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KULTURNYT

SCENE:  Jan Gintberg, højtråbende
komiker, debuterer som teaterskue-
spiller til december. Han skal spille
Puk i Shakespeares ”En skærsom-
mernatsdrøm”, som i Nørrebro Tea-
ters opsætning kommer til at hedde
”En skærsommernats komedie”. 
Jan Gintberg fi gurerer også på li-
sten over forfattere, der har bidra-
get til gendigtningen af klassikeren 
- sammen med Jacob Tingleff og Mi-
chael ”MC” Christiansen. Kim Bjarke
instruerer forestillingen, der også
har Marie Louise Wille, Søren Mal-
ling, Ditte Hansen og Mette Horn på
rollelisten. ”En skærsommernatsko-
medie” har premiere 6. december.

Gintbergs
teaterdebut

BØGER:  Uigennemskuelige syste-
mer betegnes i dag som kafkaske 
- men forfatteren Franz Kafka selv 
var egentlig en lyrisk person. Det 
beviser nyoversættelsen af ”Dom-
men”, den lille roman, som Kafka
skrev på en enkelt nat i september 
1912. Nu foreligger den på både
tysk og dansk, side om side, i en
oversættelse ved Judyta Preis og 
Jørgen Herman Monrad.  På dansk
hedder indledningen ”Det skete en
søndag formiddag, mens foråret var
på sit højeste”. På tysk ”Es var an
einem Sonntagsvormittag im schön-
sten Frühjahr”. Forlaget Vandkun-
sten fortjener ros for den smukke 
lille bog og den fi ne opsætning af
teksterne. 119 kroner for 76 sider. 

Kafkask på dansk
og tysk samtidig

Bøager: Amerikanske forfatternav-
ne som Siri Hustvedt og Paul Auster 
samt tyske Daniel Kehlmann får en
lystlæsningsklokke til at ringe hos 
mange.

Denne klokke følger forlægger
Per Kofod, god ven af ægteparret 
Hustvedt/Auster. Han udgiver nu
Hustvedts ”En amerikaners lidel-
ser” og Austers ”Mand i mørke” på 
cd/mp3 - sammen med Kehlmanns 
”Jeg og Kaminski”.

Alle tre lydfi ler koster 299 kroner,
og de læses op af henholdsvis Jens 
Albinus, Morten Grunwald og Niels
Skousen.

Store fortællere

BIOGRAFER
BioCity Odense, Østre Stations-
vej 27 - 70 13 12 11

Burn After Reading: 21.15
Disco ormene - Dansk tale: 12.30, 
14.30, 16.30
Far til fi re - på hjemmebane: 11, 13, 
15, 17
Frygtelig lykkelig: 11, 16, 18.30, 21
High School Musical 3 - Dansk tale: 
11, 13.30, 16
High School Musical 3 - Engelsk tale: 
11.30, 14, 16.30, 19

James Bond - Quantum of Solace:
11.30, 13, 14, 15.45, 16.30, 18.30, 19, 
21, 21.30
Lille Soldat: 13.30, 16, 18.45, 21.15
Max Payne: 21.15
Pigen og ræven - Dansk tale: 11.30, 
13.30
Rejsen til Saturn: 19
Saw 5: 18.45, 21
The Strangers: 19
Tropic Thunder: 21.30

Café Biografen, Brandts Passage 
39-41 - 66 13 16 16

De usynlige: 14.30, 21.20
Et juleeventyr: 15.30, 18.30
Frygtelig lykkelig: 13.15, 19, 21.30
Gensyn med Brideshead: 16.15
Maria Larssons evige øjeblik: 13.30, 
18.40, 21.15
New Danish Screen: 17

CinemaxX Rosengaard, Rosen-
gårdcentret 250 - 66 61 26 66

Carsten og Gittes fi lmballade: 13
Disco ormene: 11.30, 15
Far til fi re - på hjemmebane: 11.15, 
13.30, 15.30, 17.30
Frygtelig lykkelig: 16.45, 19, 21.15
High School Musical 3: 14, 16.30, 19
High School Musical 3 - Dansk tale: 
11, 13.15, 15.45, 18.15
Hvor er Winky’s Hest: 13.15
James Bond - Quantum of Solace:
12.30, 14, 15, 16.30, 17.30, 19, 20, 21.30
Madagascar 2 - Dansk tale: 12
Max Payne: 21.30
Min Nabo Totoro: 13
Pigen og ræven: 11, 14.45
Rejsen til Saturn: 16.45, 18.45
Saw 5: 20.45
Tropic Thunder: 20.45
Wall-E - Dansk tale: 11

KONCERTER
Aura: 20: Kulturmaskinen, Panthe-
onsgade 5 A.
Morgenrock: Teitur solo. Brunch og
livekoncert. Livemusik fra kl. 11.45.
10: Jazzhus Dexter, Vindegade 65.
Maxime All Stars: Frokostjazz. 13-
15: Air Pub, Kongensgade 41.
Jazzkoncert med Søren Kristian-
sen: 14: Musikbiblioteket Odense, 
Amfi pladsen 6.
Michel Camilo trio: 20: Magasinet, 
Brandts Passage 26.

Valravn + Transglobal Under-
ground: FOLK/ELECTRO: 21: Posten, 
Østre Stationsvej 35.
Jakob Holm: 21: Jazzhus Dexter, 
Vindegade 65.
YOU and ME: 22: Air Pub, Kongens-
gade 41.
Hardstyle/Trance/Electro/House:
Dj Weber. 22: Café Offside, Brogade
5.
Momentum Weekend: VinterNAT-
jazzclub: 22.30: Teater Momentum, 
Filosofgangen 19.

TEATER
Odense Teater, Jernbanegade 21.
16: Pietá. 
Den Fynske Opera, Filosofgangen
19, Teaterhuset. Operacafé.
Søhus Hallen, Bispeengen. 14, 20: 
Hair.
Næsby Sognegård, Bogensevej 92. 
15: Dukketeater.
Internationalt Hus, Studenterhu-
set, Munkemøllestræde 20. 20: Bel-
lydance Show ”Best of Tafanin”.
Teater Momentum, Filosofgangen
19. 20: Teater Momentum: Søgning-
Venskab.
Odense Congress Center - Arena 
Fyn, Ørbækvej 350. 16, 20: Zirkus 
Nemo Galla Show 2008.
OSF - Odense Sportsdanser For-
ening, Rugårdsvej 15A. 9-18: Audi-
tion til musicalen ”Midt om Natten”.
Fraugde Fritidscenter / Fraug-
dehallen, Stat-Ene-Vej 18-22. 15, 19:
Min kone fra Paris.
MASken, Graabjergvej 6. 14, 15.30: 
Da julemandens fl øjte blev væk. 

BØRN
Dukketeater: Dukketeatret Svan-
tevit opfører ”Nattergalen”. Fore-
stillingen er beregnet for alle, men
anbefales fra 4 år og opefter. 15:
Næsby Sognegård, Bogensevej 92.
FOREDRAG

Drømme og ud af kroppen ople-
velser v/Arne Andersen, Kolding.
(Healer og akupunktør): 20: 
Kunst- og Filosofi centret Solvognen,
Kronprinsensgade 7.

MUSEER OG
UDSTILLINGER
Auktionshuset Lauritz.com
Odense, Kratholmvej 51. 11-18: Sær-
udstilling og -auktion med Karen

Madsen og Jeanette Uldall.
Brandts, Brandts Torv 1. 10-17: Anti-
semitisk karikatur.
Enter.
Julie Roberts.
Kropamok.
Manden bag Rejsen til Saturn.
Marianne Grøndahl. Fotografi er
1980 - 2008.
Svævende robotkunst på Brandts.
BY ART kunstgalleri, Overgade 41

B. 11: Harriet Williams.
10-14: Kunstudstilling.

Danmarks Jernbanemuseum, 
Dannebrogsgade 24. 10-16: Dan-
marks Jernbaner.
Filosofgangen - Fyns Udstil-
lingsbygning for Billedkunst og
Design, Filosofgangen 30. 11-17: 
”Godtfolk” udstilling af Lene Vid-
ding, B. Hesselhof.
Hermansen, Hermansen.

Keramik, maleri.
Makiah Larsen.
OH Kvinde.
Fyns Akvarie Centrum, Slåen-
haven 10. 10: Dansk guppy klub
udstilling.
Fyns Grafi ske Værksted, Hans
Jensens Stræde 18-20. 10-14: Un-
plugged.
Fyns Kunstmuseum, Jernbane-
gade 13. 10-16: ”Livslyst”: Skønhed 
- Styrke - Sundhed i dansk kunst
1890 - 1940.
Galleri 1, Overgade 19. 10-13: Masker 
og ur-inspiration af Nils Rasmussen
og Olav Jonas.
Galleri Clifford Odense, Brandts

Passage 31 A, 1. Åbningstider i Dau-
gård:12-17.
Galleri Morten Olesen, Vindegade
101, st. tv.12-15: Efterårsudstilling.
Gallerie Rasmus, Odense, Ny Ve-
stergade 8-9. 11-14.30: Per Adolfsen
nye malerier og Laurent Chabolle 
nye skulpturer.
Holluf Pile Bibliotek, Nøglens 
Kvarter 10. I bibliotekets åbningstid:
Maleriudstilling.
Hunderupskolen, Solfaldsvej 11.
10-16: Fælles Fynske Fotoudstilling
2008.
Jazzhus Dexter, Vindegade 65. 20: 
Anders S. Bundgaard.
Kunst- og Filosofi centret Solvog-
nen, Kronprinsensgade 7. 12-17 hver
weekend: Malere, Kurt Normann og
Kirsten Bechmann.
Kunstgalleriet Odense, Sønderga-
de 3. 11-14: Yoshio, Anders Nakajima.
Mose kunsthandel, Nørregade 17-
19. 10-12.30: Blandet kunstudstilling.
Munkebjerg Kirke, Østerbæksvej 
87. Elizabeth Padillo Olesen.
Odense Centralbibliotek - Bane-
gårdCentret, Østre Stationsvej 15. 
I bibliotekets åbningstid: Mød en
”kælepotte”.
Udstilling om fotografen Viggo 
Rivad.
Tidens Samling, Brandts Passage 
29. 10-17: Den nye kvinde. I fi n form 
fra 1900-1940.

ØVRIGE ARRANGE-
MENTER
Abelone-Art, Strandvejen 52. 10-18: 
Loppemarked.
Albani Apotek, Albanigade 54 F. 
9-13: Infl uenzavaccine på Albani
Apotek.
Odense Zoo, Sdr. Boulevard 306. 
Dgl. 10-16.

HVORFOR NU DET? ��
INTERVIEW: Karin Vis-
gaard Johansen, tovholder 
på Abelone-Art loppemarked

- Hvorfor skal folk komme til
Abelone-Art loppemarked?
Vi sælger mange interessan-
te ting som hobbyartikler og
tøj, vi selv har lavet.

- Hvad fi k jer til at starte det?
Vi er kreative piger, som la-
ver fl ere ting end vi selv får
brug for. Derfor sælger vi ud
af vores hjemmelavede va-
rer. Desuden interesserer vi
os selv for loppemarkeder.

- Hvordan vil I fortsætte Abe-
lone-Art loppemarked?
Vi planlægger at holde det 
to gange om året. I efterårs-
ferien og i vinterferien, hvis 
alt går som planlagt. 

DAGENS KONCERT � � 

MORGENROCK med Teitur

Den færøske musiker Te-
itur giver intimkoncert på
Dexter. Oven i købet kan 
man nyde en lækker brunch,
mens man hører Teiturs sen-
sitive og fabulerende musik. 
Teitur har den seneste tid 
nydt stor succes, som kul-
minerede med åbningen af
Orange Scene i år.

Jazzhus Dexter, Vindegade 65, 
Odense C

DAGENS MARKED ��

ABELONE-ART

Kreativt loppemarked byder 
velkommen til gæster. Bag
loppemarkedet Abelone-Art 
står en fl ok kvinder, som
sprudler med kreative pro-
duktioner. Du kan bl.a. fi nde 
malerier, papmaché, de-
coupage og meget andet på
markedet.

Abelone-Art, Strandvejen 52, 
Odense NØ 

DAGENS FORESTILLING

ZIRKUS NEMO Galla Show 
2008

Søren Østergaard åbner igen
for den uhæmmede farvelade
af uforudsigelig stunts, når 
Zirkus Nemo byder velkom-
men til Galla Show 2008. 
Vanen tro vil Søren Øster-
gaard siddeved roret som 
instruktør, cirkusdirektør og
komiker.

Odense Congress Center - Are-
na Fyn, Ørbækvej 350, Odense
SØ

Man kan høre Malcolm John
Rebennack Jr. allerede, inden 
han går om hjørnet i den ene
ende af receptionen på Hotel
Grand i Odense. Ikke fordi
pianisten, der de seneste 40 år
er kendt som Dr. John, øver
sig på aftenens sange eller er
forpustet. Nej, det er hans
stok, hvorpå der er fastmon-
teret alverdens tingeltangel, 
der rasler som en klapper-
slange. 

Måske er det for at skræm-
me udyr væk. Af den type,
der de næste to måneder og
forhåbentlig aldrig igen kan
kalde Det Hvide Hus for sit
hjem. For Dr. John er mildt
sagt ikke venlig stemt over for
George W. Bush.

- Mens vi sidder og snakker
lige nu, er han i gang med at
stjæle med arme og ben. Han
tænker udelukkende på at få
fyldt sine lommer, tordner
Dr. John, mens de brune øjne
gløder.

Det har været hårdt for
ham at opleve afgørelsen af
sit lands fremtid på så stor af-
stand. 

Men han er taknemmelig 
for, at Obama vandt valget og
ikke McCain og det skræk-
kelige kvindemenneske, som
han vrængende kalder Palin.

Frygten for Bush

Desværre overskygges glæ-
den af frygten for, hvilke idi-
otiske love George W. Bush 
kan nå at vedtage, inden han
stopper,

- Bush har to måneder til
at vedtage bizarre love angå-
ende abort-, kirke-, miljø- og
i olieanliggender. Forhåbent-

lig kan de fl este annulleres,
håber Dr. John.

Dr. John har sat sig tilrette
på et lille vakkelvornt, sort
bord i lobbyen. Sofaerne var
for bløde og lave. Og lænesto-
lene tiltalte ham heller ikke.
Desuden mente han, at det
var journalisten, der skulle
sidde bedst. Det var jo ham,
der skulle arbejde.

Alene det faktum, at en mu-
siker af den kaliber lader sig
selv komme i anden række
er en sjældenhed på lige fod
med total solformørkelse el-
ler hvid jul.

Men det er faktisk en fordel
at sidde helt tæt på Dr. John,
der efterhånden er blevet 68
år. Han mumler, som havde
han en hel sæk kartofl er i 
mundhulen. Desuden er hans
Louisiana-dialekt så tomme-
tyk, at ordene nærmest skal 
skæres fri. Alligevel er hans
udsagn ikke til at tage fejl af.
Vi er alle i samme båd.

- Vi har været i Europa to
uger nu, og den interesse I har
udvist for præsidentvalget, er
helt fantastisk. Det viser jo, at
I godt ved, alt er forbundet. 
Hvis vi har det godt, har I det
godt. Verden hænger sam-
men.

Forlang sandheden

Det er svært at vide, hvad Ba-
rack Obama agter at bruge
præsidentembedet til. Men i
tre år har Dr. John følt, at han
var den rette.

- Han er manden, der skal
stå for den forandring, jeg
synger om i sangen ”Time for
a Change”, som jeg indspille-
de med Eric Clapton, fortæl-

ler Dr. John, der personligt
gerne så, at Obama interes-
serede sig mere for genop-
bygningen af Louisiana end
George W. Bush.

- Vi har fl ere hundrede ki-
lometer kystlinje, der forsvin-
der, fordi grådigheden i Wa-
shington overskygger alt. Alle
i kongressen kom ned efter
orkanen Katrina og så, hvor-
dan det stod til. De oplevede
selv de enorme skader. Men
så skete der ikke en skid. Intet,
bander Dr. John, der selv har
oplevet manglen på læger.

Ifølge ham er der i blot seks
læger til hver 100.000 indbyg-
gere. 

- Folk dør på grund af læge-
mangel. I USA. For folk i New
Orleans handler det ikke om,
hvad de vil have. Det handler

om, hvad de har brug for. Det 
er en skændsel, at fl ere folk
ikke forlanger sandheden.

Afhængig af Orleans

Uanset, hvordan situationen
i New Orleans udvikler sig,
forlader Dr. John ikke skuden.
En hjemby er en hjemby. Og
alle de chancer, han er blevet
givet i livet, stammer derfra.

- Alle de mennesker, der 
har skabt mig, alle dem, der
har betydet mest for mig, 
kommer fra New Orleans.
Desværre er de fl este af mine 
gamle venner væk efterhån-
den. De ryger sådan her, siger
han og smutter med fi ngrene.

Alligevel føler han en vel-
signelse over at komme fra
en by, som han ikke kan være
væk fra uden alligevel at være

dér i et eller andet omfang. 
- Jeg er kun afhængig af to

ting: New Orleans og musik-
ken. De to ting er bare ”the 
good stuff ...”, siger han med
et smil.

Betaler prisen

Hans manager gør opmærk-
som på, at Dr. John snart skal
på scenen på Magasinet. Alli-
gevel giver han sig god tid til
at besvare de sidste spørgsmål
og rynker ikke på næsen af
forespørgslen om, hvor lang
tid han har igen foran sit el-
skede piano. 

Han virker afklaret og ved 
godt, det lakker mod enden.
Inden alt for mange orkan-
sæsoner er det ham, begravel-
sesoptoget spiller ”When the
Saints Go Marchin’ In” for.

- Jeg ruller bare med, så
længe jeg kan. Musikken hea-
ler, så forhåbentlig klarer jeg
mig et stykke tid endnu. Hel-
digvis har jeg en manager, der
hjælper mig med at huske de
otte millioner piller, jeg skal
spise om dagen. Sådan må det 
være, når man har fucked up
i sit liv. 

20 minutters samtale er
slut. Dr. John stikker for an-
den gang sin næve frem og
klemmer min hånd. Han ryk-
ker helt tæt på, mens han blik
låser sig fast som et varmesø-
gende missil. 

- You got good eyeballs, 
son. Du skal nok nå langt, si-
ger han næsten hviskende.

Efter dette interview med
selveste The Night Tripper er
det allerede en realitet.

Dr. John vil dø i New Orleans

Dr. John er født
Malcolm John Re-
bennack Jr. den 21. 
november 1940 i
New Orleans, Loui-
siana.
Han er kendt som 
pianist, sanger og
sangskriver. Han
opererer inden for
blues, boogie woogie 
og rock’n’nroll.
I januar 2008 blev 
Dr. John indlemmet
i The Louisiana Mu-
sic Hall Of Fame.
KILDE: WWW.DRJOHN.ORG

 FAKTA

KONCERT

Odense Symfoniorkester
#####¤#####¤

Tankevækkende at kompo-
nisten til aftenens uropfø-
relse har skrevet musik, som
er blevet hørt af over en mil-
lion danske biografgængere
(”Kunsten at græde i kor” og

”Flammen og Citronen”).
Det er ikke enhver nuleven-
de dansk klassisk komponist
beskåret. Og det er sjældent,
at bratschister har mulighed
at vise deres formåen i solo-
koncerter. Men her er en ny-
komponeret bratschkoncert 
af Karsten Fundal, skrevet til
orkestret og ikke mindst til
dets solobratschist, Rafael Al-
tino. 

Konstellationen viste sig
at være perfekt. ”Bratschen
et mørkt og lysende instru-

ment”, skriver Fundal selv
i et lille digt om sin koncert,
og det udsagn havde Rafael
Altino taget fuldt til sig: Vio-
linens storebror høres mest
som sørgmodig, dyster, fare-
truende. Det var den også her
i passager, men mest af alt fi k 
Altino det lyse, det milde, det
bølgende frem i instrumen-
tets mørke klange og udtryk.

Toneløse pust

En indadvendt, magisk spi-
ralbevægelse beskriver mu-

sikken lige fra start, og mod
slutningen så indadvendt, at
bratschisten vender ryggen til
publikum og i nogle åndeløst
spændende minutter får tæm-
met hele symfoniorkestret, så
det bliver til toneløse pust i
blæserne, til ultra-forsigtige
strøg i strygernes strenge, til
havets susen i percussion-
gruppen, mens bratschens
sidste toner som en fugle-
stemme dæmper bølgerne
og synger sig selv og alt væk.
Hvor blev der stille i salen,

hvor var det betagende.
Rimskij-Korsakov huskes

næsten kun for sin suite ”She-
herazade” (1001 Nat).

Smukt overalt

Dejligt at få den her igen i
Michael Schønwandts medri-
vende fortolkning. Der bliver
fortalt eventyr i hele orkestret,
og en lang række musikere får
lejlighed til enkeltvis at kom-
me til orde, og hvor lød det
smukt over det hele.

Schønwandt er en kapa-

citet, alle er trygge ved hans
autoritet, hans fænomenale,
partiturløse overblik og hans
elskværdige og inspirerende
plasticitet. Dette kom tyde-
ligt frem også i aftenens før-
ste værk, Hornemans ofte
overhørte lille perle ”Gurre-
Suiten” om Kong Volmer 
og Tovelil. Dansk guldalder-
musik når det er
bedst. 

Eventyr og en magisk bratsch
Dansk uropførelse
skabte dyb respekt

OM KONCERTEN

Odense Koncert-
hus, torsdag: Oden-
se Symfoniorkester 
under ledelse af Mi-
chael Schønwandt. 
Solist: Rafael Al-
tino, bratsch. Kon-
certen blev genta-
get fredag.

AF MIKAEL KRARUP

kultur@fyens.dk

” Det er supervigtigt for os at sende et signal til for-
ældrene om, at hvis man kigger på DR’s børnekanal, 
så kan man være 100 procent sikker på, at der kun er
noget stof, man som forælder kan være fuldstændig
tryg ved, at børnene ser.”
Lars Grarup, mediedirektør i Danmarks Radio, om DR’s planlagte
børnekanal, (Politiken)

TV: Forsvarsminister Søren Gade afviser kritikken af, at Forsvaret har haft ekstra-
udgifter på omkring 100.000 kroner ved at lave TV2-programmet Bubber og BS
i trøjen. - Generelt har journalister berøring med mange offentlige institutioner, 
uden at de betaler for det. TV2’s udsendelse Station 2 er også en udsendelse, der 
påfører en statslig institution en omkostning. Skal journalisterne så også betale for 
wienerbrød og kørselspenge, når de sidder i politibilerne, spørger ministeren. 

MINISTER FRIKENDER BUBBER

Den verdensberømte voodoo-
pianist forlader aldrig sin fødeby

AF SIMON STAUN

sim@fyens.dk

- Hvis man spil-
ler og tænker alt 
for meget, fucker 
man det op. Det 
skal komme di-
rekte fra hjertet.
Direkte fra sjæ-
len, understreger 
Dr. John. 

FOTO: KIM RUNE

”HELDIGVIS 
HAR JEG EN
MANAGER, DER 
HJÆLPER MIG
MED AT HUSKE
DE OTTE MIL-
LIONER PILLER,
JEG SKAL SPISE 
OM DAGEN. 
Dr. John


