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Tønder lige nu:
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Styr på festivalen

Torsdag 26. august 2010

Vejle: �Troels Lund Poulsens 
karriere med betroede po-

ster star-
tede med 
elevråds-
arbejde 
i folke-
skolen. 
I dag er 
han poli-
tisk chef 

for 8000 ansatte i Skattemi-
nisteriet. 

Vejen dertil er temaet, når 
han 30. august besøger Vejle 
Idrætshøjskole for at holde 
foredrag i Globen. I foredra-
get vil han fortælle om livet 
som minister og politiker på 
Borgen og om, hvad medi-
erne betyder i en politikers 
hverdag. 
Mandag 30. august kl. 19, Vejle 
Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 
tlf. 75820811, vih.dk.

Et liv  
som minister

Nr. �Søby: Aftenkaffe i kompo-
nisten Carl Nielsens baghave 
og fællessang er bare nogle 
af tilbudene, når der i aften 
ud over normal åbningstid 
er særligt aftenåbent i Carl 
Nielsens Barndomshjem i 
Nr. Søby. Der er planlagt 
hyggeligt samvær, fællessang 
og mulighed for at tage af-
tenkaffen med udenfor. 

I tilfælde af regn rykker ar-
rangementet indenfor. 
Torsdag 26. august kl. 19-21, Carl 
Nielsens Barndomshjem,  
Odensevej 2A, Nr Søby,  
museum.odense.dk

Carl Nielsen har 
aftenåbent

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Odense: Jacob Bellens har al-
drig ment, at hans person 
er interessant, selv om den 
buskskæggede og hornbrille-
bærende musiker ser temme-
lig opsigtsvækkende ud. Det 
er primært hans rolle som 
forsanger og sangskriver i de 
to bands Murder og koncer-
taktuelle I Got You On Tape, 
der i hans øjne er relevant.

- Jeg beskrives ofte som en 
lidt sky og særegen type, hvil-
ket til dels er korrekt. Jeg me-
ner dog ikke, min person er 
interessant. Jeg har ikke noget 
behov for at fortælle, hvad jeg 
render rundt og laver privat. 
Jeg satser på, det er musikken, 
der skal tale for mig, fortæller 
31-årige Jacob Bellens.

Han beskriver kort og præ-
cist sig selv som en mand, der 
laver plader. Når han er fær-
dig med én, går han i gang 
med en ny.

- Det er sådan, mit liv er, og 
det har altid været musikken 
og ikke mig, der skulle blive 
kendt. Selvfølgelig hænger et 
bands succes sammen med at 
blive eksponeret, men man 
behøver ikke nødvendigvis 
stræbe efter det, forklarer Ja-
cob Bellens.

Teksterne �er �kicket
Med den karismatiske stem-
me han er udstyret med, er det 
umuligt ikke at få omtale og 
blive bemærket. Danske an-
meldere har kaldt ham årets 
mest interessante vokalist, og 
den amerikanske legende Da-
vid Fricke fra Rolling Stone 
Magazine roste ham til sky-
erne efter I Got You On Tapes 
koncert på Spot Festival.

- Det er da dejligt, jeg bliver 
rost for min vokal, men det, 
jeg går mest op i, er teksterne. 
Det er der, jeg får mit kick. 
Det at kunne skabe noget ud 
af ingenting er mit trip. Hvor 
der ikke var noget før, kan 

man skabe noget ud af den 
blå luft. Det er da enormt fa-
scinerende, konstaterer Jacob 
Bellens.

Selv om sangskrivningen 
i bund og grund er hans ar-
bejde, får han konstant en 
tilfredstillelse ved at skubbe 
grænserne for, hvad han kan.

- Hvis jeg er i det humør, 
hvor jeg kan skrive mine bed-
ste sange, kan jeg godt have 
en tendens til at tippe lidt 
over, hvis jeg gør det for me-
get. Så ender det med, at jeg 
ikke kan sove, og teksterne 
bliver meget associative og 
knapt så sammenhængende. 
Omvendt har jeg også skrevet 
virkelig banale sange i samme 
periode, så der er ikke nogen 
rød tråd, forklarer Jacob Bel-
lens.

Glasklare �dagtimer
Modsat mange andre sang-
skrivere fungerer han ikke 
bedst om natten. Han skriver 
typisk mellem klokken 9 og 
16, hvor de fleste andre men-
nesker også arbejder.

- Jeg stræber efter at få den 
samme glasklare følelse i dag-
timerne som om natten og 
bruge det til at være kreativ. 
Det er en øvelse og i bund 
og grund et spørgsmål om 
træning. Men det er jo hel-
ler ikke alle sange, der lykkes 
om natten. Det tror jeg, er 
lidt af en myte, understreger 

Jacob Bellens, der ikke omta-
ler sig som sanger. Nærmere 
en sangskriver, der gerne vil 
synge sine sange selv.

Vi �ses �på �månen
Når det ikke er musikken, der 
suger ham ind i et sort hul, 
kan science fiction trække 
ham i samme retning.

- Jeg har altid været glad for 
en virkelig god science ficti-
on-historie og er i det hele 
taget tændt på udvidet fysik 
og grænselandsvidenskab. 
Tanker om, hvor vi er på vej 
hen i vores udvikling, har al-
tid fascineret mig. Det er ofte 
sådan nogle emner, der finder 
vej i mine tekster, selv om jeg 
ikke dyrker genren specielt 

intenst, fortæller Jacob Bel-
lens.

Science fiction handler som 
bekendt om en nær fremtid, 
hvor den teknologiske ud-
vikling har haft omfattende 
påvirkninger på menneskers 
dagligdag. Skal forsangeren 
give sit bud på fremtiden for 
I Got You On Tape er meldin-
gen klar.

- Vi bliver det første band, 
der spiller en koncert på må-
nen. Og du står skrevet i dø-
ren.
 
Fredag-lørdag 27.-28. august, 
begge dage åbner pladsen kl. 15. 
Kansas City, Munkebjergvej 140 
Odense M, tlf. 66136120,   
www.kansascity.dk

Første band på månen
Jacob Bellens, nummer tre fra venstre, har altid elsket stjerner, asteroider og robotter. Forhåbentlig kommer der også gæster fra det ydre rum, når I Got You On 
Tape giver koncert på månen. PR-foto

 ■ Jacob Bellens er forsanger i bandet I Got 
You On Tape, der vandt P3 Guld i januar, 
og efterfølgende er blevet kendt af et langt 
bredere publikum 

 ■ Fredag kan man opleve gruppen gratis til 
Kansas City Live i Odense

Kansas City Live er en festival 
med nye, danske navne.

Fredag den 27. august:
Scene 1
Kl. 16.00 – Stork and Owl
Kl. 18.00 – Manual
Kl. 20.00 – Death Valley Sleep-
ers
Kl. 22.00 – I Got You On Tape
Scene 2 
Kl. 17.00 – Show Go Maniac
Kl. 19.00 – Jeremy Sparrow
Kl. 21.00 – The Kandidate
 
 

Lørdag den 28. august:
Scene 1
Kl. 16.00 – Johan Solo
Kl. 18.00 – Vomit Supreme
Kl. 20.00 – Dorias Baracca
Kl. 22.00 – Kellermensch
Scene 2
Kl. 17.00 – Long Boy Larsen
Kl. 19.00 – The New Low
Kl. 21.00 – Under Al Kritik

I Got You On Tape består af:
 Jacob Bellens, Jacob Funch, 
Jeppe Skovbakke, Rune Kiels-
gaard.
www.igotyouontape.com

Kansas City Live 10

Odense: �Det er ikke nok at 
være kreativ og teknisk dyg-
tig for at vinde fotokonkur-
rencen, der finder sted i 
Odense på lørdag. 

Der er nemlig tale om det 
årlige Fotomarathon, der lø-
ber over 12 eller 24 timer. Så 
en god portion udholdenhed 
er også en fordel. Begge kon-
kurrencer starter kl. 11 ved 
fotobutikken Click. 

Der er også Fotomarathon 
samme dag i Aalborg og Kø-
benhavn, og du kan tilmelde 
dig på selve dagen eller via 
hjemmesiden www.fotoma-
rathon.dk.
Lørdag kl. 11, start ved fotobutik-
ken Click, Vestergade 5, Odense, 
www.fotomarathon.dk.

24 knips  
på 24 timer


