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Vinterlukket � Selv om der er 12 restauranter 
og cafeer i Faaborg er det svært at få frokost.  
Mangel på gæster får restauratører til at vinter-
lukke. Læs www.fyens.dkfyens.dk

For to år siden blev britiske 
Adele kåret til bedste nye 
artist ved de amerikanske 
Grammy Awards. Året før var 
det landsmanden Amy Wine-
house, der løb med hæderen.

Der er altså tale om en ung 
sværvægter, der med debut-
albummet ”19” bestående af 
en blanding af pop og soul 
nåede til tops på hitlisterne i 
flere lande. 

Alligevel har den 22-årige 
sanger valgt at afsøge nye ter-
ritorier på sit andet album, 
hvilket en musikglad bus-
chauffør i det sydlige USA har 
æren for.

- Det var chaufføren på min 

turné i USA, der introduce-
rede mig for en masse musik, 
jeg knap vidste eksisterede. 
Han fodrede mig med mas-
ser af country, blues, gospel, 
bluegrass og rockabilly. Han 
sad og lyttede til det oppe for-
an i bussen, og jeg blev sim-
pelthen så fascineret af det, at 
det har inspireret mig til at gå 
nye veje, fortæller Adele.

Specielt countrymusikken, 
der er mainstream i USA, 
mens den i England har tran-
ge kår, tiltalte hende.

- I England betragtes coun-
try nærmest som obskur og 
er glemt på nær de kunst-
nere, der har formået at gøre 

musikken global i sit udtryk. 
Johnny Cash, Dolly Parton, 
Shania Twain, Faith Hill og 
Taylor Swift er fine eksem-
pler på musikere, der har for-
mået at sælge countrymusik 
til et stort publikum. I min 
familie har der dog aldrig væ-
ret en tradition for at lytte til 
country, så jeg kendte kun de 
absolut største hits inden min 
turné i USA, siger Adele.

Let �at �påvirke
Chaufføren lod hende høre 
Garth Brooks, Martina 
Mcbride, Hank Williams, 
The Carter Family samt Wil-
lie Nelson and the Steel Dri-
vers. Det ramte hende lige i 
mellemgulvet, fordi det er så 
umiddelbart, ærligt og ofte 
humoristisk.

- Det er virkelig indtagende 
og charmerende, den måde 
musikken formidles på. Det 

har smittet af på ”21”, selv 
om jeg bestemt ikke har lavet 
et countryalbum. Men der er 
flere elementer fra country-
en, som jeg har kombineret 
med min egen måde at skrive 
og levere en sang på, forklarer 
Adele.

Det er interessant at fore-
stille sig, hvad der ville være 
sket, hvis chaufføren havde 
været fan af psykedelisk rock 
fra 1970’erne eller dansk fol-
kemusik. Måske havde det 
givet Adele et helt andet nyt 
særpræg.

- Ha, ha. Ja, måske! Det af-
hænger af, om jeg havde om-
favnet det på samme måde, 
som jeg gjorde med country- 
og bluesmusikken. Jeg har 
umiddelbart ingen idé om, 
hvordan jeg gerne vil lyde, så 
jeg er let at påvirke, indrøm-
mer Adele.

Efter hendes første album, 

”19”, mente en del kritikere, 
at der var for stor en kløft 
mellem hendes vokale og 
skrivemæssige egenskaber. 
Adele erkender, at der var et 
misforhold, som siden er for-
mindsket.

- Jeg har sunget i 10 år og 
kun skrevet i de seneste fem. 
Derfor er det uundgåeligt, at 
mine tekster ind imellem vil 
mangle lidt karakter i forhold 
til min stemme. Jeg synes dog, 
at mine tekster er stærkere 
på det andet album, selv om 
jeg ved, at de vil være endnu 
bedre næste gang, forventer 
Adele.

En �vildfaren �fremmed
Hendes plader er ikke overra-
skende inspireret af den alder, 
hun havde, da hun skrev tek-
sterne til dem. Og der er en 
verden til forskel på at være 
21 i forhold til 19.

PoP/SouL
Adele: ”21”
#####¤

Britiske Adeles debutalbum 
udkom for to år siden og hed 
”19”, så man kan prøve at reg-
ne ud, hvor gammel hun var, 
da hun skrev sangene til hen-
des andet album ...

Jeg er mildest talt blæst 
bagover af den udvikling, den 
nu 22-årige sanger og sang-
skriver har gennemgået siden 
det forrige album, der på in-
gen måde var et ringe udspil. 
Det var faktisk glimrende. 
Men det var ikke fænomenalt 
som ”21” er.

Modsat landskvinderne 
Winehouse, Kash og Duffy, 
der siden gennembrudspla-
derne er blevet noget nær fla-
de og forudsigelige, har Adele 
forbedret sig på næsten alle 
punkter. 

Sangskrivningen er løftet, 
stemmen har fundet sit helt 
eget fortrinlige leje og tek-
sterne langt mere bevægende 
og dybe.

Adele har et enormt vokalt 
overskud uanset, om hun be-
giver sig ud i en gospelinspi-
reret ballade eller rendyrket 
soul. Det er tydeligt, at sti-
len er ændret siden debuten. 
Skiftet skulle grangiveligt 
være ansporet af hendes tur-
néer i USA, hvor chaufføren 
smed gamle soulklassikere 
på i bussen. Det skal han ikke 
skoses for. ”Don’t You Re-
member” er rørende som en 
helt Danielle Steel-kavalka-
de. Til trods for den simple 
indledning, hvor Adele kun 
akkompagneres af akustisk 
guitar, fornemmer man hur-
tigt, at noget storladent er i 
vente. Det er beundringsvær-
digt, hvor meget indlevelse og 

nerve den unge sangerinde 
formår at fylde på en relativ 
simpel og ikke synderligt ny-
skabende tekst.

”Set Fire To The Rain” er 
smuttet ind mellem oven-
stående nummer og ”Take It 
All”, der har samme kvalite-
ter. Regnsangen er underligt 
overproduceret i forhold til 
de øvrige numre og det mest 
”amerikanske”, hvis man kan 
bruge det prædikat om lidt 
for poleret musik med kun-
stige strygere og rumklang i 
overflod.

Adele laver bestemt hits, 
men hun tør også gå planken 
ud med en seks minutter lang 
gospelperle, hvor smerten får 
frit løb. ”One and Only” er 
smækfyldt med klichéer. 

Men hemmeligheden og 
succesformlen for de fleste 
sangere er netop at løfte det 
almene til nye højder. 

Det formår Adele at gøre 
på størstedelen af numrene, 
og hvor mange albummer 
mister pusten midtvejs, hol-
der ”21” kvaliteten hele vejen 
hjem. ”I’ll Be Waiting”, hvor 
Adele transformerer sig til en 
klon med lige dele Franklin 
og Mama Cash, er en sexet 
åreladning, hvor den unge 
brite sætter konkurrenterne 
til vægs. Jeg tror, jeg er forel-
sket.

Om albummet
Adele, ”21”, Playground, udkommer 
21. januar

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Adele folder 
talentet ud 

- Jeg var ekstremt forvent-
ningsfuld, da jeg var 19 år og 
så altid det bedste i folk og de 
situationer, jeg befandt mig i. 
Alligevel gik jeg helt i spåner, 
hver gang jeg blev såret og 
brugte lang tid på at komme 
til hægterne. Samtidig var jeg 
utålmodig og særdeles stædig 
som teenager, fortæller Ade-
le, der med garanti ikke var 
den eneste teenager med de 
egenskaber.

Siden hun var 19 år, har 
hun oplevet sit første ”voks-
ne” forhold, hvor hun skulle 
dele sit liv med en anden, og 
fået øjnene op for mange an-
dre ”voksen”-ting.

- Nu vil jeg vide så meget 
som muligt om alle mulige 
ting: Film, vin, mad, littera-
tur, arkitektur, rejser og po-
litik. Jeg er blevet mere tål-
modig og elsker de ting, jeg 
engang hadede. Jeg accepte-

rer fejl og skuffelser i stedet 
for konstant at forsøge at fik-
se dem, siger Adele.

De seneste år kalder hun 
fantastiske, da hendes kar-
riere har hjulpet hende til at 
finde den rigtige kurs på vejen 
hen mod at blive den person, 
hun gerne vil være.

- For første gang i mit liv 
føler jeg, at jeg ender med at 
finde ud af, hvem jeg er, og 
hvad jeg vil. Da jeg var 19, 
troede jeg, at jeg for evigt ville 
være en vildfaren fremmed 
for mig selv. Alle disse tanker 
om at bevæge sig fra teenager 
til voksenlivet er med på pla-
den på den ene eller anden 
måde, konkluderer Adele.

■■Den■blot■22-årige■
britiske■sanger■Adele■
synger■med■et■■
usædvanligt■overskud

 ■  Adele glæder sig til at komme til Danmark. Hun har været i København før, men har aldrig spillet i Danmark. Hun glæder sig også til at se, om publikum  
overhovedet kender hendes sange. Foto: Mari Sarii

En �vildfaren �
fremmed �
for �evigt

■■Den■blot■22-årige■Adele■Laurie■Blue■Adkins■
har■udviklet■sig■markant■siden■sin■debut■i■
2008.■Det■skyldes■blandt■andet■en■countrygal■
buschauffør■fra■USA■

Adele Laurie Blue Adkins,� født 
5. maj 1988 i London, England.
Hun blev� den første sanger, der 
modtog BRIT Awards Critics’ 
Choice.
Hun har v�undet� to Grammy 
Awards som ”Best New Artist” 
samt ”Best Female Pop Vocal 
Performance” i 2009.
I 2008� gæstede hun tv-showet 
”Saturday Night Live” i USA, der 

slog alle seerrekorder, da en vis 
Sarah Palin også deltog. 18 mil-
lioner seere så med.
Adeles debut�album ”19” har til 
dato solgt mere end 2,5 millio-
ner eksemplarer.
Adele spiller sin første koncert i 
Danmark den 24. marts på Store 
Vega i København.
www.adele.tv

Fakt�a om Adele

RoMAN
Amy Sohn: ”Prospect Park West”
###¤¤¤

”Prospect Park West” er for-
tællingen om fire kvinder, 
alle bosat i det trendy brown- 
stone-kvarter vest for Pro-
spect Park i Brooklyn, New 
York.

Den stærkt forstyrrede Ka-
ren Shapiro, som jagter Det 
Perfekte Liv, den småklepto-
mane skuespillerinde Melora 
Leigh, som har et overfor-
brug af beroligende piller, 
den rasende Rebecca Rose, 
som drømmer om en affære 
og den eks-lesbiske Lizzie 
O’Donnell, som forelsker sig 
i sin veninde. De er alle gift og 
har små børn.

Kvindernes historier flettes 
sammen på kryds og tværs, 
og romanens forfatter Amy 
Sohn skaber på den måde et 
portræt af livet i den fashio-
nable bydel.

Lidt overraskende integre-
rer Amy Sohn en del af vir-
kelighedens berømtheder i 
sin fiktive fortælling og lader 
dem agere i forhold til de øv-
rige karakterer.

Således har den (fiktive) 
skuespillerinde Melora Leigh 
tidligere haft et forhold til 
den (virkelige) skuespiller 
Sean Penn, hvis lagengymna-
stiske evner oven i købet må 
betvivles kraftigt ifølge roma-

nen. Samtidig optræder flere 
store filmstjerner (blandt an-
dre Kate Hudson og Viggo 
Mortensen) direkte i roma-
nens handling, og de tillægges 
ikke udelukkende behagelige 
karaktertræk.

Denne måde at gøre virke-
lighed til fiktion er egentlig 
interessant, men Amy Sohn 
kunne have gjort det mere 
elegant, hvis hun havde spa-
ret på mængden af ikke-fik-
tive personer, for i stedet at 
lade enkelte af dem indtage 
en mere fremtrædende rolle.

Sohns beskrivelse af de 
fire kvinders frustrationer er 
velskrevet og universel, men 
en af fortællingens vigtigste 
dele – satiren – går tabt for 
den danske læser. Det kræver 
et vist kendskab til kvarteret 
i Brooklyn og de typer, der 
befolker det, at vide hvorfor 
og hvornår fremstillingen af 
dem er morsom og rammer 
hovedet på sømmet.

Om bogen
Amy Sohn: “Prospect Park West”, 
480 sider, 300 kr, Lindhardt og 
Ringhof.

Af Sarah Louise Pedersen
kultur@fyens.dk

Satiren � �
går �tabt

■■”Prospect■Park■
West”■beskriver■
storbykvindens■
ægteskabelige■frustra-
tioner,■men■satiren■er■
for■indforstået■til■at■
være■morsom■for■den■
danske■læser

Film:� Efter to år har DR sta-
dig ikke besluttet, om de vil 
vise den prisbelønnede do-
kumentarfilm ”Defamation”, 
som tv-stationen selv har væ-
ret med til at finansiere. Det 
skriver filmmagasinet Ekko.

”En herligt åbenhjertig, 
provokerende og tankevæk-
kende dokumentarfilm om 
Israel og holocaust,” skrev 
DR’s filmanmelder Per Juul 
Carlsen på sin blog i februar 
2009.

Men her næsten to år se-
nere har danskerne stadig 
Yoav Shamirs dokumentar-
film til gode. På trods af, at 
filmen er støttet af Det Dan-
ske Filminstitut med 450.000 
kr. og Danmarks Radio med 
150.000 kr. 

DR2 kan vise filmen kvit 
og frit, men kanalchef Arne 
Notkin vil ikke garantere, at 
det sker.

- På nogle punkter synes 
jeg, at Defamation er proble-
matisk, og derfor skal vi vise 
filmen i en sammenhæng, 
som vi kan stå inde for. Og i 
øvrigt er det ikke usædvan-
ligt, at film og serier ligger 
hos os i måneder eller år, 
før vi sender dem, siger han. 
(mamo)

DR �tøver �med �
Israel-film

 ■ I dokumentarfilmen ”Defa-
mation” sætter Yoav Shamir, 
der er jøde og bor i Israel, sig 
for at undersøge, hvor ud-
bredt antisemitismen er i dag.

 �Den gamle jazzdoktor Søren 
Doc Houlind tager søndag 
eftermiddag diagnosen på 
restaurant Grønttorvet - og 
han får i den anledning as-
sistance af sit All Stars Band 
med blandt andre briterne 
Mike Owen, trombone og 
trommeslager Taff Lloyd - 
samt den amerikanske san-
gerinde Topsy Chapmann. 

Doc Houlind, trompet, er 
en af de mest efterspurgte 
navne på den traditionelle 
New Orleans-jazzscene. 

Vært ved jazzdansen er 
sædvanen tro Jazzens Venner 
Fyn og bunden lægges med 
en let frokost fra kl. 12. (jb.)

Dr. �Jazz � �
swinger � �
trompeten

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Film:� Årets danske Oscar-
kandidat ligner også et godt 
bud på én eller flere Bodil-
statuetter, når priserne for 
sidste års bedste præstationer 
i dansk film uddeles ved et 
stort show i København den 
20. februar.

Susanne Biers ”Hævnen” 
blev nomineret til fire priser, 
da Filmmedarbejder-for-
eningen torsdag valgte sine 
kandidater.

Ud over Susanne Biers 
film er fire andre nomineret 
som bedste danske spillefilm: 

”Submarino”, ”R”, ” Klovn” 
og ”Sandheden om mænd”.

Thomas Vinterbergs ”Sub-
marino” topper listen med i 
alt fem nomineringer, bl.a. 
til Jakob Cedergren og Peter 
Plaugborg for bedste mand-
lige hovedrolle.

Svenske Mikael Persbrandt 
og Trine Dyrholm er ligele-
des nomineret til en hoved-
rolle-pris. for deres præsta-
tioner i ”Hævnen”.

Årets mest sete danske 
film, ”Klovn” må nøjes med 
en nominering. (ritzau)

”Hævnen” �får �fire � �
muligheder �for �en �Bodil


