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At stå imellem 92 knaldkom-
petente medlemmer at The
Royal Philharmonic i selve
Abbey Road- studierne i Lon-
don kan bevæge de fleste. Og-
så irske Chris de Burgh, der i
1980’erne spillede stadion-
koncerter for titusinder af
mennesker i kølvandet på
storsællerterne ”Lady In
Red”, ”Don’t Pay the Ferry-
man” og ”Missing You”.

- Det var en hel unik ople-
velse at optage seks af mine
nye sange med så prominente
musikere, og jeg håber, at lyt-
terne kan få bare tilnærmel-
sesvist den samme fornem-
melse, som jeg fik, siger Chris
de Burgh, der på albummet
”Storyman” har benyttet sig
af mange vidt forskellige
kunstnere. 

Blandt andet har han fået et
russisk kor, en egyptisk sanger
og en afrikansk trio til at hjæl-
pe sig, så han rammer den
helt rigtige stemning i album-
mets forskellige ”scener”.

- Fra første sekvens skulle
lytteren gerne blive sendt af
sted på en filmisk rejse med
musikken som fartøj. Første
stop er hos en romersk soldat,
der drømmer om at komme
tilbage til Pompeji, lige før
Vesuv går i udbrud i år 79.
Derefter fortsætter rejsen til
1500-tallets Frankrig, 1800-
tallets England, Leningrad i
1941 og Afrika i dag. Hele for-
målet med denne plade er at
lade lytterne se en film, hvis
de lukker øjnene, forklarer
Chris de Burgh.

Derfor har han brugt meget
tid på at få skrevet sangene
sammen, så de nærmest ud-
gør et filmmanuskript og be-
vidst skrevet de fulde histori-
er i coveret, så man selv kan
læse baggrunden for sangene.

- Jeg læste historierne højt
under indspilningerne med
The Royal Philharmonic. Det
var fantastisk at se, hvordan

92 voksne mennesker levede
sig ind i fortællingerne på
samme måde som børn, der
får læst godnathistorie op.
Børn ser jo ikke på oplæseren,
men lader deres store øjne
svæve væk og ud af vinduet til
deres egen drømmeverden.
Præcis sådan må folk gerne
reagere, siger Chris de Burgh.

Tidløst musik
Han håber på, at folk vil tage
hans tilgang til musik med en
tydelig påvirkning fra filmens
verden til sig. Og skulle det
fænge eller inspirere unge
musikere, ville det glæde
ham.

- De er næsten alle sammen
påvirket af Beatles, Eagles og
Dylan. Så i den henseende har
intet ændret sig de seneste 30
år lige bortset fra, at musik-
ken er blevet en tand dårlige-
re. Den elektroniske påvirk-
ning har nemlig betydet, at
der mangler passion, sjæl og
hjerte i musikken. Og for at
være helt ærlig, så kunne et

barn skabe det meste uden
problemer, konstaterer Chris
de Burgh.

Han understreger, at det ik-
ke er en gammel mands galde,
der flyder over, men en kon-
statering, der hviler på en åre-
lang karriere.

Sjovt nok føler han ikke, at
han på nogen måde skal kon-
kurrere mod de unge med
”Storyman”.

- Jeg befinder mig nærmest
i et parallelunivers, og man
skal huske på, at folk ikke
stopper med at købe musik,
når de krydser 25 år. Det, der
sker, er bare, at de kan gen-
nemskue det helt igennem
horrible musik, som man bli-
ver præsenteret for i musik-
butikkerne. Derfor kan mere
tidsløst musik som mit for-
håbentligt gøre sig gældende i
en kultur, der er ufatteligt fo-
kuseret på det enkelte hit
frem for helheden på et al-
bum.

LÆS MERE OM CHRIS DE BURGH:

www.cdeb.com

Filmisk verdensmusik
Den irske sanger Chris de Burgh
blev kendt med hittet ”Lady In
Red”. Nu kaster han sig over
symfonisk pop med historisk
perspektiv

” Når man er familiefar, så har man sgu ikke så meget
lyst til at bruge 10.000 kroner på nogle tusser på armen. Så
vil man hellere bruge de penge på en tur til Kreta.

Allan Vegenfeldt fra The Sandmen,

om det vilde liv som rockstar-familiefar (Politiken)

SCENE: I denne sæson går ”Tørklædemonologerne” sejrsgang på landets tea-

terscener. På Edison er det Maibritt Saerens, Mette K. Madsen og Anne Marie

Helger, der lægger stemmer til 18 vidt forskellige kvinders bud på tro, fordom-

me og kvindelig selvforståelse. Det er Vibeke Bjelke, der har instrueret forestil-

lingen. Til november har Odense Teater premiere på monologerne i Kasper

Wiltons iscenesættelse.

TEATER MED TØRKLÆDE

R’N B
Janet Jackson: ”20.Y.O.”
★★✩✩✩✩

20.Y.O. står for 20 Years Old. Og netop

så gammel er Janet Jacksons musikal-

ske karriere. Altså er det ikke divaens

egen alder, der hentydes til i titlen på det nyeste udspil.

Selv om man på baggrund af teksterne forledes til at tro

det: ”‘Cause I’m sneaking out to play tonight, gonna take a

taxi ride, have fun with you, it feels so good, I can’t wait”,

lyder ganske enkelt malplaceret sunget af en 40-årig, hvis

stemme dog kompenserer lidt for teksternes indhold.

Emilie Fuglsang

Janet Jackson - 20.Y.O.

FOLK
Murder: ”Stockholm Syndrome”
★★✩✩✩✩

Pladeselskabet bruger både Nick Drake

og en sen Johnny Cash i deres for-

skræp til ”Stockholm Syndrome”. Det

kan der være noget om, men der er ik-

ke meget den bevægende, indfølt Cash over ”Jacob Bel-

lens karakteristiske stemme”. Han præsenterer alle sange-

ne med noget, der lyder som stoppet næse og en knejsen-

de distance på kanten af ligegyldighed. Og det er kun na-

turligt, når sangene erså ens, som de er.

Peter Andersen

Knejsende distance 

METAL/GOTH
Evanescence: ”The Open Door”
★★✩✩✩✩

Håndværket er der bestemt ikke noget

i vejen med. Men Arkansas-bandet har

ikke rykket sig en meter, siden debutal-

bummet ”Fallen” fra 2003. Derfor

fremstår pladen næsten ironisk, fordi metalgenren har ryk-

ket sig så meget i mellemtiden uden at kvartetten tilsyne-

ladende har opfattet det. De tæsker stadig løs med tunge

riff, skønsang og vidtløftige omkvæd, der slet ikke kan hol-

de sig på vingerne. Der er meget lidt variation i numrenes

opbygning, og derfor smelter de sammen til en ligegyldig

klump. (Sony BMG) Simon Staun

Ikke goth nok!

ELECTRO/HIPHOP
Kunstner: ”Titel”
★★✩✩✩✩

Det britisk electrorapband Freestylers

indleder deres sjette studiealbum med

et statement om, at de er den ægte un-

dergrund. Og hvis man snakker under-

grund i jordlig forstand kunne det ikke være mere rigtigt.

Bandet hor boret sig ned gennem den musikalske muld, og

gravrøvet køkkenmøddingen fra halvfemsernes compilati-

ons. Pladen igennem får man ubehagelige associationer til

Fu:el, 2 unlimited og Bomfunk MC’s og kun enkelte numre

rammer et acceptabelt niveau, som ”Security”, ”Pocketful

of Sadness” og ”Turn to Dust”. Der er heldigvis alt for me-

get god musik på pladepushernes hylder i disse dage, til at

nogen bør bruge tid på dette album.

Niels Nørgaard

Compilationfyld med få lyspunkter 

ROCK
Juliette And The Licks: ”Four On The
Floor”
★★★★✩✩

Juliette Lewis fortsætter, hvor hun slap

med debuten ”You’re Speaking My

Language”. Med en skøn vildskab og

en autentisk ligefrem stil. Sangene er bevidst skramlede

og matcher perfekt hendes hæse, sexede stemme. Man

skal ikke lytte længe for at forestille sig, hvordan hun vri-

der sig med mikrofonen i hånden på svedige rockere som

”Hot Kiss” og ”Sticky Honey”. Det kræver heller ikke man-

ge sekunder at se, hvordan selveste Dave Grohl går ber-

særk bag trommesættet. En lille rockperle, der ikke for-

søger at puste sig op til mere, end den er. (VME)

Simon Staun

Dejlig vildkat

AVANTGARDEROCK
The Mars Volta: ”Amputecture”
★★★★★✩

I deres hang til at skabe svært anti-

kommercielt, konceptuelt fusionsrock

trækker The Mars Volta  på en hel ræk-

ke inspirationer fra avantgardejazz til Pink Floyd over Radi-

oheads ”O.K. Computer” med tråde tilbage til halvfjerdser-

nes hashtåger. Men det udsyrede antager sine egne uro-

vækkende, majestætiske former i The Mars Volta ekstremt

stemningsmættede musikalske univers, og ”Amputecture”

antager efter nogle gennemlytninger karakter af et på alle

måder helstøbt og stort album, kun skæmmet af øjeblikke

mod slutningen, hvor tågen bliver uigennemtrængelig af

ekvilibristernes sporadiske hang til larmende instrumental-

onani. (Universal)

Peter Andersen

Udsyret med urovækkende former

Chris de Burgh kan især takke sin popularitet med popballaden ”Lady In Red”. I dag har
han kastet sig ud i langt mere ambitiøst projekt end ”almindelige” popsange. PR-FOTO.

Chris de Burgh blev født i 
Buenos Aires, Argentina, den
15. oktober 1948.

På grund af faderens job boede
han som barn på Malta, i Nige-
ria, Zaire og endelig i Irland,
hvor han bor i dag med sin
hustru og tre børn 

Hans første internationale gen-
nembrud kom i 1975 i Brasilien,
hvor hans debutsingle ”Flying”
formåede at ligge som num-
mer ét i 17 uger

”The Lady In Red” har vundet
seks ASCAP (Association of
Composers & Publishers)
Awards og er på Top 20 over de
mest spillede sange i Amerika
gennem en periode på 12
måneder

KILDE: WWW.ALLMUSIC.COM

WWW.CDEB.COM

FAKTA

SYMFONISK POP
Chris de Burgh: 
”The Storyman”
★★★✩✩✩

Strygerne og det storladne ar-
rangement ligger egentligt
usandsynligt godt til Chris de
Burghs mørke, følsomme
stemme med den verdens-
kendte, utilslørede sentimen-
tale klang.

Med seks numre indspillet
med Royal Philharmonic Or-
chestra  har han derfor fundet
de rette legekammerater til
sine sange, der tydeligt refe-
rerer tilbage til irsk folkemu-
sik i vemodig stemning og til
poppen i de fængende om-
kvæd. 

Dertil han han leget med
verdensmusikken og drysset
eksotisk instrumentering og
afrikanersang efter behov.

Og det er slet ikke dårligt

lavet. Som pophåndværker
har han ikke mistet grebet,
men det ender med at blive
som at spise creme brulée af
en suppegryde - alt for meget,
alt for sødt og tungt i maven. 

Det storladent filmiske ville
fungere fint som underlæg-
ningsmusik til ”Titanic 2” el-
ler som musical, men selv der
ville man savne det lille, lette
forløsende nummer. Som al-
drig kommer.

Hvor smukt det end er, slår
han så hæmningsløst på de fø-
lelsesfulde strenge, at resulta-
tet bliver, at lytteren begyn-
der at udvikle resistens  alle-
rede fra albummets andet
nummer ” One World”, der

er en ”forén verden”-agtig
sang a la Michael Jackson. 

Bare uden støn og skridthi-
veri, men udsat for de Burghs
let blævrende stemme.

Selv om de følgende
sørgmodige skæbnefortællin-
ger ikke er helt så kvalme, så
bliver det - selv for en følsom
gut, der kan blive våd i øjnene
over en kattekilling -  senti-
mentalt sukkerchok.

Peter Andersen

] Chris de Burgh: ”The Story-

man”, Playground Music

Sentimentalt

AF SIMON STAUN

sim@fyens.dk

Af MARIANNE KOCH

mko@fyens.dk

KRIMI
Sara Paretsky: ”Brandudsalg”
★★★★★✩

Jeg indrømmer det blankt:
Jeg har aldrig kunnet stå for
amerikanske Sara Paretskys
serie med Victoria Warshaw-
ski i hovedrollen som den
hårdtslående feministdetek-
tiv med et socialt hjerte af pla-
tin.

Det lyder måske som den
reneste kliché, men for det
første kan Paretsky gennem-

tygge  et plot,  så selv Dracula
bliver blød i gummerne, og
for det andet vil hun også no-
get mere end bare den spænd-
ende bog.

Tag nu krimien”Brand-
udsalg”:

Her indvilger VIC (V for
Victoria)  i at være basketball-
træner i sit barndomskvarter i
Sydchicago.

Det har hun ellers distance-
ret sig fra af både lyst og nød,
men nu må hun se i øjnene, at
fremtidsudsigterne for piger
og drenge i hendes barn-
domskvarter langt fra har for-
bedret sig, siden hun selv var

barn.
Det er ”Brandudsalg”s sto-

re force, at den sætter skil-
dringen af bunden i USA i
forhold til toppen af samme
USA på en mere end plausibel
måde.

For hvordan forholder det
sig egentlig mellem den store
multinationale self-made
mand  med rødder i under-
klassen og så de allerlaveste
arbejdere i hans milliardim-
perium?

Barnebarnet Billy får øje på
en afgrund så stor som  den
bundløse Marianergrav, og
det er nu op til VIC at formid-

le både kontakten mellem
den stenrige bedstefar, den
rådvilde dreng - og de mange
usselt betalte arbejdere, der
pludselig bliver arbejdsløse,
fordi deres arbejdsplads bli-
ver sprængt i luften.

Sara Paretskys beskrivelse
af, hvordan f.eks. det ameri-
kanske hospitalsvæsen funge-
rer, efterlader den spændings-
hungrende læser med mere
end blot sitrende nerver. Her
må selv et skattestop-plaget
dansk socialvæsen sige pas -
det skulle nødigt ende som i
USA.

Så: Nej tak til dansk brand-

udsalg af sociale goder, men ja
tak til Paretskys ”Brand-
udsalg”. Den er socialt indig-
neret på en måde, der kombi-
nerer det spændende plot
med det blødende hjerte.

OM BOGEN

Sara Paretsky: ”Brandudsalg”.

400 sider. 299 kr. Fremad

Socialuv sen a la Americana
Paretskys V.I. Warshawski gør det igen

AF ANNE METTE LIEDECKE

ROMAN
Ole Grønne: ”Siriuspassagen”
★★★✩✩✩

Ole Grønne er kendt for at
have leveret sangtekster til en
række kunstnere, og herud-
over er han forfatter til en tv-
serie og har fungeret som
tekstforfatter for flere re-
klamebureauer. Nu debute-
rer Ole Grønne som roman-
forfatter med ”Siriuspassa-
gen”. 

Men trods Grønnes vante
omgang med sproget, fore-
kommer ”Siriuspassagen” at

være noget ufri i sit sprog, og
selve historien bærer des-
værre heller ikke det drive i
sig, som skal bringe personer-
ne videre og holde læseren
fangen. 

Peter er midtvejs i livet og i
flere henseender klar til at
gøre status over sit liv. 

Det er imidlertid ikke så
meget problemerne med
kæresten Gitte, der fører til et
eftersyn af tilværelsen, men
derimod halvbroren Adams
tragiske død, som naturligvis
har lammet Peter følelses-
mæssigt. Adam var autist og
levede derfor på mange må-
der et anderledes liv. 

Nu, efter Adams død, pla-
ges Peter af en meget tung og
tyngende skyldfølelse over ik-
ke at have forstået Adam og
hans evne for at kommunike-
re på anden intelligent vis.
For at komme overens med
skyldfølelsen graver Peter sig
dybere og dybere ind i de
spor, Adam efterlod, og det
fører ikke alene til bedre
kendskab til Adam, men af-
slører også de løgne, familien
i det hele taget bygger på.

Projektet i ”Siriuspassagen”
er interessant, og der gives
langt hen ad vejen et fint bil-
lede af Adam. Adams omhyg-
gelige optagethed for astro-

nomi er fængslende, men
denne parallel til en anden,
”fremmed” verden er indi-
mellem lidt for forudsigelig.
Den tunge sorg over tabet af
Adam er meget tyngende for
romanen, og der mangler et
drive, der kan føre frem til en
troværdig frigørelse og en
kommen overens med tinge-
nes tilstand. Ofte standser
sætningerne derimod i svær
vemodighed, og kan ikke
komme fri igen. 

Som læser savner man et
større sprogligt flow, et hand-
lingsmæssigt drive og nogle
dybere skildringer af de øvri-
ge personer, især af Nina, som

jo får en afgørende rolle sidst i
romanen.

OM BOGEN

Ole Grønne: ”Siriuspassagen”,

318 sider, 199 kr. i oktober, 

herefter 248 kr. 

Forlaget Hovedland.

En lidt tung romandebut

BØGER: Forfatterne Erling

Jepsen, Ida Jessen og Thor-

stein Thomsen skal dyste om

BG Banks Litteraturpris, som

er landets største. En særlig ju-

ry har udvalgt deres bøger, og

nu kan alle interesserede

stemme på Erling Jepsens ro-

man ”Frygtelig lykkelig”, Ida

Jessens ”Det første jeg tænker

på” eller Thorstein Thomsens

”Den, der hvisker, lyver”.

Resultatet offentliggøres 19.

november under bogmessen i

Forum i København. Den for-

fatter, der kommer til tops i af-

stemningen, modtager

300.000 kr., og der bliver

50.000 til hver af de andre no-

minerede.

Tre forfattere
dyster om
litteraturpris
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