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Program 12.11 - 14.11.  Forbehold for ændringer
BioCity / Odense Banegård Center / 5000  Odense C
Gratis parkering i op til 4 timer på BioCity’s P-Pladser
på taget af Odense Banegård Center · Husk P-skive.

16.00 T.f.a.
DRENGERØVE

16.20 T.o. 11
KIDNAPPET

13.45 lø/sø + 11.30 Fr.u. 7
TOY STORY 3

20.45 T.o. 15
INCEPTION

18.30 - 21.00 T.o. 15
PARANORMAL ACTIVITY 2

18.45 T.o. 11 Biografklub DK
WALL STREET 2

18.45 - 21.30 T.o. 15
THE TOWN

18.30 - 21.10 T.o. 15
HÆVNEN, Biografklub DK

BABYBIO
ONSDAG 17. NOV. KL. 11.00
SPIS BED ELSK
UNSTOPPABLE

SENIORBIO
TIRSDAG 16. NOV. KL. 11.00
SPIS BED ELSK
UNSTOPPABLE

CHAMPIONS LEAGUE I HD PÅ DET STORE LÆRRED
FC RUBIN KAZAN - F.C. KØBENHAVN ONS. 24. NOV. KL. 18.15
F.C. KØBENHAVN - PANATHINAIKOS FC TIRS. 7. DEC. KL. 20.45

16.10 - 21.30

14.00 - 16.15 lø/sø + 11.45

16.45 - 18.45 - 21.00

14.00 - 16.30 - 19.00 - 21.30
Lørdag og søndag + 11.30

3D: 14.15 
Lørdag 12.15 - 14.30 Søndag 12.15
2D: 13.45 lø/sø + 11.30

I FANTASTISK  3D

DANMARKSPREMIERE TORSDAG DEN 18. NOVEMBER

KONCERT 
PÅ DET STORE LÆRRED
MANDAG 15. NOVEMBER KL. 21.30
Oplev koncerten THE 21st CENTURY 
BREAKDOWN med GREEN DAY på 
det store lærred.

DANMARKSPREMIERE 15.45 - 18.30 - 21.20 lø/sø + 12.45

DANMARKSPREMIERE 14.15 - 16.45 - 19.00 - 21.30 lø/sø + 12.15

3D: 14.00 - 16.00 - 19.00 Lørdag + 12.00 Søndag 14.30 - 16.30 - 19.00
2D: 14.15 Lørdag og søndag 12.20 - 14.20

Der er knap tre timer til kon-
certen i Arena Fyn begyn-
der. Mick Hucknall tager 
gemytligt imod i sit omklæd-
ningsrum, der minder om en 
veldesignet dansk stue med 
dæmpet belysning. Efter at 
have givet hånd sætter han 
sig til rette i en magelig læder-
sofa og lader sine bare fød-
der sænke ned i et ventende 
fodbad. Han puster langsomt 
ud, mens et smil breder sig på 
hans læber. Nu kan vi begyn-
de at snakke.

- Jeg har vandret de sidste 
tre dage, så mine fødder er 
lidt slidte. Men ikke mere end 
et fodbad kan klare, forklarer  
Mick Hucknall, der står foran 
en af sit livs største beslutnin-
ger. Et farvel til det band, der 
har bygget hans karriere op.

Om godt en måneds tid går 
den 50-årige sanger for sidste 
gang på scenen for at synge 
sine mest berømte numre 
som ”Something Got Me 
Started”, ”Holding Back The 
Years” og ”If You Don’t Know 
Me By Now”.

- Jeg lover af hele mit hjer-
te, at denne ”Farewell Tour” 
ikke er et stunt for at sælge 
billetter. Der kommer ikke en 
reunion-turné om fem år. Det 
her er den definitive ende på 
Simply Red. Jeg kan ikke skri-
ve den slags sange mere, og 
jeg gider faktisk heller ikke. 
Jeg vil ikke lade mig begrænse 
eller diktere af radiostationer, 
der kræver, at jeg lyder, som 
Simply Red altid har gjort. 
Derfor må jeg sige dette job 
op og få mig et nyt, hvor jeg 
starter på en frisk, fortæller 
Mick Hucknall.

I én af hans sange, ”Every 
Time We Say Goodbye”, 

der er skrevet af Cole Porter,  
lyder første linje: ”Every time 
we say goodbye I die a little”. 
Helt så slemt står det ikke til.

- Det handler mere om, at 
jeg ikke længere kan være en 
mand, der turnerer jorden 
rundt. I stedet skal jeg være en 
mand, der bliver hjemme hos 
sin familie og skriver en an-
den type sange end hidtil. Jeg 
er midt i en forandringspro-
ces, som jeg ikke kan stoppe, 
medmindre jeg skal forvolde 
smerte på mig selv. Men for 
lige at runde af, kan man helt 
konkret indvende, at vi alle 
dør langsomt og konstant. 
Selv en nyfødt baby bliver jo 
ældre, så jo, en lille smule dør 
jeg da til hver af mine sidste 
Simply Red-koncerter, for-
tæller Mick Hucknall.

Har aldrig søgt berømmelse
Han har ingen anelse om, 
hvor han bevæger sig hen ef-
ter den 19. december, hvor 
sidste koncert er planlagt. 
Det fryder ham.

- I 25 år har jeg vidst, hvad 
jeg skulle lave i morgen, i  
næste uge, næste måned og 
næste år. For første gang i mit 
voksenliv vil jeg stå i en situa-
tion, hvor jeg ikke aner, hvad 
der skal ske i morgen. Det er 
en fantastisk fornemmelse, 
siger Mick Hucknall, der ikke 
frygter at blive glemt.

Han har aldrig stilet efter at 
blive berømt og være i ram-
pelyset. Det fulgte bare i køl-
vandet på successen.

- Jeg har aldrig spillet ”The 
celebrity game”. Jeg kommer 
ikke alle de steder, hvor man 
forventer, at berømte dukker 
op. Jeg sætter stor pris på mit 
privatliv, og det samme gør 

min kone. Sådan har det altid 
været. Jeg er i den her bran-
che, fordi jeg elsker at synge 
og skrive sange. Intet andet, 
understreger Mick Hucknall.

Han har allerede sagt far-
vel i Mexico, Chile, Brasilien,  
Indonesien, Australien, Kina 
og en bunke andre lande. Nu 
er turen kommet til hjemme-
banen, der i hans øjne er hele 
Europa.

- Jeg er generationen efter 
Beatles. Dén, der i stedet for 
Elvis, æbletærte og roman-
tiske Hollywood-film havde 
Nixon og Vietnam-krigen. 
Derfor har jeg aldrig for-
søgt at blive amerikaniseret. 
Jeg er meget stolt af at være  
britisk og europæer, derfor 

vil jeg bruge de sidste 25 år af 
min karriere på at fokusere på 
Europa. Det er her, hjertet i 
min karriere er, forklarer han 
og tager sig til brystet.

Bunkevis af hits
Hucknall håber, at Simply 
Reds fans også fremover vil 
nyde gruppens musik og se på 
Simply Red som et band, der 
var enormt konsistent.

- På hver eneste af vores 10 
udgivelser er der tre-fire hits, 
hvilket man ikke ser hos man-
ge andre bands. Vi har opta-
get en del livekoncerter, så jeg 
håber, det er nok til, at vi vil 
leve videre i folks bevidsthed. 
Det skal være nok, siger han 
og folder hænderne.
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 Fra i morgen og resten af weekenden koger Forum i Køben-
havn af læselystne danskere og kendte forfattere.

Årets udgave af Bog Forum får blandt andet besøg af uden-
landske kendisser som Fay Weldon, A.S. Byatt, Tracy Cheva-
lier, Gunnar Staalesen, Günter Wallraff, Alexandra og Ale-
xander Ahndoril alias Lars Kepler og af Michael Nyqvist, der 
spiller Mikael Blomkvist i Stieg Larssons trilogi.

Blandt de danske forfattere er Carsten Jensen, Christian 
Dorph, Simon Pasternak, Hanne-Vibeke Holst, Suzanne 
Brøgger, Lene Kaaberbøl og Mikkel Kessler.

Blandt de fynske finder man Morten Ramsland, Erland 
Porsmose, Asger Schnack og Cindy Lynn Brown.

Se det fulde program på www.bogforum.dk

Kogende bogmesse

Scene: Carsten Friis, fynsk 
instruktør med flair for ama-
tørteater, har i flere år været 
tilknyttet den vestjyske ama-
tørscene 7-kanten. 

Det er da også Carsten  
Friis, der dirigerer tropperne 
i 7-kantens aktuelle 40-års 
jubilæumsforestilling, Gustav 
Wieds ”Livsens ondskab”. 
Det farvestrålende person-
galleri tæller figurer som 
Menneske Mortensen, Knag-
sted, fru Lassen, fru Heil-
bunth og  ikke mindst Thum-
melumsen, der drømmer om 
at vinde i lotteriet, så han kan 

købe den fædrene gård tilba-
ge. ”Livsens ondskab” opfø-
res i teatersalen i Janderup til 
og med 13. november. 

Fra 19. til 21. november er 
der audition til sommerens 
opførelse af musicalen ”Syv 
brude til syv brødre”, som 
har premiere 26. juni. 

Musicalen, der har musik 
af Saul Chaplin og Gene de 
Paul, vandt en Oscar for bed-
ste film i 1954.

Og filmversionen har i  
øvrigt i månedsvis kørt i 
fast rotation på filmkanalen 
TCM. (kry)

Gustav Wied og TCM-musical

■■ Den fynske instruktør Carsten Friis har instrueret 7-kantens 
jubilæumsforestilling. Arkivfoto

Kort nyt

Musik: DR’s bestyrelsesfor-
mand, Michael Christiansen, 
bliver ny bestyrelsesformand 
for fonden bag det historiske 
Jazzhus Montmartre, der har 
oplevet stor publikumssuc-
ces siden sin åbning i maj i de 
originale lokaler i Store Reg-
negade i København. 

Michael Christiansen ka-
ster dermed sin vægt ind i 
arbejdet med at sikre finan-
siel styrke for den succesrige 
kulturinstitution.

- Jeg er utroligt glad for 
jazz og synes, det er vidun-
derligt, at København har 

fået en historisk kulturinsti-
tution som Jazzhus Mont-
martre tilbage med så højt et 
kunstnerisk ambitionsniveau. 
Et unikt sted som Montmar-
tre hører hjemme i en hoved-
stad med format, og jeg har 
derfor påtaget mig at være 
formand i fondsbestyrelsen, 
siger Michael Christiansen.

Jazzhus Montmartre blev 
genåbnet i måned efter 34 års 
dvale,og har siden været en 
solid publikumssucces med 
gentagne udsolgte huse.

DR-formand  
ny formand for 
Montmartre

■■ Michael 
Christian-
sen, DR’s for-
mand, er selv 
en stor jazz-
fan.
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Kys på Posten. Figurines og The Kissaway 
Trail gav i aftes koncert på Posten i Odense. 
NU’s rockanmelder Thomas Peckham  
lyttede med. NU i morgen

- Jeg dør 
en smule 
til hver 
koncert

Han erkender, at der ven-
ter ham en stor udfordring 
i at træde ud af Simply Reds 
skygge, når han vil stå på egne 
ben. Men chancen er værd at 
tage, mener han.

- Jeg satser ikke på, at mit 
næste projekt bliver lige så 
stort. Men det bekymrer mig 
ikke. Dét, jeg fokuserer på, 
er at skrive nogle sange med  
andre akkorder, med andre 
melodier og i helt andre gen-
rer. Jeg er af keltisk oprindel-
se, så historien fra de britiske 
øer kommer helt klart til at 
forme min musik. Hvad det 
reelt betyder, aner jeg faktisk  
ikke. Men det er hele idéen, 
fortæller Mick Hucknall og 
ler hjerteligt.

Når det bliver den 19.  
december og lyset slukkes i 
O2 Arena i London, er det 
uigenkaldeligt slut. Men Mick 
Hucknall er forberedt.

- Jeg har haft to år til at 
vænne mig til tanken. Beslut-
ningen føles stadig rigtig, og 
så vil jeg gerne understrege, at 
jeg ikke lader mig pensionere. 
Jeg skifter som sagt blot job, 
understreger han, før han la-
der sig falde tilbage i sofaen, 
hvor der er tid til et par timers 
afslapning, inden han siger 
farvel til 5200 danske fans.

■■Mick■Hucknall■takker■af■efter■over■et■kvart■
århundrede■i■front■for■Simply■Red.■Han■kalder■
det■en■vemodig,■men■nødvendig■beslutning

■■Han■vil■fortsat■skrive■sange,■men■de■bliver■
markant■anderledes■end■de■radiovenlige■
kærlighedssange,■han■er■verdensberømt■for

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

■■ - Det her er den definitive ende på Simply 
Red. Jeg kan ikke skrive den slags sange mere, 
og jeg gider faktisk heller ikke, siger Mick 
Hucknall, der er på vej ind i en ny og ander- 
ledes musikalsk karriere. Foto:■Hamish■Brown

Simply Red� er et britisk pop/
soulband, der har solgt over  
50 millioner plader siden 1985.
Mick Hucknall er forsanger og
det eneste oprindelige medlem  
i bandet, der har udgivet 10  
albummer.
Mick Hucknall er født den 8. 
juni 1960, i Denton, Lancashire, 
England. Han er for nylig blevet 
en del af det gendannede band 
Faces, hvor Rod Stewart oprin-
deligt var forsanger.
Mick Hucknall er glødende 
Manchester United-fan og per-
sonlig ven med træner Sir Alex 
Ferguson, der har trænet klub-
ben, siden Simply Reds debut.
www.simplyred.com

Simply Red�

■■Mick■Hucknall■var■
formidabel■under■alle■
19■numre■til■sin■sidste■
koncert■på■dansk■jord■
med■Simply■Red

KoNCeRT
Simply Red: ”Farewell - The Final Tour”
#####¤

Mick Hucknalls udseende 
har ændret sig lige så meget 
som verden omkring ham 
de seneste 26 år. Når han ser 
i det spejl, han synger om i 
åbningsnummeret ”The Mir-
ror”, er det tydeligt, ansigtet 
har fået flere rynker, skægget 
har fået lov at gro og hårfar-
ven er falmet. Men stemmen 
og nærværet er det samme. 
Nej. Ved nærmere eftertanke 
er begge dele markant bedre. 

Det er slående, hvor højt 
Mick Hucknall elsker at stå på 
scenen. Nok er det hans job i 
en ansættelse, der desværre 
snart slutter. Men hvem siger, 
man ikke må elske at gå på  
arbejde, selv om sidste dag 
nærmer sig hastigt? Jeg vil-
le elske hvert et sekund af 
”Stars”, ”Holding Back The 
Years”, den fænomenale lyd, 
den imponerende scene og 
det dedikerede publikum.

37 dage til det slutter
Mick Hucknall er det ene-
ste tilbageværende medlem 
af Simply Red. Om 37 dage 
kan han skrive forhenvæ-
rende medlem af gruppen på 
cv’et, når de sidste toner i O2 
Arena i London dør ud. Hvis 
den koncert ligeledes slutter 
med disse bedårende numre: 
”Fairground”, ”Something 
Got Me Started” og ”If You 
Don’t Know Me By Now”, 
bliver der tale om en afsked 
med en syndflod af tårer. 
Samt dybfølte smil og tak.

Hvis man ikke kender 
Simply Red, er det snart 
for sent at opleve de mange 
smukke sange fremført live 
af en nærværende og yderst 
passioneret forsanger, der al-
drig lader sin stemme springe 
over, hvor gærdet er lavest. 
Det er intonation i verdens-
klasse, som kun nyder godt af 
den optjente ruhed. 

Næste koncert er i morgen 
i Berlins World Arena. Arena 
Fyn kan sagtens bryste sig 
af at være den danske ende- 
station på Simply Reds lange 
pop-odyssé.

Om koncerten
Arena■Fyn,■Odense,■i■aftes:■Simply■
Red,■”Farewell■–■The■Final■Tour”

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Nær ved 
stjernerne


