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FREDAG
KIRKESØSTRENE 
Den danske sangtrio præsenteres
både a capella og med akkompagneret
af klaver/ klarinet. Programmet
krydres med instrumentale indslag og
anekdoter.
14.30: Café A´Roma, Tinghusgade 35,
Svendborg.

TAMRA
ROSANES
Tamra Rosanes giver
en 20 minutters live
koncert sammen
med Toboola Band.
19: Tarup Center,
Rugvang 36, Tarup,
Odense NV.

SUSANNA LANA
I forbindelse med dansk-top
kavalkaden kan du opleve Susanna
Lana.
19: Kauslunde Kro, Heimdalvej 7,
Kauslunde, Middelfart.

BENT LOMHOLT
Bent Lumholt har udgivet to
visesamlinger: Tøsealfabetet og
Mandealfabetet. De er ultrakorte
skæbnefortællinger med toner på.
19.30: Musikkens Hus, Dronningemaen
57, Svendborg.

BALRÆKKEN
Knorifas, Vagn Dahl, Mette Kathrine
Jensen og Jeppe Nørgaard, spiller op
til dans. 
19.30-23 ca.: Badstuen, Østre
Stationsvej 26, Odense C.

PAPA BUE
Papa Bue har været på den danske
musikscene i mange år og er still going
strong. 
20: Industrien, Bredgade 73-75, Aarup.

JAZZFEST
Papa Borre’s Jazzband spiller og den
lokale pianist Anette Dyrlund
underholder fra 20-21 med et bredt
repertoire af populære melodier.
20: Strib Forsamlingshus, Idrætsvej 15,
Strib, Middelfart.

CHARLIE MCCOY 
Charlie McCoy giver en20 minutters
live koncert.
20: Tarup Center, Rugvang 36, Tarup,
Odense NV.

FIN ER FYN - FOLK
De unge fynske musikere tager for
alvor den gamle folkemusik ved
vingebenet. ‘Karen & Helene’ står for
den melodiøse stil, mens ‘Tumult’
sætter stikket i forstærkeren og
leverer rå folkemusik. 
21: Foderstoffen i Rudme, Rudmevej
121, Ringe.

CARLENE CARTER 
Carlene Carter giver en 20 minutters
live koncert med Tomboola Band.
21: Tarup Center, Rugvang 36, Tarup,

Odense NV.

MAGTENS KORRIDORER +
SURPRISE
21: Arkaden, Vestergade 68, Odense C.

THOMAS DYBDAL
21: Magasinet, Brandts Passage,
Brandts Passage 26, Odense C.
Se omtalen.

SONGWRITERS CIRCLE
Da det er 5 år siden den første
Songwriters Circle koncert fandt sted,
kommer blandt andet Sascha Dupont
forbi og fejrer det med publikum.
21: Jazzhus Dexter, Vindegade 65,
Odense C.
WORKING MOJO
21: Tobaksgaarden, Tobaksgaarden 7,
Assens.

HOUSE OF MOJO ROCK/BLUES
Her kan der rockes med til blandt
andet Muddy Waters, B.B. King, John
Lee Hooker, Stevie Ray Vaughan, Jimi
Hendrix, SP-JUST-FROST og Little.
21: Maskinen, Dronningholmsvej 74 A,
Svendborg.

ROCKET IN MY POCKET
Så er der igen mulighed for at høre og
gense R.I.M.P. i det ”Svend-ske”
natteliv. Er man til både stille sjælere
og ”gang-i-den” numre af bl.a. Beatles,
Joe Cocker, U2 og Bryan Adams, kan
man lægge vejen forbi. Kan også
opleves lørdag.
23.15: Café Citronen, Brogade 33,
Svendborg.

ANNE LINNET
23.30: AliBi:
supperclub, Brandts
Passage 37, Odense C.

SIMON MATHEW 
Sangeren Simon Mathew, der i
øjeblikket kan opleves i Vild med Dans,
giver live-koncert.
24: Mosaik - Club Gaudi, Asylgade 7-9,
Odense C.

LØRDAG
THE ANN-RIKS
Fremadstormende fynsk duo med
dansktopplacering giver koncert.
11-14: Tarup Center, Rugvang 36, Tarup,
Odense NV.

EAST COAST JAZZBAND
East Coast Jazzband spiller et bredt
repertoire bestående af det bedste fra
den traditionelle jazz, blandet med
evergreens i nye arrangementer.
14: Jazzhus Dexter, Vindegade 65,
Odense C.
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K O N C E R T E R

Sig navnet Dybdahl og mange
pladekøbere med hang til me-
lankoli vil høre hans berøm-
mede ”Oktober-trilogi” på
deres indre grammofon. Nu
har den norske troubadour og
tristessens førsteavler revet
sig løs fra trilogiens skygge og
udsendt sit fjerde album, der
er karrierens første enkeltstå-
ende værk.

- Om man laver musik til
tre plader eller én ændrer ikke
processen væsentligt i mine
øjne. Man bruger stadig flere
år på at lave sange og udvælge
de bedste. På ”Science” har
jeg dog brugt mere tid på at sy
sangene sammen, så de udgør
en helhed, fortæller Thomas
Dybdahl.

Og han har haft gang i nål
og tråd en del gange under-
vejs. For albummets mønster
ændrede sig konstant.

- Et album bliver aldrig,
som man har tænkt fra start,
så mange af sangene er omar-
rangeret i flere omgange.
Men på et tidspunkt må man
stoppe og være tilfreds med
resultatet, fortæller han.

”Science” skydes i gang
med tre for Dybdahl ret så
utraditionelle skramlede
sange. De er mest tænkt som
en måde at komme i gang på
og ikke valgt ud for at signale-
re, at han har ændret retning
radikalt. 

- På sang nummer fire er jeg
tilbage ved mit udgangspunkt
med den helt konventionelle
sang, som er mit varemærke,
afskrækker Thomas Dybdahl.

Lyden af lysstofrør
Han har ikke funderet meget
over, om hans mange fans vil
blive skræmt, fordi der er ek-
sperimenteret så meget. Ek-
sempelvis med det brasilian-
ske instrument queekeren,
der skaber en særegen abe-
kattelyd.

- Der var lige præcis den
lyd, jeg var på jagt efter, så da
jeg fandt den, var jeg lykkelig.
At finde nye lyde og bruge
dem i nye sammenhænge har
været en stor del af denne pla-
de. Jeg fandt queekeren i Paris
ved et tilfælde, problemet var
blot, at jeg ikke umiddelbart
kendte nogen, der kunne spil-
le på instrumentet, indrøm-
mer Thomas Dybdahl.

Det mest obskure eksperi-
ment skete i en tom fabriks-
hal, hvor der blev spillet med
vibrafonstikker på alumini-
umstrosser.

- Det skabte en meget vold-

som klang i rummet, som jeg
blev helt høj af. Jeg var slet ik-
ke i tvivl om, at det skulle bru-
ges på albummet. Faktisk kan
man sågar høre, hvordan lys-
stofrørene tændes, hvis man
lytter godt efter, fortæller
Thomas Dybdahl.

Han har ikke forceret de al-
ternative elementer men blot
takket ja, når de på den ene el-
ler anden måde er dukket op i
krydsfeltet mellem det rene
ingenting og mystiske ind-
fald.

- Jeg har på intet tidspunkt
tilstræbt at lave noget, der
bare skulle fremstå anderle-
des end tidligere. Jeg vil helle-
re kalde det en frisk tilgang,
hvor man kan høre, at der har
været masser af overskud og

DEN NORSKE
LYDFORSKER
Thomas Dybdahl har bevæget sig videre efter 
sin fantastiske Oktober-trilogi og turnerer nu
med materialet fra seneste udspil ”Science”

energi under indspilningerne,
siger Thomas Dybdahl.

Den største forskel er ifølge
ham selv, at han har haft en
makker denne gang. Det var
kammeraten Øyvind Jakob-
sen, der vidste, at Dybdahl
havde smag for at eksperi-
mentere og bifaldt netop den
tilgang til at indspille. 

Blandt andet på grund af
hans påvirkning har Thomas
Dybdahl også udfordret sit
vigtigste instrument: Stem-
men.

- Jeg har kastet mig ud i en
hommage til mine soulforbil-
leder, der strækker sig lige fra
Al Green til Prince. Jeg elsker
soul og havde lovet mig selv,
at jeg en dag ville prøve kræf-
ter med genren. Det er en
kærlighedssang til min kæres-
te, så jeg er glad for, at det er
faldet så godt ud. 

Visuel stjernehjælp
Tidligere har Thomas Dyb-
dahl boltret sig i acidjazz-
gruppen Quadrophonics
samt det guldvindende nor-
ske band The National Bank,
der ikke er specielt kendte
uden for landets grænser. Så
det var alene på baggrund af
Oktober-trilogien, at den
franske topdesigner Philip
Starck kontaktede Dybdahl
for at høre, om han da ikke li-
ge skulle kreere den visuelle
del af ”Science” sammen med
den lige så anerkendte foto-
graf Jean-Babtiste Mondino. 

- Jeg er en heldig mand. An-
det kan jeg ikke sige. Jeg føler
mig generelt meget ydmyg,
men når det er sagt, så er jeg
naturligvis meget stolt over,
at navnene Starck og Mond-
ino står både på og bag mit
cover. De kunne jo have lavet
noget komplet lort, men alli-
gevel sagde jeg ubetinget ja.
En gang imellem må man gå
planken ud, og det ender hel-
digvis godt ind imellem, kon-
kluderer Thomas Dybdahl.

Læs mere om Dybdahl:

www.thomasdybdahl.com

Magasinet, Odense, 
fredag kl. 21.00

B L Å  B O G
Den 27-årige norske sanger og
sangskriver Thomas Dybdahl er
bosat i Stavanger

Han lader sig inspirere af så for-
skellige navne som Serge Gains-
bourg, Bob Dylan, Neil Young,
Bruce Springsteen og Gilian
Welch

Han har udgivet fire plader:

”That Great October Sound”,
2002

”Stray Dogs”, 2003

”One Day You’ll Dance For Me
New York City”, 2004

”Science”, 2006

KILDE: WWW.COPENHAGENRECORDS.DK

AF SIMON STAUN

sim@fyens.dk

FØDSELSDAGSCIGAR

SVENDBORG: Et usædvanligt mu-

sikalsk cross-overprojekt har set

dagens lys i Danmark. Det er den

progressive pianist og komponist

Jakob Davidsen, der har kreeret

en hyldest til mangfoldigheden i

livet, kunsten og naturen gennem

et værk præget af så forskellige

genrer som jazz, folkemusik, elec-

tronica samt klassisk musik. 

Denne cocktail kan man smage

onsdag kl. 20 på Arne B, hvor mu-

sikforeningen Giant Steps har

rykket deres sædvanlige tors-

dags-koncert for at give tilhører-

ne mulighed for at rejse med gen-

nem viltre landskaber skabt af et

samspil mellem toner og rytmer

fra det tætte og intime til det

voldsomme og ekstatiske. 

MANGFOLDIG MUSIKREJSE

DANSEGLADE MATHEW
ODENSE: 23-årige Simon Mathew

udgav i 2005 sit debutalbum. Si-

den udgivelsen har han spillet

omkring 100 koncerter i hele lan-

det, og nu kan man forvente nyt

materiale i løbet af 2007. Han kan

opleves resten af året både på

scenerne rundt omkring i landet

og på dansegulvet i TV 2’s pro-

gram ”Vild med Dans”, hvor han

knokler hårdt sammen med sin

partner Viktoria. Simon Mathew

spiller med sit band på Bar Mo-

saik i Asylgade fredag kl. 00.00.

DANSEMUSIK SOM I TRESSERNE
SVENDBORG: Musik fra dengang

alle byer havde danserestauran-

ter, og voksne mennesker gik i by-

en for at danse og more sig.

Den tid lover Strandlyst at gen-

oplive, når der lørdag er danseaf-

ten med Bror Caspersens Kapel.

Et hold musikere, der selv var

med i 60’erne, og som vil spille alt

fra Beatles til foxtrot.

Selv om norske Thomas Dybdahl
eksperimenterer en masse, så er det
stadigvæk guitaren og pianoet, der er
de foretrukne instrumenter til hans
koncerter. 
FOTO: JEAN-BAPTISTE MONDINO

ASSENS: Tobaksgaardens fejrer

sin fødselsdag i

denne weekend.

Og blandt gæs-

terne vil der

med garanti væ-

re repræsentan-

ter for både de

35 foreninger

og virksomhe-

der, der jævnligt bruger stedet,

fra Tobaksgaardens Venner, som

der nu er 450 af, samt de om-

kring 55 frivillige hjælpere. Fest-

programmet byder på Sigurd Bar-

rett, Danmarks førende Leo Mat-

hisen-fortolker, der i øjeblikket fej-

rer 100-års-dagen for den legen-

dariske jazz-pianist. Også den lo-

kale jazz er repræsenteret i kraft

af Tobaksgaardens ni mand store

husorkester. Dertil kommer blues-

bandet Working Mojo, og det

unge publikum bydes til fest med

Sparklin’ June. Se hele program-

met og tidspunkter på www.to-

baksgaarden.dk


