
www.klubfyn.dk

Bestilling og info:
Klub Fyn · tlf. 66 11 11 11

Lørdag den 5. februar 2011
6-dages løbet i Ballerup Super Arena er sport i
professionel topklasse, men det er også show,
sjov, stemning og hygge. Sportschef Henrik
Elmgreen byder velkommen og Alex Rasmus-
sen og Michael Mørkøv fortæller om deres
forventninger til løbet og skriver autografer.

Derefter trækkes lod om en original par nr.
7-tricot med autograf. I Th. Ellegaard-Loungen
serveres en luxus-platte inkl. en stor fadøl/
sodavand eller et glas vin.

Bus fra Odense, entre, luxus-
platte inkl. 1 øl/vand eller 1 glas vin.

Pris pr. person

750,-

6-dages løb

• Søs Fenger
• Niels Hausgaard
• Eleanor Shanley
• Colum Sands
• Peter Abrahamsen
• David Munnelly Band
• Morten Alfred Høirup
• Oysterband

• Phønix
• Sko/Torp
• Lonnie Kjer og

Stefan Mørk
• Bayous
• Tao Rodrigues Seeger
• Tradish
• Tom Donovan

17.-20. FEBRUAR 2011

www.strib-vinterfestival.dk · Tlf. 64 41 17 88

4 vinterdage med råhygge og god musik... mød bl.a.:

Enskæv fisk
eller ... 06

52 2010
ugens tv 31.december-06. januar

Foto: Jakob boserup
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En

Under Floridas generøse de-
cembersol står den danske
sangerinde Rebekka Maria
og synger fra stævnen på en
luksusyacht med røde løbe-
re, smækre modeller, afkølet
champagne og amerikanske
kulturkendisser i spandevis.

Egentligskulleden29-årige
sanger have befundet sig i en
Brooklyn-lejlighed og skre-
vet nye sange. Men skæbnen
ville det anderledes. Således
har den budt på flere om- og
smutveje, siden hendes sær-
egne stemme fik et publikum
for første gang på Odense Sy-
gehus i 1981.

- Jeg landede i denne ver-
den i Odense, hvor mine for-
ældre boede i Vollsmose. Men
vi flyttede ret tidligt til Nord-
jylland, hvor jeg blev boende i
Mariager, indtil jeg var 19 år,
fortæller Rebekka Maria.

Derefter vente hun tilbage
til Fyn og sine spædbarnsrød-
der. Hun vil helst ikke kalde
sig fynbo i hjertet, selv om
hun altid har haft en relation
til øen, fordi hendes slægt
både på fædrene og mødrene
side stammer fra Fyn. Men
øen og Odense betyder meget
i hendes livshistorie, da det
var her, hun fik vished for, at
hun skulle og kunne satse på
musikken.

Bandet Lampshade mang-
lede en ny forsanger, havde
Johannes Andersson fra ban-
det fortalt hende, da de mød-
tes på en festival i Norge. Da
de kom hjem, slæbte hun sin
cello og sin ungpigede fine
stemme med til Odense og
øvede en aften med drengene.

- Det var magisk fra første
tone, og jeg kunne mærke, at
jeg var kommet hjem. Jeg blevFoto: JakobBoserup

[Jegharaltidværetdenskævefiskeller
denfremmedefugl,derskullesyngelidt
mindremærkeligteller tagenoget lidt
mindresyret tøjpå.
RebekkaMaria
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fremmedfugl
■ Hun er født og formet som musiker på Fyn. Men det var omkring
Mariager Fjord, Rebekka Maria Andersson trænede sine musikalske
vinger som en velsyngende del af Pinsevækkelsen

■ Det meste af sit liv har hun følt sig lidt akavet og udenfor. Men i solo-
projektet RebekkaMaria har hun fundet sin helt egen, spraglede rede

lige så stille indsluset og var
med til den første koncert ef-
ter tre uger på Posten. Dagen
efter gav vi vores anden kon-
cert, hvor jeg bedst husker,
at jeg kyssede med Johannes
bagefter. Vores kærligheds-
historie er meget parallelt
forbundet med Lampshades,
fortæller Rebekka Maria, der
endte med at kysse og synge
sig til Johannes’ efternavn
Andersson.

Lampshade holder pause
på ubestemt tid hovedsagligt
på grund af Rebekka Marias
ønske om at forsøge at stå på
egne ben. Hun kunne ikke
magte begge dele samtidig,
og flere af de andre var be-
gyndt med sideprojekter eller
havde fået fuldtidsarbejde.

- Interessekonflikt er må-
ske for stærkt et ord, men
faktum var, at vi alle var på
vej andre steder hen. Derfor
puttede vi Lampshade i vin-
terhi på ubestemt tid, og så
må vi se, om det skal vækkes
igen eller sove stille ind, siger
Rebekka Maria.

Grønlandsk blod i årerne
Hun har alle dage været en
meget visuel og ekspressio-
nistisk person. Det kommer
til udtryk både i hendes sig-
nifikante sangstemme, der
slægter islandske Björk på, og
hendes farverige fremtoning
på scenen.

Derfor har hun som so-
list kunnet gøre nogle ting,
som ikke var muligt med fire
drenge omkring sig, der ikke
var klar på blomster- og far-
veeksplosioner. Det har givet
hende et nyt og større spille-
rum, hvilket hun i den grad
har omfavnet.

- Scenen er lidt som en le-
geplads for mig, og min hold-
ning har altid været, at en
koncert er en helhedsople-
velse og ikke kun en lytteop-
levelse. Det koncept har jeg i
høj grad udforsket og udfor-
dret, konkluderer Rebekka
Maria.

Dermed har hun mulighed
for at følge sine teatralske
tanker helt til dørs uden at
trampe unødigt på nogen el-
ler stjæle billedet på en dårlig
måde.

Har man oplevet Rebekka

Maria på en scene, ved man,
at hendes kostumer og effek-
ter spænder vidt, da hun er
inspireret af oprindelige folk
og traditioner fra vidt forskel-
lige lokaliteter på det meste af
kloden.

Hendes mor er opvokset i
Grønland, og hun har været
der fem gange, hvilket har
tanket noget eskimoblod på
hende. Hun har også et tæt
forhold til et børnehjem i
Uganda, hun har besøgt flere
gange, hvilket gør, at hendes
hjerte banker lidt for Afrika.

- Derudover er jeg fuld-
stændig forelsket i Asien for
tiden, hvilket får mig til at
lyde som en tarvelig ”white
girl”, der bruger kulturer fra
hele verden som sin mode-
inspiration. Sådan forholder

det sig ikke. Når man har rejst
de forskellige steder, får man
et forhold, der stikker dybere
end umiddelbar fascination.
Men jeg kan ikke skjule, at jeg
lider af en folklore-fetich, er-
kender Rebekka Maria.

Hun øver sig i at finde en
balance mellem udenoms-
projekterne og blot være
sanger. Ind imellem har hun
brugt så meget energi på sce-
nografien, at hun næsten har
glemt, at der også skal være
overskud til at optræde.

- Jeg har ind imellem op-

levet, at jeg har brugt al min
kreativitet inden en koncert
og har stået helt tam og flad
på scenen. Men i al min glæde
for drama og teatralskhed er
jeg blevet bedre til at min-
de mig selv om, at jeg først
og fremmest er sangerinde.
Derfor har jeg alliereret mig
med mange dygtige og krea-
tive folk, så det ikke nødven-
digvis er mig, der skal hænge
lamperne op på scenen inden
en koncert, erfarer Rebekka
Maria.

Villa Villekulla i hjertet
Hendes og ægtemandens lyse
lejlighed er lige så spartansk
indrettet, som hendes kon-
certer er omfattende udstyrs-
stykker. Det er helt bevidst.
Hun kan godt lide hvide fla-

der, der ikke larmer så meget,
da hun helst vil undgå at blive
bombarderet med kreative
indtryk i sit hjem.

- Jeg har ikke behov for at
være klunser og samle alt op
påminvejogplaceredet ivin-
dueskarmen, som jeg gjorde
engang. Hvis du havde besøgt
mig i Odense, da jeg var 20 år,
havde der været betragteligt
mere sigøjnerskrammel, ind-
rømmer Rebekka Maria.

Hun er ikke i tvivl om, at
hendes hjem skal være et in-
spirerende sted, så der begyn-
der at ophobe sig små bunker
skrammel rundt i lejligheden.

- Jeg er jo lidt Villa Ville-
kulla i hjertet, så med tiden
tror jeg, der vil blive fyldt ret
godt op. Men lige nu er der så
meget output i min kunst, at
min privatsfære er ret rolig
og hjemlig på en lidt kedelig
måde, erkender Rebekka Ma-
ria.

2010harbestemtikkeværet
kedeligt. Det har været yder-
lighedernes år for Rebekka
Maria, der indledte året med
at vinde Odense Live Prisen
for årets talent og kort tid
efter udgav sit andet album
”Sister Sortie”. En succesfuld
forårs- og sommerturné nåe-
de sit klimaks på Roskilde Fe-
stivalen foran 5000 tilskuere,
så optrådte hun foran 30.000
til Pride-festivalen på Råd-
huspladsen i København, og
for få uger siden underholdt
hun på en yacht i Miami til en
af verdens største kunstmes-
ser, Art Basel.

- Jeg har bevæget mig fra
helt stille, nedbarberede kon-
certer på Statens Museum for
Kunst til koncerten på Ros-
kilde, hvor den fik fuld gas

på alle felter. Det har været
en spændende udfordring at
tage mine meget larmende og
pompøse arrangementer og
skrælle det ned til ingenting
andet end den nøgne sang,
fortæller Rebekka Maria.

Musikalsk bombe iMiami
Hun er lidt i tvivl om, hvor-
vidt det er Roskilde-kon-
certen eller hendes nylige
ophold i USA, der er årets
højdepunkt. Men det er sidst-
nævnte, hun fortæller mest
uddybende om.

- At skulle bo helt alene i
Brooklyn var et spændende
eventyr, jeg kastede mig ud i
i november, fordi jeg havde
brug for både at komme væk
og få nye input. Det viste sig,
at hende, jeg boede hos, skul-
le være kurator for en kunst-
begivenhed i Miami. Da hun
havde hørt mig synge, kon-
taktede hun klienten i Miami,
der straks fik mig fløjet ned.
Det var meget mærkeligt at
befinde sig på en yacht omgi-
vet af modeller og et kamera-
hold, siger Rebekka Maria.

Hun var hyret til at været
en lille musikalsk bombe til
festens klimaks, der samti-
dig blev hendes eget klimaks
i 2010, fordi responsen var
enorm. Aldrig har hun mod-
taget så meget positiv og kon-
kret feedback på en optræ-
den, så hun håber og tror, at
et lille USA-eventyr kan åbne
sig i kølvandet på denne bi-
zarre oplevelse.

- Jeg er allerede hyret til at
optræde ved en kunstbegi-
venhed i New York til marts,
og derudover har jeg ind-
gået samarbejde med et sel-
skab, der fokuserer meget på

Fortsættes
næste

klubkoncerter og blandt an-
det står bag Ida Corr. Derfor
glæder jeg mig meget til 2011,
konstaterer Rebekka Maria,
hvis nasale og lidt hæse vin-
terstemme står i skærende
kontrast til den varme ople-
velse i USA.

En lærerig osteklokke
Mange sangerinder, der har
boet i Odense i fire år, har
gået på konservatoriet. Men
ikke Rebekka Maria. Hendes
uddannelse har været meget
længere og med hende selv
som den primære undervi-
ser. Hun begyndte allerede
at synge i kor som femårig og
er opvokset i et frikirkemiljø,
hvor musikken og sangen
fyldte meget. Hun skrev sin
første sang som otteårig og
kan stadig huske, hvad den
handlede om.

- Jeg optrådte med den fle-
re gange, og det var en meget
evangelisk sang om Jesus og
korset, der var formet i mit
fromme otteårige hjerte, for-
tæller Rebekka Maria, der
voksede op som en del af Pin-
sevækkelsen i det, hun kalder
dens højborg i Mariager.

Hendes barndom i frikir-
kemiljøet kalder hun en op-
vækst i en osteklokke, som
hun først kom ud af, da hun
som 19-årig mødte Johan-

[Når jegtænker tilbage,var jegaltidden,
der trakmigtilbageogsattemigud iskoven
ogskrev.Måskelidtasocialt,men ikkedesto
mindremedvirkendetil,at jegharudviklet
minhåndogminstemme.
RebekkaMaria
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THE VISITORS
Til næste år er der direkte afgang
fra Odense Koncerthus til ABBAland

En højtflyvende jubilæums totalkoncert

Med musik af

Mediepartner:
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torsdag
Stevie Ray Vaughan Tribute:
Kl. 20: Dexter, Vindegade 65,
Odense.
Hubbi spiller op til dans:21:
Slotskroen, Nørregade 54,
Odense.

fredag
Stor Nytårsfest på Kauslunde
Kro:Med orkestret Happy
Time. Kl. 18-03: Kauslunde
Kro, Heimdalvej 7, Kauslunde,
Middelfart.
Hubbi spiller: Live. Kl. 21:
Slotskroen, Nørregade 54,
Odense.
Vær velkommenHerrens År:
Årsskiftet markeres ved en
stemningsfuld gudstjeneste.
Kirkens kor synger nytårs-
salmer ledsaget af trompet og
orgel. Bagefter champagne.
Kl. 23: Dalum Kirke, Dalumvej
114, Dalum, Odense.
Nytårsjazz påHindsholm:
Nytårsfest med violinisten
Kristian Jørgensen, Kaare
Munkholm, vibrafon, og Emil
Brun Madsen, bas. Nytårsbuf-
fet, champagne og fyrværkeri
ved midnat. Kl. 17.45-01: Bjør-
negården Landhotel, Bjørne-
gårdsvej 140, Dalby.

mandag
Sæsonstart i CentrumLine-
dance: Begyndere kl. 17-18,
Let øvede kl. 18-19, Fri dans
for let øvede og øvede 19.00-
19.30. Øvede: kl. 19.30-20.30.
Rosenbæk Huset, Rosenbæk
Torv 30, Odense.

tirsdag
Sæsonstart i CentrumLine-
dance: Begyndere kl. 12-13,
let øvede kl. 13-14. 12: Odense
Sportsdanser Forening, Ru-
gårdsvej 15A, Odense.

onsdag
Helligtrekongersaften: Fej-
ring af Helligtrekongersaften
med fløjtenisten Jan Aagaard
og Povl Chr. Balslev. Efter kon-
certen er der en kort andagt.
Kl. 19: Vor Frue Kirke, Frue
Kirkestræde 4, Svendborg.
Legestue: Folkedans for alle.
Kl. 19.30: Roerslev-Blanke
Forsamlingshus, Blankegårds-
vej 3 A, Asperup.
Schönbrunn Slotssymfoni-
kerne:Nytårskoncert. Kl. 20:
Odense Koncerthus, Claus
Bergs Gade 9, Odense.

Denne oversigt er redigeret
af IdaNathan, 65 45 51 66,
kulturlister@fyens.dk

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

fyens.dk

med rytmisk musik. Man op-
fordrer meget til at stille sig
op på scenen og vise, man kan
synge foran et publikum. Det
har jeg lært ufatteligt meget
af, forklarer Rebekka Maria.

Et sekulariseretmenneske
Hun er ikke længere en del af
Pinsevækkelsen eller Pinse-
kirken, men hun har bestemt
en velargumenteret forkla-
ring på hvorfor.

- Når man tror og er et mo-
derne, sekulariseret menne-
ske, tvivler man nødvendig-
vis også ind imellem. Selv om
jeg i en periode har tvivlet på
Pinsevækkelsens måde at tro
på, vil jeg mene, jeg har en
konstant grundtro. Den fyl-
der ikke så meget i mit kunst-
neriske virke længere, selv
om det ind imellem smyger
sig ud i teksterne. Det har dog
på ingen måde været min in-
tention at missionere, under-
streger Rebekka Maria.

Hvordeflesteungeharhaft
et opgør med deres forældre,
har Rebekka Maria altså haft
det med sin kirke. Hun un-
derstreger flere gange, at der
er tale om opgør og ikke op-
rør. For hende handlede det
om, at det ikke var den måde,
hun ville være kristen og en
del af et fælleskab på. Hun
afviser på ingen måde, at hun
en dag vender tilbage til Pin-
sevækkelsen, men for tiden
har hun brug for noget mere

kontemplativt og højkirke-
ligt, hvilket har fået hende til
at søge hen mod Østkirken,
der er mere symbolorienteret
og sakral i sit udtryk.

- Jeg er tiltrukket af litur-
gien, ritualerne og sproget,
der ikke er infiltreret af den
vestlige verden. Det er en fin
sanselig og lyrisk tilgang til
troen, der tiltaler mig mere
end det meget karismatiske,
forklarer Rebekka Maria.

Korsanger for Creamy
Mens hun har tvivlen på tro-
en, har hun aldrig tvivlet på,

at musikken ville være en
konstant følgesvend i livet.
Hendes moster er docent
på det rytmiske konservato-
rium i Aarhus, og i mange år
satsede Rebekka Maria på, at
hun skulle gå i hendes fod-
spor. Da hun blev teenager,
blev hun dog klar over, at hun
var kunstner på den knap så

håndværkeragtige måde.
- Jeg blev meget kritisk over

for at skulle ind i en konser-
vatoriemaskine, som det efter
min opfattelse var. Min vej
skulle være min egen, så jeg
fortsatte med at skrive sange,
spille og optræde i alle mulige
genrer og konstellationer, si-
ger Rebekka Maria.

Hun nævner blandt andet
sin deltagelse i flere funk-
bands på gymnasiet og kor-
tjans hos popfænomenet
Creamy som de mere spøjse
indslag i den spæde karriere.

- Jeg har altid været den
skæve fisk eller den fremme-
de fugl, der skulle synge lidt
mindre mærkeligt eller tage
noget lidt mindre syret tøj på.
Jeg tror, mange har set lidt på
mig som landsbytossen, og da
jeg fandt Lampshade, havde
jeg for første gang et helle,
hvor jeg ikke blev betragtet
som en særling, husker Re-
bekka Maria.

Natur imodermælken
Poesien har fyldt så meget i
hendes liv, at den i dag stræk-
ker sig over en halv hyldeme-
ter i lejligheden på Frederiks-
berg.

- Når man begynder at
skrive digte og sange som ot-
teårig, får man samlet en del.
Når jeg tænker tilbage, var
jeg altid den, der trak mig til-
bage og satte mig ud i skoven
og skrev. Måske lidt asocialt,

men ikke desto mindre med-
virkende til, at jeg har udvik-
let min hånd og min stemme,
siger Rebekka Maria.

Mariager Fjord, som hun
kalder Danmark smukke-
ste, var en imødekommende
partner, når tankerne skulle
sættes fri. Talrige timer har
hun brugt på sten, mosplet-
ter og bænke med en ubeta-
lelig udsigt. For at det ikke
skal være løgn, boede hun på
Digtervænget, der lå i udkan-
ten af byen tæt på mælkebøt-
temarker og skov, så naturen
er nærmest blevet hældt på
hende som modermælk.

- Naturen er endt som en
meget kær ven, jeg desværre
ikke møder helt så ofte, nu
da jeg bor i det indre Kø-
benhavn. Når jeg savner den
åbne himmel alt for meget,
rejser jeg op til familiens
sommerhus på Nordfyn, si-
ger Rebekka Maria med et
drømmende smil.

Selv fremmede og hårdføre
fugle må ind imellem have
masser af luft for at kunne
sprede deres vinger.

nes og Lampshade. Der lærte
hun, at man kan være kristen
og menneske på andre måder,
hvilket dog også faldt sam-
men med, at hun blev voksen
og flyttede hjemmefra. I dag
ser hun med taknemmelig-
hed tilbage på, at det miljø,
hun voksede op i, befordrede
hendes interesse for sang.

- Rigtig meget af det, jeg
har med i min musikalske ba-
gage, er takket være frikirken,
hvor der er en anden kultur

Enfremmedfugl
Fortsat fra side 9

- Jeg er omgivet af nogle skønnemusikere imit band,men de er ikke særligmeget inde i den kreative eller ansvars-
mæssige proces. De er hyremusikere, hvilket er en kæmpe forskel. Derfor har jeg været tvunget til at blive voksen og
erkende, at det saftsuseme ermin røv, der hænger i vandskorpen, hvis det ikke går. Det ermit ansvar, og jeg kan ikke
undskylde og spille lillepigerollen, som jeg gjorde ind imellem i Lampshade. Det giver ben i næsen, hvilket også kom-
mer til udtryk iminmusik, fortæller RebekkaMaria. Foto: JakobBoserup

[Rigtigmegetafdet,
jegharmed iminmusi-
kalskebagage,er tak-
ketværefrikirken,hvor
dererenandenkultur
medrytmiskmusik ...
Dethar jeg lærtufat-
teligtmegetaf.
RebekkaMaria

Af SimonStaun
sim@fyens.dk
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RebekkaMaria Andersson,�
født somRebekkaMaria
Krog i 1981 på Odense Sy-
gehus. Flyttede til Mariager,
da hun var et halvt år
Hunkommed i Lampsha-
de i 2001. Bandet udgav et
par ep’er i 2002 og debuten
”Because Trees Can Fly” i
2003. Herefter fulgte ”Let’s
Away” i 2006 og ”Stop Pause
Play” i 2009.
Somsolist� debuterede hun
under aliasset As In Rebek-
kaMaria i 2008med album-
met ”Queen Of France”,
hvorfra singlen ”Yours
Truly” var P3’s Uundgåelige
I 2009 udgav hun singlen
”Oh Solitude”, som er forlø-
ber for hendes andet album
”Sister Sortie”, der udkom
under navnet RebekkaMaria
i foråret 2010
Navneskift�et� signalerer et
stilskifte for RebekkaMaria,
som har skiftet electropop-
pen fra As In RebekkaMaria
udmed etmere poppet og
soulet univers
www.rebekkamaria.dk

Fakt�a


