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TORSDAG
TORSDAGSCAFÉ
Café Truck Stop får besøg af Bent og
Yvonne, som tilsammen udgør
dansebandet Blue Heaven.
14-17: Haarby Kultur & forsamlingshus,
Fåborgvej 7, Haarby.

PÅSKEGOSPEL MED JOYFUL
VOICES
Gospelkoncert med gospelkoret Joyful
Voices under ledelse af Søren Okholm.
17: Kristuskirken, Odense Baptistkirke,
Klosterbakken 11, Odense C.

BLUES OG BALLADER PÅ
HØJMEHUS
Musikalsk underholdning med trioen
Krabbe, Madsen og Krabbe, - og
”special” senior stand up med Marie
Louise Kjær.
20.00: Højmehus Kro, Kæphesten,
Holkebjergvej 63, Odense SV.

BOAT MAN LOVE
Tilbage i stærkeste form. Som support
har de rockpoeten Neill C. Furio.
21: Harders, Harmonien, Møllergade
36, Svendborg.

MUSIKKÆLDEREN,
DRONNINGENSGADE 2B
Ken Warner spiller musik fra sin
kommende cd og en blanding af musik
fra alle gerner.
22: Musikkælderen, Dronningensgade
2B, Odense C.

FREDAG
LIVEMUSIK PÅ SLOTSKROEN
Den røde spillemand spiller op til dans.
21: Slotskroen, Nørregade 54, Odense
C.

IN DA´ HOUSE I HARMONIEN
Så starter en ny æra på Svendborgs
clubscene. Total danseaften i to etager.
De to DJ´s W.M.P. Weapons of Mads
Production og Pingo Terrea spiller
denne aften downbeat/chillout, house,
drum´n´bass, chemical beats, lounge
mm.
18: Harders, Harmonien, Møllergade
36, Svendborg.

THOMAS HELMIG JAM
21: Tobaksgaarden, Tobaksgården 7,
Assens.

LIVE: JUNCKER DUO
23.30: AliBi: supperclub, Brandts
Passage 37, Odense C.

LØRDAG
BEST OF BOWIE
Spiller Tributekoncert i anledning af
Bowies 60 årsdag.
20: Magasinet, Brandts Passage,
Brandts Passage 26, Odense C.

SANGSKRIVER ARRANGEMENT
12 forskellige sangskrivere spiller
nogle af de co-writes der er kommet til
under en to dages workshop på Fyn. 
20: Musikhuset Walker, Falstervej 11,
Middelfart.

SINGLE ROCK BADSTUEN
Denne gang spiller Drive og 68
Comeback Special.
20-02: Badstuen, Østre Stationsvej 26,
Odense C.

REGGAE LIVE V. RAMGOATS
cd-release og livekoncert Med
Ramgoats, original reggae. Bandet
består af : Ole Friis, Peter Deleuran,
Palle Nothlev, Karlos Armes, Eddie
Mochia,Anders Skeem aka Dr. Love.
21: Maskinen, Dronningholmsvej 74 A,
Svendborg.

CAPTAIN CRAWFISH & THE
JUMPIN’ ZYDECO
21: Tobaksgaarden, Tobaksgården 7,
Assens.

THE FASHION PÅ HARDER’S
Support : The Friscos.
21 dørene åbnes 20: Harders,
Harmonien, Møllergade 36, Svendborg.

PER ANDERSEN
22: Air Pub, Kongensgade 41, Odense
C.

THE RAIDERS
Blues over Sydfyn med musikerne Keld
Andersen, Henning Kaae, Bo Gryholt
og Per Vincent.
23: Arne B., Vestergade 10 A,
Svendborg.

SØNDAG
SINGER/SONGWRITER
ARRANGEMENT
Singer/Songwriter Event - 12
forskellige sangskrivere spiller nogle af
de co-writes der er kommet til under

en to dages workshop på Fyn.
15: Odense Rådhus, Flakhaven 2,
Odense C.

MANDAG
PÅSKEMESSE I
METODISTKIRKEN - 3
GOSPELKOR DELTAGER
Messen vil tage form af et totalteater
med sang, dans og musik.
15: Metodistkirken i Odense,
Alexandragade 8, Odense C.

MONKEY MONDAY PÅ LIVE
KAFÉ
Denne aften overtager lyrikken scenen
på Live Kafé. Digteren Jonas Kamban
er aftenens vært. Efter kl. 22 er scenen
åben.
19.30: Harmonien, Møllergade 36,
Svendborg.

ONSDAG

BETH HART
20: Posten, Østre Stationsvej 35,
Odense C.

TORSDAG
EMIL DE WAAL + WAYNE
HORWITZ
Den danske trommeslager Emil de
Waal har samlet et lille superband med
bl.a. den amerikanske avantgarde
tangentspiller W. Horwitz .
20: Arne B., Vestergade 10 A,
Svendborg.

LIVE KAFÉ MED JAZZ OG
BLUES JAM
Der er mange unge i Svendborg som
spiller både jazz og blues. Jakob
Dyrbye og Nicolai Selck er aftenens
værter og lægger op til jam.Senior
backuppen er Claus P.
19.30: Harmonien, Møllergade 36,
Svendborg.

DANSER
MED
DRENGE
20.30: Arkaden,
Vestergade 68,
Odense C.

1. Fede Finn & Funny 
Boyz: De fedeste (1)
2. Dolly Parton: The Very
Best of (2)
3. Johnny Madsen: Spid-
sen af kuglen (NY)
4. Thomas Helmig: Hel-
mig herfra (5)
5. Volbeat: Rock the Rebel Metal the
Devil (4)
6. Bryan Ferry: Dylanesque (3)
7. Nephew: Intercom kom ind (8)
8. Everybody’s Talking: Talk of the
Town (24)
9. Alphabeat: Alphabeat (6)
10. Nelly Furtado: Loose (10)
11. Hanne Boel: Private Eyes (7)

12. Justin Timberlake: Future-
sex/Lovesounds (12)
13. Dixie Chicks: Taking the
Long Way (23)
14. Sko/Torp: Glorious Days
the Very Best of (14)
15. Amy Winehouse: Back to
Black (11)

16. Norah Jones: Not Too Late (16)
17. James Sampson: The Best of Me
(NY)
18. Diverse: Lille Nørd (15)
19. Diverse: Dansk Melodi Grand Prix
2007 (9)
20. Nik & Jay: 3:Fresh-fri-fly (13)

M E S T  S O L G T E  P L A 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. 

K R I T I K K E N

”

”AFTENLAND EXPRESS”
Jens Unmack

★★★★★✩
Tekster og toner er
åbne og iltende som
opsmækkede vindu-
er, når Jens Unmack
på sit andet album
tager på en stem-
ningsfuld rejse ind i
rock’n’roll.
Dorte Hygum 
Sørensen,
Politiken

★★★★✩✩
Jens Unmack lader
Love Shops behageli-
ge poplyd smitte af
på sit andet soloud-
spil, der desværre og-
så levner plads til en-
kelte overflødighe-
der.
Kasper Schütt 
Jensen,
Jyllands-Posten

★★★★✩✩
Kantklipperen skal
frem næste gang,
hvis Unmack ikke vil
risikere at ende i et
musikalsk dødvande
som det, Love Shop
gik på grund i.
Niels Nørgaard,
Fyens Stiftstidende

”WE WERE DEAD BEFORE
THE SHIP EVEN SANK”
Modest Mouse 

★★★★✩✩
Amerikanske Modest
Mouse vælter ikke
hitlisterne, men er på
mange måder inspi-
rationskilde og so-
nisk forbillede for
mange af de nyeste
bands.
Kim Skotte,
Politiken

★★★★✩✩
Hvis man foretræk-
ker den enkle lige-
fremme rockformel,
skal man holde sig
væk fra amerikanske
Modest Mouses nye
album.
Peter Schollert,
Jyllands-Posten

★★★★✩✩
Isaac Brocks maniske
vokal hører stadig til
den slags, man enten
elsker eller hader.
Henrik Queitsch,
Ekstra Bladet

”BRETT ANDERSON”
Brett Anderson

★★★★✩✩
Efter 10 års ligegyl-
digheder har Brett
Anderson genfundet
den gode melodi på
en overraskende
stærk solodebut.
Kasper Schütt 
Jensen,
Jyllands-Posten

★★★★✩✩
39 år gammel har
han ikke længere vre-
den og hedonismen i
sig, men han har sta-
dig den smerte og
den nerve, der gør
ham til sin genera-
tions bedste og mest
inderlige sanger. 
Thomas Søie 
Hansen,
Berlingske Tidende

★★✩✩✩✩
Efter triumfen med
de første to-tre Sue-
de-plader fortsætter
Brett Anderson den
kunstneriske nedtur,
nu i eget navn. To
hæderlige sange er
simpelt hen ikke nok.
Henrik Queitsch,
Ekstra Bladet

K O N C E R T E R

Hvis man ikke har hørt det
dansable og humørafsmitten-
de nummer ”Fascination”, så
er det ikke meget radio, man
lægger ører til for tiden.

For Alphabeat, der er ga-
rant for rasende, rare rytmer
og 1980’er-popreminiscenser
i en lind strøm, har skabt no-
get så sjældent som et godt
gammeldags, vaskeægte hit. 

- Der var ingen af os, der
tænkte på, at det var et
”smash-hit”, da vi stod i øve-
lokalet hjemme i Silkeborg.
Men efterhånden som vi spil-
lede det for folk, så kunne vi
godt mærke, at de var meget
positive og syntes, det skilte
sig ud.  Personligt synes jeg
naturligvis, at alle numrene er
gode, men jeg har da ikke no-
get imod, at vi er kendt som
”Fascination”-bandet. Bare
folk samtidig husker på, at vi
har lavet en hel bunke gode
sange foruden den, siger An-
ders Bønløkke.

Den 22-årige guitarist,
tekstforfatter og engelsk-
samt journaliststuderende

har lidt svært ved at finde sig
tilrette i rollen som popstjer-
ne.

- At være popstjerne i Dan-
mark er lidt en underlig ting.
Det er jo lidt en leg, hvor vi
seks medlemmer for tiden le-
ger stjerner, og nogle så leger
vores fans. Det er jo ikke nær
så seriøst som i USA og Eng-
land, men det bevirker for mit
vedkommende, at det er en
meget sjovere leg at deltage i.

Aura over 80’erne
Selv om de er seks mand i
bandet, så er det guitarist An-
ders Bønløkke, der er man-
den bag de muntre melodier
og fængende tekster.

Den personlige inspiration
kommer med hans ord fra
den ældre popmusik, der
håndværksmæssigt er i top,
men samtidig kan høre hjem-
me i den lidt kitchede afde-
ling, hvor eksempelvis
Wham! og David Bowies
”Lets Dance”-plade befinder
sig.

Da bandets medlemmer al-

le, på nær en 19-årig purk, er i
starten af tyverne, kan deres
forkærlighed for 80’er-pop-
pen ikke tilskrives nostalgiske
tendenser.

- Jeg tror, at vi har kastet os
over musikken fra den perio-
de, fordi der er en vis aura
over den. Det gør det ekstra
sjovt at arbejde med, når man
er på afstand af det, fordi man
ikke selv har oplevet perio-
den. På den måde kan man
dykke mere ned i det og bruge
præcis de elementer, som pas-
ser ind i vores musik, fortæl-
ler Anders Bønløkke.

Alphabeat er efter hans me-
ning mindst lige så meget ly-
den af Silkeborg som Køben-
havn. 

- Det er naturligvis min helt
personlige fremstilling, men
jeg kan sagtens høre provin-
sen, hvor der ikke sker det
helt vilde, når man er teena-
ger, i vores musik. Og når jeg
siger vores musik, selv om jeg
skriver teksterne, så er det na-
turligvis fordi, at vi gør num-
rene til hele bandets sange i

øvelokalet, konstaterer den
22-årige tekstforfatter.

Bevist letbenet 
Anders Bønlykke tilstræber
ikke at pakke en masse bud-
skaber ind i Alphabeats mu-
sik. Det passer ikke til for-
men.

- Det er svært med tekster i
den her genre, fordi det be-
vidst er meget letbenet musik.
Vi vil helst undgå, at det vir-
ker for dybsindigt, og det gør
det vist heller ikke. Men ind
imellem lykkes det da at snige
noget tyngde i popmelodien,
siger Anders Bønløkke.

Café Kræz, 
Odense, 
torsdag kl. 23.00

POPSTJERNE ER EN

Alphabeat består af:

Anders SG Nielsen:
sang

Stine Bramsen: sang

Anders Bønløkke: 
guitar

Rasmus Nagel: 
keyboard

Anders Reinholdt:
bas

Troels Hansen: 
trommer

Alphabeat fra Silke-
borg vandt Livecon-
test under navnet
Sodastar, inden de
flyttede til Køben-
havn og fik nyt navn

De blev signet af 
Copenhagen Records
og fik udgivet singlen
”Fascination” 

Singlen har opnået
guldstatus for sit
downloadsalg 

Kilde: www.gaffa.dk

F A K T A

ODENSE: Første lørdag i april er

traditionen tro dagen for den ene

af de halvårlige cd- og plademes-

ser i Odense. Denne 42. gang er

messen tilbage på det nyrenove-

rede Posten.

De forbedrede pladsforhold be-

tyder, at messen er langt større

end tidligere. Over 100 stande

stiller op på mellem kl. 11-16, og

dermed markerer den odensean-

ske plademesse sig som en af de

absolut største i landet. Der bydes

på et stort udbud af vinylplader,

cd’er og dvd’er fra landets bedste

brugtpladeforhandlere og stor-

samlere. Alle genrer fra 1950’er-

nes rockabilly til nutidens elektro-

niske strømninger - og sjældne

udgivelser, som aldrig har været i

en pladebutik - er repræsenteret

på brugtplademessen.

PLADEMESSE TILBAGE 

VISIT FRA MEMPHIS

ODENSE: Coverbandet Best of

Bowie forsøger at give publikum

et koncertsus med rocklegendens

udødelige musik. Lørdag kl. 20.00

optræder de på Magasinet.

Best of Bowie fører tilskuerne

gennem sangerens mange stilar-

ter og stemninger i sange som

”Ziggy Stardust”, ”Let’s Dance”

og ”New Killer Star”. 

- Man skal ikke forvente øjen-

skygge og glimmertøj, men en

kærlig tolkning af musik, som vir-

kelig fortjener at blive spillet live,

fortæller bandets sanger Martin

Stokbro.

BEST OF BOWIE

ODENSE: På Junckers akustiske

tour, der gæster AliBi fredag kl.

23.30, vil guitaristerne Kasper Sø-

derlund og Jonas Breum skiftes

til at træde ind ved siden af Chris-

tian Juncker og erstatte Jakob,

som ikke længere er med i Junc-

ker. Repertoiret kommer som ud-

gangspunkt til at spænde over

”Snork City”, ”Det Sorthvide Ho-

tel” og en række dugfriske sange

fra det kommende soloalbum.

Men der bliver muligvis også

plads til lytterønsker og kendte

sange.

AKUSTISK JUNCKER DANCEPOP
Alphabeat: ”Alphabeat”
★★★★✩✩

Alphabeat kender festens al-
fabet fra A til Z. De ved, hvad
der skal til for at kickstarte
danseskoene. Men lige som
de fleste fester starter album-
met rigtig godt og dør så
efterhånden langsomt ud.  De
flotte drinks bliver til kedeli-
ge sjatter, og på et tidspunkt
vil man bare gerne i seng. 

Pladeselskabet har klogt
nok valgt at lægge de to store
hitsingler ”10.000 Nights of
Thunder” og ”Fascination”
først på albummet. Det er så-
dan, vi allerede kender og el-
sker Alphabeat og helt sikkert
de to største grunde til, at
man i første omgang overho-
vedet har købt pladen. Men
når Alphabeat har brændt
krudtet af på starten af al-
bummet, begynder de så småt
at køre en smule i tomgang
med numre som ”Rubber Bo-
ots/Mackintosh”, der iblan-
det et par danske fraser kunne
være skrevet af Nephew. Med
andre ord et stilskifte midt på
pladen. Det lidt for teenage-
agtige nummer ”Boyfriend”

sparker heller ikke rigtigt
yderligere liv i festen - allige-
vel får man lyst til at blive lidt
endnu. 

De fortjener det
For bandet har en række
åbenlyse talenter både mu-
sikalsk som vokalt. De spiller
bogstaveligt talt på mange
tangenter, og Stine Bramsen
og Anders Nielsen har nogle
solide stemmer, der klæder
hinanden rigtig godt. Sekstet-
ten fra Silkeborg fortjener
fuldt ud den airplay og den
succes, de foreløbigt har fået.
De er charmerende og karis-
matiske, og de relancerer
80’erne på en måde, så man
ganske enkelt ikke kan holde
fødderne i ro. 

Næste morgen vågner man
op, og husker det som en rig-
tig god fest uden de store
skandaler - men omvendt
heller ikke det helt store kli-
maks. 

”Alphabeat”,Copenhagen 

Records. 

SÅ ER DER FEST, FOLKENS  
Den kvindelige sanger Stine klarer det i stiv arm,

at hun er omgivet af fem fyre.
- Det tager hun sgu’ meget cool. Der kommer ikke
til at gå Aqua i den. Ikke på den front i hvert fald,
understreger Anders Bønløkke, der dog ikke ville

have noget imod at slå igennem internationalt.
FOTO: MICHAEL ELLEHAMMER

SJOV LEG

Silkeborg-bandet Alphabeat har fundet melodien
med storsmilende og uforpligtende partymusik

Alphabeat ved,
hvordan man
starter og slutter
en fest

AF SIMON STAUN

sim@fyens.dk

ODENSE: Fredag aften kl. 21.00

gæster Earl Tho-

mas fra Mem-

phis, Tennessee

Jazzhus Dexter.

Hans karismatis-

ke udstråling og

kombinationen

af blues, rock,

soul og funk  løf-

tede sidste gang stemningen til

uanede højder. 

”Han er et af de mest underhol-

dende mennesker, du nogensinde

vil møde. Jeg skal sige dig en ting,

jeg virkelig tror på. Jeg tror, at

den her fyr kan gøre det, ikke

bare hvis han får en halv chance,

men hvis han bare får et lille bitte

hjørne af en chance. Og det er alt-

så ikke bare noget jeg finder på”,

har kollegaen Ike Turner udtalt.

AF SUSANNE SIIG
PETERSEN

ssp@fyens.dk

”

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


