
nu       2008 TORSDAG 15. MAJ FYENS STIFTSTIDENDE

musik
4

musik interview

TWIN PEAKS-LYD FRA  
SVENDBORG:  Salsa, latin, samba og den
ghanesiske highlife-genre kommer til at
fylde Svendborg Gymnasium fredag. Og
mon ikke hele klimaet følger med for en
stund, når 12 mand skal spille sange fra 
de varme lande. Jakadaba Project var-
mer gymnasiet op fra kl. 20.

 Det store verdensmusikensemble ud-
springer af det lokale Jakadaba Orche-
stra, som sidste år fejrede 20 års jubi-
læum, og udover de ovennævnte genrer, 
tilføjer ensemblet også egne komposi-
tioner, der trækker på nordiske jazz- og 
rocktraditioner. I front står de to san-
gerinder Bitten Guldbjerg og Trine Lund 
Sørensen, og en enkelt sanger, Michael 
Kristensen. (subt)

EN SANG FRA DE VARME LANDE

ASSENS:  I 1973 varmede Shu-Bi-Dua op
for bandet Four Lads, der spillede ved et 
halbal i Glamsbjerg. Og der er stadig mu-
sik at høre fra de fi re efterhånden gar-
vede musikere. Lørdag giver de koncert 
på Tobaksgaarden.

Four Lads levede i 70’erne af at rejse
Danmark rundt og sætte gang i diver-
se halballer. Men de har også spillet til
shows, hvor Dorthe Kollo, Dirh Passer
og Daimi var med. Det gik da heller ikke 
mange fans’ ører forbi, da bandet sidste 
år fejrede jubilæet med en fest for over 
700 mennesker.

Four Lads består af Hans Jørgen Lar-
sen, Jørn Lunde, Carl Viggo Hjort og Mo-
gens Lykke. (subt)

40 ÅR MED HALBAL-MUSIK

ODENSE:  Lige så usædvanligt som det 
lyder, lige så usædvanligt bliver sand-
synlig oplevelsen, hvis man køber billet 
til ”Musikkens Tråd” på Brandts torsdag. 
Forestillingen blander dans, musik, po-
esi, lys, lyd og mode. Og ingen ringere 
end Ghita Nørby medvirker i showet, 
der også tæller digteren Ursula Andkjær 
Olsen, danseren Kenneth Fogel og den
brasilianske percussionist Marcos Suza-
no. Derudover medvirker en designer, en 
koreograf og fl ere andre musikere. Ifølge
arrangørerne er det usædvanlige møde 
”et anderledes blik på mode, på brasili-
ansk ghetto og på hvad kunstarter kan, 
når de mødes på tværs af sprog, kultu-
rer og landegrænser.”. Showet kan ses i 
Brandts Auditorium kl. 19. (subt)

GHITA NØRBY I BRASILIANSK SHOW

ODENSE:  Jazzbassisten Niels Ryde har 
turneret i Europa 
med kendte navne
som Butch Lacy,
Pierre Dørge og i
ensemblet So To 
Speak Band, hvor
blandt andre Car-
sten Dahl spillede
med. Han er igen
i fi nt selskab, når
han gæster Dexter fredag aften. Her spil-
ler han nemlig sammen med den ameri-
kanske guitarist Ben Monder. 

Stilen er moderne jazz blandet med
verdensmusik og roots. Udover Monder 
består Niels Rydes Special Trio af trom-
meslageren Anders Mogensen.

Koncerten begynder 21. (subt)

AMERIKANSKE JAZZ-STRENGE

lende oplevelse. 
Dagen efter kørte bandet

til nordjyske Nibe, hvor de
skulle spille endnu en festival-
koncert. På vej derop hørte de
optagelsen fra Roskilde-kon-
certen, der indikerede, at det
ikke var gået helt så godt, som
de umiddelbart havde for-
nemmet.

- Vi spillede alle sangene
megahurtigt, fordi vi var så 
pissenervøse. Det var lidt
et slag i ansigtet at høre den 
umiksede optagelse, når man
havde en fornemmelse af, at
det var gået helt vildt godt, 
fortæller Troels Abrahamsen.

Efterfølgende har VETO
brugt oplevelsen som en un-
derstregning af, at hverken 
indspilninger eller koncerter
nødvendigvis bliver bedre,
hvis man halser igennem
dem.

- Det var en brugbar lek-
tion, som vi efterfølgende har
genanvendt ved at høre på an-
dre liveoptagelser. Ikke fordi

rer Troels Abrahamsen, der
ikke får sidste ord oftere end
de andre i bandet, selv om
han har mere erfaring gen-
nem sin rolle som producer
for bands som Dúné, Marvel
Hill og fynske As In Rebekka-
maria.

- Det er tilfældigvis mig, der
sidder ved computeren, fordi
jeg har den tekniske snilde.
Men det ændrer ikke ved, at vi
alle er en del af processen. Jeg
kunne aldrig fi nde på bare at
skære igennem og sige, at så-
dan skal det være, understre-
ger manden, der går under
navnet Supertroels.

Fra asken til Orange
Første gang jeg talte med
Troels Abrahamsen var efter
VETOs ilddåb på Roskilde
Festival foran 12.000 publi-
kummere i 2006. Sammen
med resten af bandet sad han
efterfølgende og sundede sig.
Svedig og knap i stand til at
sætte ord på den overrump-

Typisk forbinder man Samsø 
med troubadourer på vinter-
ferie, Brundby Rockhotel og
ikke mindst Poul Krebs’ jord-
bunde popsange.

VETO har dog ændret den
forudindtagethed for evigt ef-
ter at tilbragt en uge på øen,
hvor de indspillede et rocket
mesterværk, hvis digitale
landvindinger for altid har
ændret lydlandskabet over
den østjyske kartoffelmuld.

- Det var sindssygt fedt at
være afskåret fra alt en hel
uge. Det var en fantastisk fø-
lelse at være fuldstændig iso-
leret i en slags twilight zone,
hvor der ikke var et øje i nær-
heden. Der var kun os, der sad
i mørket midt om natten oppe
på en bakke i et gammelt hus, 

forklarer forsanger og front-
mand Troels Abrahamsen.

VETO arbejdede blandt 
andet målrettet med rum-
klangen og sammenligner ly-
den på albummet ”Crushing 
Digits” med Twin Peaks-seri-
ens musikalske univers.

At det blev den retning,
melodierne bevægede sig,
skyldes ikke planlægning el-
ler fremsynethed fra bandets 
side. VETO gør nemlig en
dyd ud af ikke at skrive noget
materiale færdigt, inden de
mødes. 

- Som udgangspunkt har
vi fundet ud af, at den bed-
ste metode for os er at mødes 
over en blank side og skrive
det hele sammen, fordi det
skaber de fedeste ting, forkla-

VETO skabte deres aktuelle rockværk
”Crushing Digits” midt om natten på en
afsides bakketop på Samsø
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T O R S D A G
Torsdagsrock på P4: Oplev Bal-
listophonic live, når de dyster om
at vinde Torsdagsrock på P4. 17: DR
Fyn, Lille Tornbjerg Vej 10, Odense
SØ.
Musikkens Tråd: Med Ghita Nørby, 
Ursula Andkjær Olsen og den brasi-
lianske perkussion-mester Marcos 
Suzano. Brandts Torv 1, Odense C.
En palet med stilhedens sange:
Toner der kalder på stilhed og ro. 
Musiker: Mette Flensted, sang og
guitar. 19.30-20: Contempla, v/ AM.
Vesten og M. Flensted, Hunderupvej
29, kld., Odense C.
Niels Ryde Special Trio: 20: Arne
B., Vestergade 10 A, Svendborg.
Niels Lyhne Løkkegaard: Jazz
med inspiration fra både Ornette 
Coleman og Ryuichi Sakamoto. 20: 
Dexter, Vindegade 65, Odense C.
Ken Warner: Irsk rock/pop. Fri 
entré. 22.30: Ryans of Odense, Fi-
sketorvet 12, Odense C. Også fredag 
kl. 23.
Barney: 21: Slotskroen, Nørregade
54, Odense C.

F R E D A G
Jakadaba Project: Det Boglige 
Hus 20: Svendborg Gymnasium, 
A.P. Møllers Vej 35, Svendborg.
Fyraftensbar: Livemusik med
Benjamin Aggerbæk. Fri entré. 15:
Dexter, Vindegade 65, Odense C.
Frederik Konradsen: 17: Tarup 
Center, Rugvang 36, Tarup, Odense
NV.
Le Gabs: Entré 100 kr. fra kl. 21. 
19: Kauslunde Kro, Heimdalvej 7, 
Kauslunde, Middelfart.
Veto: Entré. 21: Posten, Østre Stati-
onsvej 35, Odense C.
Niels Ryde Special Trio feat Ben 
Monder: Entré 100 kr. 21: Dexter, 
Vindegade 65, Odense C.
Duetten og Mejse spiller: 22: Air
Pub, Kongensgade 41, Odense C.
Musikarrangement med musik
fra Thy: 19: Badstuen, Østre Stati-
onsvej 26, Odense C.

L Ø R D A G
Morgenrock på Dexter: Nikolaj &
Piloterne. Ström varmer op. 10: Dex-
ter, Vindegade 65, Odense C.
Jazz: 10-16: Flakhaven, Flakhaven 
2, Odense C.
Willow Tree: 12-15: Tobaksgaarden,
Tobaksgården 7, Assens.
Maxime All Stars: 13-15: Air Pub, 
Kongensgade 41, Odense C.
Nattergalekoncert: Folkemusik, 
rytmisk kor, klassisk klaver, swing-
jazz, rock blues, fællessang, olie-
tønder, marimbaorkester. 15-23.30: 
Glamsbjerg Fri- og Efterskole, Kren-
gerupvej 50, Glamsbjerg.
Crooked Still: Fra Boston, Mas-
sachusetts kommer disse unge mu-
sikere. 20: Thorøhuse Forsamlings-
hus, Drejet 7, Thorø Huse, Assens.
Slo Down: 15 personers live re-
gaeband. 20 show 21: Harders, Har-
monien, Møllergade 36, Svendborg.

Four Lads: Hans Jørgen Larsen, 
Jørn Lunde, Carl Viggo Hjort og
Mogens Lykke. 21: Tobaksgaarden,
Tobaksgården 7, Assens.
Peter Holmegård: 22: Air Pub, 
Kongensgade 41, Odense C.
Thorbjørn Risager & Emil Bals-
gaard: 22.30: Strandlyst, Brogade
5, Svendborg.
Hiphopkontoret i Odense: Afte-
nens hovednavn er dj-crew Den 
Sorte Skole. 23: AliBi: supperclub,
Brandts Passage 37, Odense C.

S Ø N D A G
Skårupskolen festival
Minifestival med bl. a Dyr i Drift, 
Naja Storebjerg, Q-notes m.fl . 11-
17: Skårupskolen, Klingstrupvej 5, 
Skårup Fyn.

T I R S D A G
Crooked Still: 20: Hansted, Vester-
gade 2, Svendborg.

Denne oversigt er redigeret af An-
nemarie Klarskov Nielsen, 65 45 51 
66, kulturlister@fyens.dk

Skal dit arrangement med i listen? 
Så tast det ind inden søndag kl.
12 på 

WWW.FYENS.DK/NU/KALENDER

 TWILIGHT ZONE
1. Madonna: 
Hard Candy 
(NY)

2. Portishead: 
Third (NY)

3. Amy Macdo-
nald: This is the
Life (1)

4. Runrig: Year of the Flood - Live 
A (NY)

5. Amy Winehouse: Back to Black 
(2)

6. Duffy: Rockferry (6)

7. Willie Nelson: Legend: The Best 
of Willie Nelson (3)

8. L.O.C.: Melankolia/XXXCou-
ture (4)

9. The Loft: Little Paul’s Blvd. (10)

10. Danser med drenge: Sådan er
det bare (5)

11. R.E.M.: Accelerate (7)

12. Natasja: I Danmark er jeg født 
(9)

13. Bryan Adams: 11 (8)

14. Fede Finn & Funny Boyz: Første
gang tilgode (15)

15. Rasmus Nøhr: I stedet for en
tatovering (11)

16. Caroline Henderson: No. 8 (12)

17. James Blunt: All The Lost Souls 
(16) 

18. Thomas Buttenschøn: Billeder 
af min baggård (17)

19. Rolling Stones: Shine A Light 
(14)

20. Szhirley: Hjerter Dame (13)

M E S T  S O L G T E  C D ’ E R
{ Listen viser de 20 mest solgte
plader i sidste uge, opgjort af IFPI.
Tallene i parentes viser placeringen
på sidste uges liste.

  Medlemmerne i VETO laver alle sammen 
andre ting, og faktisk er Troels Abraham-
sen den eneste, der arbejder på fuld tid med
musik. De øvrige er skolelærer, musikforret-
ningsekspedient, jurastuderende og musik-
pædagog. Så det smager en smule af musik.

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

VETO blev dannet i Århus i 2004.
Fire af bandets medlemmer
kendte hinanden fra et tidligere 
projekt. De tog kontakt til Troels 
Abrahamsen, der blev bandets 
femte medlem. 
VETO kæmpede hårdt for en pla-
dekontrakt, men kørte træt i ikke 
at få noget ud af det. Derfor drop-
pede de idéen om at lave, hvad 
pladebranchen ville have, og i 
stedet lave musik, som de selv 
ville have den. Numrene blev til
ved en kombination af idéer fra 
samtlige af bandets medlemmer, 
hvilket har givet VETO den unikke 
og utraditionelle lyd. De indspil-
lede selv fem numre og mixede
dem. Hip-hop-pladeselskabet 
TABU Records signede efterføl-
gende VETO. 
VETO har haft topplaceringer på 

fl ere danske hitlister. ”We Are Not
Your Friends” og ”You Are A Kni-
fe” fra debutalbummet ”There’s A 
Beat In All Machines” har begge
ligget nummer 1 på Liga.dk i fi re
ud a fem uger samt været i fast
rotation på MTV Danmark.
Den 5. maj udkom bandets andet 
album ”Crushing Digits”, der fi k 
fem stjerner i Fyens Stiftstidende. 
Læs anmeldelsen på www.fyens.
dk/nu.
Bandet består af:
Troels Abrahamsen: Vokal, synth,
Jens Skov Thomsen: Bas og kor, 
David Krogh Andersen: Guitar,
Mads Hasager: Trommer, Mark 
Lee: Guitar, synth og kor.
Kilder: www.myspace.com/veto-
site, www.sonybmg.dk, www.veto-
net.dk, www.gaffa.dk

F A K T A

vi forsøger at overgå os selv
hele tiden. Mere fordi musik-
ken skal lyde rigtig. Jeg har
heller ikke nogen mission om
at ”toppe” koncerten på Ros-
kilde. Den var bare et stort
mål, vi havde nået. Og netop
så overvældede, fordi vi blev
kastet direkte ind på en af de
”rigtige” scener, siger Troels 
Abrahamsen, der snedigt vi-
ger uden om den kroniske
Orange Scene-diskussion.

- Vi har ikke fået at vide,
hvor vi skal spille i år, så om
vi kommer til at overgå 2006
og åbne festivalen torsdag på
Orange Scene, ved jeg ikke.

Arbejder med at forfi ne 
Troels Abrahamsens mange
jern i ilden har indtil vide-
re ikke resulteret i en min-
dre lidenskabelig tilgang til
VETO. 

- Det påvirker mig ikke i
VETO-sammenhæng, at jeg
producerer for andre. Det be-
tyder heller ikke noget rent

praktisk, da vi i bandet mødes
relativt sjældent. Kreativt be-
tyder det selvfølgelig noget,
fordi man arbejder sammen
med andre mennesker og
møder nye bands, fortæller
Troels Abrahamsen.

Han mener dog ikke speci-
fi kt, at nogen af kunstnerne
eller grupperne har inspireret
ham eller affødt en ændring i
VETOs lyd.

- Det ved jeg sgu ikke ... Nej,
det tror jeg ikke. Jeg forsøger
heller ikke at give grupperne
en Troels Abrahamsen-lyd,
når jeg producerer. Jeg ar-
bejder primært med bandets
egen lyd. Det er jo ikke inte-
ressant at få det til at lyde af
det samme, det samme og det
samme. Min rolle er udeluk-
kende at forfi ne det enkelte
bands egen lyd, understreger
Troels Abrahamsen, der sam-
men med VETO faktisk hav-
de hyret en ekstern producer
til at hjælpe med ”Crushing
Digits”.

- Det skyldtes, at vi havde
nogle færdige numre, vi gerne
ville have ud af systemet for
bedre at kunne koncentrere
os om at skrive resten. Der-
for fi k vi Carsten Heller til at
mikse, så vi fi k lidt luft, forkla-
rer han.

Barnets navn 
Troels Abrahamsen har kaldt
beatet i VETOs musik for sel-
ve nerven. Sin egen stemme
kalder han blot for en del af
instrumenteringen.

- Det er ikke melodien, der 
er alfa og omega i vores mu-
sik. Det er mere groovet. Og
nerven er rigtig nok blevet
tydeligere på ”Crushing Di-
gits”, men man skal huske på,
at vi hverken var færdigud-
klækkede, da vi lavede vores 
første plade, eller her efter
den anden. Selv om vi synes,
at ”Crushing Digits” er ble-
vet endnu bedre, er vi inde i
en konstant proces, hvor vi
udvikler os fra udgivelse til

udgivelse, forklarer Troels 
Abrahamsen, der atter en
gang skal tage stilling til grup-
pens navn.

-VETO er bare et navn. Alt-
så barnet skal jo hedde et eller 
andet, og man kan læse meget
i det, hvis man vil. Der er selv-
følgelig nogle referencer til
den måde, vi i bandet er fælles
om alting, men jeg spekulerer
sgu ikke på det længere, hvis
jeg skal være ærlig, konstate-
rer Troels Abrahamsen.

Posten, Odense, torsdag kl. 21.00

AF SIMON STAUN
sim@fyens.dk


