
LIVE
TEAM KARATE OG ALBANI PRÆSENTERER

FAMILJEN
13.SEPTEMBER - MAGASINET
TEAMKARATE.DK

TEAM KARATE OG ALBANI PRÆSENTERER

L.O.C.
2. OKTOBER - MAGASINET
GAFFABILLET.DK

TEAM KARATE OG ALBANI PRÆSENTERER

DÚNÉ
3. OKTOBER - MAGASINET
GAFFABILLET.DK

TEAM KARATE OG ALBANI PRÆSENTERER

SAYBIA
4. OKTOBER - MAGASINET
GAFFABILLET.DK

THE PSYKE PROJECT
6. SEPTEMBER KL. 21.00 - KANSAS CITY
KANSASCITY.DK

KIRA + VAMOOSE
10. OKTOBER KL. 22.00 - INTERNATIONALT HUS
TEAMKARATE.DK

THE STORM
25. OKTOBER KL. 21.00 - MAGASINET
TEAMKARATE.DK

THE FLOOR IS MADE OF LAVA + HARD CANDY
27. OKTOBER KL. 22.00 - INTERNATIONALT HUS
TEAMKARATE.DK

MAJORS + BARE ENDNU EN MATHIES
1. NOVEMBER KL. 22.00 - INTERNATIONALT HUS
TEAMKARATE.DK

THE KISSAWAY TRAIL + KISS KISS KISS + TWINS TWINS
7. NOVEMBER KL. 22.00 - KULTURMASKINEN
TEAMKARATE.DK

AURA
15. NOVEMBER KL. 21.00 - KULTURMASKINEN
TEAMKARATE.DK

CARPARK NORTH
22. NOVEMBER KL. 21.00 - MAGASINET
TEAMKARATE.DK

VOLBEAT
28. OKTOBER KL. 21.30 - MAGASINET
KANSASCITY.DK

WWW.ALBANI.DK

Billetsalg:
SuperBrugsen Strib,

Middelfart Sparekasse,
Middelfart Turistbureau

- ved indgangen samt hos 
GUF på tlf. 6440 3501 eller

www.guf-strib.dk

Strib Forsamlingshus
Fredag 12. sept. kl. 20.00

Pris 160 kr. Børn 60 kr.
Medlemmer 140 kr.

●
Dørene åbnes ca. 1/2 time før.

BENNY HOLST
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musik berømmelse

- Det kan faktisk være svært 
at komme hjem fra en tour, 
hvor man har fået enormt 
meget opmærksomhed, stået 
og drukket champagne i VIP-
lounger og konstant været 
midtpunkt, fordi det er van-
skeligt at forklare vennerne, 
hvordan det er, uden at lyde 
som én stor overdrivelse. 
Derfor er det nemmere at 
nedtone det hele og under-
spille lidt, så folk ikke tænker: 
”Fuck, hvor han blærer sig” 
fortæller Thomas L. Fager-
lund.

Søren Corneliussen ken-
der præcis den følelse. Han 
spekulerer på, hvorfor i alver-
den folk skulle gide høre på, 
hvordan The Kissaway Trails 
koncerter er forløbet i eksem-
pelvis England, hvor de turne-
rede sammen med det kendte 
engelske band Editors.

- Det er faktisk meget sjæl-
dent, at jeg snakker om ban-
det uopfordret eller forsøger 
at lede samtalen hen på det. 
Derfor bliver jeg også pinligt 
berørt, når jeg står i en pla-
debutik med min kæreste, og 
hun finder vores plade frem 
og begynder at snakke om, 
hvor fed den er. Selv om jeg 
naturligvis sætter pris på hen-
des begejstring, har jeg ingen 
intentioner om at fremhæve 
mig selv, konstaterer Søren 
Corneliussen.

Han har stadig svært ved at 
forstå, hvorfor folk vil snakke 
med ham. Men når han tæn-
ker tilbage på sig selv som 
teenager, får han en idé om 
hvorfor.

- Når jeg husker tilbage på 
mig selv på Midtfynsfestiva-
len i starten af 1990’erne giver 
det måske mening. Jeg glem-
mer aldrig, hvordan jeg pis-
sestiv klatrede over et hegn 
for at komme ind og hilse på 
det belgiske band dEUS, som 
jeg var storfan af. Bare det at 
komme tæt på og give hånden 
var kæmpestort. Jeg spildte 
øl på mig selv og lukkede alt 
muligt lort ud, men dagen ef-
ter var man helt oppe at køre. 
Og den oplevelse minder mig 
om, at vi selvfølgelig altid skal 
huske at snakke med og bruge 
tid på vores fans. Et skulder-
klap, et kram eller 30 sekun-
ders snak kan betyde mere, 
end man aner, konkluderer 
Søren Corneliussen.

Japansk kærlighed
Og der kan blive tale om rigtig 
meget tid, hvis The Kissaway 
Trail skal tilgodese samtlige 
fans i det efterhånden store 
følge. Et følge, hvor enkelte 
individer skiller sig ud.

- Vi har for eksempel en fan 

Det svære unDerspil
Medlemmerne i The Kissaway Trail underdriver bevidst deres succes for ikke at virke højrøvede

the Kissaway trail er et dansk in-
dierockband fra Odense. tidligere 
hed det isles.
debutalbummet er udgivet i skan-
dinavien, europa, Japan, Austra-
lien og new Zealand. Bandet har 
været på turné i bl.a. england, 
hvor det har spillet på O2 Wireless 
Festival og fået rosende anmel-
delser i the Guardian, the times, 
nMe, the sun og Rocksound.
deres musik er blevet sammen-
lignet med internationale navne 
som the Flaming Lips, sonic 
youth og Arcade Fire. 
Plader:  
”into the Ocean and Rise Again” 
(eP, oktober 2006) 
”the Kissaway trail” (album, ja-
nuar 2007)
Medlemmer:
thomas L. Fagerlund - sang, gui-
tar. 
søren B. Corneliussen - sang, 
guitar. 
daniel skjoldmose - guitar, keys, 
backingsang. 
Rune Pedersen - bas, backing-
sang. 
Hasse Mydtskov - trommer, back-
ingsang 
Kilde: www.theKissawaytrail.com

f a k t afra Japan, der boede i London 
og fulgte os overalt. En dag 
stod hun sgu i Kolding, hvor 
hun havde skrevet et brev på 
dansk, som hun læste op. Hun 
fortalte med tårerne løbende 
ned ad kinderne, at hun elske-
de os, men at hun desværre 
skulle flytte tilbage til Japan. 
Sådan en situation er svær 
at tackle, når man i forvejen 
ikke er så meget til opmærk-
somheden, siger Søren Cor-
neliussen.

- I samme ombæring kan 
jeg godt forstå, at man kan 
komme til at virke arrogant 
som musiker. For oplever 
man hver eneste aften, at fans 
i den grad kommer tæt på, 
kan man få svært ved at en-
gagere sig. Og det kan nemt 
tolkes som arrogance, selv 
om det på ingen måde er til-
fældet, understreger Thomas 
L. Fagerlund. 

Begge forsangere har ople-
vet det skisma, der er ved at 
komme hjem fra en hektisk 
tur og allerede efter en uge 
føle den uro, som hverdagen 
kan bringe for mange musi-
kere.

- Det var rigtig fedt at kom-
mer hjem efter vores anden 
turne i England. Men efter 
kort tid kom jeg til at speku-
lere på, om det nogensinde 
ville ske igen og blev bange 
for, at det ikke ville. På samme 
tid ønskede jeg et eller andet 
sted, at det ikke ville ske, fordi 
det havde været så drænende, 
da man konstant har befun-
det sig på et unormalt akti-
vitetsniveau, siger Thomas 
L. Fagerlund og suppleres af 
Søren, der præcis som ham 
har haft svært ved at finde ro 
i Odense igen efter et halvt år 
på farten.

Aldrig megastive
Det hektiske turneliv har dog 
lært The Kissaway Trail me-
get det seneste år. Ikke mindst 
om hinanden.

- Vi fandt ret hurtigt ud 
af, hvem der skal behandles 
hvordan på hvilke tidspunk-
ter. Eksempelvis stod det ret 
tidligt klart, at vores trom-
meslager Hasse og vores lyd-
mand ikke skulle tales til tid-
ligt på dagen. Så vi har lært at 
give hinanden plads, forklarer 

Thomas L. Fagerlund.
Derudover har en vigtig er-

faring været, at man ikke kan 
holde til at drikke 10 bajere 
hver eneste dag og stadig give 
en optimal præstation på sce-
nen.

- Vi konstaterede ret hur-
tigt, at vi især som forsan-
gere blev nødt til at holde 
igen. Man synger simpelthen 
ad helvede til, hvis man har 
været på volddruk dagen før. 
Vi kunne jo også se, at for-
sangeren fra Editors aldrig 
drak mere end to øl og tog 
tidligt hjem fra efterfesterne. 
Men det er fandeme svært at 
komme til et spillested, hvor 
der står kolde øl og venter på 
én og takke nej. Men det bli-
ver man simpelthen nødt til, 
siger Søren Corneliussen og 
tilføjer, at den eneste regel, de 
har i bandet, er, at de aldrig 
må gå megastive på scenen 
eller være specielt berusede, 
hvis der er bookere og bran-
chefolk blandt publikum.

Den lykkelige barndom  
Selv om begge forsangere 
skriver sange til bandet, har 
det aldrig resulteret i en nega-
tiv indbyrdes konkurrence.

-Jeg har altid betragtet det 
som ”vores” sange, selv om vi 
skriver dem hver for sig. Hvis 
Thomas har skrevet en flot 
sang, betyder det ikke, at jeg 
misunder ham. Det motive-
rer mig bare yderligere. Det 
er jo ikke nogen hemmelig-
hed, at Thomas indtil videre 
har skrevet de sange, der har 
åbnet de største døre. Derfor 
er det, der gør mig allermest 
glad, når resten af bandet 
virkelig bryder sig om en ny 
sang, jeg har skrevet. Den for-
nemmelse slår alt andet, for-
tæller Søren Corneliussen.

Tidligere skrev han mere 
melankolske, anklagende og 
nærmest desperate tekster. 
Nu er de afløst af mere posi-
tive tanker. 

- Det forekommer mig sta-
dig naturligt at skrive om min 
far, der døde for fire år siden. 
Tidligere var jeg helt vildt 
sur. Nu ser jeg mere positivt 
på tingene og husker de gode 
ting i barndommen. Dengang 
var man bare til. Man var så 
uvidende om alting og livets 
problemer, og den tilstand 
kan jeg godt savne. Så selv om 
det måske ikke står så tydeligt 
i mine sange, er den røde tråd, 
hvor lidt der skulle til, for at 
man havde det godt dengang, 
fortæller Søren Corneliussen, 
mens et smil indikerer, at det 
slet ikke står så skidt til trods 
alt.

Bandet glæder sig til at spil-

le sæsonens sidste koncert til 
studiestartfesten i Odense. 
Selv om de er klar over, at de 
sikkert ikke trækker lige så 
mange tilskuere som Alpha-
beat sidste år.

- Vi har prøvet at spille 
foran 5000 publikummer en 
måned i træk, da vi varmede 
op for Editors, hvor kun en 
håndfuld var kommet for at se 
os. Og på vores egen tur stod 
vi på mange smadrede scener, 
hvor der måske var 50, der var 
mødt frem. Hvis Amfiscenen 
bliver et eller andet sted midt 
imellem, ville det være fint, 
fortæller Søren Corneliussen.

Med i ”FIFA ’09”
Koncerten bliver et markant 
pausekomma, inden bandet 
resten af året går i studiet for 
at indspille sit andet album.

- Vi har brugt hele året på at 
skrive nyt materiale. Men det 
er ikke helt finpudset nok til 
at blive spillet live endnu, så i 
aften bliver det kun numre fra 
de første to plader, fortæller 
Thomas L. Fagerlund.

De numre er heller ikke så 
tossede endda, hvis man skal 
tro det udenlandske publi-
kum og producenterne af det 
verdensberømte fodboldspil 
”FIFA”.

The Kissaway Trails num-
mer ”61” kommer med på 
spillets 2009-udgave, hvilket 
betyder et millionstort publi-
kum og en potentiel kæmpe-
interesse for bandet. 

- Det er uden sammenlig-
ning noget af det fedeste, der 
er sket i år, slår Søren Corne-
liussen fast.

Thomas nikker og siger for 
anden gang i interviewet, at 
det, han værdsætter allermest 
ved The Kissaway Trails suc-
ces er, at han nu kan koncen-
trere sig 100 procent om at 
spille musik, skrive sange og 
ikke have et lortearbejde at 
bekymre sig om.

- Det mål, jeg satte mig for 
flere år siden, var at kunne stå 
op hver morgen og skrive san-
ge. Før var det en hobby, men 
nu er det ens arbejde at øve, 
skrive og give koncerter. Og 
det er jeg taknemmelig for, si-
ger Thomas L. Fagerlund.

Amfiscenen, Odense, i dag, torsdag kl. 17: 
The Worn-Out Virgins,  
The Kissaway Trail og Gypsies. 

 
  
 
 

Odense Kommune vil gerne 
have, at de nye studerende ry-
stes sammen med byen. derfor 
inviterer kommunen og nyt stu-
denterhus i dag, torsdag, fra kl. 
17 til flere gratis arrangementer 
for nye og nuværende stude-
rende.
Festen begynder med koncer-
ten på Amfiscenen ved Brandts 

Klædefabrik og fortsætter med 
afterparty i det nyrenoverede 
Magasinet, hvor dJ-gruppen 
Ørentvist optræder. 
i år er det syvende gang, byen 
byder sine studerende velkomne 
på denne måde. tidligere har 
navne som Alfabeat, swan Lee 
og Kira and the Kindred spirits 
optrådt.

s t u D i e s t a r t f e s t

 

af Simon Staun
foto: Brian KarmarK
sim@fyens.dk, karmark@fyens.dk

The Kissaway Trail tilbrin-
ger rigtig mange timer i 
øvelokalet i Kansas City for 
tiden. De går nemlig snart i 
studiet, hvor de skal forsøge 
at leve op til succesen med 
albummet ”The Kissaway 
Trail”. 



Billeder af bandet Kissawaytrail på Kansas City


