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KONCERT
Nephew
★★★★✩✩

Selv om hele 900 publikum-
mere har fyldt feststemte
Posten til bristepunktet til
”genåbningsceremoni”, så fø-
les det på ingen måde klau-
strofobisk. Uden at have fag-
lig kompetence til at udtale
mig om flugtruter, brandfare
eller korrekte mål på dameto-
iletter, så kan en hurtig gen-
nemgang af ”Den sorte hule”
afsløre, at ventetiden har
været hver en dag værd. 

Odense har fået et nyt spil-

lested, der alene i kraft af sin
størrelse og respekt for det al-
lerhelligste - den gode lyd -
kan blive én væsentlig med-
spiller i kampen om at få de
helt store navne tilbage på
klubscenerne i provinsen.

Modig volapyk
Valget af Nephew som
åbningsakt er oplagt som en
snedig aflevering fra Lau-
drup. De kåres i aften til
”Årets Band” ved DMA. De-
res målgruppe er bred som
Kim Larsens kæft. Deres kon-
certer er kendt for at være ko-
gende og medrivende. Kort

sagt: det kan ikke gå galt. Og
det gør det heller ikke.

Den altid selvopofrende og
publikumsopgejlende front-
mand Simon Kvamm løber
på scenen som en elektromu-
sikkens svar på Rocky. Skyg-
geboksende, vokalt hårdt-
slående og determineret på at
vælte al modstand omkuld.

Kvintetten åbner koncer-
ten med nummeret ”Mexico
Ligger I Spanien” og burde
måske have overvejet i om-
klædningsrummet, om de
skulle have omdøbt den i da-
gens anledning til: ”Posten
ligger i Odense”. 

Den efterfølges af opbyg-
ningsmæssigt ligesindede
”Superliga”, der også næres af
den tilsyneladende menings-
løse opremsnings kunst.

Det paradoksale og befri-
ende ved Nephew er, at de til
fulde formår at fænge med
deres til tider rene volapyk-
univers. Det lyder og føles
såre lækkert, når man smager
på legesygen og modet i tek-
sterne til ”Taxa Triumf” og
”First Blood Harddisc”.

For lidt crazyness
Nephew lever gennem stort
set hele koncerten op til deres

ry som partyband med musi-
kalske ambitioner. Alle med-
lemmer er tændte i forsøget
på at få publikum op i samme
gear, hvilket lykkedes i flere
omgange, når festbomber
som ”Movie Klip”, ”Super-
liga” og ”En Wannabe Darth
Wader” detonerer.

Eksplosivt må det knasende
sprøde lysshow også karakte-
riseres som. Præcis som med
det musikalske snit skabes der
med få virkemidler et perfekt
diodeunivers, som suger til-
skueren til sig og intensiverer
oplevelsen.

Desværre falder flere sange

på tragisk vis til jorden, så det
føles som om, de blot skal
overstås, inden ambitionen
om at nå klimaks genetable-
res.

Det tangerer i hvert fald et
selvmål, når man først opfor-
drer publikum til at slå Aal-
borg i ”crazyness” for derefter
at servere en af de mest stille
sange, som slet ikke animerer
til at gå bersærk.

Til tider mangler bandets
lyd også lidt pondus. Det bli-
ver en kende for tamt. Ikke
decideret hult. Bare ikke så
potent, som man har oplevet
tidligere. 

Det får de rådet bod på i ek-
stranumrene, hvor først
”Sway” med et drønfedt gui-
tarriff får det forhåbentlig
størknede fundament til at
skælve. Efterfølgende sætter
slagkraftige ”Igen Og Igen
Og” en tyk, messende streg
under bandets sjældne evne
til at kunne opbygge en sam-
hørighed med publikum bun-
det sammen af lige dele flair
for elektropoppen og talentet
til at underholde. 

Summa Summarum: Post-
ens mødom blev taget med
manér. Og som alle ved, er
den første gang sjældent helt

perfekt. Men der blev både,
svedt, hoppet og fægtet med
lyssværd, så alle kan være til-
fredse med debuten i den sor-
te hule.

OM KONCERTEN

Posten , Odense, torsdag: 

Nephew samt Beta Satan

Jomfrubraget i den sorte hule
Posten fik taget mødommen med manér, da elektrofætrene bød på elektriske stød   

AF SØREN DURAN DUUS 

OG METTE STENDER

sdd@fyens.dk og odense@fyens.dk

430 dage.
Så lang tid måtte fynske musik-

elskere vente, før Odenses gam-

le spillested, Rytmeposten, tors-

dag aften blev genfødt som en

smuk og voksen svane med nav-

net Posten.

Siden afskedskoncerten 27.

december 2005 har det været

én lang nedtælling.

Stiftstidende fulgte nedtællin-

gen i de sidste timer. Fra køen,

forbi garderoben, ind i caféen og

videre ind i hjertet, hvor hr.

Kvamm og co. var aftenens ube-

stridte bykonger.

Kl. 20.04 - 122 min... 
Dørene bliver slået op. To-tre

meter lang kø står klar til at gøre

entré.

Kl. 20.14 - 112 min... 
I køen funderer veninderne Vivi

Daugaard, 40, og Malene Han-

sen, 35, over, hvad de skal sige til

Simon Kvamm, hvis de når helt

op foran scenen.

Kl. 20.23 - 103 min... 
De ni ølhaner i cafébaren begyn-

der så småt at komme i brug.

Samtaler på hverdagsniveau kan

sagtens gennemføres. Især kro-

gene er populære opholdssteder.

Kl. 20.28 - 98 min... 
En halv snes piger i 12-14 års al-

deren sidder med ryggen op

mod afskærmningen foran sce-

nen. Enkelte Nephew-T-shirts

spottes. Folk summer rundt og

studerer de nye grafittier med

portræt af blandt andre Kim Lar-

sen.

Kl. 20.41 - 85 min... 
Den debuterende spillestedsle-

der, Niels-Jørgen Simonsen, går

rundt med hænderne i lommen.

Han betragter med et smil den

stigende strøm af mennesker.

- Der er styr på det.

Bag ham sidder 28-årige Si-

mon Simonsen og 25-årige Mar-

lene Jørgensen og nyder en Ale

no. 16.

- Jeg har fået billetten af Mar-

lene i fødselsdagsgave. Det er

helt kanon. Det er den bedste

fødselsdagsgave, jeg nogensin-

de har fået, fortæller Simon.

- Nu skal vi bare se Nephew fy-

re den af!

Kl. 20.47 - 79 min... 
Køen ind til Posten når lige ned

og snitter lyskrydset i vestlig ret-

ning ad Østre Stationsvej.

Kl. 21.02 - 64 min... 
Opvarmningsbandet Beta Satan

fra Århus går på scenen to mi-

nutter forsinket. Modtagelsen er

ikke overvældende.

Kl. 21.09 - 57 min... 
Nephews manager, Brian Niel-

sen, afviser et lyninterview med

Nephew.

- Det kan ikke lade sig gøre. Én

er i bad, én strenger sin guitar

og de andre tre... - aner ikke,

hvor de er henne. Men de har li-

ge spist indisk mad.

Klokken 20.47: 50-60 meter lang kø foran Posten.
FOTO: NILS MOGENSEN SVALEBØG

Klokken 21.59: Spændt stemning i minutterne op til at
Nephew går på scenen. FOTO: RUMLE SKAFTE

DEN STORE NEDTÆLLING

AF SIMON STAUN

FOTO: RUMLE SKAFTE

sim@fyens.dk, rsk@fyens.dk

AF EVELINA GOLD

egold@ruc.dk

- Jeg kunne stå her om to timer igen, hvis det skulle

være. Det er årtiets bedste gave.

Vivi Daugaard lige efter koncerten. Hun fejrede sin
40-års fødselsdag på Posten.

- Jeg har været med som frivillig på projektet. Det er

virkelig fedt i aften, og jeg er bare glad.

Chris Hundstrup, 25, Odense.

- Før kom jeg aldrig på Rytmeposten, fordi det var så

tætpakket. Men selv om det er varmt ad helvede til

nu, er det en rigtig god koncert med god lyd.

Helle Bulch, 43, Odense

- Det er et rigtig flot og hyggeligt sted. Og det er in-

timt, fordi man både er tæt på kunstnerne og får god

lyd samtidig.

Adam Winkler, 22, Odense

- Det er en pragtfuld aften. Næsten fire års forarbej-

de, på godt og ondt, giver resultater. Alle de frivillige,

der har været med, de har skrevet historie. Nu bliver

jeg igen... helt rørt...

Per Borchenius, bestyrelsesformand for Posten og
Dexter.

- Det er fantastisk. Der er øl i baren, en sej koncert

med Nephew, der har seje tekster. Jeg glæder mig

over det her fantastiske spillested. Det er virkelig dej-

ligt som borgmester at være med til det her.

Borgmester Jan Boye (K)

VILDE MED POSTEN

Nephew skrev sig torsdag ind i de odenseanske musikanaler, da de som det første hovednavn åbnede den store scene på Posten. Til tider var kvintetten lige så blændende som deres visuelle den af showet. FOTO: RUMLE SKAFTE

Kl. 21.27 - 39 min...
Trykket foran indgangen når re-

korden. Trods lidt kaos tager folk

det pænt. Kun enkelte brokker

sig over tempoet i køen.

Kl. 21.39 - 27 min...
Garderoben må lukke. Pladserne

til 600-700 jakker er sluppet op.

En garderobepige fortæller kort

tid efter, at hun allerede har af-

vist 100-150.

Kl. 21.54 - 12 min...
Utilfredse gæster henvender sig

i garderoben og spørger, om der

kan laves en nødgarderobe. Det

kan ikke lade sig gøre.

Kl. 21.59 - 7 min...
Der er maksimalt pres på bar tre

nærmest scenen. Især store fad-

øl er populære. Piften og folks

fortolkninger af Nephew-sange

lægger en nu-kan-Nephew-gå-

på-scenen-hvert-øjeblik-det-skal-

være-stemning.

Kl. 22.06 - NU!
”Mexico ligger i Spanien”. 

Badet i skiftevis rødt, blåt,

grønt og hvidt lys indvier Nep-

hew Posten. Musikken strømmer

ud ad de store højttalere. Festen

er for alvor i gang.

Klokken 22.06. Nephew indvier Posten. Kvamm indtager
Odense. FOTO: RUMLE SKAFTE

” Odense har fået et nyt spillested, der alene i
kraft af sin størrelse og respekt for det allerhelligste
- den gode lyd - kan blive én væsentlig medspiller i
kampen om at få de helt store navne tilbage på
klubscenerne i provinsen..

Simon Staun, Fyens Stiftstidendes anmelder

” Før kom jeg aldrig på Rytmeposten, fordi
det var så tætpakket. Men selv om det er
varmt ad helvede til nu, er det en rigtig god
koncert med god lyd.

Helle Bulch, om den første aften på Posten


