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I 2007 fascinerede Alphabeat
for alvor Danmark med le-
gende, humørfyldt popmu-
sik. Gruppen fyldte æteren i
sådan en grad, at udlandet og
især de engelske lyttere lige-
ledes faldt pladask for Silke-
borg-gruppen.

Derfor trak de fem unge
mænd og deres enlige, kvin-
delige svale resolut stikket ud
fra de hjemlige stikkontakter
og pluggede dem direkte i
pulserende, elektriske Lon-
don, hvor de til efteråret har
boet tre år.

- Dengang var Alphabeat
vores hobby. Nu er gruppen
vores et og alt. Det er vores
arbejde og ikke længere no-
gen leg, som det blev kaldt
i en artikel for tre år siden
i jeres avis. Jeg vågner ikke
længere dag efter dag og tæn-
ker: ”Yeeaah, nu skal jeg ud at
have det sjovt igen”. Men ind-

imellem, når man har en ledig
stund til at sidde og kigge ud
i luften og lade tankerne van-
dre, ved man jo godt, at man
er privilegeret at opleve ting,
som ens venner og familie
aldrig kommer i nærheden
af. Det er et kæmpe eventyr,
men et yderst tærende et af
slagsen, fortæller Stine Bram-
sen, der sammen med Alpha-
beat gav 160 koncerter alene
det første år i England.

Misundte drengene
Det var en omvæltning af
de store at finde sig tilrette i
London både som privatper-
son og bandmedlem. Savnet
af venner og familie samt det
skemalagte liv krævede en del
tilvænning.

- Det er hårdt ikke at kunne
lægge sine egne planer om at
se dem, man holder af. Vi føl-
ger retningslinjerne fra vores

management, der ved præcis,
hvad der skal ske den uge, den
dag, den time. Hvis man plan-
lægger at se en person to uger
senere, ved man af erfaring,
at det kun er i 20 procent af
tilfældene, det sker, fortæller
Stine Bramsen, der har lært at
leve med disse præmisser.

Netop nu kunne den
23-årige forsanger ellers sag-
tens bruge en smule mere
råderum, da hun for nylig
har fået en kæreste, der bor i
Danmark.

- Jeg har ikke haft en kæ-
reste størstedelen af tiden i
Alphabeat, så tit har jeg mis-
undt drengene, at de havde
kærester. Omvendt har jeg
tænkt, at det må være hårdt
hele tiden at skulle tænke på
andre end sig selv, fordi man
er så stresset og lever så meget
i øjeblikket, fortæller Stine
Bramsen.

For tiden formår hun at se
sin kæreste cirka hver anden
uge. Men det skyldes udeluk-
kende, at Alphabeat netop nu
turnerer i Danmark.

- Indtil videre er det ikke så
besværligt for mig. For ham
er det en helt anden verden,
hvilket gør det tydeligere for
mig, at mit liv er virkelig an-
derledes end de fl estes, for-
tæller Stine Bramsen.

Roser fl otte numser
Det har aldrig været sex,
drugs and rock’n’roll, der var
i fokus for Alphabeats ved-
kommende. Faste kærester i
Danmark sætter en naturlig
dæmper på den del af turné-
livet.

- De har opført sig meget
pænt, faktisk eksemplarisk. Vi
kan sagtens finde på at drikke
os fulde og gå i byen efter en
koncert, hvilket jeg ofte er

Alphabeats feminine

Alphabeat  er et dansk band fra
Silkeborg. Tidligere hed grup-
pen Sodastar, men da et tysk
band allerede havde dette navn,
skiftede de til Alphabeat. Under
det navn vandt gruppen i 2004
DM i Rock.

Medlemmerne  er Anders SG,
Stine Bramsen, Anders B, Ras-
mus Nagel, Anders Reinholdt
og Troels Hansen.

I 2005 kom debutsinglen  ”Fa-
scination”, og gruppen blev
straks et stort popfænomen

inden for landets grænser. Sing-
leopfølgeren ”10.000 Nights Of
Thunder” fik for alvor etableret
gruppen på den danske musiks-
cene og var desuden P3’s Uund-
gåelige tilbage i starten af 2007.

I marts samme år  udkom de-

butalbummet ”Alphabeat”, der
også fik udlandets øjne op for
bandet, som underskrev kon-
trakt med EMI i England,

”Fascination”,  ”10.000 Nights”
og ”Boyfriend” blev alle store
hits i England, og albummet gik

Historien

■ Alphabeats enlige kvinde har efter otte
år i gruppen udviklet sig til at være lidt af en
drengepige

■ De fem mænd i gruppen er dog blevet bedre
til at betragte og behandle Stine Bramsen som
kvinde

[ Indimellem, når man har en ledig stund til
at sidde og kigge ud i luften og lade tankerne
vandre, ved man jo godt, at man er privilegeret
at opleve ting, som ens venner og familie
aldrig kommer i nærheden af. Det er et kæmpe
eventyr, men et yderst tærende et af slagsen.
Stine Bramsen, Alphabeat

Odense:  I dagene 16.-18. marts får Syd-
dansk Musikkonservatorium og Skue-
spillerskole besøg af altsax-fænomenet
Andrew D’Angelo fra New York
City. Besøget skydes i gang med en
trio-koncert på tirsdag 16. marts, kl.
20 på Dexter med mesteren selv, der
flankeres af bassisten Richard Anders-
son og trommeslageren Anders Mo-
gensen.(lk)

Saxofon fænomen

Odense:  Mai Seidelin udgiver i april en
ny cd. Men allerede 13. marts kl. 21 på
Jazzhus Dexter kan du komme med på
en smuglytter.

Sangene handler
om hverdagssitua-
tioner gennem de
seneste 10 år, men
de beskriver alt fra
Nørrebro til ryt-
men i den brassili-
anske nat.

Stilen er unik og kan beskrives som
nordisk jazz, og hun er kendt for at
have en meget personlig stil, når hun
optræder.

Med sig bringer Mai Seidelin et tre-
mands orkester. (bmg)

Kom med på
en smuglytter

Odense:  Traditionen tro mødes alle
bands og danseshows fra ungdomssko-
lerne i Odense. Festivalen markerer
afslutningen på undervisningssæsonen
i ungdomsskolerne, og her er der lej-
lighed til at høre alt fra pop, funk, rap,
punk og til det hårdeste metal.

Igennem weekenden vil 68 bands og
danseshows optræde. Festivalen fore-
går 11.-13. marts, og hele arrangemen-
tet er alkoholfrit. (bmg)

Magasinfestival

Vollsmose:  Søndag 14. marts kl. 12 slår
Vollsmose Kulturhus dørene op for
en dobbeltkoncert med de to unge
sangere Yazmin og BadBrya. Begge er
medlemmer af det internationalt an-
erkendte kvindelige muslimske musik-
kollektiv Tavse Stemmer eller Missing
Voices, som de kalder sig på engelsk.
De gav tidligere i år en velbesøgt kon-
cert i Vollsmose Kulturhus. (bmg)

R’n’B og Soul
i Vollsmose


