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musik rock under broen

torsdag
Xong for the blue moon: Irene 
Becher, tangentspiller, klaver, syn-
thesizer. Charlotte Halberg, fløjte. Yu 
Jun, kinesisk guzheng. Entré. ��.��: 
Hørvævsmuseet på Krengerup, Nå-
rupvej ��, Glamsbjerg.
Arise: Gospelkoncert. ��.��: Lunde 
kirke, Lundevej �, Lunde, Stenstrup.

Bryan Rice: 
Sangeren bag 
hittet ”No Pro-
mises”. Entré. 
��.��-��.��: 
Franck A, Jern-
banegade �, 
Odense C.
CO� spiller op 
til dans: ��: 

Slotskroen, Nørregade ��, Odense C.

fredag
Face Lifters: Fortolkninger af blandt 
andre Genesis, Beatles og Coldplay. 
��.��: Café A´Roma, Tinghusgade 
��, Svendborg.
Fredag i Farver - Congorilla & Co 
og Los Gringos Ynamigos: Latin-
amerikansk. ��.��: Kulturmaskinen, 
Farvergården �, Odense C.
Christian Brøns og Moonjam: Live-
musik på Havnen i Nyborg. Entré. 
��.��: Nyborg Havn, Vesterhavnen 
�, Nyborg.
Plekter: �-� bands fra ORA, Orga-
nisationen af Rytmiske Amatørmu-
sikere. Entré. ��: Kulturmaskinen, 
Farvergården �, Odense C.
Flemming ”Bamse” Jørgensen: 
Sange fra pladen ”Stand By Me”. 
Entré. ��: Nørre Broby kirke, Kirke-
stræde �A, Broby.
Cody: Alternativ countryrock. ��: 
Brenderup Folkehøjskole, Stationsvej 
��, Brenderup Fyn.
Kristine Heebøll og Jesper Vinther: 
PolkaCafé de Luxe - folk. ��: Ro-
senbæk Huset, Rosenbæk Torv ��, 
Odense C.
Peter Abrahamsen: Underhold-
ningsmusik. ��.��: Café Dræsinen, 
Vestergade ��, Ærøskøbing.
Per Andersen: Livemusik på Air 
Pub. ��: Air Pub, Kongensgade ��, 
Odense C.
CO� spiller op til dans. Kl. ��: Slots-
kroen, Nørregade ��, Odense C.
Harmonikafestival Ringe: Musikere 
fra Danmark, Norge, Sverige, Frank-
rig og flere andre steder i Europa. 
Entré. ��.��: Midtfyns Fritidscenter, 
Søvej ��, Ringe.

lørdag
Folkemusiklauget Fynboerne: -
Spiller op til dans: ��-��: Sortebrød-
re Torv, Sortebrødre Torv, Odense C.
Riiverside City Street Paraders:Mu-
sik i city. ��-��: Gågaden i Odense, 
Vestergade/Kongensgade, Odense C.
Rock Under Broen. Entré. Kl. ��.��: 
Pladsen under den ny lillebæltsbro, 
Gl. Strandvej, Middelfart.

Hot Society Orchestra: Musik i 
city:Hot Society Orchestra. ��-��: 
Vintapperstræde, Vintapperstræde, 
Odense C.
Maxime All Stars: Frokostjazz. 
��-��: Air Pub, Kongensgade ��, 
Odense C.
Hjemmeværnets Musikkorps: Open 
Air koncert. ��: Langesø Slot og 
Park, Langesøvej ���, Morud.
The Farmers Incredible String Rhy-
thm and Horn Band: Traditionel jazz. 
Entré. ��: Allesø Jazz Club, Øster-
gård, Allesøvej ��, Allesø, Odense N.
Reggae fever med Donkey Sound:
Pharfar, Fresh I og reggaesangeren 
Jah Bobby. Entré. ��: Internationalt 
Hus, Studenterhuset, Munkemøl-
lestræde ��, Odense C.
Peter Abrahamsen: Underhold-
ningsmusik. ��.��: Café Dræsinen, 
Vestergade ��, Ærøskøbing.
You and Me: Livemusik på Air 
Pub. ��: Air Pub, Kongensgade ��, 
Odense C.
Crap Pot Pete: To spillemænd, 
Rasmus Dall og Henrik Vesters, spil-
ler amerikansk folkemusik. ��.��: 
Strandlyst, Brogade �, Svendborg.
Free Time Music: Så er der Rock´n 
Roll i bedste stil. ��: Arne B., Vester-
gade �� A, Svendborg.
Harmonikafestival Ringe: Musikere 
fra Danmark, Norge, Sverige, Frank-
rig og flere andre steder i Europa. 
Entré. ��.��: Midtfyns Fritidscenter, 
Søvej ��, Ringe.

søndag
Danehofgarden: Promenadekoncert. 
��: Hesselhuset, Skræddergyden ��, 
Nyborg.
Velgørende gospelkoncert: Med 
Laura Kjærgaard (kendt fra X factor) 
samt ��� sangere fra gospelkorene 
Collage og Kerygma under ledelse 
af Anders Sprotte. Entré. ��: Posten, 
Østre Stationsvej ��, Odense C.
Harmonikafestival Ringe: Musikere 
fra Danmark, Norge, Sverige, Frank-
rig og flere andre steder i Europa. 
Entré. ��.��: Midtfyns Fritidscenter, 
Søvej ��, Ringe.

mandag
Morrissey: Tour of Refusal. Entré. 
��: Posten, Østre Stationsvej ��, 
Odense C.
Peter og Thorkild Vesth: Sange, 
ballader og komik. ��.��: Café Dræ-
sinen, Vestergade ��, Ærøskøbing.

tirsdag
Nardus: �� gospelsangere fra 
Odenses Metodistkirke. Entré. ��.��: 
Horne Kirke, Kirkevej ��B, Faaborg.
Peter og Thorkild Vesth: Sange, 
ballader og komik. ��.��: Café Dræ-
sinen, Vestergade ��, Ærøskøbing.

Denne oversigt er redigeret af Susan 
Buer Toldam, �� �� �� ��, kulturli-
ster@fyens.dk

torsdag
Fyns Amatør Symfoniorkester: 
Sommerafslutningskoncert. ��.��: 
Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde �, 
Svendborg.
Sct. Jørgens kirkes kor: Med or-
ganisterne Ida Hovalt og Karen 
Jørgensen. ��.��: Sct Jørgens Kirke, 
Brydegårdsvej ��, Svendborg.

fredag
�� min. orgelmusik: ��.��: Sct. 
Hans Kirke, Skt. Hans Plads �, 
Odense C.
Debut: Henriette Nederby Sønder-
gaard, sopran. ��.��: Det Fynske 
Musikkonservatorium, Islandsgade 
�, Odense C.

lørdag
Jacques van Oortmerssen: Profes-
sor i orgel på konservatoriet i Am-
sterdam spiller bl.a. Bach. ��: Dalum 
Kirke, Dalumvej ���, Odense SV.
Odense Symfoniorkester: Koncert 
på Amfiscenen. Beethovens �. sym-
foni. ��: Amfiscenen, Amfipladsen 
ved Brandts Klædefabrik, Odense C.
Odense Motetkor: Sommerkoncert. 
Entré. ��: Vor Frue Kirke, Frue Kirke-
stræde ��, Odense C.

 

søndag
Morten Øberg: Sommertoner, fæl-
lessalmer og -sange med saxofonist 
Morten Øberg, Bellinge-Brændekilde 
Ungdomskor og Hjallese Kirkes Bør-
nekor, Ungdomskor og Voksenkor. 
Entré. ��.��: Hjallese Kirke, Hjalle-
segade ��, Odense S.

tirsdag
Klaverkoncert: Med ��-årige pianist 
Christian Skovgaard Flarup. ��.��: 
Thomas Kingos Kirke, Bülowsvej �, 
Odense M.

onsdag
Midtfyns Consort: Blokfløjteensem-
ble. ��.��: Glamsbjerg Kirke, Nør-
regade ��A, Glamsbjerg.
Odense Motetkor: Sæsonafslutning. 
��.��: Fredens Kirke, Skibhusvej ��� 
A, Odense C.

Denne oversigt er redigeret af Susan 
Buer Toldam, �� �� �� ��, kulturli-
ster@fyens.dk

Broby: En gruppe hidtil ukendte sange-
re sikrede for nogle uger siden Flem-
ming ”Bamse” Jørgensen førstepræ-
mien i TV-konkurrencen ”Allstars”; 
fredag giver han dog koncert alene 
i Nørre Broby. Kun pianisten Peter 
Bødker akkompagnerer Bamse, der 
spiller numre fra pladen ”Stand By 
Me” med fortolkninger af rockklassi-
kere. (subt)

Bamses  
rockklassikere

Odense: Odense Symfoniorkesters sid-
ste koncerter inden sommerferien 
foregår under åben himmel. Lørdag 
kl. 13 spiller de 73 musikere og diri-
genten José de Eusebio på Amfiscenen 
ved Brandts. På programmet er Ros-
sinis ouverture til operaen ”Tancredi” 
og Beethovens ”Symfoni nr. 7”. I næste 
uge afrunder orkestret sæsonen med 
en musicalkoncert på Ørbæklunde. 
Blandt solisterne er Preben Kristen-
sen, Maria Lucia og Caspar Phliipson.

Symfoni  
på charmetur

Brenderup: Københavnerbandet Cody 
skal spille på Roskilde Festival i starten 
af næste måned, men en smagsprøve 
på det alternative countryorkester kan 
fås på Brenderup Folkehøjskole fredag 
kl. 20. Sangerinden Kit Flensted spiller 
opvarmning for Cody. (subt)

Roskildeband  
varmer op

Stoense: Sæsonens tredje sommerkon-
cert præsenterer den britiske pianist 
Paul Lewis. Som barn i Liverpool spil-
lede han cello, men skiftede senere til 
klaver. Paul Lewis, der er elev af Alfred 
Brendel, er klaverprofessor ved Royal 
Academy Of Music i London. Inter-
nationalt er Paul Lewis især kendt for 
sin indspilning af Beethovens samlede 
klaversonater. Beethoven er også på 
programmet, når den 37-årige pianist 
lørdag kl. 15.30 giver koncert i Stoense 
Kirke.

Professor  
ved koncertflyglet

Odense: Hans borgerlige navn er Sø-
ren Skov, men musikalsk lystrer han 
på Phafar, der dækker over flere funk-
tioner: dj, producer, sanger og trom-
meslager. Lørdag sørger han for reg-
gaemusikken til ”Reggae fever” på 
Internationalt Hus sammen med Fre-
sh-I. Tilsammen kalder de sig Donkey 
Sound, og de indtager scenen fra kl. 
20 sammen med sangeren Jah Bobby. 
(subt)

Pharfars fest

musik klassiske koncerter

Tast dit arrangement ind på
www.fyens.dk/nu/kalender
inden søndag kl. 12.

fyens.dk

Carpark North ...
... blev dannet i Århus i juli 1999 
af Lau Højen (vokal, guitar), 
Søren Balsner (bas, synths) og 
Morten Thorhauge (trommer). 
Udgangspunktet var at skabe 
musik, der rummer medlem-
mernes vidt forskellige inspi-
rationskilder fra Björk, Police, 
Vangelis og Depeche Mode til 

Eggstone, Mozart, Kraftwerk og 
The Beatles.
Bandet blev det første i Dan-
mark til at præsentere genren 
electrorock for et bredt publi-
kum. Det har vundet både en 
DMA, P3-Guld og en Robert.
www.carparknorth.dk

Hovedscenen:
11.30 Infernal
13.20 Sys Bjerre
13.50 Gnags
15.50 Thomas Helmig
17.55 Manic Street Preachers
20.25 Kim Larsen
22.45 Nephew

Teltscenen:
10.30 Anne Linnet
12.30 Carpark North
14.50 Tim Christensen
17.00 Hej Matematik
19.15 Nik & Jay
21.40 L.O.C.
www.rockunderbroen.dk

Program for Rock Under Broen

- Jeg følte egentlig, at vi forfinede det, vi i forvejen var gode til 
på ”Grateful”, men især avisanmelderne brød sig åbenbart ikke 
om det. Det er et spørgsmål om smag i bund og grund, fordi 
ingen af dem kunne sætte en finger på det håndværksmæssige 
eller noget stilistisk, siger Lau Højen (i midten). PR-foto

Siden Carpark North ud-
sendte trioens forrige album, 
”All Things To All People” i 
2005, har den danske musik-
scene ændret sig kolossalt. 
Hvor bandet fra Århus før 
var nærmest enerådende på 
elektrorockscenen, skal det 
nu kæmpe om sceneplads og 

markedsandele med grupper 
som Veto, Spleen United og 
Duné. Sjovt nok alle bands, 
som Carpark North kender 
rigtig godt.

- Ja, Dúné deler vi faktisk 
øvelokale med, og Veto og 
Spleen United stammer begge 
fra Århus lige som os, så der er 
et naturligt venskab og en fø-
lelse af samhørighed. Derud-
over er det tre bands, der alle 
inspirerer mig meget og viser, 
hvordan næste skridt kan ta-
ges. Men Carpark North kom 
først med denne stil herhjem-
me, og jeg har derfor aldrig 
set nogen af de andre bands 
som en decideret trussel mod 
os. Desuden tror jeg, at vores 

publikum og musik trods alt 
er en kant bredere, fortæller 
forsanger Lau Højen, der er 
sikker på, at grupperne ikke 
ødelægger noget for hin-
anden, hvis de spidser ører 
og sammen prøver at flytte 
grænserne for genren.

Aldrig lavet mere musik
Carpark North fejrer 10-års 
jubilæum i en brydningstid, 
hvor talentmassen samt ud-
buddet er større end længe og 
tilgængeligheden for musik 
mere omfattende end nogen-
sinde.

- Da vi startede, var vi stort 
set det eneste upcomingband, 
der lå lige under overfladen. 

Det var i hvert fald den følel-
se, vi havde dengang, og siden 
er det stort set kun gået frem-
ad for dansk musik. Mange 
bands har fået kontrakter i 
udlandet og generelt er rock-
scenen mere sprudlende og 
fantasifuld end længe. Så min 
primære og eneste anke er, 
at vores eksistensberettigelse 
som band er truet på grund 
af internettet og tendensen til 
ikke at ville betale for musik, 
siger Lau Højen og fortsæt-
ter:

- Det er lidt et paradoks, at 
der aldrig er blevet lyttet mere 
til mere musik og aldrig blevet 
betalt så lidt for den.

En tendens, der måske er 

Eksistensen  
er truet

én af årsagerne til, at man 
kan høre bandet spille to kon-
certer lørdag. Først til Rock 
Under Broen over middag i 
Middelfart og om aftenen på 
Toldkammeret i Helsingør.

Den optimale rocksang
Da bandet valgt sit navn, 
skulle det symbolisere, at mu-
sikken balancerede mellem 
rockens kantede råhed og den 
elektroniske musiks sfæriske 
elementer. Den sammensæt-
ning mener forsangeren sta-
dig, bandet lever op til. 

- Vi prøver at blande det 
nysgerrige fra elektronik-
ken med det hårdtslående fra 
rocken. Om det er lykkedes at 

lave en optimal fordeling, ved 
jeg ikke, men det har i hvert 
fald altid været bandets ambi-
tion af lave den perfekte elek-
trorocksang. Og med ”More” 
fra det seneste album ”Grate-
ful” er vi tættere på end no-
gensinde, mener Lau Højen.

For øjeblikket kurtiserer 
Carpark North et svensk pla-
deselskab, hvis mål er at sælge 
gruppen på verdensplan. Og 
selv om det efterhånden er 
blevet en kliché at snakke om 
internationale gennembrud, 
tror bandet på det.

- Sol, stjerne og måne peger 
på, at det kan blive rigtig stort. 
Men vi er samtidig så realisti-
ske, at vi ved, meget afhænger 

af held. Rammer man noget, 
der fænger for tiden rundt om 
i Europa, kan der omvendt 
hurtigt ske noget. Og alene 
det, at pladeselskabet tror, de 
kan tjene penge på os, tager vi 
som et godt fingerpeg, kon-
staterer Lau Højen.

Han tror også, at det fak-
tum, at han har fået et bedre 
forhold til sin stemme giver 
bedre odds for udebanesejre.

- Vi har altid fået masser 
af ros, når vi gik fra scenen. I 
stil med: ”Nej, en fed lyd” og 
”Hold da kæft, en god trom-
meslager”. Men som sanger 
er jeg aldrig rigtig blevet rost. 
Sikkert fordi min vokal ikke 
var det mest imponerende i 

vores orkester. Men på det se-
neste har jeg fået rigtig man-
ge positive kommentarer, så 
enten sang jeg virkelig dår-
ligt før, eller også er det ble-
vet rigtig meget bedre efter 
samarbejdet med produceren 
Brian Sperber, vurderer Lau 
Højen.

Rock Under Broen, lørdag,  
Middelfart

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Carpark North stor-
trives på en sprudlen-
de dansk musikscene, 
hvor der aldrig er 
blevet betalt så lidt for 
så meget musik


