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Musik:� Singer-songwriteren 
Quist debuterer i august med 
pladen ”Ws – From London 
E8” og optræder i den sam-
menhæng i en række danske 
byer fra den 12. august og 
frem til afslutningskoncer-
ten på den nye CO2-neutrale 
Co2penhagen Festival 5. 
september på DTU sammen 
med navne som Mercury 
Rev, Grand Avenue, Lulu 
Rouge og Dune.

Danmarksturneen brin-
ger Quist og hans fætter, den 
25-årige multi-musiker og 
multimediedesigner Rasmus 
Quistgaard, til 14 danske 
byer. De cykler rundt mellem 
byerne og bruges specielt 
udstyr til at oplade batterier 
i forstærkere, mobiltelefoner 

og den laptop, hvorfra parret 
undervejs vil uploade deres 
youtube-videoblog om turen.

Quist spiller i Odense lør-
dag den 15. august kl.12 i Ste-
reo Studio. 

”Ws – From London E8” 
er et personligt lyd-postkort 
fra London, hvor Quist har 
boet og levet af at spille, si-
den han blev tilbudt et sti-
pendium til at studere jazz-
guitar på Royal Academy of 
Music. (SS)

CO2-neutal kunstner til Odense

Scene:�  Fem uger før premi-
eren på ”Les Misérables” kan 
ledelsen på Det Ny Teater 
glæde sig over at succesen er 
hjemme. 30.000 tilskuere har 
allerede købt billet til musi-
calen om den franske revo-
lution - og dermed matcher 
billetsalget teatrets opsæt-
ninger af ”Beauty And The 
Beast” og ”Chicago”. 

Hovedrollen som straf-
fefangen Jean Valjean bliver 
spillet af Flemming Enevold, 
som får Tomas Ambt Ko-
fod som dubleant. Valjeans 
fjende, politimanden Java-

ert bliver spillet af Morten 
Staugaard. På spindesiden 
giver musicalen spilletid til 
Maria Lucia Heiberg Ro-
senberg, der har rollen som 
kroværtens datter Eponine. 
Kroværten Thenardier bliver 
spillet af Steen Springborg, 
og hans kone bliver spillet 
af Anne-Grethe Bjarup Riis. 
Lisa Kent instruerer ”Les 
Misérables”, der siden ver-
denspremieren i Paris i 1980 
er set af flere end 50 millio-
ner tilskuere i 38 lande. Den 
Ny Teater har premiere på 
musicalen 17. september.

Musical er succes før premiere

Musik:� Et af årets mest mar-
kante musikalske comebacks 
tager for alvor fart på man-
dag. Fra klokken 6.00 kan 
man nemlig for første gang 
høre Whitney Houstons 
nye single i danske radioer. 
Nummeret hedder ”Million 
Dollar Bill” og er produceret 
af blandt andre Alicia Keys.

- Vi har selv været vir-
kelig spændte på, hvordan 
Whitney lyder, men det er et 
herligt swingende up-tem-
ponummer, og der er saft og 
kraft i hendes stemme stadig-
væk. Det placerer hende som 
popstjerne igen, fortæller 
Sony Musics radioansvarlige, 
Eik Frederiksen. 

Whitney 
Houstons 
comeback-al-
bum ”I Look 
to You” ud-
kommer i 
Danmark 31. 
august. Pladens titelnummer 
er skrevet af R. Kelly.

I alt har sangerinden med 
uomgængelige hits som ”I 
Wanna Dance With Some-
body” og ”I Will Always Love 
You” solgt mere end 170 mil-
lioner albummer. Houston 
står optegnet i Guinness Re-
kordbog som den mest pris-
vindende kvindelige kunst-
ner nogensinde – 411 priser 
er det blevet til. (SS)

Ny single markerer comeback 

Kort nyt

 Flemming Enevold har hovedrollen som straffefangen Jean 
Valjean i Det Ny Teaters opsætning af ”Les Misérables”. PR-foto
■

Verdens største stadion ligger 
i Rio de Janeiro i Brasilien. 
Der er plads til knap 200.000 
tilskuere på gigantiske Mara-
canã, når der spilles fodbold. 
Da norske a-ha gav koncert 
i 1991, satte gruppen en ver-
densrekord, der stadig står, 
med 198.000 betalende til-
skuere. Under samme festival 
optrådte Guns’N’Roses for 
sølle 60.000 tilskuere, hvilket 
meget godt beskriver a-has 
enorme popularitet for knap 
20 år siden.

Besøger man portalen You-
tube, er der tusindvis af gæ-
steindlæg fra peruvianere, 
indere, sydafrikanere, austra-
liere og russere. Mennesker 
fra hele verden, der har det 
til fælles, at de sværmer for 
den storladne norske pop-
musik, der blev verdenskendt 
med hittet ”Take on Me”, åb-
ningsnummeret på debutal-
bummet ”Hunting High and 
Low” fra 1985.

Svært at forklare
Guitarist og keybordspil-
ler Magne Furuholmen, der 
sammen med den anden gui-
tarist, Pål Waaktaar-Savoy, 
har skrevet de fleste numre til 
den vokale frontfigur, Mor-
ten Harket, har svært ved at 
forklare, hvorfor trioen a-ha 
har høstet global anerkendel-
se for dens musik.

- Uha, det er en svær ana-
lyse at kaste sig ud i. Men jeg 
tror faktisk, at grunden til, vi 
slog igennem i midtfirserne, 
var, at vi stod for noget me-
get eksotisk og anderledes. 
Dengang var Norge et ret 
ubeskrevet blad i popmusik-
sammenhæng. Men vi må 
trods alt have leveret noget af 
en vis kvalitet for at slå igen-
nem, fortæller Magne Furu-
holmen. 

Kender Tommerup
Han har stadig ikke glemt det 
hysteri, der omgav gruppen 
fra den ene dag til den anden. 

- Det var ganske vilde til-
stande indimellem. Det får 
mig dog til at tænke, at når 
vi stadig kan gå på scenen 25 
år efter og optræde, har vo-
res karriere ikke være bundet 
op på hysteriet alene. Så er 
det fordi, man fungerer mu-
sikalsk og har skabt noget af 
en kunstnerisk værdi, som be-

Bjergtagende norsk     superband

POP
a-ha: ”Foot of the Mountain”
###¤¤¤

Der er ingen nordiske pop-
grupper, der har så letgen-
kendelig lyd som a-ha. Men 
derfor kan det godt blive tri-
vielt, når den forsøger at gen-
opfinde sig selv.

Forsanger Morten Har-
kets stemme er stadig unik 
og stemningsskabende som 
nordlys over norske fjelde. 
Og de øvrige medlemmers 
tæft for at skabe elektroniske 
lydflader og mikse dem sam-
men med fængende rytmer er 
stadig intakt. 

Men måske har gruppen al-
lerede opnået det, den ville. 
For materialet på ”Foot of 
the Mountain” afslører ikke 
nye dale og fjorde i landska-
bet, men sejler derimod gen-
nem dem, som a-ha allerede 
gjorde farbare i midten af 
1980’erne.

Man har helt bevidst gået 
efter at genskabe lyden fra de 
første plader, der skabte det 
globale gennembrud. En mis-
sion, der fint er lykkedes med 
blandt andet åbningsnum-
meret ”The Bandstand”, der 
med sin bippende synthryt-
me og detaljerigdom funge-
rer bedre end flere af de mere 
endimensionelle numre.

Titelnummeret besidder 
alle de kvaliteter, et popnum-
mer skal. En god intro, et 
fængende omkvæd og et fint 
klimaks. Klassisk a-ha. Men 
for mange af sange glider 
igennem ørene uden at efter-
lade blivende indtryk.

Storheden neden for bjer-
gene er fint overført til mange 
af sangene, hvis man overfor-
tolker pladens titel. Især er in-
strumenteringen på smukke 
”Shadowsside” bestemt flot 
håndværk. Men selv den flot-
teste udsigt bliver trættende i 
længden, og sådan er det også 
med musik. 

Om albummet
a-ha, ”Foot of the Mountain ”,  
Universal, er udkommet

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

A-ha 
uden 
aha-op-
levelse

a -ha er det nor-
diske band, der har 
opnået størst popula-
ritet  
siden ABBA

De har stadig  
rekorden i Guinness 
Book of World  
Records med en kon-
cert foran 198.000 

■

■

A-ha står for solid 80’er-pop, men bandet hænger ikke fast i 80’erne. De tre nordmænd prøver                      at forny sig, senest med det nye album ”Foot of the Mountain”. PR-foto■

tydet meget for mange men-
nesker, siger Magne Furuhol-
men.

Nogle medier har valgt 
at reducere gruppens fans 
til hysteriske karikaturer på 
1980’erne. Men når Chris 
Martin fra Coldplay, med-

lemmerne i Keane og Liam 
Gallagher fra Oasis snakker 
om, at de elskede a-ha, da de 
voksede op, bliver det svært 
at tage kritikken alvorligt, 
fortæller Magne Furuhol-
men, der hurtigt indvilliger i 
at snakke norsk frem for en-
gelsk. Han forstår dansk uden 
problemer. Og afslører, at han 
med jævne mellemrum har 
gæstet Fyn de seneste 20 år.

- Ja, jeg kommer meget på 
Tommerup Teglværk eller 
Tommerup Bygningskera-
mik, som det nu hedder, siger 
han med en nordmands for-
søg på at tale rigsdansk.

- Jeg laver monumental- 
keramik op til fem meters 
højde. Blandt andet en 4,5 
meter høj krukke, der står i 
Bergen. Siden 1990 har jeg ty-
pisk en gang eller to om året 

været i Tommerup. Jeg har vel 
lavet mellem 50 og 100 kruk-
ker dernede, fortæller Magne 
Furuholmen, der ser sig selv 
lige så meget som en billed-
kunstner som en musiker.

Harkets stemmepragt
Guitaristen arbejder mest 
med grafik og maleri, men 
billedkunst er som musikken 
en evig vekslen mellem ud-
tryksformer.

- Jeg planter forskellige frø 
for, at jorden ikke skal blive 
udpint. Jeg finder hele tiden 
inspiration mellem udtryks-
formerne, og tekster skrevet 
som poesi ender nogle gange 
med at udforme keramiske 
værker og andre gange bevæ-
ger de sig tilbage til musikken. 
Jeg benytter mig af de mange 
muligheder, jeg har, og arbej-

Den norske pop-
gruppe kan stadig 
strikke fine sange 
sammen. Men al-
bummet ”Foot of the 
Mountain” er generelt 
for kedeligt

■

a-ha er en norsk� popgruppe, 
der blev dannet i 1982 med 
medlemmerne Magne Furuhol-
men (keyboard, guitar, vokal), 
Pål Waaktaar - i dag Paul  
Waaktaar-Savoy (guitar, vokal) 
og Morten Harket (vokal).
I 1985 slog de igennem� både i 
Europa og i USA med sangen 
”Take On Me”. 
Blandt gruppens senere hits er 
”The Sun Always Shines  
on TV”, ”Manhattan Skyline”, 
”The Living Daylights” (fra 
James Bond-filmen The Living 
Daylights med Timothy Dalton i 

hovedrollen), og ”Stay on These 
Roads”.
På grund af personlige mod-
sætninger blev a-ha opløst i 
1993. De mødtes igen i 1994 for 
at optræde under Vinter-OL 
1994 i Lillehammer. 
De m�ødtes også for at spille i 
forbindelse med uddelingen af 
Nobels fredspris i 1998. 
Efter dette gik� gruppen i studiet 
og indspillede albumet ”Minor 
Earth Major Sky”, som resulte-
rede i en ny turne. 

www.a-ha.com�

Blå bog

[ Når vi stadig kan gå 
på scenen 25 år efter og 
optræde, har vores kar-
riere ikke være bundet 
op på hysteriet alene. 
Så er det fordi, man 
fungerer musikalsk 
og har skabt noget af 
en kunstnerisk værdi, 
som betydet meget for 
mange mennesker.
Magne Furuholmen, a-ha

der med så mange forskellige 
kunstformer som muligt, for-
tæller Magne Furuholmen.

Indimellem vender han til-

bage til gamle teknikker. Præ-
cis som a-ha har gjort det med 
deres aktuelle album ”Foot of 
the Mountain”.

- Det benytter en del af 
de mekanismer, vi brugte i 
1980’erne. Blandt andet har 
vi ikke haft musikere med i 
studiet, men har lavet alt selv. 
Morten Harkets stemme gør 
det muligt at fremføre mere 
komplekse og mørk musik 
end normalt. Han får relativ 
introspektiv musik til at virke 
udadvendt og lettere at for-
holde sig til. Uden hans stem-
mepragt havde musikken kun 
været for de specielt interes-
serede, så han giver Påls og 
min sangskrivning en bredere 
appel, roser Magne Furuhol-
men.

Lars von Trier-dogmer
Gruppen er i England blevet 
spurgt, om den har tænkt sig 
at kapitalisere på 80’er-mu-
sikkens tilbagevenden. Og det 

har den på ingen måde. 
- Vi begyndte arbejdet med 

”Foot of the Mountain” for 
fire år siden, hvor det absolut 
ikke lå i kortene, at 80’er-in-
spireret musik skulle komme 
på mode igen. Det er ikke vo-
res job at genopfinde musik-
ken fra den periode. Vi havde 
bare besluttet at bruge en 
form for Lars von Trier-dog-
mer i vores arbejde for at få 
et mere klart udtryk. Havde 
det været op til mig, var vi 
endt med at være langt mere 
elektroniske, end tilfældet er, 
siger Magne Furuholmen.

 

Af Simon Staun
sim@fyens.dk
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Klassisk:� Iselin C. Hermanns 
roman ”Dampe” har inspire-
ret komponisten Andy Pape 
og librettisten (tekstforfat-
teren) Bent Nørgaard til at 
skrive operaen ”Kærlighe-
dens dampe”. Det er en hel-
aftensopera i to akter, som 
har kærligheden som om-
drejningspunkt: En skolelæ-
rer på flugt fra et forlist for-
hold havner på Christiansø, 
hvor han indleder et forhold 
til en gift kvinde - men sam-
tidig bliver han hjemsøgt af 
øens spøgelse, doktor Dam-
pe. De medvirkende sangere 
er den fynske sopran Kristine 
Becker Lund, mezzosopra-
nen Helene Gjerris, tenoren 
Magnus Vigilius og bassange-
ren Jens Bruno Hansen. San-
gerne bliver akkompagneret 
af Randers Kammerorkester, 
og ”Kærlighedens dampe” 
bliver opført på Helsingør 
Teater i Den Gamle By.

Roman bliver 
spøgelsesopera

Klassisk:�  Sopranen Winnie 
Merete Barrett er nomine-
ret til en pris for sin præsta-
tion som Mimi i Den Fynske 
Operas opsætning af ”La 
Bohème”. Operaens Ven-
ners Pris gives for den bedste 
præstation i den forgangne 
sæson. De øvrige nomine-
rende er John Lundgren for 
titerollen i ”Den flyvende 
hollænder”,, Tina Kiberg for 
bl.a. Brünnhilde i ”Ragna-
rok”, Ann Petersen for Felt-
marskalinden i ”Rosenkava-
leren”, Elisabeth Jansson for 
Octavian i ”Rosenkavaleren”, 
Inger Dam-Jensen for titel-
rollen i ”Partenope”, kom-
ponisten Bo Holten, Johan 
Reuter for Struensee og Gert 
Henning-Jensen for Christi-
an VII - alle i ”Livlægens be-
søg”. Fynske Henriette Bon-
de-Hansen er nomineret for 
Fiorilla i ”Tyrken i Italien”.

Nomineret  
til operapris

Winnie Merete Barrett de-
buterde på Den Fynske Ope-
ras i en nutidig opsætning af 
”La Bohème” og er nomineret 
til en pris for præstationen. 

■


