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Odense:  Vi kender ham fra hans 20 år
lange karriere i Gnags og som guitarist

for Lis Sørensen,
Sanne Salomon-
sen, Allan Olsen
og Thomas Hel-
mig. Men Per Chr.
Frost er ikke kun
guitaristen i bag-
grunden, for sam-
tidig med arbejdet
som bandmusiker
har han et solo-

projekt kørende. Det mundede i 2007
ud i pladen ”FROST”.

Torsdag får Franck A besøg af guita-
risten, der giver koncert fra kl. 21.30.
(subt)

Gnags-guitarist
på Franck A

Per Christian Frost.
Pr Foto

Odense:  Der var ikke tvivl om, hvordan
bandnavnet skulle udtales, da Marie
Key Band udgav pladen ”Udtales Kæj”
i 2006. Navnet, der samtidig er forsan-
gerindens eget navn, har siden været
at finde i koncertprogrammer landet
over, og med den nyeste plade, ”Hver
sin vej”, kan bandet igen høres live.

Jazzhus Dexter får fredag besøg af
Marie Key med den særprægede stem-
me og tekster, der fortæller om alver-
dens skæbner. Koncerten begynder kl.
21. (subt)

Marie Keys
skæbnehistorier

Marie Key Band. Pr foto

Assens:  I 10 dage i sommeren 2008 op-
holdt de fire danske sangskrivere sig i
Nashville, countrymusikkens mekka.
Og det var ikke bare for at lytte til syd-
statsaccenten og stemme countrygui-
tarerne.

Randi Laubek, Julie Maria, Kristof-
fer August og Michael Blicher kom
hjem med en håndfuld sange skrevet i
fællesskab, som de spiller live tre steder
i Danmark. Det ene sted er Tobaksga-
arden i Assens. Her kan man høre re-
sultatet torsdag kl. 20. (subt)

Randi Laubek med
sangskrivervenner

Svendborg:  Han er kendt fra det ekspe-
rimenterende jazzensemble Ibrahim
Electric, men guitaristen Niclas Knud-
sen har også musikalske eksperimen-
ter at byde på i andre konstellationer.
”Junglebreed In Disquise” er Knud-
sens nye projekt, der byder på skæve
taktarter og nostalgiske melodier, der
stammer fra et syn på musikken som
junglelignende mangfoldig og ekso-
tisk. Bandet kan høres på Arne B kl. 20
torsdag. (subt)

Musikalsk jungletur

På et centimetertykt, lyd-
dæmpende gulvtæppe på det
mondæne Hotel Skt. Petri
i København står en britisk
muskelmaskine med tatove-
ringer, guldkæder og en med-
født bister mine. Med korslag-
te arme våger han uden for de
værelser, hvor medlemmerne
i det amerikanske band Kings
of Leon befinder sig parvis for
at lade sig interviewe.

Forhåbentlig er musikerne
ikke helt så fi rkantende, som
han er, når jeg at konstatere,
inden en ansat hos pladesel-
skabet fejer forbi med en ny-
skænket fadøl til en af de tør-
stende musikere.

Det eneste, der er fi rkantet

Kings of Leon er
mere populære end
nogensinde efter hit-
tet ”Sex on Fire”

Bandet nærmer sig
med hastige skridt
toppen. Men heldigvis
er medlemmerne helt
nede på jorden

Matthew og Jared
elsker terningespillet
”craps” men agter at
lære det danske ”tæn-
keboks”

■

■

■

Kongerne
ved medlemmerne i Kings of
Leon, viser sig hurtigt at være
de røde, gennemsigtige ter-
ninger, som guitaristen Mat-
thew Followill gemmer i den
hånd, han ikke strækker frem
til et høfl igt goddag.

- Kender du reglerne i
”craps”, spørger den 24-årige
guitarist, som var det ham, der
var betalt for at stille spørgs-
mål og ikke omvendt.

Efter at have fået et tøvende
nej som svar beordrer han un-
dertegnede over til en ende-
væg mellem den forunderligt

hvide seng og et smart B&O-
fjernsyn. Han opfordrer mig
til bare at kaste mig ud i det.
Så skal han nok forklare reg-
lerne undervejs.

Skriveblokken smider jeg
på et bord med en kæmpe
skål Matador Mix. Ternin-
gerne kyles derimod ind mod
muren. Fire gange får jeg lov
at kaste, inden han med et ne-
derdrægtigt smil konklude-
rer, at jeg har tabt første spil,
fordi jeg ramte syv øjne og

spiller højt spil

Bruce
Springsteen

Herning
 8. juli 2009
Bus & Billet      
Kr. 825,-

Bus uden billet
Kr. 295,-

CIRKUSREVY
Igen i år kører vi til 

Cirkusrevy,
ring og hør nærmere

om dato og pris.

Påstigning: 
Fredericia/Middelfart/

Ejby/Aarup/Vissenbjerg/
Odense.

HANDYBUS A/S
66 11 10 04
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torsdag
Fra
Nashville
skyline til
Tobaksga-
arden i As-
sens: Randi
Laubek,
Julie Maria,
Kristoff er
August og
Michael
Blicher.

20: Tobaksgaarden, Tobaksgården 7,
Assens.
Niclas Knudsen’s Junglebreed In
Disquise: Guitaristen Niclas Knudsen,
kendt fra Ibrahim Electric, præsen-
terer her sit spritnye musikalske
projekt. 20: Arne B., Vestergade 10 A,
Svendborg.
Ayoe Angelica: Den dansk/etiopiske
sangerinde Ayoe Angelica, 20 år,
debuterede sidste år med albummet
”I’m Amazed”. 20: Jazzhus Dexter,
Vindegade 65, Odense C.
Salsa Café - Intro til tango: Er de-
dikeret til den argentinske Tango.
20-22.30: Internationalt Hus, Stu-
denterhuset, Munkemøllestræde 20,
Odense C.
Duo Chips spiller op til dans: 21:
Slotskroen, Nørregade 54, Odense C.
Per Chr. Frost: Per har spillet 20 år
med Gnags, og han er en kunstner
med et stærkt personligt og varieret
udtryk. 21.30: Franck A, Jernbane-
gade 4, Odense C.

fredag
Finney’s Jazzmen: Det københavnske
traditionelle jazzorkester . 18: Holms
Restaurant, Algade 60, Middelfart.
Kauslunde kro - Danseaften: Orke-
stret Happy Time. 19: Kauslunde Kro,
Heimdalvej 7, Kauslunde, Middelfart.
Kim + the Cinders + Southern Gothic
Tales: 21: Posten, Østre Stationsvej
35, Odense C.
Marie Key Band: 21: Jazzhus Dexter,
Vindegade 65, Odense C.
Duo Chips spiller op til dans: 21:
Slotskroen, Nørregade 54, Odense C.
Ken Warner & Dave Hennessy Spil-
ler på Kick Off Sportspub: Speciel
gæst Carsten Sindvald på Sax. De
spliier egne kompositioner, gamle
og nye klassikere og hvad der evt.
kommer opfordringer på. 21: Kick
Off Sportspub, Overgade 45-47,
Odense C.
Danish DeeJay Awards Nominee
Party: 22: Club Retro, Overgade 45,
Odense C.
Duetten og Mejse spiller: 22: Air
Pub, Kongensgade 41, Odense C.

lørdag
Djangoswing i Faaborg: Gypsyswing
spillet af folk som virkelig dyrker den-
ne musik som passion. Hotel Faaborg,
Torvet 13, Faaborg.
NullerNix for sjov i Hugos skæg!:
Jazz, pop mv. krydres med en række
frække fortællinger fra gulvet. Ca-
thrine Legardh, Anders Mortensen
(klaver), Brian Mørk Hansen (guitar)
& Hugo Rasmussen (bas). 11: Slots-
møllen, Torvet 12, Nyborg.
Frokostjazz med Maxime All Stars:
13-15: Air Pub, Kongensgade 41,
Odense C.
Anna Massie Band: Ung, skotsk trio,
der bl.a. har optrådt på Tønder Festi-
val de sidste par år. Best Folk-band
ved Scots Trad Music Award 2006. 20:
Thorøhuse Forsamlingshus, Drejet 7,
Thorø Huse, Assens.
Koncert med Bent Fabricius-Bjerre:
Albani donerer flygel til Tobaks-
gaarden, og Bent Fabricius-Bjerre
markerer donationen med koncert.
20: Tobaksgaarden, Tobaksgården 7,
Assens.
Fasterlavn kill kill!: Som traditionen
byder holder ørentvist et brag af en
fastelavnsfest med pomp og pragt
og alt hvad der hører fastelavn til.
20: Kulturmaskinen, Farvergården 7,
Odense C.
Raindogs: Tom Waits Jam. 21: Har-
ders, Harmonien, Møllergade 36,
Svendborg.

Ole Frimer Trio: Århusianeren Ole
Frimer er en af Danmarks mest frem-

trædende bluesskikkelser. 21: Jazz-
hus Dexter, Vindegade 65, Odense C.
Louis Anquita spiller: 22: Air Pub,
Kongensgade 41, Odense C.

søndag
Fastelavnsshow ”Ka I gætte hvilket
dyr vi skal spille om?”: Børnekon-
cert. 14: Naturama, Dronningemaen
30, Svendborg.
Fastelavnsfest i Brændekilde For-
samlingshus: Musik: ”Godtfolk”. 14:
Brændekilde Forsamlingshus, Mølle-
gyden 6, Brændekilde, Odense SV.

mandag
Visesang: Odense viseforening byder
velkommen til visesang. 19.15-21.15:
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50,
Bolbro, Odense V.
Polkarave: Med folkemusikstuderen-
de fra Det Fynske Musikkkonservato-
rium. 20: Jazzhus Dexter, Vindegade
65, Odense C.
Walk-in salsa - Reggaeton og salsa:
Introduktion til kombinationen af
salsa og Reggeaton. 20-23: Interna-
tionalt Hus, Studenterhuset, Munke-
møllestræde 20, Odense C.

tirsdag
Sangaften: Det er organist Neel
Buur, der står for aftenen, og Ingvil
Bjåstad synger for. Alle er velkomne.
19.30: Brændekilde konfi rmandstue,
Møllegyden 30, Odense SV.
Åben scene m. Martin Spens på
Hansted: Martin er en ung guitarist
og sangskriver, som har optrådt på
flere Åbne Scener i efteråret. 20:
Hansted, Vestergade 2, Svendborg.

onsdag
Syngsammenaften: ”Kærlighed på
kryds og tværs” er temaet for denne
syngsammen omkring fl yglet med
kirkesanger og organist fra Aarup/
Rørup kirker. 19: Rørup Kirke, Gel-
stedvej 34, Aarup.

Michael
Falch og
Poul Krebs:
Der venter
publikum
en både
intim og fa-
scinerende
koncertop-
levelse. 20:
Magasinet,
Farver-
gården 7,
Odense C.

Everybody’s Talking: Billy Cross,
Jimmy Colding og Lars Maasbø. 20:
Tornøes Hotel, Strandgade 2, Kerte-
minde.

Denne oversigt er redigeret af Laura
Juul, telefon 65 45 51 66,
kulturlister@fyens.dk

Randi Laubek.

Sangeren Poul Krebs.
FOTO: John Fredy

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

fyens.dk

De tre brødre, Nathan
(yderst tv.), Jared og Ca-
leb (nummer to og et fra

højre) samt Matthew Fol-
lowill udgør et af de mest

populære familiebands,
rockscenen har set i år-
tier. Selv om de blot har

spillet sammen i seks år,
har de allerede udgivet
fire albummer.  PR-foto

ikke seks, som der var i første
kast.

Jeg spørger, om han er klar
til revanche, når først jeg har
fået griflet lidt ned på blok-
ken. ”Selvfølgelig”, er sva-
ret. Men så skal vi også spille
om noget, understreger han,
mens fætteren Jared Followill
spørger, om det nu er klogt at
sætte noget på højkant, efter-

som han tabte 500 dollars af-
tenen før. Hans blik indikerer
med al tydelighed, at i går af-
tes er fortid.

På vej mod toppen
AC/DC sang ”It’s a long
way to the top if you wanna
rock’n’roll”. Efter at have ud-

Kings of Leon  er et amerikansk rockband,
som har hjemme i Nashville, Tennessee. Ban-
det består af de tre brødre Caleb Followill, 27,
(forsanger/rytmeguitar), Nathan Followill, 29,
(trommer), Jared Followill, 22, (bas/baggrund-
svokal/synthesizer) samt deres fætter Matthew
Followill, 24, (guitar/baggrundsvokal).
Bandet  har indtil videre udgivet fi re albummer,
hvoraf det seneste ”Only by the Night” har haft
stor succes i Danmark.
Bandnavnet  kommer fra Nathan, Caleb og Ja-
reds far og farfar, der begge hed Leon.
Kings of Leon spiller  til Danish Music Awards
lørdag den 28. februar. De er blandt favorit-
terne til at vinde prisen for årets udenlandske
album.
Udgivelser:
”Youth and Young Manhood” (2003)
”Aha Shake Heartbreak” (2004)
” Because of the Times” (2007)
”Only by the Night” (2008)

Leons sønner
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Anna Kruse: ”Lyckokatt”
####¤¤
en dejlig udgivelse, hvor Kruses
musik passer som hånd i handske til
Södergrans tekster. (fbm)

Bo Skovhus:
”Leise Flehen meine Lieder”
#####¤
Sangene er ikke blandt de kendteste,
men får her et liv, en operadramatisk
status og en dynamik, som matcher
teksternes grundstemning perfekt.
(mk)

Mads Langer: ”Mads Langer”
####¤¤
De opstyltede arrangementer er pillet
ned og erstattet af en simpel blanding
af klassisk pop og singersongwriting.
Det er en rigtig fin samling kærlig-
hedssange, som Langer leverer. (nn)

Nikolaj Znaider: ”Brahms and
Korngold Violin Concertos”
#####¤
Nikolaj Znaider er overlegen på sine
spindelvævstynde strenge, men med

dybde og karakter. (mk)

Simon Krebs: Blur
####¤¤
Krebs holder sig mere tilbage soli-
stisk, end han fortjener, men det giver
til gengæld mere soloplads til de
andre, hvor især tenorsaxofonisten
Bartlomiej Wawryniuk kommer fl ot til
orde. (fbm)

Danseorkestret:
”Over Byen Under Himlen”
##¤¤¤¤
Man leder forgæves efter den dedi-
kation, der i sin tid skabte sangskatte
som ”Regndans” og ”Kom Tilbage
Nu”. (nn)

Martin Hall: ”Hospital Cafeteria”
###¤¤¤
”Hospital Cafeteria” er  80’er-boheme
uden håndtag i en salatskål af tysk
lyrik, stakåndede telefonsvarerbeske-
der og acapella.. (nn)

The Broken Beats: ”You’re Power-
ful, Beautiful And Extrodinary”

###¤¤¤
selvom Århus-bandet denne gang
har givet mere los for energien,
hvilket klæder numrene, så bliver
lytteren stille og roligt koblet af efter
pladens lovende indledning. (nn)

Birk Storm: ”I Don’t Care”
####¤¤

Primært en mu-
sikalsk oplevelse,
hvor de fængende
funknumrene
måske bliver lidt
ensformige, men
hvor de elektro-
niske temaer til

gengæld er fremragende.

Menahan Street Band:
”Make the Road by Walking”
####¤¤
1960’er-lyden sidder lige i skabet
men bliver for ensformig i længden
som ypperligt spillet loungemusik
uden et mål. (ss)

Peer: ”Kollektion”

###¤¤¤
Det er sjældent en anke, at kunstnere
er for omfattende. Men i dette tilfælde
er Peers med egne ord ”genre-negli-
gerende kollektion” for svær at favne
til for alvor at sætte pris på som sam-
let værk. (ss)

Skambankt: ”Hardt Regn”
####¤¤
Norske Skambankt slår med dets
tredje album eftertrykkeligt fast, at
det ikke længere er noget sideprojekt.
(ss)

Mellemblond: ”Ude Af Mine
Hænder”
####¤¤
en samling fremragende, stemnings-
fulde og iørefaldende folkrocksange.
(nn)

Lampshade: ”Stop Pause Play”
####¤¤
Med nærværende minialbum viser
kollektivet sig fra sin bedste side i en
afvekslende strøm af skarpt orkestre-
ret rockmusik og stærke vokalhar-

monier (nn)

Antony & The Johnsons:
”The Crying Light”
#####¤
Højdepunkterne er mange, men
”Aeon” har en helt speciel desperat
klang, der smelter fortræff eligt smukt
sammen med forstærket guitar og
klageråb. (ss)

Franz Ferdinand:
”Tonight: Franz Ferdinand”
####¤¤
Resultatet når ikke helt sine forgæn-
geres niveau, da de mest eksplosive
melodier udebliver, men til gengæld
viser det vejen videre for det skotske
band. (nn)

Danser med Drenge:
”15 år i røg og damp”
###¤¤¤
ingen får mig til at sige andet, end at
jeg finder den foreliggende blanding
af gamle og nye numre temmelig
enslydende. (ab)

Morild: ”Der stode tre skalke”
##¤¤¤¤
Projektet er sympatisk fra ende til
anden, men det letter desværre ikke
– på trods af rigtig godt musikerskab
og gode idéer. (pl)

Kim Schwartz: ”Schwartz”
#¤¤¤¤¤
Stemmen er spinkel på grænsen
til det kælne, melodierne ligner en
opvridning af stof, andre har serveret
med langt mere charme. (ab)

”Græsklart” Digte af Ursula
Andkjær Olsen med musik
af Morten Okbo
##¤¤¤¤
Det småklimprende resultat medvir-
ker ikke til en genoplivelse af genren,
der til sidst blev kvalt af sin egen
selvhøjtidelighed. (ab)

ab: Aksel Brahe, fbm: Frank Büch-
mann-Møller, mk: Mikael Krarup, nn:
Niels Nørgaard, pl: Poul Lendal, ss:
Simon Staun

givet fire albummer ved med-
lemmerne i Kings of Leon, at

den påstand holder
vand. Desuden har

de erfaret, at ve-
jen mod tinderne

kan være allerhel-
vedes ensom. Også

selv om bandet består af tre
brødre og en fætter.

- Jeg synes ikke helt, vi er
nået toppen endnu, selv om
vi nærmer os meget kraftigt
efter seneste album ”Only
by the Night” og ikke mindst
sangen ”Sex on Fire”. Men vi
har trods alt været seks år un-
dervejs, så man kan ikke tale
om en ”overnight”-berøm-
melse. Vi har også kun vun-
det én Grammy endnu, mens
Coldplay har vundet 50 og U2
omkring en million. Når vi
kan matche det, ringer jeg og
fortæller, at vi er på toppen,
siger den 22-årige bassist, Ja-
red Followill.

Mens han snakker, traver
Matthew rundt i lokalet. Ind
imellem nikker han, når Jared
siger noget, han er enig i. Er
det modsatte tilfældet, rykker
han tættere på og bryder ind
med småjusteringer og små
skæve metaforer.

- Jeg tror aldrig, at man
selv kan vurdere, om man er
på toppen. I hvert fald ikke så
længe, man befinder sig dér.
Måske 15 år efter kan man
se tilbage og sige: ja, lige dér,
da var vi fandeme på toppen.
Men hvad er toppen egentlig?
Er det gode anmeldelser, stort
pladesalg eller udsolgte stadi-
onkoncerter? Forestil dig, at
Elvis og Michael Jackson sad
og diskuterede, hvem af dem
der var mest på toppen. Det
er umuligt at svare på, siger
Matthew, mens han fi sker ef-
ter godbidder i slikskålen.

Verdens klammeste slik
Et succesparameter for Kings
of Leon er, at de ser frem til en
udsolgt stadionkoncert i sta-

terne. Noget, meget få kunst-
nere præsterer netop nu.

- Vi stiler efter at blive de
bedste i verden. Det vil vi
være. Lige nu ville jeg give os
et 10-tal. Målet er uden tvivl
at blive en ren 12’er og mindst
én gang ændre rockmusik-
ken, så man efterfølgende vil
sige, at vi som band har været
med til at forme nutidens lyd,
forklarer Jared.

Han mener, at The Strokes,
som Kings of Leon kalder en
stor inspirationskilde, foran-
drede rockmusikken tilbage i
slutningen af 1990’erne, og at

Kings of Leon måske selv er
i gang med noget tilsvarende
uden at være bevidst om det.

Mens han fi losoferer om,
hvilken rolle Kings of Leon er
tiltænkt i det store, konstant
roterende rockhjul, har Mat-
thew helt andre grandiose
tankeeksperimenter i gang.
Han er ved at regne ud, om
man kan have samtlige la-
kridser fra slikskålen i mun-
den på én gang.

- Jeg tror altså godt, du kan,
siger han lokkende til Jared,
der dog ikke helt hopper på
udfordringen.

Matthew ærgrer sig. Han
ville især gerne have set Ja-
red proppe lakridsæggene
i munden. Han kalder dem
”verdens ubetinget klamme-
ste slik”, et statement Haribo

sikkert kan tjene guld på. Og
så foreslår han, at vi genop-
tager terningespillet med en
lille tilføjelse. Dén, der taber,
skal spise et af de røde æg. Det
væmmeligste af dem alle.

Skrev på smertestillende
Der er tale om et vist be-
gynderheld. To gange i træk
rammer mine terninger den
rigtige kombination. Mat-
thew bander som en livstids-
fange, da han fisker et æg op
fra skålen og med afsky put-
ter det i munden. Han tygger
på det, som var det ren, kom-
primeret gift. Hans øjne står
pludselig helt stille, inden han
med et brøl spurter ud på væ-
relsets toilet og spytter resten
af ægget ud.

- Fy for satan, klager han,
mens han skyller munden og
nævner alle de ting, han hel-
lere vil spise. Deriblandt snot,
slim og opkast.

Jared kigger måbende på
optrinnet. Yngstemanden har
for længst erfaret, at de fi re
medlemmer er ekstremt for-
skellige. Hvilket ind imellem
har betydet, at de er røget i
totterne på hinanden. Forsan-
ger Caleb brækkede således
sin arm efter et sammenstød
med trommeslager Nathan i
studiet. Efterfølgende skrev
han sangene til albummet
”Only by the Night” på mas-
ser af smertestillende, hvilket
i den grad kan høres.

Jared mener dog ikke, at
albummet skiller sig mar-
kant ud fra de tre første. Det
er nærmere en forlængelse af
den konstante forandrings-
proces, de fi re medlemmer
befinder sig i.

- Der er ikke større forskel
på vores tredje og fjerde al-
bum end det første og andet.
Det er først, når man sam-
menligner nummer et og fi re,
at transformationen springer
i øjnene. Vi har dog stadig
samme strategi om, at vi er

Kings of Leon er nomineret til en DMA Award for bedste uden-
landske album 2008 for ”Only by the Night”. Måske man burde
sætte sine penge på en sejr i den kategori? PR-Foto

et albumband, der skal præ-
stere det ypperste over 10-12
sange og ikke bare ramme ét
hit. Vi kræver også meget af
lytteren. På sangen ”Knocked
Up” på forrige album spiller
vi jo det samme igen, igen og
i-fucking-gen. Nu har vi så
ændret os en smule yderligere
og altså ramt plet forstået på
den måde, at singlen ”Sex on
Fire” virkelig har fået det hele
til at eksplodere. Ikke mindst i
England og Europa, forklarer
Jared.

Stjerner drømmer også
Kings of Leon har aldrig øn-
sket at ende som et ”one hit
band”. De er og bliver et al-
bumband.

- Det er da fedt, at ”Sex on
Fire” betyder meget i forhold
til at slå endegyldigt igennem,

men jeg synes faktisk ikke, det
er bedre end så mange an-
dre numre fra pladen. Vi er
jo ikke Katy Perry, der laver
én halvgod sang og en masse
lort. Samtlige af vores sange
er af god kvalitet, forklarer Ja-
red og indrømmer, at bandet
aldrig har afveget tendensen
til at sige dets uforbeholdne
mening.

- Vi er meget direkte. Ikke
mindst over for hinanden.
Derfor ender det galt ind
imellem. Måske kunne det
være en idé at indføre nogle
regler for, hvor langt vi kan
gå, vurderer Jared.

Matthew nikker enigt, mens
han strækker hals for at kun-
ne ryge ud af vinduet, uden at
røgalarmen går i gang. Han
undskylder, at han hele tiden
flytter sig rundt på værelset.

Men han er hårdt ramt af jet-
lag og frygter, at han falder i
søvn, hvis han sidder for læn-
ge ned ad gangen.

Han stikker ansigtet helt ud
på Krystalgade, uden at no-
gen forbipasserende genken-
der ham. Sådan er det ikke
hjemme i Nashville, Tennes-
see.

- Alle ved, hvem vi er. Selv
gamle, gråhårede mænd stop-
per os på gaden efterhånden.
Det var noget af det, jeg havde
frygtet ville ske. Man ved, det
er uundgåeligt, hvis man når
så langt som os, men alligevel
håber man at kunne forblive
anonym og feteret på samme
tid, siger Matthew.

Og feterede er de fi re fami-
liemedlemmer, der sidste uge
befandt sig på en 250 millio-
ner kroners yacht til VIP-fest.

- Det sætter på en måde vo-
res karriere i relief. Vi er ved
at opnå verdensberømmelse
og ville aldrig nogensinde få
råd til sådan en båd. Selv om
vi har opnået meget, er der
sgu stadig mange ting, vi kun
kan drømme om, sukker Ja-
red.

- Nå men fuck det, nu skal
vi sgu spille terning igen, siger
Matthew, der har fået skrevet
20 terninger på den såkaldte
”rider”, en form for tjekli-
ste med de drikkevarer, ma-
dønsker og effekter bandet
ønsker backstage inden kon-
certen. Efter koncerten skal
bandet lære at spille ”tænke-
boks” eller ”snyd”, som det
også kaldes.

- Kom nu. Det er din tur
igen, skynder Matthew utål-
modigt, mens jeg gemmer
blokken væk og koncentrerer
mig om næste altafgørende
kast.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

[ Altså jeg tror
aldrig, at man selv kan
vurdere, om man er
på toppen. I hvert fald
ikke så længe, man
befinder sig dér. Måske
15 år efter kan man se
tilbage og sige: ja, lige
dé, der var vi fandeme
på toppen.
Jared Followill, Kings of Leon

Kongerne spiller højt spil

musik lige nu


