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Kort nyt

Byens Liv
Du får historien fra det tid-
ligste Odense i slutningen af 
900-tallet og frem til 1660, 
hvor byen var blevet en vel-
stillet storby.
Møntergården kl. 10-16

DAGENS UDSTILLING

Odense NU

Biografer
BioCity Odense, Østre Stationsvej 
�� - �� �� �� ��
Brüno: ��, ��, ��.��, ��.��
Brüno - Seniorbio: ��
Engle og Dæmoner: ��
I Love You, Man: ��.��, ��.��
Ice Age �: ��.��, ��.��, ��
Ice Age � - Dansk tale: ��.��, ��
Ice Age � - Engelsk tale: ��.��, 
��.��, ��, ��.��
Peter Pedal på nye Eventyr: ��.��, 
��.��, ��.��
Public enemies: ��.��, ��.��, ��.��
Se Min Kjole: ��.��, ��, ��.��, 
��.��
Sorte Kugler: ��, ��, ��.��, ��
Terminator Salvation: ��.��
The Young Victoria: ��.��, ��
Transformers: De Faldnes Hævn: 
��.��, ��.��, ��.��
Café Biografen, Brandts Passage 
��-�� - �� �� �� ��
Antichrist: ��.��, ��.��
Baader-Meinhof kompleks: ��.��
Engle og Dæmoner: ��
Købmanden i Provence: ��.��
Mænd der hader kvinder: ��.��, 
��.��
The Young Victoria: ��.��, ��.��
CinemaxX Rosengaard, Rosen-
gårdcentret ��� - �� �� �� ��
Brüno: ��.��, ��.��, ��, ��.��
Engle og Dæmoner: ��.��
Ice Age �: ��, ��.��
Ice Age � - Dk tale: ��.��, ��.��, 
��, ��.��
Min søsters børn: ��
Mænd der hader kvinder: ��.��
Nat på Museet � - Dk tale: ��.��
Peter Pedal på nye Eventyr - Dansk 
tale: ��.��, ��, ��.��
Public Enemies: ��.��, ��.��
Se Min Kjole: ��.��, ��.��, ��.��
Sorte Kugler: ��.��, ��.��, ��.��
Transformers: De Faldnes Hævn: 
��.��, ��.��, ��.��
Zoomerne: ��.��

Koncerter
Tirsdag i Farver - Déjà Vu:��.��: 
Kulturmaskinen, Farvergården �, 
Odense C.
Jane Laut, orgel:Dalum kirkes or-
ganist Jane Laut sidder ved orglet. 
��: Dalum Kirke, Dalumvej ���, 
Dalum, Odense SV.
��. Orgelfestival: Ensemble Oblik. 
��: Sct. Hans Kirke, Odense C.

Teater
Lotzes Have, Hans Jensen Stræde. 
kl. ��, �� og ��: H C Andersen Para-
den i eventyrslottet i Lotzes Have.

For børn
Bueskydning: ��-�� og ��-��: 
Lavia Odense Bueskytter, Falen �� 
/Kløvermosevej, Odense C.
Sommeraktiviteter for børn - Tids-
maskinen: På tirsdage har kniple-
skolen åben. Dagligt ��.��-��.��: 
Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 
��, Odense S.
Klods Hans: Dagligt �-��: Børne-
kulturhuset Fyrtøjet, Hans Jensens 
Stræde ��, Odense C.

Museer og udstillinger
BYART kunstgalleri, Overgade 
��B. Tor og fre ��-��.�� lør ��-��: 
Kunststuderende Mia Helmer.
Danmarks Jernbanemuseum, Dan-
nebrogsgade ��. Alle dage ��-��: 
Pionér Expressen - bliktog på Jern-
banemuseet.
Danmarks Mediemuseum, Brandts 
Torv �. tir-søn kl. ��-��, tor dog kl. 
��-��: Tegneren Arne Ungermann: 
”Ungermanns Univers”.
Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 
��. Daligt ��-��: Levende Historie 
- Sommer.
 Fyns Udstillingsbygning for Bil-
ledkunst og Design, Filosofgangen 

Ensemble Oblik
Ensemble Oblik har en helt unik besætning, nemlig kontra-
tenor Karl Martin Schou, violinist Jette Jokumsen, cellist Ida 
Franck, organist Randi E. Mortensen, og oboist Josephine Blaa-
mann.
34. Orgelfestival, Sct. Hans Kirke kl. 20

DAGENS KONCERT

��. Tir-søn ��-��: Udstillere: Tilde 
Louise Carlsen, Line Dorte Carlsen, 
Søren Baun Jeppesen, Inge Christi-
ansen, Henrik Bertarm, Wina Fiona, 
Majbritt Drud, Marianne Vous samt 
“Højfynpigerne”.
Fyns Grafiske Værksted, Hans 
Jensens Stræde ��-��. Tir-fre kl. 
��-��, lør kl. ��-��: Flyverblade 
- �� grafikere udstiller.
Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 
��. Tir-søn kl. ��-��:  
Kromosom XX - Kvindernes kunst.
NUET. Thorbjørn Lausten - installa-
tion - skulptur - maleri - tegning.
Galleri ����, Filosofgangen �, �. tv. 
Efter aftale: Summershow ’��.
Galleri Petit, v/ Andreas Binicki, 
Nørregade ��-��. ��.��-��: Debut 
udstilling med Signe Rudolfsen.
Galleri Rosenbæk, Vindegade ��, st. 
Tir-fre kl. ��-��: Per Knuppert.
H.C. Andersens Hus, Bangs Boder 
��. Tir-søn kl. ��-��: H.C.Andersen 
skulpturer og buster.
Historiens Hus, Klosterbakken �. 
Man-tir ��-��, ons ��-��, tor ��-
��: Billedudstillingen Fra kloster til 
kulturhus - et samarbejdsprojekt på 
Klosterbakken.
Holluf Pile Bibliotek, Nøglens 
Kvarter ��. Man ��-��, tir & fre 
��-��, tor ��-��: Fotografen Børge 
Kølbæk udstiller.
Keramik-Galleriet v/ Lotte Blom, 
Læssøegade ���. Tir-fre kl.��-��: 
Elly Pedersen & Ingrid Hamburger.
Kunsthallen Brandts, Brandts Torv 
�. Tir-søn kl. ��-��, tor dog kl. ��-
��: Afgrund �� - Det fynske Kunst-
akademis afgangsudstilling.
Peter Holst Henckel - Why do leaves 
change colour in fall.
Mose kunsthandel, Nørregade 
��-��. Man-fre kl. ��-��.��, lør kl. 
��-��.��: Kunstudstilling.

Museet for Fotokunst, Brandts Torv 
�. Tir-søn kl. ��-��, tor dog kl. ��-
��: Kirsten Klein landskabsfotografi.
Prinsgemalens valg - �� billeder fra 
samlingen.
Møntergården, Overgade ��-��. 
Tir-søn kl. ��-��: Byens Liv - Oden-
se i middelalder og renæssance.
Rosengårdcentret, Ørbækvej ��. 
Man-ons ��-��, tor-fre ��-��, lør 
��-��: Fotoudstilling i anledning 
af SOS-Børnebyernes ��-års jubi-
læum.
Tidens Samling, Kulturmaskinen, 
Farvergården �. Man-lør ��-��, 
første søn i måneden ��-��: Anne-
Marie Helgers kjoler gennem �� år.
Værket, Skibhusvej ��b. ��-��: 
Glaskunst i høj klasse.

Øvrige arrangementer
BrygSelv, Energivej ��. tir-tor kl. 
��-��, fre kl. ��-��, lør kl. ��-��: 
Brygselv din egen specialøl.
Danmarks Jernbanemuseum, 
Dannebrogsgade ��. Dagligt ��-��: 
Sommer på Jernbanemuseet.
Den Gamle Kro, Overgade ��. Man-
lør kl. ��: Vægteren går sin aftentur.
Eventyrhaven, Klosterbakken �. kl. 
��: Dans i Eventyrhaven - Tango.
Odense Zoo, Sdr. Boulevard ���. 
Åbent Man-fre ��-��.
Paarup Sognegård, Solgårdsvej ��. 
Kl. �: Morgensang.
VisitOdense, Vestergade �. Dagligt 
��-��: Byvandring i H.C. Andersens 
Fodspor.
Ældrecentret, Filosofhaven ��-��. 
kl. ��: Tirsdagscyklisterne.

Stand-up: Der er brændende 
varmt på Frank Hvams hjør-
nekontor i Kødbyen på Ve-
sterbro i København. Bukser-
ne bider sig som en svedig igle 
fast til lædersofaen, der er det 
eneste møbel ud over et skri-
vebord og en kontorstol i det 
teenageværelsestore rum. 

Solen klistrer sig til opslags-
tavlen på den ene endevæg, 
hvor hundredvis af små, hvide 
sedler sidder pindet op. Fyldt 
med ord, der for den uforstå-
ende ikke umiddelbart giver 
mening. Det er bruttotrup-
pen til de emner, Frank Hvam 
agter at tage op, når hans før-
ste soloturné i karrieren sky-
des i gang til september.

”Kønsbehåring”, ”grønlæn-
der” og ”parkeringsvagter” er 
blot tre ord, der hver for sig 
eller sammen burde kunne 
resultere i en form for latter, 
hvis Frank Hvam lever op til 
niveauet fra ”Klovn”. Og hvis 
han kan finde sig tilrette foran 
et livepublikum ikke mindst.

- At optræde i en komedie-
serie på tv og stå på scenen 
som stand-upper er to for-
skellige verdener. Det ene er 
en manipuleret proces, hvor 
der er så mange forskellige 
faser med mange muligheder 
for at klippe ud og gøre om og 
om igen. På scenen har man 
ikke noget sikkerhedsnet. Der 
er kontant afregning, hvis 
man præsenterer en pointe 
forkert, går i sort eller skyder 
forbi under en improvisation. 
Der er ikke nogen, der red-
der ens røv eller råber ”klip”, 
fortæller Frank Hvam, der al-
lerede glæder sig til at stå for 
skud i spotlyset.

Det perfekte menneske
Der er meget at miste på 
en scene, hvis man går galt i 
byen. Men der er omvendt 
endnu mere at vinde, hvis 
man præsterer sit ypperste.

- Går det godt på en scene, 
bliver man jo hyldet som det 
mest perfekte menneske i 
verden. Jeg tror ikke, der fin-
des noget kemisk stof i ver-
den, der giver samme følelse. 
Ikke så vidt jeg ved i hvert fald, 
konkluderer Frank Hvam.

Når man sidder over for 
Frank Hvam, er det svært ikke 
at se en smule af Gentleman 
Finn og Jeppe Velling fra ”Ca-
sper & Mandrilaftalen” eller 
Kenny Nickelman fra ”Langt 
Fra Las Vegas” bag den stoi-
ske, veltalende 38-årige midt-
jyde, der kommer fra Ørum 
Sønderlyng ved Viborg.

Det er en smule besyn-
derligt at snakke med ham. 
Selv om al min professio-
nelle integritet understreger, 
at den evigt uheldige Hvam 

i ”Klovn” er fiktion, har jeg 
det lidt som om, jeg taler til 
en gammel bekendt, der er 
vendt hjem efter en lang rejse 
og blot har ændret nuancer af 
sin karakter.

- Den person, jeg spiller i 
”Klovn”, udgør måske 60 pro-
cent af den ”rigtige” Frank 
Hvam. Jeg har aldrig skudt 
en død rengøringsdame eller 
skidt i en kattebakke. Derfor 
lægger jeg afstand til Klovn-
rollen ved ikke at have bril-
ler eller kasket på, når jeg går 
på scenen til efteråret, siger 
Frank Hvam.

Man fornemmer tydeligt, 
at han glæder sig til at lave 
klassisk stand-up igen, når 
han taler om gensynet med 
genren efter en pause på mere 
end 10 år.

- Jeg har savnet intimite-
ten og fællesskabet med pub-
likum. Det får man af gode 
grunde ikke på tv. På den 
måde er tv lidt en kold fisk 
sammenlignet med scenen. 
Den er vel nærmest at betrag-
te som et varmt egern, siger 
Frank Hvam og klukker lidt 
over den spontane betragt-
ning.

Et minefelt af tabuer
Frank Hvam ser sig selv som 
en togkonduktør, der skal 
tage publikum med ud på en 
rejse og sørge for, de kommer 
sikkert frem.

- Engang var det højst usik-
kert for mig bare at stå på sce-
nen i fem minutter. Nu er jeg 
klar til at tage ansvaret for en 
hel aften. Til både at sige god-
dag, farvel og samtidig for-
tælle noget underholdende 
midt i mellem, fordi jeg har 
lært håndværket. Det handler 
om at kunne kommunikere 
præcist, når man vil have folk 
til at grine. Alle ved jo, hvor 
umorsomt en langtrukken 
historie er. Eller hvis histo-
riefortælleren selv griner for 
meget af sig selv undervejs. 
Jeg mener i bund og grund, at 

man kan tage fat på alle em-
ner, hvis man formår at kom-
munikere og er snedig samt 
præcis nok. I ”Klovn” lavede 
vi et meget omtalt afsnit om 
pædofili, og det er i situatio-
ner som den, det virkelig kild-
rer i maven, fordi man er tæt 
på et stort tabu. Det har lært 
mig, at der er en farbar vej til 
at behandle hvilket som helst 
et tabu. Man skal bare finde 
den, siger Frank Hvam.

Han sammenligner det 
med at gå gennem et mine-
felt. Et spændende og farligt 
område at bevæge sig rundt i.

- Til gengæld er der nogle 
kæmpe grin at hente, hvis 
man kommer helskindet 
igennem til den anden side. 
Min mission har aldrig væ-
ret at gøre nogen kede af det 
eller fortræd, men at afsøge 
nogle sandheder, og heldigvis 
er ingen døde af en grovkor-
net vittighed i modsætning til 
landminer, konstaterer Frank 
Hvam.

Han mener, der er mange 
ubehagelige ting i vores liv, 
der sagtens kan laves sjov 
med.

- Det handler om, hvad 
man kan stå inde for. Jeg står 
inde for 99 procent af det, jeg 
siger. Den sidste procent kan 
jeg overhovedet ikke tage an-
svaret for. Jeg er nemlig glimt-
vis besat af en ræv. Desuden 
fornemmer jeg, at folk kan 
lide, når man bider til bollen, 
siger han, som var metaforer 
af den kaliber hverdagskost i 
Kødbyen.

Om showet
Frank Hvams onemans-show har 
premiere til september og gæster 
blandt andet Assens, Kerteminde, 
Odense og Ringe.  
www.frankhvam.dk

Fra kold fisk  
til varmt egern

... blev født 12. september 1970. 
Han er kendt som stand-up-
komiker, manuskriptforfatter 
og skuespiller.
Hans mål var at blive dyrlæge, 
og han gik da også på Landbo-
højskolen i København, hvor 
han mødte komikeren Jan Gint-
berg. Efter tre og et halvt år be-
sluttede han at forlade studier-
ne og blive komiker.
Han debuterede i 1995 som 
stand-up-komiker på Café Din’s 
i København. I 1997 blev han 
indbudt af Casper Christensen 
og Lasse Rimmer til at medvir-

ke i DR2’s ”Casper og Mandril-
aftalen”. 
I efteråret 1999 påbegyndte de 
fire komikere bag ”Casper og 
Mandrilaftalen” i samarbejde 
med manuskriptforfatter Lars 
Kjeldgaard arbejdet med en  
komedieserie. Det førte til  
sitcom-serien ”Langt fra Las 
Vegas”, som Casper Christen-
sen og Frank Hvam blev ho-
vedkræfterne bag fra 2000 til 
2003.
Efterfølgende har han sammen 
med Casper Christensen lavet 
seks sæsoner af ”Klovn”.

Frank Hvam Nielsen

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Frank Hvam skal forsøge at leve op 
til den gigantiske succes fra tv-serien 
”Klovn” med nyt onemanshow

Han glæder sig til at optræde uden 
sikkerhedsnet foran et livepublikum

Bøger: Odense Centralbib-
liotek lægger op til sommer-
læsning i let til sværvægt med 
sommerkampagnen i disse 
uger. 

Den Tunge, Den Lette og 
Den Rigtig Sjove er titlerne 
på kategorierne. Den tunge 
er klassikeren, man aldrig 
fik læst i den travle hverdag 
- måske ”Ulysses” af James 

Joyce, ”Krig og Fred” af Tol-
stoj eller ”Kongens Fald” af 
Johannes V. Jensen. 

Den Lette er krimier, chick 
lit og andre lette litteratur-
kalorier. 

Og Den Rigtig Sjove er bø-
ger og tidsskrifter om livsstil - 
for eksempel hus, have, grill, 
drinks, spil, børnelege og an-
dre sommerfornøjelser.

Den tunge - den lette og sjove

Klassisk: Odense Symfonior-
kester har gjort det i flere år, 
og nu følger Aalborg Symfo-
niorkester trop med en kon-
cert, hvor en kendt person 
får opfyldt sine musikønsker. 
Tidligere udenrigsminister 
Uffe Ellemann-Jensen er en 
stor elsker af klassisk musik, 
og til koncerten 29. april næ-
ste år har han valgt et for-
holdsvis krævende musikalsk 
program. 

Koncerten første afdeling 
er helliget Richard Wagner: 
Ouverturen til ”Den flyvende 
hollænder” bliver efterfulgt 
af de fem sange med titlen 
”Wesendonk-lieder”, som 
er et forstudie til operaen 
”Tristan og Isolde”. Efter 
pausen byder programmet 

på dansk romantik: Niels W. 
Gades ”Efterklange af Os-
sian” og Rued Langgaards 
fjerde symfoni, der har titlen 
”Løvfald”. Sopranen Ann 
Petersen er solist ved kon-
certen, og Aalborg Symfo-
niorkester bliver dirigeret af 
Tobias Ringborg. Koncerten 
finder sted i Aalborghallen.

Uffe Ellemanns ønskekoncert

Tidligere Venstre-leder og 
statsminister-kandidat Uffe 
Ellemann, netop udgivet sine 
erindringer.

Musik: Sommerens kommen-
de grønne koncerter bliver 
ligesom sidste år også brugt 
til at afvikler de officielle 
danmarksmesterskaber i ka-
raoke-spillet Singstar. Det er 
Sony Playstation og Muskel-
svindfonden der er gået sam-
men om at gentage sidste års 
succes. Vinderne af de indle-
dende runder - som foregår i 
hver af Grøn Koncert-byerne 
- vil få en Playstation 3 for 
anstrengelserne. Og derud-

over vil de alle være kvali-
ficeret til den overordnede 
finale, som foregår i Valby 
efter Grøn Koncert-turnéen 
er overstået. (kasp)

DM i Singstar 
til Grøn Koncert

Deltagere ved sidste års 
DM i Singstar, som dengang 
også blev holdt i forbindelse 
med Grøn Koncert.

Scene: Skuespilleren Thomas 
Bo Larsen, der især er kendt 
fra film som ”Festen” forla-
der rollefaget som rod, når 
han til januar gæstespiller i 
Aarhus. Her skal han spille 
den mandlige hovedrolle, 
Helmer, i Henrik Ibsens æg-
teskabsdrama ”Et dukke-
hjem”. Rollen som Nora spil-
les af Anne Sopie Espersen. 
Forestillingen instrueres af 
Milan Peschel, der er kendt 
for sin voldsomme scene-

æstetik. ”Et dukkehjem” bli-
ver kombineret med instruk-
tør og scenograf Rolf Almes 
bud på Helmer og Nora i vor 
tid. Skuespillet ”Noras søn-
ner” tager udgangspunkt i Ib-
sens kritik af ægteskabet som 
institution. Alme bruger re-
ferencer fra Ibsens tekst, men 
flytter handlingen til vores 
egen tid. ”Et dukkehjem” og 
”Noras sønner” har premiere 
29. januar på Aarhus Teaters 
lille scene, Scala.

Filmrod i ”Et dukkehjem”

fyens.dk

Læs alt om fynske mad-
steder og få inspiration 
til at gå i byen på  
 www.fyens.dk/kultur


