
www.kino.dk  tlf. 70 13 12 11
Program 01.01. - 02.01.  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.

BABYBIO
ONSDAG 5. JAN. KL. 11.00
LITTLE FOCKERS
BURLESQUE

SENIORBIO
TIRSDAG 4. JAN. KL. 11.00
LITTLE FOCKERS
BURLESQUE

Lørdag 13.30 - 14.30 - 15.30 - 17.30 - 19.30
Søndag 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 19.30

3D: 12.10 - 14.20 - 16.30 Lørdag ÷ 12.10
2D: Lørdag 14.00 Søndag 11.30 - 13.40 

3D: Lør. 13.45 - 16.15 - 18.45 - 21.30 Søndag 13.00 - 15.45 - 18.45 - 21.30 
2D: 11.30 - 14.00 - 16.30 - 19.00 Lørdag ÷ 11.30

13.00 - 18.30 - 21.00 Lørdag ÷ 13.00

Lørdag 16.20 - 18.45 - 21.00 Søndag 16.00 - 18.45 - 21.00 

15.30 - 18.30 - 21.30

Personalet i BioCity ønsker alle et godt nytår!
Vi holder lukket den 31. december.

Lørdag 14.00 - 16.20 - 16.30 - 18.45 - 19.00 - 21.00 - 21.30
Søndag 11.30 - 13.40 - 16.00 - 16.30 - 18.45 - 19.00 - 21.00 - 21.30

Fra instruktøren af Babel og 21 Gram

21.30 T.f.a. Biografklub DK
SPIS BED ELSK

14.20 T.o. 11
JACKASS 3D

18.45 - 21.30 T.o. 11
TRON: LEGACY 3D

21.30 T.o. 11
HARRY POTTER 7
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 Lykke Verdens lykkeligste folk - danskerne -
lever af lykkepiller. Det paradoks er omdrej-
ningspunkt i en ny komedieserie på DR. 
Læs interviewet med forfatterne søndag

➤➤Analyse

➤➤ JVB Concerts har➤solgt➤
90.000➤billetter➤i➤2010.➤Det➤er➤det➤
største➤antal➤nogensinde.

➤➤Torsdagskoncerterne i➤Kon-
gens➤Have➤i➤Odense➤har➤haft➤
usædvanligt➤mange➤gæster.➤
Helt➤ekstrem➤blev➤det,➤da➤Medi-
na➤optrådte➤sammen➤med➤Rug-
sted➤Kreutzfeldt.➤Op➤imod➤25.000➤

havde➤fundet➤vej➤til➤gratiskon-
certen➤den➤5.➤august

➤➤De fynske bands har➤fået➤
usædvanligt➤gode➤anmeldelser.➤
Seks➤stjerner➤er➤givet➤til➤Søren➤
Huss➤og➤Helene➤Blum,➤mens➤
bl.a.➤Rannok,➤The➤Kissaway➤Trail,➤
Nordens➤Tone➤og➤Zenobia➤har➤
fået➤fem.

Et år med flere rekorder

Simon➤Staun
musikredaktør 
sim@fyens.dk

Når jeg kigger på min kalen-
der fra 2010, er der stort set 
ikke en eneste uge, hvor der 
ikke har fundet mindst én 
koncert sted på Fyn med et 
dansk eller internationalt 
topnavn. Den støt opadgå-
ende kurve, der begyndte af 
tegne sig i 2009 med Morris-
sey på Posten som prikken 
over i’et, er ganske enkelt 
fortsat mod skyerne.

Til trods for, at underteg-
nede ”kun” gav fire stjerner 
til Leonard Cohen, hersker 
der ingen tvivl om, at det var 
koncerten i år på Fyn. 13.000 
tilskuere på Engen en smuk 
sommeraften bliver svær at 
slå på mange måder. Men 
forhåbentlig gøres forsøget 
allerede i 2011.

Med det efterårsprogram 
ikke mindst JVB Concerts 
har præsteret, kan man kun 
se frem mod næste år med 
sitrende forventning. Katie 
Melua, Santana, Jeff Beck og 
Simply Red er sgu’ flotte nav-
ne i Odense, selv om de ikke 
længere befinder sig i toppen 
af det internationale hieraki.

Præcis som Johnny 
Winther er en fornem skalp i 
Svendborg, Mark Knopfler i 
Middelfart og Bryan Adams i 
Tusindårsskoven.

Uden spendervillige pen-
gemænd som i Horsens og 
Herning kan fynboerne ikke 
forvente, at Lady Gaga, Ri-
hanna, Eric Clapton, Take 
That, Kylie Minogue, Robyn 
og hvem, der ellers gæster 
Danmark i 2011, sætter kur-
sen mod Fyn.

Til gengæld kan man 
glæde sig over, at der stort 
set ikke har været et turne-

Usædvanligt travlt 
koncertår på Fyn

rende dansk band hvis noget 
overhovedet, der ikke har 
optrådt på Fyn i år. Volbeat, 
Dizzy Mizz Lizzy, Nephew, 
Alphabeat, Thomas Helmig, 
Kasmir, Mew, Dúné, Tina 
Dickow, C.V. Jørgensen, De 
Eneste To, Søren Huss, Peter 
Sommer m.fl. har stort set fra 
en ende af givet fantastiske 
koncerter.

Suppleret med en række 
mere eller mindre smalle, 
internationale navne som 
The Heavy, Abdullah Ibra-
him, Ronnie Brooks, Dana 
Fuchs, Mothertruckers og 
Coka Nostra har der været 
ekstremt meget interessant 
musik at gå om bord i uanset 
præferencer.

Denne strøm af navne er end-
da kun dem, jeg personlig har 
oplevet. Derudover har der 
været en lang række af for-
nemme jazz- og folkkoncer-
ter overalt på spillestederne, 
som er blevet nedprioriteret 
til fordel for de store pop- og 
rockkoncerter, da avisen som 
udgangspunkt forsøger at 
dække de begivenheder, der 
samler flest fynboer.

Som flere koncertarrangø-
rer har understreget for mig, 
er det ikke dem, der bestem-
mer, hvilke kunstnere, der 
gæster Fyn. Det er publikum-
met selv. Jo flere koncerter, 
de køber billet lidt, jo mere 
tør arrangørerne satse.

Lige nu er Fyn inde i en 
overordentlig positiv spiral, 
så sørg nu for at komme ud af 
røret og indfind dig på spil-
lesteder, haller, arenaer, jazz-
klubber og forsamlingshuse. 

[ Det er ikke kon-
certarrangørerne, 
der bestemmer, 
hvilke kunstnere, 
der gæster Fyn. 
Det er publikum-
met selv. 

- Things are very heavy on 
the eastbound side, and traf-
fic to the New Jersey-side is 
starting to slow down ...

Sådan lyder meldingen fra 
en lokal radiostation i New 
York, der udfylder stilheden, 
inden to mænd på næsten 
samme tidspunkt siger god-
dag med tydelig østkyst-dia-
lekt.

Klokken er præcis 18.00 i 
Odense, mens det er middags-
tid i New York, hvor brødrene 
Kevin og Michael Bacon fra 
hver deres bopæl tager imod 
opkald fra en by, de aldrig har 
hørt om, i et land, de aldrig 
har besøgt. Men det skal der 
snart blive lavet om på, da de-
res fælles musikprojekt, The 
Bacon Brothers, gæster Po-
sten den 7. januar.

Lillebror Kevin er den mest 
kendte af de to brødre. Han 

har medvirket i et stort an-
tal mere eller mindre kendte 
film, hvoraf de mest roste 
og omtalte er ”Footloose”, 
”JFK”, ”A Few Good Men”, 
”Apollo 13”, ”Sleepers”, 
”Hollow Man”, ”Mystic Ri-
ver” og ”Frost/Nixon”.

Fokus på Kevins sokker
Brødrene ved godt, at uan-
set, hvor fænomenalt eller 
forfærdeligt de spiller på en 
scene, vil der komme mange 
tilskuere, alene fordi Kevin 
Bacons navn står på plakaten.

- Vi bilder os selv ind, at 
der kommer et publikum, der 
rent faktisk kender vores mu-
sik i forvejen og sætter pris på 
den. 

- Men i de første år af sam-
arbejdet oplevede vi mange 
gange, at flertallet blandt 
publikum mødte op, fordi de 
ville se en filmstjerne tæt på. 

- De var tydeligvis mere 
interesserede i at se, hvilken 
farve sokker Kevin havde på, 
end de var motiverede til at 
lytte på vores sange, fortæller 
Michael Bacon overbærende.

Siden 1997, hvor de for før-
ste gang optrådte, har flere og 
flere købt billet på grund af 
musikken.

- Vi håber og tror, at mange 
forlader vores koncerter med 
en fornemmelse af, at vi rent 
faktisk leverer et godt musi-
kalsk show. Vi har aldrig væ-
ret i Danmark før, så vi accep-
terer og forventer, at mange 
kommer, fordi de gerne vil se 

en kendt skuespiller fra USA 
på en lille scene. 

- Men de skulle også me-
get gerne komme på grund 
af musikken, fortæller Kevin 
Bacon, der blot er én af man-
ge amerikanske skuespillere, 
som har kastet sig over mu-
sikken.

En liste, der blandt andet 
tæller Steven Seagal, Bruce 
Willis, Eddie Murphy, Billy 
Bob Thornton, River Pho-
enix, Kevin Costner, Russel 
Crowe, Clint Eastwood og 
Don Johnson.

Intet bliver perfekt
Selv om der indledningvist 
er adviseret om, at intervie-
wet skal handle om The Ba-

con Brothers og ikke Kevin 
Bacons skuespillerkarriere, 
er der ingen sure miner, da 
et enkelt spørgsmål om dette 
emne sniger sig ind. 

Det går på, hvad forskellen 
er på at udfolde sig som musi-
ker foran et publikum og spil-
le en rolle foran et filmhold.

- Oplevelsen til en koncert 
er meget anderledes, fordi 
dét, man skaber der, kun kan 
opleves i nuet. Det kan ikke 
tages om igen og igen, indtil 
det er perfekt. 

- Det er faktisk det unikke 
ved livemusik, at det handler 
så meget om at gribe øjeblik-
ket både som musiker og pub-
likum. 

- Derfor holder jeg så meget 

Bacon  
og Bacon 
vil gribe 
øjeblikket

af det, og derfor er det også en 
mere ægte Kevin Bacon, folk 
oplever til en koncert end på 
lærredet i biografen. Det er i 
hvert fald markant tættere på 
det ”rigtige” mig, da jeg hver-
ken har kostume på eller be-
nytter en eller anden sjov ac-
cent, forklarer Kevin Bacon.

Selv om både han og Mi-
chael har sideløbende karri-
erer, er der ingen masterplan 
for, hvornår de turnerer eller 
indspiller. Det sker, når det 
sker.

- Vi har forsøgt at finde et 
tidspunkt at turnere på, hvor 
der ikke sker alt for meget. 

- I New York sker der in-
genting lige efter nytår, så 
det, regnede vi også med, var 

tilfældet i Danmark. 
- At vi spiller så tæt på nytår, 

har ikke noget med titlen på 
vores seneste album, ”New 
Years Day” at gøre. Det ville 
ellers have været glimrende 
som markedsføring, under-
streger Michael Bacon.

The Bacon Brothers, Posten, Odense, 
fredag den 7. januar kl. 21.00.  
Læs stort interview i NU torsdag den 
6. januar

 ■Kevin og Michael Bacon har aldrig optrådt eller været i Dan-
mark før. De håber, at publikum er frisk på at bevæge sig ud i 
kulden for at høre deres country- og roots-beslægtede rock-
musik. PR-foto

■■Kevin■Bacon■og■hans■storebror■Michael■
gæster■Posten■efter■nytår

■■Den■kendte■skuespiller■elsker■at■optræde■på■
en■scene,■hvor■man■kun■har■et■skud■i■bøssen

The Bacon Brothers➤er➤en➤ame-
rikansk➤duo➤bestående➤af➤Mi-
chael➤Bacon,➤61,➤og➤Kevin➤Bacon,➤
52.➤De➤har➤spillet➤sammen➤det➤
meste➤af➤deres➤liv,➤men➤begyndte➤
først➤et➤bandsamarbejde➤i➤1995.
Kevin Bacon➤har➤vundet➤en➤Gol-
den➤Globe-award,➤en➤Screen➤
Actors➤Guild-award➤og➤har➤væ-
ret➤nomineret➤til➤en➤Emmy.➤The➤
Guardian➤har➤udråbt➤ham➤som➤
én➤af➤de➤bedste➤skuespillere,➤der➤
aldrig➤har➤været➤nomineret➤til➤
en➤Academy➤Award➤-➤altså➤en➤

Oscar.➤I➤2003➤blev➤fik➤han➤sin➤
egen➤stjerne➤på➤Hollywood➤Walk➤
of➤Fame.➤Han➤skriver➤de➤fleste➤
tekster➤i➤The➤Bacon➤Brothers,➤
mens➤broren➤står➤for➤melodi-
erne
Michael Bacon➤har➤levet➤som➤
professionel➤musiker➤siden➤
1960’erne.➤Han➤spiller➤på➤guitar,➤
cello,➤banjo,➤trommer➤og➤violin.➤
Han➤har➤komponeret➤musik➤til➤
talrige➤film,➤tv-serier➤og➤doku-
mentarfilm
www.baconbros.com

The Bacon Brothers

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

[ Oplevelsen til en 
koncert er meget 
anderledes, fordi dét, 
man skaber der, kun 
kan opleves i nuet. Det 
kan ikke tages om igen 
og igen, indtil det er 
perfekt. Det er faktisk 
det unikke ved live-
musik, at det handler 
så meget om at gribe 
øjeblikket både som 
musiker og publikum
Kevin Bacon,➤skuespiller➤og➤
musiker


