
F A K T A
Travis, skotsk band
fra Glasgow, består
af:

Francis Healy - vokal,
guitar, piano,  Dougie
Payne - bas, Andy
Dunlop - guitar, ban-
jo, keyboard, og Neil
Primrose - trommer,
percussion

Gruppen har to
gange vundet ”Bri-
tish album of the
year” ved BRIT
Awards 

De har udsendt fem
albums:

”Good Feeling” 1997. 

”The Man Who” 1999.

”The Invisible Band” 

2001.

”12 Memories ” 2005.

”The Boy with No 

Name” 2007.
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TORSDAG
HEDNINGARNA + VALRAVN
Nordic sounds tour.
20: Posten, Østre Stationsvej 35,
Odense C.

NYNDK FEATURING MARILYN
MAZUR
NYNDk er et transatlantisk Jazz
kollektiv der har den internationalt
anerkendte percussionist Marilyn
Mazur med sig.
20: Dexter, Vindegade 65, Odense C.

MO YI & GERT VON BÜLOW
Dansk/kinesisk ægtepar giver koncert
på Tobaksgaarden.
20: Tobaksgaarden, Tobaksgården 7,
Assens.

KLAUS BABA , BØRGE BICEPS
OG LAZY VESTER
Blues/roots.
20.30: Strandlyst, Brogade 5,
Svendborg.

MUSIK PÅ SLOTSKROEN
Gert Beck spiller op til dans.
21: Slotskroen, Nørregade 54, Odense
C.

AS IN REBEKKAMARIA OG
KERNE-
FAMILIEN
PRÆSEN-
TERER
‘THE SHE
LION
SHOW’
21: Badstuen, Østre Stationsvej 26,
Odense C.

FREDAG
DANSEAFTEN MED GRANNYS
19: Kauslunde Kro, Heimdalvej 7,
Kauslunde, Middelfart.

TRAVIS
Support: Ave
20: Arena Fyn, Ørbækvej 350, Odense
SØ.

SOUNDVENUETOUR
The Floor Is made of Lava +
TurboWeekend + DØD (+ Afterparty)
21: Det gamle studenterhus i Odense,
Munkemøllestræde 20, Odense C.

JUNCKER 
Med support: Breumband
21: Posten, Østre Stationsvej 35,
Odense C.

JAZZ KAMIKAZE
21: Tobaksgaarden, Tobaksgården 7,
Assens.

GEORGE KONTRAFOURIS
Swingende græsk-dansk Jazz Trio.
21: Dexter, Vindegade 65, Odense C.

MUSIK PÅ SLOTSKROEN
Gert Bech spiller op til dans.
21: Slotskroen, Nørregade 54, Odense
C.

DANSEMUSIK
Duetten og Mejse spiller.
22: Air Pub, Kongensgade 41, Odense
C.

K O N C E R T E R

LØRDAG
FROKOST JAZZ DANS
13: Borgerforeningen Svendborg,
Fruestræde 5, Svendborg.

ODENSE UPCOMING
I Fonia + Indigo Apple + Them Socks
19: Badstuen, Østre Stationsvej 26,
Odense C.

PLÖK
I anledningen af ny-udgivelsen ”You tie
a rock to your leg cuz it fits you” er
Plök på Danmarksturné.
21: Musikhuset Walker, Falstervej 11,
Middelfart.

THE BAD PLUS
Jazzkoncert med Reid Anderson,
Ethan Iverson og David King.
21: Dexter, Vindegade 65, Odense C.

DANSEAFTEN MED GRANNYS
19: Kauslunde Kro, Heimdalvej 7,
Kauslunde, Middelfart.

PLEKTER.DK
Kom og hør de nye navne på vej
indenfor dansk musik.
21: Kansas City, Munkebjergvej 140,
Odense M.

THREE AND A HALF
En aften med hygge til både øre og
fødder.
23: Arne B., Vestergade 10 A,
Svendborg.

MUSIKALSK BØRNEBRUNCH
I weekenderne i efterårsferien lancerer
Hotel Svendborg og det naturfaglige
børnemusik orkester Dyr i Drift
musikalsk børnebrunch. Også søndag.
10-13: Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1, Svendborg.

SOLISTERIER
Simon Rosenbaum præsenterer
skuespilleren Ann-Mari Max Hansen,
guitaristen Kaare Norge og pianisten
Carl Ulrik Munk-Andersen.
14: Musikbiblioteket Odense,
Pantheonsgade 15, Odense C.

SØNDAG
NEANDERS JAZZBAND
14-17: Grønttorvet, Claus Bergs Gade,
Odense C.

CURTIS
STIGERS
På Europaturne
med ny cd.
20: Posten,
Østre
Stationsvej 35,
Odense C.

MANDAG
BENNY ANDERSEN OG

KREICBURGAS ZIKERI
Svantes
viser på
lettisk..
med Benny
Andersen
bag
flygelet.
20:
Brenderup
Højskoles
musik-forening, Stationsvej 54,
Brenderup Fyn.

TIRSDAG
VOR FRUE FESTIVAL 2007 - 
Åbningskoncert med Mads Granum-
kvartet, der spiller jazz over vores
kulturarv af sange og salmer.
19: Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde 4,
Svendborg.

SALMER OG SANGE I NYE
ARRANGEMENTER
Morten Øberg (saxofon) og Bent
Lundgaard (klaver) har indledt et
samarbejde med bassisten Mads
Vinding om en koncert med nye
fortolkninger af sange og samler. 
19.30: Musikbiblioteket Odense,
Pantheonsgade 15, Odense C.

ABBA MANIA
20: Odense Koncerthus, Claus Bergs
Gade 9, Odense C.

SHADY GROOVE - OLDTIME
Shandy Groove spiller blues, folk og
bluegrass som i gamle dag.
Instrumentering: vokal, banjo, guitar
og kontrabas.
20: Hansted, Vestergade 2, Svendborg.

ONSDAG
VIVIAN SESSOM
20: Tobaksgaarden, Tobaksgården 7,
Assens.

BEGGARS ROW
De 5 klanklædte skotter spiller
folk/rock , som er en blanding af egne
numre og traditionelle.
20.30: Strandlyst, Brogade 5,
Svendborg.

Denne oversigt er redigeret af Susan
Buer Toldam, 65 45 51 66,
kulturlister@fyens.dk

Skal dit arrangement med i listen?
Så tast det ind på 
www.fyens.dk/nu/kalender

PR-FOTO

BRENDERUP: Det lyder som en

joke, og det er nok også mest for

humorens skyld, at Benny Ander-

sen har besluttet at turnere med

et lettisk orkester og sammen op-

føre Svantes viser på lettisk. 

Den utraditionelle konstellation

rammer på mandag Brenderup

Højskole og vil på musikalsk vis

bygge bro mellem to vidt forskelli-

ge folkeslag. Og ud over de vel-

kendte Svante-sange bidrager det

lettiske orkester Kreicburgas Zi-

keris også med viser fra den let-

tiske sangskat. 

Orkestret har i over 10 år be-

søgt Danmark og givet koncerter

rundt om i landet. Når de står

sammen med Benny Andersen på

scenen, giver de dog plads til at

forfatteren læser højt af sine vær-

ker. Klokken 20. (subt)

SVANTE PÅ LETTISK

ODENSE: ”Wonder Why” hænger

nok stadig ved navnet Curtis Sti-

gers, men selv har han for længst

forladt popsangene og i stedet er-

klæret sin kærlighed til jazzen. 

Stigers er aktuel med album-

met ”Real Emotional” og turnerer

på europæisk grund de næste par

måneder. 

Søndag gæster han Posten i

Odense, inden han drager videre

til København for at give hele fire

koncerter i Copenhagen Jazz-

house. 

På den nye plade fortolker den

amerikanske crooner blandt an-

dre Bob Dylan, Tom Waits og Paul

Simon, men Stigers er desuden

en habil saxofonist og giver den

helt sikkert også som musiker, når

koncerten går i gang. Klokken 20. 

(subt)

CURTIS STIGERS PÅ POSTEN 

- Vi er skotske! Derfor tror vi
altid, folk hader os. Eller i
hvert fald ikke savner os.  Så
jeg undskylder på bandets
vegne, at der er gået så lang
tid, siden vi optrådte i Dan-
mark sidst, siger forsanger
Francis Healy, hvis indlem-
melse i det band, der senere
skulle blive Travis, er legen-
darisk trivia i rockannalerne.

Tilbage i starten af halv-
femserne kom han efter en
audition ind fra sidelinjen og
blev en del af bandet Glass
Onion, stiftet af brødrene
Chris og Geoff Martyn. Da
der efter et par år for alvor
kom gang i sangskriveriet og
koncerterne, smed den nye,
selvbestaltede leder og yng-
stemand de to brødre ud og
erstattede den ene med sin
bedste ven Dougie Payne.

- Hvis man vil musikken,
må man turde gå hele vejen.
Selv om jeg var ret naiv, da jeg
kom med i bandet, begyndte
jeg hurtigt at få en vision for,
hvordan bandet burde se ud,
og hvordan teksterne burde
skrives. Dengang spillede vi
mange shows for pladeselska-
ber, der alle sagde: ”drop ban-
det”. Det begyndte jeg at lytte
til, men trommeslageren og
guitaristen, der begge var go-
de venner og gode musikere,
fik lov at blive, fortæller Fran-

cis Healy med sin Taggart-
lignende skotske accent.

Siden dengang har konstel-
lationen været konstant og
venskabet massivt.

- Vi er enormt gode venner
alle fire, og det fornemmer
man på musikken, der efter
min mening får en helt anden
dybde i kraft af venskabet,
konstaterer Francis Healy. 

I et engelsk radioprogram
roste frontfiguren i Cold-
play, Chris Martin, Travis
for at have banet vejen for
netop Coldplay, Snow Pa-
trol og Keane.

- Det er da fedt, når Chris
Martin kommer med sådan
en kompliment, for han er
en sød fyr. Men han kommer
ofte med overdrivelser, og
det virker lidt som om, han
har gået i Bono-skolen for
offentlige udtalelser. Jeg ved
ikke, hvad han mente helt
præcist, men vi har ikke op-
fundet Coldplay. Det gjorde
han, understreger Francis
Healy og tilføjer, at Cold-
play modsat Travis går efter
at blive det næste ”U2-are-
na-rockmonsterband”. 

Savner fadøl på scenen
Han roser ambitionsniveau-
et, men afviser, at de skotske
rockere jagter stadionkoncer-
terne med 40.000 tilskuere

længere.
- Faktisk vil vi allerhelst

spille på en klub med 200 gæs-
ter, hvor publikum lige kan
sætte en fadøl på scenekan-
ten. For nylig spillede vi net-
op sådan et sted, hvor nogen
udbrød: ”Fuck, det er virkelig
dem! Er de sunket så lavt?”
Jeg elsker det, forklarer Fran-
cis Healy. 

Kan ikke være kynisk
Der var dog engang for ikke
så mange albums siden, hvor
Travis også drømte hede
drømme om at invadere USA.
De turnerede staterne tynde,
men radiostationerne ville ik-
ke spille deres hits, så det en-
degyldige gennembrud kom
aldrig.

- Jeg kunne sagtens skrive
musik, der ville fylde stadio-
ner. Men så kynisk er jeg ikke,
og det ville ikke være ærligt af
mig. Men skrev jeg uden at vi-
de det det næste ”Joshua
Tree” og solgte 29 millioner
plader, så ville Travis sikkert
tage på stadionturné. Altså
når jeg ikke sad i mit guldhus,
slubrede champagne og lod
slaverne opvarte mig, griner
Francis Healy. 

Pludselig bliver denne
fremtidsdrøm afbrudt, da en
flok egern løber ind på køk-
kengulvet.

VERDENS MEST BITTER-
- Væk, væk, væk, råber han,

inden han får smidt bæsterne
ud og lukket døren efter dem.

Tråden er tabt, og han sam-
ler den op igen et andet sted
ved at svare på påstanden om,
at Travis er det mest melan-
kolske rockband i branchen. 

- Det er korrekt. Travis er
helt sikkert det mest bittersø-
de band nogensinde og en
spejling af mig som person.
Naturligvis skriver jeg på en
måde, der understreger, hvor-
dan min generelle sindstil-
stand ser ud, så jeg er faktisk
ret miserabel det meste af ti-
den. Men dog ikke helt så me-
get som Morrisey, erkender
Francis Healy. 

Græd på scenen
Den 34-årige fra Stafford an-
ser gruppens seneste album
”The Boy With No Name”
for at være afslutningen på en
trilogi, der begyndte i 2001
med ”The Invisible Band” og
fortsatte med ”12 Memories”
fra 2005. 

Kigger man på de resteren-
de albums, springer det i øj-
nene, at alle sammen er udgi-
vet i ulige år. Francis Healy
bliver helt stille.

- Det er løgn! Det har jeg al-
drig tænkt over. Totalt tilfæl-
de. Jeg er rigtig overtroisk, så
det første jeg gør, når denne

samtale slutter, er at tjekke,
om det passer, hævder Francis
Healy.

Sidst Travis optrådte i Dan-
mark var på Roskilde Festiva-
len i 2002, hvor bandet med
sangen ”Slideshow” fik tårer-
ne frem hos publikum i kraft
af samspillet mellem den rø-
rende tekst og de spektakulæ-
re, visuelle virkemidler.

Det gør det oplagt at spørge
om, hvor grænsen går for,
hvor personlig man må være
som musiker på en scene.

- Jeg tror ikke, der er nogen
grænse for, hvor personlig
man må være til en koncert.
Den eneste gang, jeg kan hus-
ke, det gik for vidt i Travis, var
tilbage i starten i 1995, hvor
jeg brød fuldstændig sammen
på scenen og begyndte at græ-
de, fordi jeg lige havde slået
op med min kæreste. Jeg har
ikke grædt siden på scenen,
men publikum må da gerne
fælde en tåre, hvis musikken
rører dem, opfordrer Francis
Healy.

Travis, Arena Fyn, Odense, 
fredag kl. 20.00

AF SIMON STAUN

sim@fyens.dk

Travis er for
første gang i
fem år 
tilbage på
dansk grund
med melan-
kolirock, som
kun skotter
skær’ den

SØDE BAND
PERSONLIGT TROR

JEG, AT VI ER ET

BAND, DER HELT 

TILFÆLDIGT 

SNUBLEDE OVER 

EN MEGET SUCCES-

FULD LYD.

FRANCIS HEALY

”

JEG KEDER MIG OVER

MANGE BANDS’ LYS-

SHOW, HVOR LYS-

MANDEN IKKE HAR

BRUGT SIN FANTASI.

JEG SPURGTE VORES

LYSMAND, OM HAN

IKKE KUNNE FÅ VO-

RES SHOW TIL AT 

LIGNE EN ROCK-

KONCERT FRA

1970’ERNE, HVOR 

DER IKKE VAR ALT

DET BEVÆGENDE LYS.

DET GØR FAKTISK

KONCERTEN MERE

ENERGISK.

FRANCIS HEALY

”

DANSK
SOLIST-

FORBUND
”SOLISTERIER”

SIMON
ROSENBAUM

præsenterer

»VISESANG OG 
GUITARKLANG«

med

ANN-MARI 
MAX HANSEN

KAARE NORGE

CARL ULRIK
MUNK-

ANDERSEN

Lørdag den
20. oktober kl. 14.

GRATIS ENTRÉ

Musikbiblioteket - Odense

Benny Andersen og Svante 
på Brenderup Højskole

sammen med
Kreicburgas Zikeri

Mandag den 22. okt. 2007 kl. 20

Pris: 250/200 kr.

Billetter kan købes ved døren,
på www.fynsbilletten.dk,
Miljøtorvet Skovshøjrup.

Sponsor: Indslev Bryggeri.
www.b-h-m.dk

INFO

Spil Dansk
Duoen ”Orfeus” - mezzosopran Christina Dahl og guitaris-

ten Anne-Mette Skovbjerg – med musikfortællingen ”H.C.

Andersen møder Carl Nielsen” og andet fra deres dansk

komponerede repertoire. I anledning af den landsdæk-

kende Spil Dansk Dag

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 – ca. 21.30
Middelfartsalen på KulturØen

Billetter kan købes på alle fire biblioteker i Middelfart

Kommune eller bestilles på

tlf.: 8888 5210. Billetpris: 50 kr.

Middelfart Kommune, Østergade 9-11, 5500 Middelfart

Telefon +45 8888 5500 www.middelfart.dk


