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Fallulah synger i Kongens Have. PR-foto

Odense: Ved ugens torsdagskoncert i 
Kongens Have 22. juli spiller to nav-
ne, danske radiolyttere har stiftet be-
kendtskab med adskillige gange de 
sidste par måneder. Det drejer sig om 
bandet ”Ginger Ninja”, hvis melodiske 
electrolyd danskerne især kender fra 
sangen ”Wet like a dog”. Den anden 
kunstner er sangerinden Fallulah, der 
af anmeldere er blevet udråbt som ny 
stjerne på indiepop-himlen. 

Arrangementet er som sædvanlig 
gratis, og musikken begynder kl. 19. 
(ihna)

Energisk pop  
fra radioen

Svendborg: Naturama inviterer igen-
nem sommerferien til en række kon-
certer for store og små. I dag, torsdag 
22. juli, er det de to populære børne-tv-
værter fra Naturpatruljen, Martin og 
Ketil, som kommer forbi og spiller. 

Martin og Ketil er ikke mindst kendt 
for deres sjove børnesange såsom 
”Gæt en lort” og ”Hey, Hey Dr. Pju-
skebusk”, men de to kan med garanti 
også fortælle skøre og interessante hi-
storier om naturen. Koncerten starter 
kl. 14. Men Naturama åbner allerede 
kl. 10. (rumo)

Naturpatruljen  
besøger Naturama

Henry Rollins kaldes én af de 
mest betydningsfulde spoken 
word-artister i USA. En på-
stand, den barskt udseende 
og ekstremt velformulerede 
multikunstner ikke bekymrer 
sig om.

- Jeg aner faktisk ikke, om 
andre gør det, jeg gør. Jeg 
booker bare mine shows, la-
ver dem og spekulerer ikke 
yderligere på, om andre har 
været der før eller kommer 
efter mig. Jeg siger ikke, jeg 
er unik. Jeg har bare ingen 
fornemmelse af, hvor mange 
konkurrenter, jeg har. Ret be-
set render jeg rundt med mit 
hoved oppe i røven, indrøm-
mer Henry Rollins.

Den 49-årige sanger, skue-
spiller, aktivist, dj, radiovært 
og ikke mindst spoken word-
artist er formentlig mest 
kendt for rollen som forsan-
ger i kult-punkbandet Black 
Flag og sit eget Henry Rollins 
Band. Nu står han omgivet af 
sig selv på scenen, hvilket gør 
ham langt mere fokuseret.

- Det tvinger mig til at 
være endnu mere dynamisk, 
fordi jeg både skal være sjov, 
lærerig og overraskende på 
samme tid. Publikum minder 
mere om radiolyttere, og de 
ler også mere, end man gør til 
en koncert, fortæller Henry 
Rollins.

Han beskriver sine shows 
som en forfærdelig masse in-
formation og personlige be-

Kronisk  rejsende rebel

Mississippi eller Odense Å? Det er næ-
sten ikke til at se.

Odense: Bandsene Mississippi Allstars 
og Summertime skiftes til at lægge 
musik til sejlturen, når Odense Aafart 
afholder Sommerjazz på Odense Å. 

Den flydende koncert strækker sig 
fra Munke Mose til Fruens Bøge , eller 
begge veje, hvis man har lyst. Musik-
genren er lystig jazz med blæsere, og  
billetter købes i kiosken ved Munke 
Mose. 

Båden sejler lørdag 24. juli kl. 13,14, 
16 og 17 fra  Munke Mose og 16.30 og 
17.30 fra Fruens Bøge. 

Flodjazz på åen

■■ Henry■Rollins■var■
forsanger■i■punkban-
det■Black■Flag■og■har■
spillet■over■for■Robert■
de■Niro■og■Al■Pacino■
i■thrilleren■”Heat”.■
Alligevel■har■han■
ingen■stjernenykker■
og■sætter■allermest■
pris■på■at■rejse■kloden■
rundt■i■selskab■med■
sig■selv■for■at■ind-
samle■indtryk■til■sine■
spoken■word-turnéer

tragtninger pakket ind i et 
tæppe af humor. Uden at hu-
moren bliver til deciderede 
jokes. For der er ikke tale om 
stand-up.

- Mange af emnerne eg-

ner sig heller ikke til at blive 
grinet ad. Oliekatastrofen i 
Den Mexicanske Golf er for 
eksempel ikke sjov på nogen 
måde, uanset hvordan man 
vender og drejer den, konsta-

terer Henry Rollins bistert.
Han forsøger faktisk slet 

ikke at være sjov. Han tilstræ-
ber mere at rapportere, hvad 
han oplever rundt omkring 
på sine rejser.


