visdom
Som sangskriver og sanger er hen-
des ambitioner de samme som for 
20 år siden. Men taknemmelig-
heden over at skrive nye sange og 
kunne turnere med dem er større 
end nogensinde.

- Jeg føler mig meget heldig over 
stadigvæk at stå foran et publikum. 
Det er en hård branche, så man 
skal både være heldig og hårdt-
arbejdende for at kunne begå sig. 
Og blive ved med det. Men min 
motivation er den samme, som 
da jeg skrev sangene til "Northern 
Star" i slutningen af 1990'erne. Jeg 
vil stadig være en bedre sangskri-
ver, performer og vokalist. Så længe 
de ambitioner er til stede, fortsæt-
ter jeg, siger Melanie C.

Med alderen kommer en smule 
visdom, udtalte Melanie C i et in-
terview med et britisk dameblad 
for nyligt. Hun uddybede dog ikke, 
hvad denne visdom bestod i, der-
for er det oplagt at følge op på den 
konstatering.

- Indtil videre har 40'erne lært 
mig, at man i den grad skal sætte 
sig selv før andre. Den filosofi har så 
den bivirkning, at folk ikke bryder 
sig specielt meget om mig... At væ-
re mor har også hærdet mig, så jeg 
helt sikkert er mere hårdfør. Jeg kan 
måske endda fremstå lidt ubarm-
hjertig. Sådan er det, når man har 
et "kuld" at beskytte. Jeg skal og-
så fremstå som en rolle model for 
min datter, derfor behandler jeg 
mig selv pænt og undgår, at andre 
misbruger mig eller min tillid. Det 
er nok de primære lektioner, jeg 
har lært i 40'erne indtil videre, si-
ger Melanie C.

Hun er stadig i bedre fysisk form 
end de fleste kvinder i 20'erne. Men 
alderen er begyndt at bide fra sig.

- Jeg har lagt mærke til, at jeg får 
flere småskavanker i forbindelse 
med træning end tidligere. Jeg fø-
ler mig også oftere træt i dag, men 
til gengæld er jeg blevet bedre til at 
slappe af, fordi jeg ikke hele tiden 
er så forhippet på, at jeg skal nå alt, 
siger Melanie C.

MØ er kæmpefan
Én af de største Melanie C-fans i 
verden er fra Ubberud. Hun hed-
der Karen Marie Ørsted Andersen. 
For nylig fik hun en stor drøm op-
fyldt: At stå på samme scene som 
Melanie C, der var medvirkende til, 
at hun selv begyndte at lave musik, 
og tilmed synge med hende. Det 
skete, da Karen Marie - MØ - op-
trådte i The Roundhouse i London 
i oktober.

- Der er så meget Mel C gemt i 
MØ. Jeg kalder hende konsekvent 
"Little Sporty". Jeg mødte hende 
et par gange, inden vi lavede afta-
len om, at jeg skulle gæste hendes 
koncert i London. Jeg er virkelig in-
spireret af hende, og derfor er jeg 
smigret over, at jeg er hendes store 
forbillede. Det er på en måde, som 
om cirklen er sluttet, fordi jeg har 
hørt ekstremt meget af MØ's mu-
sik, mens jeg har indspillet "Ver sion 
Of Me". Inspirationen går begge ve-
je, siger Melanie C.

Deres optræden sammen i Lon-
don kalder hun for magisk.

- Jeg var til hele koncerten, og MØ 
er fuldstændig mageløs live. Jeg har 
sjældent set så energisk en sanger, 
der samtidig synger så godt. Det 
sjove var, at der gik 15-20 sekunder 
fra det øjeblik, jeg gik på scenen, til 
publikum fandt ud af, hvem jeg var. 
Da det gik op for dem, gik det helt 
bersærk. Vi sang Spice Girl-san-
gen "Say You'll Be There", som MØ 
har lavet en coverversion af, og det 
mest rørende var næsten, hvor på-
virket MØ blev. Hun var helt over-

vældet, og billedet af os på scenen 
sammen er et smukt minde fra en 
uforglemmelig aften. Jeg glemmer 
den aldrig, siger Melanie C.

Forfølg dine drømme
Hun har selv stået på scenen med 
et par af sine egne store forbilleder. 
Desværre ikke Madonna, som hun 
har nogenlunde samme forhold til, 
som MØ har til hende.

- Madonna var en af grunde-
ne til, at jeg som pige drømte om 
at lave musik. Jeg har mødt hen-
de flere gange, men desværre ikke 
haft æren af at stå på scenen med 
hende endnu. Jeg har dog optrådt 
med Stevie Wonder, som jeg også 
er kæmpefan af. Det var sammen 
med Spice Girls. Jeg har også op-
trådt med Elton John og selvføl-
gelig Bryan Adams, som jeg har 
haft nogle store oplevelser med, 

da "When You're Gone" var et stort 
hit, siger Melanie C.

Hun er godt klar over, at hun 
for en generation af piger var no-
get nær en afgud som en femte-
del af Spice Girls. Og hun er stolt af 
den musikalske og sociale arv, som 
pige gruppen støbte fundamentet 
til mellem 1994 og 1998.

- Spice Girls' mission handlede 
ikke kun om at spille musik. Det 
drejede sig også om at give piger 
selvtillid. At give dem selvværd. 
Præcis som jeg forsøger at gøre i rol-
len som mor. Jeg har kæmpet med 
mine egne problemer med spise-
forstyrrelser og depression, og det 
er virkelig spild af tid. I stedet for at 
små piger skal bekymre sig om de-
res vægt eller udseende, skal de gå 
ud og møde verden. Tage imod alle 
de skønne oplevelser, der gemmer 
sig i den. Jeg vil gerne indgyde selv-
tillid til piger i alle aldre, så de tror 
på sig selv og forfølger deres drøm-
me. Det er det, ”girl power” handler 
om, siger Melanie C.

Brexit er ikke personligt
I langt de fleste interviews kred-
ser samtalen om at blive mor, om 
endnu en mulig Spice Girls-genfor-
ening og om at blive single og der-
efter finde kærligheden på ny. Man 
skal lede længe og formodentlig 
forgæves for at finde hendes hold-
ning til Brexit, kvinders rettigheder 
eller kampen for ligeløn.

- Langt de fleste interview, jeg 
laver, er til magasiner møntet på 
kvinder. Der er en tendens til, at 
det er de samme spørgsmål, jeg 
skal svare på. Jeg er ikke kendt for 
at være politisk engageret, men 
jeg har naturligvis en holdning til, 
hvad der sker i Storbritannien. Hvis 
vi tager Brexit, er det i høj grad en 
beslutning, der får indflydelse på 
mig eget liv. Hver eneste gang, jeg 
skal optræde i Europa, bliver det et 
irritationsmoment, fordi det bliver 
vanskeligere at krydse grænserne. 
Jeg fornemmer også, at resten af 

Europa er lidt fornærmet over be-
slutningen. Lidt som en ekskæreste, 
der er blevet slået op med. Men det 
handler ikke om jer. Det handler 
om os. Briterne ønsker forandring 
i Storbritannien. Så det er ikke per-
sonligt, siger hun og griner.

Et andet politisk spørgsmål kun-
ne være, hvorfor kvinder i musik-
branchen brokker sig over at væ-
re sexobjekter, når de selv - som i 
tilfældet med den populære briti-
ske kvindegruppe Little Mix - går 
på scenen til Brit Awards nærmest 
uden en trevl på kroppen og leverer 
et show så gennemvædet af seksu-
elle bevægelser, at intet er overladt 
til fantasien.

- Det er en interessant diskus-
sion. Ikke mindst, fordi jeg begynd-
te karrieren i et pigeband, hvor vi 
også spillede på vores udseende 
og seksualitet. Det var godt nok 
på et lidt andet niveau end de fle-
ste pigegrupper i dag, fordi verden 
ser anderledes ud anno 2017. Unge 
kvinder er generelt langt mere ud-
fordrende klædt og provokeren-
de i deres opførsel. Sociale medi-
er har spillet en markant rolle i at 
forandre kulturen og moden. Men 
at være letpåklædt på scenen eller 
et pladecover er ikke er undskyld-
ning for, at nogen skal opføre sig 
sexistisk over for piger og kvinder, 
understreger Melanie C.

Hendes manager bryder ind og 
siger, det er tid til sidste spørgs-
mål. Der er flere at vælge imellem, 
men når nu hun optræder få kilo-
meter fra MØ's barndomshjem, var 
det oplagt at spørge, om Melanie C 
har sendt en invitation.

- Tror du, hun har tid til at kom-
me? Hun turnerer jo helt vildt for 
tiden. Det ville være fantastisk at 
møde Karen Marie i hendes føde-
by og måske få en personlig rund-
visning. Jeg håber, hun er hjem-
me. Måske kunne hun lokkes til at 
komme på scenen med mig. Sidste 
gang var det den vildeste oplevelse, 
siger Melanie C.

melanie C i midten til en af spice girls velbesøgte koncerter i 2007. Foto: Lyle stafford/reuters

melanie Jayne Chisholm er født  
12. januar 1974. Hun blev kendt som 
Sporty Spice i popgruppen Spice 
Girls fra 1994 til 2000.

siden 1999 har hun udgivet syv 
soloalbummer. Hendes solodebut, 
"Northern Star" indeholdt hits som 
"I Turn to You" og "Never Be the 
Same Again". Albummet solgte flere 
end tre millioner eksemplarer.

I 2004 startede hun sit eget 
pladeselskab, Red Girl Records, 
som i 2005 udgav hendes tredje 
album "Beautiful Intentions".

melanie C fik datteren Scarlet 
Chisholm Starr i 2009 med sin 
eksmand Thomas Starr.

Hun er glødende fan af Liverpool 
FC og har gennemført The London 
Triathlon to gange.

www.melaniec.net

Fakta
MElaniE C


