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musik interview

�Foto: Ole Friis.

Odense: Tag på torvemarked efter 
grøntsager og kom derefter ind og lyt 
til klassisk musik. Det er tanken bag 
Odense Symfoniorkesters serie af gra-
tiskoncerter, der går under navnet 
”Grøntsagskoncerter”. Onsdag den 
18. juli er det to af symfoniorkestrets 
bratschspillere og en basunist, der skal 
levere musikalsk næring til publikum. 
Konferencier ved alle koncerterne er 
ligesom de foregående år Jesper Ro-
senkilde, der til daglig selv er basunist 
i Odense Symfoniorkester. Koncerten 
starter kl. 11.30 i Odense Koncerthus.
(ihna)

Sund musik  
til sjælen

�Foto: Peter Leth-Larsen

Odense: Den regerende førsteme-
ster af dansk kærlighedspop, Rasmus 
Seebach, kommer til Odense og giver 
koncert. Da den storsælgende sanger 
tidligere i år var forbi Odense for at 
synge, blev billetterne solgt så hurtigt, 
at koncerten blev rykket til større lo-
kaler. Denne gang er koncertrammen 
Amfiscenen ved Brandts, hvor manden 
bag ørehængerne ”Engel” og ”Den 
jeg er” ganske givet vil blive modta-
get af et publikum med en del kvinder 
iblandt. Koncerten finder sted fredag 
den 13. august kl. 20. (ihna)

Populær pop-engel 
til Odense

Odense: Et af Roms musikalske kraft-
centre er kirken Sct. Pauls Within the 
Walls, der er ledet af den italienske 
organist Stefano Vasselli. Han er ud-
dannet fra musikkonservatoriet i Rom, 
ekspert i fransk orgelmusik fra ro-
mantikken og så er han kæreste med 
en fynsk pige. Udover kærlighed har 
han også en forbindelse til Danmark 
i kraft af et samarbejde med Randers 
Kammerorkester og har givet adskil-
lige koncerter på dansk grund. Næste 
gang er i Vor Frue Kirke i Odense den 
12. august klokken 17, hvor han spiller 
høstkoncert. (ihna)

Romantik  
fra Rom til Fyn 

Den farverige og uortodokse sangerinde 
Aura har netop optrådt i Østrigs hoved-
stad Wien. Hun mødte blandt andre Su-
sanne Vega, Whoopi Goldberg og Bill 
Clinton. Faktisk landede hun nærmest 
oven i den tidligere amerikanske præsi-
dent, da hun arriverede på usædvanlig 
vis.

- Jeg blev løftet 50 meter op i en kran 
over parlamentet i Wien og sænket ned 
over publikum. Jeg landede stort set 
oven på Bill Clinton iført en seks meter 
lang kjole og med seks artister fra Cirque 
du Soleil, der lavede akrobatik, hæn-
gende i et bælte rundt om mit liv. Det var 
helt vildt. I sådan en situation går det op 
for mig, hvor langt jeg er nået, og hvor 
begivenhedsrigt mit liv er lige nu, fortæl-
ler Aura.

Hun føler sig særdeles privilegeret og 
nyder hvert et sekund af spektakulære 
øjeblikke som disse.

- Ind imellem tænker jeg, det er ufatte-
ligt, jeg kan få lov til at opleve det her, når 

jeg bare er en pige fra Bornholm med en 
guitar, siger hun ydmygt.

Ekspressionistisk barn
Selv om der kunne synes at være en ret 
stor forskel på den omtalte koncert og 
den, der foregår i aften i Kongens Have, 
hvor Aura nærmest spiller på en blok-
vogn, sætter hun lige stor pris på begge 
dele.

- På en måde er der sgu ikke den store 
forskel. Mit engagement bunder i kær-
lighed til både musik og mennesker, og 
et eller andet sted er mit mål bare at spil-
le for nogen. Så kan der være alle mulige 
grader af show, alt efter for hvem og hvor 
man optræder, forklarer Aura.

Når alt kommer til alt, skal man kunne 
spille for 30 mennesker på en bar, er hen-
des filosofi. For hvis man ikke kan vinde 
publikum dér, gør man det heller ikke 
på de store scener. I hvert fald ikke med 
hendes type musik, hvor fortællingen 
betyder meget for helhedsindtrykket.

Det er dog ikke kun sangene, der fyl-
der meget i hendes virke som musiker og 
show-woman. Stort set alt, hun kan ka-
ste sig ud i, bliver udforsket.

- Jeg er meget ekspressionistisk og 
skaber selv alt fra min musik og min på-
klædning til mine musikvideoer. Jeg be-
stemmer alt selv, for ellers gad jeg ganske 
enkelt ikke. Derfor skal dem, jeg arbej-
der sammen med, helst kunne se idéen 
med mine idéer, understreger Aura, der 
lige siden hun var barn tegnede sine egne 

Aura 
svævede 
over 
Clinton

At Aura er målrettet, illustreres af, 
at hun har lært tysk det seneste år, 
fordi hun ville vide, hvad der foregik 
omkring hende, når hun optrådte 
i de mange tyske tv-shows. Nu er 
turen kommet til Frankrig, og med 
Auras nysgerrighed og determina-
tion er der en god chance for, at hun 
også mestrer det franske om et år.

■■ En■af■de■største■stjerner■netop■nu■
i■Tyskland■hedder■Aura■Dione.■En■enkelt■af■
hendes■sange■er■hørt■70■millioner■gange■på■
Youtube.■I■aften■optræder■hun■i■Kongens■
Have■i■Odense
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koncerter rytmisk

torsdag
Open Groove Jam: Café Kræz, Grå-
brødre Plads 6, Odense.
Torsdagskoncert: Aura og Billy 
Cross m/band. Kl. 19: Kongens Have, 
Østre stationsvej 18, Odense. 
Robert spiller: Kl. 21: Slotskroen, 
Nørregade 54, Odense.

fredag
Swing’n Friday Party:Froggy´s Cafe, 
Vestergade 68, Odense C.
Funky Fridays:Café Kræz, Gråbrødre 
Plads 6, Odense C.
Loungemusik: Professionelle dj’s og 
dj-elever fra Korsløkke ungdoms-
skole leverer musikken. Kl. 12-18: 
Kongens Have, Østre stationsvej 18, 
Odense.
Guitardrengene Mads og Morten: 
1 times sejltur fra Munke Mose le-
vende musik. Kl. 17 og 18: Odense 
Aafart, Filosofgangen 26, Odense.
Rasmus Seebach: Kl. 20: Amfisce-
nen, Amfipladsen ved Brandts Klæ-
defabrik, Odense.
Pat Kelly: Kl. 22-01: Eydes Kælder, 
Kongensgade 31, Odense.

lørdag
Tequila Latin band: Café Kræz, Grå-
brødre Plads 6, Odense.
Jazz på Odense å: Livekoncert på 
åfarten. Fra Munke mose kl. 13, 14, 
16, og 17. Fra Fruens bøge kl. 16.30 
og 17.30: Odense Aafart, Filosofgan-
gen 26, Odense.
Stomp med Habengoods: Perfor-
mergruppe viser dans med elemen-
ter af visuel komedie og stomp. Kl. 
11: Vestergade, Odense. 
Sambafest: Optog i Assens. Heref-
ter fest i Tobaksgaarden med bl.a. 
Copenhagen Steelband. Kl. 12-19: 
Tobaksgaarden, Tobaksgården 7, 
Assens.
Loungemusik: Professionelle dj’s og 
dj-elever fra Korsløkke ungdomssko-
le leverer musikken. 12-18: Kongens 
Have, Østre stationsvej 18, Odense.
Samba- og salsashow: Kl. 13: 
Froggy´s Cafe, Vestergade 68, 
Odense.
James Young: Kl. 13-15: Vintapper-
stræde, Odense.
Frokost 60’er rock: Les Mann, Arons, 
Black Batmen og Jacksons Garden. 
Kl. 13-17: H.C. Andersen Skoven, Ad-
gang fra p-plads på Svendsagervej v. 
Åsum, Odense.
Aflyst - Hit med Assens : Kl. 14: 
Plums Gaard, Østergade 38, Assens.
Jazz for fulde sejl: Suburban Jazz-
band. Kl. 14-17: Havnetorvet, Østre 

Mole, Bogense.
Odense Banden med Erling Kro-
ner og hemmelig gæst: Kl. 14-17: 
Restaurant Carlslund, Fruens Bøge 
Skov 7, Odense.
Dessert Track: Country aften m. 
musik. Arne B., Vestergade 10 A, 
Svendborg.
Leonard Cohen World Tour 2010: Kl. 
20: Engen ved Fruens Bøge, Skoval-
leen, Odense SV.
Foo-Foo: Eksperimenterende jazz. 
Kl. 20: Helnæs Gl. Præstegaard, 
Stævnevej 7, Ebberup.
Single Rock Maskinen: Forskellige 
kunstnere, bl.a. DJ Brian. For 30- 55 
årige. Kl. 20-02: Kulturmaskinen, 
Farvergården 7, Odense C.
Pat Kelly: Kl. 22-01: Eydes Kælder, 
Kongensgade 31, Odense.
Gasoline: Kvinder der spiller Gaso-
lin. Kl. 20: Tobaksgaarden, Tobaks-
gården 7, Assens.
Kerteminde Havnefest: Levende 
musik på kroerne. Lør kl. 12-02 søn 
09-23: Fiskerihavnen, Dosseringen, 
Kerteminde.

søndag
Søndagskoncert: Abizza Band og 
Vincent: Musiker fra Ghana med 
Gert Vincent fra Lillholt Band. Kl. 
15-17: Amfiscenen, Amfipladsen ved 
Brandts Klædefabrik, Odense.
Nyborg Slotskoncerter: Martin Hall 
og band. Poetisk salonkoncert. Kl. 
19.30: Nyborg Slot, Slotsgade 34, 
Nyborg.

tirsdag
Tappenstregen: Med fløjter og trom-
mer besøger Tappenstregen restau-
ranter. Kl. 19: Skillerhuset, Adelgade, 
Nyborg.
Gospelkoncert : Steve Cameron 
synger æreskoncert for sin mor Etta 
Cameron. Kl. 19.30: Baptistkirken i 
Odense, Klosterbakken 11, Odense.

onsdag
Spillemandsdans: Fællesdans med 
Folkemusiklauget Fynboerne. Kl. 19-
21: Engen ved Fruens Bøge, Skoval-
leen, Odense.
Visesang: Fællessang med Odense 
Viseforening. Kl. 19.15-21.15: Blom-
sterklubben, Bolbro Ældrecenter, 
Stadionvej 50 K, Odense. 
Ansgar Orgelsommer: Gabor Nagy, 
Ungarn: Kl. 19.30: Ansgars Kirke, 
Sdr. Boulevard 1, Odense.

Denne oversigt er redigeret af Ida 
Nathan, 65 45 51 66, kulturlister@
fyens.dk

koncerter klassisk

torsdag
Høstkoncert: Organist Stefano Vas-
selli, Rom. Kl. 17: Vor Frue Kirke, 
Frue Kirkestræde 10, Odense

søndag
Sommerkoncerter på Krengerup: 
Ronimus Wolf Duo Extented spiller 
barok musik på guitar, lute, cembalo. 
Kl. 19.30: Krengerup Slot, Krenge-
rupvej 96, Glamsbjerg.

mandag
Debutkoncert: Anders Lynghøj, 
slagtøj: Kl. 19.30: Syddansk Musik-

konservatorium og Skuespillerskole, 
Islandsgade 2, Odense.

onsdag
Grøntsagsarrangement: Dirigent: 
Jesper Juul Solister: Rafael Altino, 
bratsch. Gregory Aronovich, bratsch. 
Robert Holmsted, basun Konferen-
cier: Jesper Rosenkilde. Kl. 11.30: 
Odense Koncerthus, Claus Bergs 
Gade 9, Odense

Denne oversigt er redigeret af Ida 
Nathan, 65 45 51 66, kulturlister@
fyens.dk

Mest solgte plader
Listen viser de 20 mest solgte plader i sidste uge, opgjort af IFPI.  
Tallene i parentes viser placeringen på sidste uges liste.

1. Rasmus 
Seebach: Ras-
mus Seebach (1)
2. Medina: 
Velkommen til 
Medina (2)
3. Kim Larsen: 

Mine damer og herrer (4)
4. Robyn: Body Talk pt. 1 (6)
5. Helene Fischer: Best Of Helene 
Fischer (5)
6. Lady Gaga: The Fame Monster (8)
7. Eminem: Recovery (9)
8. Hansi Hinterseer: The Danish Col-
lection (15)
9. Pink: Funhouse (9) 

10. Soundtrack: Bob Bob Bølle-Bob - 
Alle tiders helt (10)
11. Medina: Welcome to Medina (NY)
12. Lisa Nielsson: En jubileums-
samling (3)
13. Shu-bi-dua: 1-9 Boks (13)
14. P!nk: 4cd Boks (14)
15. Enrique Iglesias: Euphoria (167
16. De Glade Sømænd: Havnens 
Fristelser (16)
17. Rossi Semino: Einmal ja, immer 
ja - Danish Edition (11)
18. Justin Bieber: My Worlds (18)
19. Katie Melua: The house (21)
20. Trentemøller: Into The Great 
Wide Yonder (36)

Aura Dione tror ikke, at mange dan-
skere er klar over, hvor stor succes 
hun rent faktisk har i udlandet. Hun 
er dog i tvivl om, hvorvidt det er vig-
tigt for hende, at de overhovedet ved 
det. Foto: Signe Vilstrup

kjoler og fantastiske rober, som hendes 
mor efterfølgende syede på sin Singer-
symaskine.

- Det er en kæmpe interesse for mig 
og en helt anden måde at udtrykke sig 
på end gennem musikken. Jeg tænker 
ikke så meget over, at min påklædning er 
meget fantasifuld og anderledes. Det er 
bare sådan, jeg er, konstaterer hun.

500 dage i et år
Så travlt som den 25-årige sangerinde 
har for tiden, burde der være 500 dage i 
et år og ikke de 365, som hun synger om i 
hittet ”I Will Love You Monday”

- Det er lidt som om, jeg har sat mig 
op på en vild hest, der rider i galop. Jeg 
holder bare fast, så godt jeg kan, fortæl-
ler Aura.

Hun har dog ingen intention om at 
kaste sig af hesten. For selv om det går 
rigtig stærkt, er det præcis dette liv, hun 
har drømt om, siden hun var en lille pige 
på Bornholm.

- Det er alle mine idéer og drømme, 

jeg kan få ført ud i livet, så jeg føler mig 
meget privilegeret, fortæller Aura.

Hendes dagligdag er på ingen måde 
typisk for en dansk kvinde på hendes 
alder. Men for hende selv er det faktisk 
dagligdag at rejse uafbrudt rundt og al-
drig rigtig falde til ro.

- Jeg tror aldrig, jeg har haft et almin-
deligt liv. Det har altid været meget hek-
tisk, selv om der nok er kommet en smu-
le mere action de seneste år, hvor jeg har 
spillet rigtig meget i udlandet. Jeg har 
lige talt mine flybilletter for første halv-

del af 2010. Der var 112, hvilket er en del, 
underdriver Aura.

Hun har aldrig stået eller siddet stille. 
Såvel skæbnen som hende selv skal kon-
stant udfordres. Det betyder, at der er 
ting og begivenheder, hun går glip af.

- Jeg kan ikke holde lang sommerfe-
rie og deltage, når mine veninder holder 
barnedåb eller bryllup. Det kan jeg først, 
når jeg engang er færdig med at leve den 
her drøm ud. Jeg vil på ingen måde sige, 
jeg giver afkald på noget, fordi jeg elsker 
mit liv, mit arbejde og de mennesker, jeg 
optræder for. Der har ikke været én ene-
ste dag endnu, hvor jeg ikke har elsket at 
spille, fryder Aura sig.

Torsdagskoncert i Kongens Have,  
torsdag 12. august:  
Aura samt Billy Cross med band

Aura Dione� er født i New York den 21. januar 1985. Hendes mor er fær-
øsk/fransk, og hendes far er spansk/dansk. De sejlede jorden rundt, 
indtil Aura var syv år, hvor de flyttede til Bornholm.
I de�ce�mbe�r 2009 udgav Aura sit debutalbum “Columbine”, hvor en ny 
version af “I Will Love You Monday” kaldet “365” blev førstesingle. Hun 
strøg direkte til tops på Itunes, og efter bare to uger lå hun nummer 1 
på den samlede tyske singlesalgsliste samtidig med, at hun var num-
mer 1 på airplay, hvilket aldrig er sket før for en dansk kunstner. Det 
medførte, at Aura skulle medvirke i stort set ALLE tyske tv-shows
Se� e�t par af de  mest spektakulære optrædener her:
 www.youtube.com/watch?v=_MDeokEZ2ZA&feature=related
 www.youtube.com/watch?v=VXHrV22n3IM.
Frankrig e�r næste� land,� Aura skal forsøge at erobre og derefter går 
turen forhåbentlig til Storbritannien og USA.
Aura modtog i februar 2009 to priser ved Danish Music Awards (Årets 
kvindelige artist og årets pop-udgivelse).
Sange�n ”I Will Love You Monday” er spillet 70.000.000 gange på You-
tube. 
www.auradione�.com

Aura Dione�

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

[ Jeg har altid set verden gen-
nem meget farverige solbriller, 
så jeg måske har set masser af 
farve, hvor andre kun kan se 
grå. Jeg har et rigtigt lyst sind og 
er ikke bange for noget. Det kan 
være gode egenskaber, når man 
gerne vil erobre hele verden.
Aura


