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BABYBIO

KL. 11.15
DET REGNER ALTID I PRO-
VENCE

KL. 18.45-21.00
DET REGNER ALTID I PRO-
VENCE
En film om kærlighed, relationer, drømme
og ængstelse.

KL. 16.20
MAN ON WIRE
På ”ulovlig” line mellem New Yorks
tvillingetårne.

KL. 16.10-18.30
THE YOUNG VICTORIA
Englands store dronning som ung.

KL. 21.15
ANTICHRIST
Lars von Triers nye film med Charlotte
Gainsbourg og Willem Dafoe.

KL. 18.20
BAADER MEINHOF KOMPLEK-
SET
Storslået film om verdens mest kendte
terrorgruppe.

KL. 15.45-20.50
MÆND DER HADER KVINDER
Stieg Larssons thriller instrueret af Niels
Arden Oplev.
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Hun arbejder ofte med  
raku-brændte figurer og 
skulpturer.  
Læssøegade 168, kl. 14-17.

dagens udstilling
Ingrid Hamburger

Odense NU
Biografer
BioCity Odense, Østre stationsvej 27 
- 70 13 12 11
Brüno: 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
Harry Potter og Halvblodsprinsen: 13.30, 
15, 16.45, 18.20, 20, 21.30
Ice Age 3 - Dansk tale: 14, 16.15
Ice Age 3 - Engelsk tale: 19.30
Peter Pedal på nye Eventyr: 13.30, 15.30
Public Enemies: 20.30
Se Min Kjole: 18.20
Sidste chance, Harvey: 14, 16.15, 19, 
21.15
Sorte Kugler: 14, 16.15, 18.20, 20.30
The Hangover: 14, 16.45, 19, 21.30
The Last House on the Left: 21.30
Transformers: De Faldnes Hævn: 20.30

Café Biografen, Brandts Passage 39-41 
- 66 13 16 16
Antichrist: 21.15
Baader-Meinhof Komplekset: 18.20
Man On Wire: 16.20
Mænd der hader kvinder: 15.45, 20.50
Parlez-moi de la pluie: 11.15, 18.45, 21
The Young Victoria: 16.10, 18.30

CinemaxX Rosengaard, Rosengårdcen-
tret 250 - 66 61 26 66
Brüno: 21
Harry Potter og Halvblodsprinsen: 13.15, 
14.30, 16.40, 18, 20, 21.15
Ice Age 3: 18.45
Ice Age 3 - Dansk tale: 12.30, 13.30, 
14.30, 16.30
Peddersen, Findus 2 - Fornemt Besøg: 13
Peter Pedal på nye Eventyr - Dansk tale: 
12.30, 15, 16.45
Public Enemies: 21
Se Min Kjole: 18.45
Sorte Kugler: 14.15, 16.15, 18.45
The Hangover: 13.30, 16.15, 19, 21.30
Transformers: De Faldnes Hævn: 15.45, 
21
Zoomerne: 12.30

Koncerter
torsdagskoncert: Peter Viskinde. 19: 
Kongens Have, Østre stationsvej 18.
Joe Bonnamassa: Blues. 20: Posten, 
Østre Stationsvej 35.
Robert spiller op til dans. 21: Slotskroen, 
Nørregade 54.

teater
Cirkuspladsen i Bullerup, Mølledam-
men. Revyen starter kl. 20: Revy i Teltet 
2009 - Bonuspakke 5% mer’.
den Fynske landsby, Sejerskovvej 20. kl. 
16: H.C. Andersen Festpillene.

For børn
H.C. andersen Paraden: Teater for og 
med børn. Kl. 11, 13 og 15: Lotzes Have, 
Hans Jensen Stræde. 
Klods Hans i Fyrtøjet: Fyrtøjets eventyr-
lige univers om Klods Hans og hans to 
venner Emil fra Lønneberg og Lille Virgil. 
Dagligt 9-18: Børnekulturhuset Fyrtøjet, 
Hans Jensens Stræde 21.

Museer og udstillinger
BYaRt kunstgalleri, Overgade 41B. Tor 
og fre 13-17.30 lør 10-14: Kunststude-
rende Mia Helmer.
danmarks Jernbanemuseum, Dan-
nebrogsgade 24. Alle dage 10-16: Pionér 
Expressen - bliktog på Jernbanemuseet.
danmarks Mediemuseum, Brandts Torv 
1. tir-søn kl. 10-17, tor dog kl. 12-21: 
Tegneren Arne Ungermann: ”Unger-
manns Univers”.
”Vroum! Vroum!”
Filosofgangen - Fyns udstillingsbyg-
ning for Billedkunst og design, Filosof-
gangen 30. Tir-søn kl. 11-17: Udstillin-
gen On Paper.
Fyns grafiske Værksted, Hans Jensens 
Stræde 18-20. Tir-fre kl. 13-17, lør kl. 
10-14: Flyverblade - 35 grafikere udstil-
ler.
Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 13. 
Tir-søn kl. 10-16: Kromosom XX - Kvin-
dernes kunstværker.
NUET. Thorbjørn Lausten - installation 
- skulptur - maleri - tegning.
galleri 5000, Filosofgangen 3, 1. tv. Efter 
aftale: Summershow ’09.
galleri Petit, v/ Andreas Binicki, Nør-
regade 39-41. Man-fre 12-17, lør 10.30-
13.30: Debut udstilling med værker af 
Signe Rudolfsen.
galleri Rosenbæk, Vindegade 73, st. Tir-
fre 12-17: Per Knuppert.
gallerie Rasmus, Odense, Ny Vestergade 
8-9. Tir-fre kl. 13-17.30, lør kl. 11-14.30: 
Sommerudstilling med nogle af galleriets 
kunstnere.
H.C. andersens Hus, Bangs Boder 29. 

Tir-søn kl. 10-16: H.C. Andersen skulptu-
rer og buster.
Historiens Hus, Klosterbakken 2. Man-tir 
12-16, ons 10-16, tor 14-19: Billedudstil-
lingen Fra kloster til kulturhus - et sam-
arbejdsprojekt på Klosterbakken.
Holluf Pile Bibliotek, Nøglens Kvarter 
10. Man 14-20, Tir og fre 10-16, tor 12-
18: Fotografen Børge Kølbæk udstiller.
Keramik-galleriet v/ lotte Blom, 
Læssøegade 168. Tir-fre 14-17: Ingrid 
Hamburger.
Kunst & Håndværk, Claus Bergsgade 
5a. Man-fre 10-17, lør 10-13.30: Andrew 
Fergusson, skulpturer og skulpturelle 
malerier.
Kunsthallen Brandts, Brandts Torv 
1. Tir-søn kl. 10-17, tor dog kl. 12-21: 
Afgrund 09 - Det fynske Kunstakademis 
afgangsudstilling.
Peter Holst Henckel - Why do leaves 
change colour in fall.
Museet for Fotokunst, Brandts Torv 1. 
Tir-søn kl. 10-17, tor dog kl. 12-21: Kir-
sten Klein landskabsfotografi.
Prinsgemalens valg - 38 billeder fra 
samlingen.
Møntergården, Overgade 48-50. Tir-søn 
kl. 10-16: Byens Liv - Odense i middelal-
der og renæssance.
tidens samling, Kulturmaskinen, Far-
vergården 7. Man-lør 10-16: Anne-Marie 
Helgers kjoler gennem 30 år.
Værket, Skibhusvej 52 B. kl. 10-18: Guld-
smedeværksted på værket i Odense.

Øvrige arrangementer
Brygselv, Energivej 38. Tir-tor 10-17, 
fre 12-20, lør 10-20: Brygselv din egen 
special øl.
den Fynske landsby, Sejerskovvej 20. 
Alle dage 10-19.
den gamle Kro, Overgade 23. Man-lør kl. 
21: Vægteren går sin aftentur.
eventyrhaven, Klosterbakken 6. kl. 19: 
Linedance i Eventyrhaven.
Odense Zoo, Sdr. Boulevard 306. Alle 
dage 10-19, tor 10-22.
VisitOdense, Vestergade 2. 14-16: By-
vandring i H.C. Andersens fodspor.

Når man i en alder af 12 år skal 
bevise sit værd på en guitar 
foran selveste B.B. King, kan 
det virke tamt at optræde en 
torsdag aften på et spillested 
på en dansk ø, man ikke kan 
udtale navnet på. Men ikke 
for 32-årige Joe Bonamassa, 
der til trods for omfattende 
turnéer siden teenageårene 
endnu ikke er kørt træt i ho-
telværelser, backstageområ-
der og en lokal presse, der vil 
vide, hvordan det går med at 
leve op til ryet som den bed-
ste, hvide guitarist siden Steve 
Ray Vaughan.

- Jeg har efterhånden lært 
at leve med presset. Jeg for-

søger at gøre mit bedste hver 
dag. Jeg går altid efter at spille 
min bedste koncert i dag el-
ler indspille mit bedste al-
bum i dag. Jeg ser ikke mit 
selv som det store, hvide håb 
men mere som en kunstner, 
der fortolker blues- og rock-
musikken på min helt egen 
unikke måde, forklarer Joe 
Bonamassa så hurtigt, at man 
tvivler på, han kan være lige 
så fiks med fingrene på gribe-
brættet.

Flere unge til blues
Som en relativ ung kunstner 
forsøger han at gøre sin mu-
sik attraktiv for et yngre pub-

det store hvide håb
- Jeg ønsker virkelig, det var muligt at rejse tilbage i tiden og genindspille mine første plader. Men på den anden side kan jeg også                    høre en charmende selvsikkerhed, siger Joe Bonamassa.■

Guitaristen Joe Bonamassa varmede op 
for B.B. King som 12-årig. For nylig gav han 
koncert i Royal Albert Hall med Eric Clapton. 
I mere end et årti har han været udråbt til det 
nye årtusinds messias inden for bluesrocken

■ likum, der ikke normalt har 
sværmet for bluesgenren.

- Jeg tror, løsningen til at få 
et større publikum til at inte-
ressere sig for blues, blandt 
andet er at bruge heavyme-
tal og endda moderne pop-
elementer i min musik, så det 
bliver en stor suppe, der både 
smager det unge publikum og 
de trofaste kernefans af blues, 
siger Joe Bonamassa.

Han har allerede bemær-
ket, at der kommer flere unge 
og piger til hans koncerter. 
Faktisk kommer der flere og 
flere generelt.

- Det har altid været mit 
mål at spille for et større og 
større publikum. Og at op-
træde i Royal Albert Hall var 
højdepunktet indtil videre i 
min karriere. Men hvis man 
stiller sig tilfreds og ikke stil-
ler nye endnu større mål op, 
stagnerer man. Og så bør man 
stoppe, svarer han kontant.

Joe Bonamassa er modsat 
mange af sine landsmænd 
ekstremt påvirket af britiske 
guitarister. Og da vi hver især 
namedropper vores ubetin-
gede favoritter, bobler Joe 
Bonamassa over af eufori. 
Det viser sig, at Jeff Becks og 
Rod Stewarts samarbejde er 
blandt vores begges favorit-
plader.

På opdagelse i gamle plader
 - Jeg elsker sangen ”Let Me 
Love You Baby”, fordi den 
potente blanding af blues og 
rock er så farlig og fængende 
på samme tid. Jeg bruger me-
get tid på at gå på opdagelse 
i gamle plader, og for nylig 
genopdagede jeg Albert King. 
Jeg hørte hans fraseringer helt 
anderledes, og hans tekster 
stod pludselig langt tydelige-
re for mig. Pludselig slog det 
mig, at han mere var en soul-
sanger end en bluessanger. 

Helt på linje med Sam Cooke 
eller Otis Redding, bare med 
guitar, siger Joe Bonamassa.

Gamle plader, han aldrig 
finder frem, er hans egne. 
Han magter ikke at lytte 
til, hvordan hans guitarspil 
manglende rutine, eller sang-
stemmen faldt igennem.

- Jeg ønsker virkelig, det 
var muligt at rejse tilbage i 
tiden og genindspille mine 
første plader. Men på den 
anden side kan jeg også høre 
en charmende selvsikkerhed, 
forklarer Joe Bonamassa.

Han mener ikke, den tan-
kegang er forbeholdt musi-
kere.

- Hvis man er tømrer og 
tænker tilbage på sit første 

hus, er der med sikkerhed et 
søm hist og her, der kunne 
være placeret bedre. Sådan er 
det med alle jobs. Man bliver 
bedre og bedre med årene og 
ærgrer sig over, at man ikke 
altid har kunnet det, man kan, 
siger Joe Bonamassa.

Når man tænker på, han 
blot er 32 år, er det næsten 
skræmmende at tænke på, 
hvor god han kan ende med 
at blive.

Koncert
Posten, Odense, i aften kl. 20.00

Joe Bonamassa (født 1977) 
kommer fra Utica, New York, 
USA. 
Hans første band� Bloodline be-
stod af ham selv foruden Miles 
Davis’ søn Erin og Robby Krie-
gers søn Waylon. 
Mod�sat mange af sine lands-
mænd nævner han engelske og 

irske guitarister som sine inspi-
rationskilder.
Han fremhæver følgende tre 
plader som sine favoritter: ”John 
Mayall & the Bluesbreakers” 
med Eric Clapton, Rory Gallag-
hers ”Irish Tour” samt ”Goodbye” 
med Cream.
Kilde: Wikipedia samt www.joebonamassa.com

Blå bog

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Kort nyt

 Billetsalget går forrygende til 
årets retrofestival, Hit med 
Assens, der foregår lørdag 
den 8. august.

- Der lukkes kun 1.200 
publikummer ind oplyser ar-
rangør Mogens Lykke. 

Konferencier Mads ”Blæ-
rerøv” Christensen går på kl. 
14.00 og præsenterer festi-
val’ens første band, Zididada 
- og så kører det bare.

Hit Med Zididada
Bøger: Langelands Museum 
udgiver i begyndelsen af næ-
ste måned ”Lohals’ søfart”, 
en bog, der fortæller om Lo-
hals som skipperby. Det er 
museets netop pensionerede 
inspektør, Ole Mortensøn, 
der på falderebet har skrevet 
bogen, så også Lohals, der fik 
sin havn i 1862, kan indtage 
sin retmæssige plads i rækken 
af sydfynske søfartssamfund.

BOg OM lOHals

Bøger: ”Uden et ord” af for-
fatteren Linwood Barclay 
blev den mest solgte bog i 
Storbritannien sidste år. Fle-
re end 600.000 englændere 
har et eksemplar stående 
derhjemme.

Nu kommer Linwood Barc-
lays gyser om den 14-årige 

Cynthia, hvis familie forsvin-
der uden et ord, på dansk. 
Det er forlaget Cicero, der 
udgiver bogen til efteråret.

Forlaget har også nye bø-
ger af blandt andetnorske 
Ketil Bjørnstad og den bri-
tiske krimiforfatter Susan 
Hill - hvis krimier ”De rene 
af hjertet” og ”Mørket i et 
hjerte” tidligere er kommet 
på dansk - på efterårspro-
grammet.

Britisk sællert 
på dansk

Den Fynske Landsby vil 
hele søndagen summe af liv, 
når fynske husflidsfolk viser 
gamle håndværk frem for fri-
landsmuseets gæster. 

Sammen med aktører fra 
Levende Historie, sætter de 
fokus på knipling, uld og filt-
ning, farvning af garn, halm-
binding, drejning i træ og 
figurer kreeret af savsmuld. 

Alt sammen er en del af de 
traditionelle danske hånd-
arbejds- og håndværkstradi-
tioner. 

Gæsterne kan få en snak 
om de gamle arbejdsme-
toder, der endnu er i brug 
- også selv om materialer 
og produkter har ændret sig 
gennem tiden. 

På gården fra Skamby, får 

børn under kyndig vejled-
ning, lov til at save træfigurer 
ud på en båndsav.

Der er flere arbejdende 
værksteder - og salgsboder.

Traditionen tro er der æs-
ler landsbyen den dag, idet 
Landsforeningen Dansk 
Æselavl kommer forbi med 
flere af de små hårdføre dyr.

danske håndværkstraditioner 
gør landsbyen levende

Dansk film har vunder end-
nu en pris ved en internatio-
nal filmfestival. 

Ved Giffoni International 
Film Festival, verdens største 
og mest anerkendte festival 
med børne- og ungdomsfilm, 
blev novellefilmen ”Ses” ene-
ste danske vinder.

”Ses” er både skrevet og in-
strueret af Jesper Waldvogel 
Rasmussen, der er uddannet 
producer fra The American 
Film Institute i Los Angeles.

- Det er fantastisk, at det 

er de unge selv, der har givet 
”Ses” prisen. Festivalen er 
rendyrket børnemagt og det 
er livsbekræftende, siger han.

ung dansk film 
vinder stor pris

Plakaten til novellefilmen, 
der fik 1. prisen for ”Bedste 
kortfilm” - i Italien.

■

gal jalousi. Ny dansk ungdomsfilm tack-
ler modigt den svære galskab, skriver NU’s 
anmelder - og vi interviewer den kvindelige 
hovedkraft.�nu-tillæg med avisen i dag

KOnCeRt
Lis Sørensen
#####¤

Det er svært ikke at komme i 
den rette stemning inden åb-
ningskoncerten til dette års 
Langelandsfestival, når der 
indledes med et langt rekla-
mespot for den lokale fod-
boldklub, FC Nordsjælland.

Efterfølgende giver Lis 
Sørensen og hendes kyndige 
band bolden op med en flot 
sammensat sætliste, der kom-
mer hele vejen rundt om san-
gerindens fornemme bagka-
talog.

På album bryder jeg mig 
ikke sønderligt om hendes la-
tino-inspirerede numre, men 
live fungerer de fleste glim-
rende. Ikke mindst på grund 
af de kompetente musikere 
med den Santana-lydende 
Poul Halberg i topform på sin 
nypudsede, røde elguitar.

Selv har Lis Sørensen flag-
rende flamenco-kjole på, der 
åbenbarer et sæt sommer-
ben, de fleste 18-årige piger 
på festivalen ville misunde. 
Stemmen er også efter et par 
numre i en liga, hvor ganske 
få hjemlige sangere kan være 
med. Wauuuw.

Basim kiggede forbi
I den uden sammenligning 
bedste Lis Sørensen-sang til 
dato, ”Verden er i farver”, 
bruger hun hele registeret 

lis med gode ben

Langelandsfestival
Svendborg side 30

og rammer perfekt den på 
én og samme tid sørgmodige 
håbefulde tekst. ”Havet er så 
blåt, som et øje kan se. Aldrig 
vil jeg glemme, det jeg så”, er 
svært ikke at nynne med på 
med den udsigt, der nu en-
gang gemmer sig bag den sto-
re scene.

Flere af numrene er pif-
tet godt op med effekter, der 
aldrig stjæler fokus fra tekst 
og vokal. Derfor er der intet 
værn for gåsehud under frem-
ragende ”Indtil dig igen” og 
Sebastian-nummeret ”Når 
lyset bryder frem”, der spilles 
med den helt rigtige 70’er-in-
spirerede lyd.

Publikum forkæles også af 
en gæsteoptræden med pige-
favoritten Basim og den før-
ste bassolo, jeg nogensinde 
har hørt fremført af en kvinde 
live. 

Solen brænder helt igen-
nem over Rue Mark, og man 
føler sig tæt på ækvator, da 
der afsluttes med en opdate-
ret, speedet version af ”Mine 
øjne de skal se”. Alt afhænger 
af øjnene der ser. Og ørerne, 
der lytter. Lis Sørensen med 
band fortjener fem stjerner 
for den bedste åbning af Lan-
gelandsfestivalen i flere år.

Om koncerten
Langelandsfestival, åbningskoncert, 
onsdag: Lis Sørensen med band

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Langelandsfestiva-
len blev åbnet med Lis 
Sørensen i topform

■

Man føler 
sig tæt på 
ækvator, da 
koncerten 
afsluttes med 
en opdateret, 
speedet ver-
sion af ”Mine 
øjne de skal 
se”. Lis  
Sørensen 
med band 
fortjener fem 
stjerner for 
den bedste 
åbning af 
Langelands-
festivalen i 
flere år. 
Foto: John Fredy

■


