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- Goddaw, lyder det på landets smukke-
ste dialekt, da nordjyske Søren V. Chri-
stensen fra rockbandet The Blue Van 
hilser.

Selv efter at have boet og turneret 
flere år i USA hænger opvæksten i Brøn-
derslev ved på samme måde som den 
1960’er og 1970’er-rock, der til stadig-
hed bidrager med elementærfarverne til 
bandets lydbillede.

Gruppens hammondhærger og pri-
mære tekstforfatter har været ramt af 
en næsten uudtømmelig kilde af inspi-
ration, siden 2008, hvor albummet ”Man 
Up” udkom. Derfor havde de fire med-
lemmer hele 30-40 gennemarbejdede 
numre, som de kunne vælge og vrage 
mellem, da de gik i studiet for at indspille 
aktuelle ”Love Shot”, der udkom 13. sep-
tember.

- Vi kunne sagtens have lavet en dob-
beltplade, men vi var bange for, at lyt-
terne ville blive for mætte. Derfor nøje-
des vi med 13 numre, som vi til gengæld 
brugte utrolig lang tid på at finde ræk-
kefølgen til. For at få alle til at lytte med 
hele vejen, begynder vi med de mere let-
fordøjelige rocknumre og ender med de 
mere komplekse, syrede melodier, for-
tæller Søren V. Christensen.

Han mener, det er første gang, det er 
lykkes at få alle referencerne blandet så 
meget sammen, at man ikke længere kan 
sige, at et nummer lyder som The Kinks 
og et andet som T. Rex.
- Vi har desværre tit været ude for, folk 
siger, vi er inspireret af ganske få bands. 
Det er langt fra tilfældet. Vi har taget alle 
plader i vores samling og presset det hele 
sammen til en stor bouillon-terning af 
rock. Af samme grund vil jeg kalde The 
Blue Van moderne rockmusik med kend-
skab til og respekt for musikhistorien. Ja, 
man kan stadig høre masser af klassisk 
rock på pladen, men jeg synes bestemt 
også, vi kigger fremad, forklarer Søren 
V. Christensen, der kalder alle bandmed-
lemmer for inkarnerede samlere.

Andre boller på suppen
Efter forrige udspil kunne de fire med-
lemmer mærke, der skulle ske noget nyt. 
Der skulle eksperimenters mere og ikke 
holdes så meget fast i, hvilken scene de 
kom fra.

- Der er utroligt meget fokus på ære, 
dyder og uskrevne regler, når man kom-
mer fra rockscenen. Efter sidste plade fik 
vi nok af det og fik blod på tanden til at 
være mere kompromiløse og ikke længe-

re tænke over, hvad andre mener om os, 
siger Søren V. Christensen.

Han indrømmer, at de fire medlem-
mer selv har været de værste musiksnob-
ber, som ind imellem kan have været 
svære at være i selskab med.

- Vi var nogle paragrafryttere, der 
skulle bruge de helt rigtige instrumen-
ter og kun ville indspille live. På et tids-
punkt var vi blevet malet så meget op i 
et hjørne, at vi ikke kunne være kreative 
inden for de rammer, vi havde sat op for 
os selv. Vi var nødt til at viske tavlen ren 
og indse, at man også skal modnes som 
musiker. Derfor har vi fået en helt anden 
tilgang til musikken det seneste år, for-
tæller Søren V. Christensen.

Reklamer åbner mange døre
Måske er det samme erkendelse, der her 
resulteret i, at teksterne har fået et løft 
på fjerde album. Linjer som ”She’s go-
ing where his bible belt won’t reach” og 
”Everyone around they can’t tell you’re 
faker - Think the Ramones is a T-shirt 
maker” er blot to af mange fine eksem-
pler på, at fortroligheden med engelsk er 
maksimeret. Det skyldes ikke mindst, at 
Søren V. Christensen siden sidste album 
er blevet gift med en amerikansk kvinde 
og har boet med hende i New York.

- Vi snakker engelsk til daglig og er 
først for få måneder siden flyttet til Dan-
mark. Den daglige brug af et andet sprog 
betyder alt andet lige, at man lærer flere 
nuancer og får kendskab til meget slang, 
hvilket har betydet rigtig meget for mine 
tekster, siger Søren V. Christensen.

En anden ting, der har betydet meget 
for det internationale kendskab til The 
Blue Van, er bandets medvirken i rekla-
mevideoen for Apples iPad, der bruger 
sangen ”There Goes My Love” fra for-
rige album.

- Det har haft en kæmpestor gennem-
slagskraft, og der er ingen tvivl om, at 
reklamer og tv-serier i fremtiden er ve-
jen at gå for at promovere sin musik i 
udlandet. Vi har tidligere medvirket i en 
landsdækkende Samsung-reklame i USA 

med sangen ”Silly Boy”, det gav os endnu 
mere omtale end iPad-sangen. Vi kunne 
se, at downloadtallene steg eksplosivt al-
lerede dagen efter, reklamen var vist før-
ste gang, fortæller Søren V. Christensen.

Det er pengene fra disse reklamer, der 
betyder, at hjulene på den blå vogn kan 
holde sig rullende og ikke ryger ned i de 
store huller, som er blevet gravet gen-
nem 15 år i musikbranchen. Skulle no-
gen tro, at den blå vogn er en sporty, lille 
racerbil, tager de grueligt fejl.

- Faktisk er der ingen af os fire i ban-
det, der har haft råd til en bil. Det vir-
ker ret paradoksalt, når ens band nu er 
opkaldt efter et køretøj. Men sådan er 
rock’n’roll-livet altså i virkeligheden, 
konstaterer Søren V. Christensen.

The Blue Van, Posten, Odense: Fredag den 24. 
september kl. 21

Koncentreret 
blålig rock

■■ Rockbandet■The■Blue■Van■har■
fået■mangedoblet■dets■publikum■
efter■at■have■medvirket■i■reklamer■
for■Samsung■og■Apple

■■ Men■det■har■også■sagt■farvel■til■
musiksnobberi■og■velkommen■til■en■
mere■moden■tilgang■til■musikken

The Blue Van består af Steffen Westmark, 
forsanger og guitar, Søren V. Christensen, 
orgel, guitar og vokal, Allan Fjeldgaard Vil-
ladsen, bas, samt Per Mølgaard Jørgensen, 
trommer
The Blue Van spiller old-school rock’n’roll 
især inspireret af 1960’ernes rocklyd. Grup-
pen udsendte albummet ”The Art Of Rol-
ling” i 2005, hvorefter den fik muligheden 
for at udgive albummet i USA, hvor den gav 
75 koncerter i 2006
The Blue Van var i 2009 nomineret til P3 
Guld i kategorien P3 Eksperimentet. Sangen 
”There Goes My Love” fra 2008-albummet 
”Man Up” blev brugt i den første tv-reklame 
for Apples iPad.
Gruppens seneste album ”Love Shot” ud-
kom den 13. september
 www.thebluevan.dk

Den blå vogn

- Hvis man putter hammondorgel ind i rockmusik, er det umu-
ligt ikke at tænke på Deep Purple. Det er jo deres signaturlyd. 
Det er et instrument, der sagtens kan konkurrere med den elek-
triske guitar, men det største minus er, at det er utrolig tungt og 
upraktisk at slæbe rundt på, siger Søren V. Christensen yderst til 
højre. Pr-foto
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Den kroatiske hornmusiker Radovan 
Vlatkovic går 
for at være ver-
dens bedste på 
sit felt, ikke blot 
som udøver, men 
også som under-
viser.

Begge talenter 
giver han oden-
seanerne mu-
ligheder for at 
vurdere, da han 
tager nogle af 

sine elever med, når han spiller i Oden-
se. Det drejer sig om italieneren Simone 
Baroncini og schweizeren Zora Slotkar. 
Trioen af exceptionelt dygtige hornister 
får tilmed selskab af spanieren Ricardo 
Serrano.

Sammen med Odense Symfonior-
kester spiller de 23. og 24. september 
Schumanns Konzertstück og Tjajkov-
skijs 1. symfoni. Musikken begynder 
klokken 20, mens introen begynder en 
time før. (ihna)

Hornmusikkens 
topliga i Odense

Den eventyrlignende opera ”Hoff-
manns Eventyr” blev første gang opført 
i Paris i 1881.

Lørdag 25. september opføres den i 
Teaterhuset i Odense, når der klokken 
15 er operacafe i Rosenhavens foyer. I 
den nutidige udgave spiller sopranen 
Winnie Barret kvinderne i stykket. Hun 
er en garvet operasangerinde med er-
faring fra mere end 32 roller og 26 so-
listpartier. De andre figurer i historien 
er blandt andre ingen mindre end selve 
Kærligheden og Djævelen. (ihna)

Godhed, ondskab 
og stemmestyrke

Et orkester med 60 år på bagen må siges 
at være et ældre et af slagsen, men der-
for behøver det ikke at være forstokket i 
sine traditioner.

Det vil Odense Skoleorkester demon-
strere, når orkestret den i anledning af 
sit runde jubilæum giver storkoncert. 
Sebastian Klein er konferencier ved 
koncerten, som orkestret lover vil spek-
takulær uden at ville løfte sløret helt for 
indholdet. Musikere fra Odense Sym-
foniorkester assisterer skoleorkestret 
til koncerten, der finder sted i Odense 
Rådhushal 26. september kl. 15. (ihna) 

Orkester 
fejrer sig selv 


