
nu       2008 TORSDAG 14. AUGUST FYENS STIFTSTIDENDE

musik
4

musik xxx
nu       2008 TORSDAG 14. AUGUST FYENS STIFTSTIDENDE

musik
4

musik party

Man skulle tro, at Infernals
europæiske succes efterhån-
den har betydet, at alle, der
nogensinde har sat fod i enten
Paris eller Berlin eller danset
til deres gigahit, ved, hvem og
hvad den danske duo er. 

Sådan forholder det sig
bare ikke i den virkelige ver-
den, hvor mange stadig tror, 
at Paw Lagermann blot er

Lina Rafns dj eller
mc*.

- Vi er et fucking
team og har været
det hele tiden. Men
det føles lidt som at
slå i en dyne, brok-

ker Lina Rafn sig.
- Det er fordi, det er dig fra

X-Factor og dermed den, alle
lægger mærke til, siger Paw
Lagermann drillende.

- Årh hold kæft, du får altid
det første nummer at slå dig
løs under. Det er din ”time to
shine” - og heldigvis den ene-
ste, returnerer Lina og sætter
trumf på den diskussion.

Sådan er deres forhold. Hu-
moristisk slapstick og uskyldi-
ge drillerier. Respekt for hin-
andens forcer og et årelangt 
ven- og kompagniskab, der
betyder, at de stort set altid
kan fuldføre den andens sæt-
ning eller sætte ord på deres
fælles mål.

Smadret cirkus
Dybt klaver. Energi. Bonnie 
Tyler. Gaydisco. Blæsere a la
Huey Lewis and the News.
Og så en helvedes masse rock-
guitar.

Disse var ordene skrevet 
på en planche, som Infernal
havde lavet for at minde sig
selv om, hvordan deres fjerde
album skulle formes.

Når de i dag remser listen
op, kan de tilsyneladende sige
”tjek” ved samtlige punkter.

- Det er blevet lige præcis
den kombination af drama-
gaydisco og heltedisco, som
vi havde håbet på. Guitaren
er måske ikke helt så frem-
trædende, men til gengæld
får den fuld gas på det sidste
nummer ”Behind the Music”, 
fortæller Paw Lagermann.

Han forklarer, at Infernal
aldrig bevidst bruger musi-
kalske referencer, men at der
dog gemmer sig to halvtykke
inspirationer på albummet
”Electric Cabaret”.

- Vi sad og lavede en intro,
der var vildt fed, og pludselig
kunne vi høre, at den var næ-

sten magen til ”Video video”
fra Melodi Grand Prix. På en
anden sang er det melodien
fra ”Vamos A La Playa”, der
er leget med, fortæller Lina
Rafn.

Da de begyndte indspil-
ningerne, var de stadig i tvivl
om, hvilken retning de skulle 
bevæge sig i efter kæmpesuc-
cesen ”From Paris to Berlin”,
men efter nummeret ”Rede-
fi nition” stod det hele pludse-
ligt skåret i lysstofrør.

- Det dumpede bare ned
fra himlen. Det skulle være 
en discoplade. Det var den
grundidé, der skulle defi -
nere albummet. Derfor var
”Punkdisco” længe oppe at

vende som albumtitel, indtil
vi blev enige om, at det trods
alt var misvisende med ordet
”punk”. Derfor endte vi med
”Electric Cabaret”, der be-
skriver vores nye paillet- og
”smadret cirkus”-agtige måde
at være Infernal på nu, siger
Paw Lagermann.

Spektakulært show
Cirkus-referencen går godt
i spænd med deres efterhån-
den ret spektakulære show. Et
show, de godt kunne tænke
sig at prøve af i USA eller Ca-
nada, hvor de har fået en fod
indenfor i bøssemiljøet
- Vores show er som en
schweizerkniv, der har utrolig

mange funktioner og bliver
ved med at folde sig ud på nye
måder, fortæller Paw Lager-
mann.

Selv om de to musikere på
ingen måde jagter den ame-
rikansk drøm eller satser på
noget stort salg dér, kunne de
godt tænke sig at spille et job
på en klub og vise, hvor hef-
tig denne genre kan være med
et rigtigt liveband i ryggen og
ikke bare en båndet indspil-
ning og de to alene på scenen
udstyret med mikrofoner.

- Vi har aldrig gidet at stå os
to alene på scenen fl ere gan-
ge hver aften rundt omkring
på diskoteker. Vi kunne el-
lers sikkert virkelig have tjent

INFERNALS DRØM
OM DRAMADISCO
”Vi redder ikke verden med vores musik - men måske en lørdag aften ...”

Vores egne musikalske helte er jo for fanden næsten bøsser allesammen. Homoer har altid været foran,
når det gælder musik og at skabe et fedt show, så siger Lina Rafn.

ODENSE:  Han har aldrig udgivet en cd i
eget navn, men det har ikke forhindret 

Bobo Moreno i at
blive kendt. Gen-
nem en række suc-
cesfulde musikal-
ske konstellationer,
har han gjort sig 

bemærket som soulsanger, og det er
også som en del af et team, at han næ-
ste gang kan opleves i Odense. Det sker 
fredag, når AliBi afholder endnu et Sin-
gers Night arrangement med pianisten
Michael Vitten.

Når Bobo Moreno ikke gæsteoptræder 
til Singers Night eller kongelige bryllup-
per, som han også har gjort det i, spiller
han sammen med Ole Kock og Bo Stief. 
Koncerten på AliBi er dog forbeholdt 
Michael Vitten og Bobo Moreno, der kan 
høres fra kl. 21.30. (subt)

ALIBI FOR SOUL

ODENSE:  Siden 1987 har Jorge Degas
været bosat i Danmark, men hans mu-
sik er lige så brasiliansk som navnet og 
de sorte hårlokker antyder. Han bor i
Glamsbjerg, men søndag er han i Oden-
se for at give koncert på Flakhaven i 
selskab med sangerinden Trine Lyngvig
og saxofonisten Morten Øberg. Selv er
Jorge Degas en habil basspiller, men har
som regel også guitaren med på scenen. 
Når de tre spiller sammen søndag kl. 12
er det med udgangspunkt i en række 
danske sange, der bliver udsat for brasi-
lianske rytmer. (subt)

BRASILIANSK PÅ FLAKHAVEN

ASSENS:  Den danske kopiband Led Zep-
pelin Jam spillede for otte år siden sin
afskedskoncert, men lørdag spiller de
på Tobaksgaarden i Assens, ligesom 
de gjorde for nogle år siden. Bandet fi k
nemlig blod på tanden efter at være ble-
vet genforenet til Rock’n’Royal i Parken,
da Kronprinseparret skulle giftes. Si-
den har de været at høre på spillesteder 
rundt om i landet. 

Alex Nyborg Madsen står stadig i spid-
sen for kopibandet, der spiller alle de
gamle klassikere fra Led Zeppelin. For 
eksempel vil ”Kashmir” og ”Stairways To 
Heaven” sikkert kunne høres til koncer-
ten, der begynder kl. 22. (subt)

ZEPPELIN JAM IGEN I ASSENS

ODENSE:  Efter et sygdomsramt forår, 
hvor Savage Rose måtte afl yse en hel

række koncerter, 
er Annisette kom-
met sig ovenpå 
lungebetændelsen
og giver igen kon-
cert. Torsdag kl. 20 
er hun og bandet i 
Odense for at give 
udendørskoncert 
på Amfi scenen.

Annisette og
datteren Najas 
samarbejde førte 

sidste år til endnu et album fra ban-
det, der ellers mistede Thomas Koppel 
i 2006. Sangene på ”Universal datter” 
er skrevet af de to kvinder, der valgte at 
fl ytte sammen efter Thomas Koppels 
død. Til koncerten på Brandts medbrin-
ger Annisette syv musikere og sangere, 
inklusiv Naja Koppel. (subt)

SAVAGE ROSE PÅ AMFISCENEN

* Dj: Discjockey, 
pladevender.
Mc: Microphone 
controller, typisk 
rapper.

LIVE
EVIL BEAUTY OG ALBANI PRÆSENTERER

VOLBEAT
30. AUGUST - AMFISCENEN, BRANDTS
BILLETNET.DK OG DANBILLET.DK

TEAM KARATE OG ALBANI PRÆSENTERER

FAMILJEN
13.SEPTEMBER - MAGASINET
TEAMKARATE.DK

TEAM KARATE OG ALBANI PRÆSENTERER

L.O.C.
2. OKTOBER - MAGASINET
GAFFABILLET.DK

TEAM KARATE OG ALBANI PRÆSENTERER

DÚNÉ
3. OKTOBER - MAGASINET
GAFFABILLET.DK

TEAM KARATE OG ALBANI PRÆSENTERER

VETO + SPLEEN UNITED
21. NOVEMBER - MAGASINET
GAFFABILLET.DK

SAYBIA
4. OKTOBER KL. 20.00 - MAGASINET
TEAMKARATE.DK

THE STORM
25. OKTOBER KL. 21.00 - MAGASINET
TEAMKARATE.DK

DODO & THE DODOS
31. OKTOBER KL. 21.00 - GLAMSBJERG HALLEN
GLAMSBJERG HALLEN

AURA
15. NOVEMBER KL. 21.00 - KULTURMASKINEN
TEAMKARATE.DK

CARPARK NORTH
22. NOVEMBER KL. 21.00 - MAGASINET
TEAMKARATE.DK

musik koncerter

T O R S D A G
Releaseparty på Harders: Grup-
pen Kontekst udgiver”Små Skridt”
og afholder releaseparty. 19.30:
Harders, Harmonien, Møllergade
36, Svendborg.
CO 2 spiller op til dans. 21: Slots-
kroen, Nørregade 54, Odense C.

F R E D A G
Sindvald Group: Jazzkoncert i
forbindelse med Odense Valgme-
nigheds 125 års jubilæumsfest. 17-
18.30: Odense Valgmenighedskirke, 
Dronningensgade 1, Odense C.
Happy Time: Koncert og spisning.
Entré. 19: Kauslunde Kro, Heimdal-
vej 7, Kauslunde, Middelfart.
Singers Night med Bobo Moreno 
& Michael Vitten: Soul/motown. 
Entré. 21.30: AliBi: supperclub,
Brandts Passage 37, Odense C.
Duetten og Mejse:Dansemusik. 22: 
Air Pub, Kongensgade 41, Odense C.
CO 2 spiller op til dans. 21: Slots-
kroen, Nørregade 54, Odense C.

L Ø R D A G
Jazz på Åen med Funky Feet-
warmers: Fra Munke Mose kl. 13-14-
15 og 16 fra Fruens Bøge kl. 16.30 og 
17.30. Entré. - Odense Åfart, Filosof-
gangen 26, Odense C.
Congorilla & Co: Musikalsk rejse i 
det latinamerikanske for børn. Dan-
seteltet 14.30: Vikingos Coloritos, 
Dalmosevej 1, Åbyskov, Skårup Fyn.
Los Mosquitos: 12 mand stort 
sambaorkester spiller i forbindelse
med ”Hit med Assens”. Entré. 11.30:
Tobaksgaarden, Tobaksgården 7, 
Assens.
Hotel Evergreen: Frokostmusik. 
13-15: Air Pub, Kongensgade 41,
Odense C.
Hit med 80’erne: Retrofestival
i Plums Gård. Entré. 13.45: Plums
Gaard, Østergade 38, Assens.
Billy Cross Band: Retrofestival i 
Plums Gård. Entré. 16: Plums Gaard, 
Østergade 38, Assens.
Walkers: Retrofestival i Plums

Gård. Entré. 18: Plums Gaard, Øster-
gade 38, Assens.
Søren Berlev Gas Show: Retrofe-
stival i Plums Gård. Entré. 20: Plums
Gaard, Østergade 38, Assens.
Bjarne Andersen fra Las Vegas:
Barytonsanger. Entré. 19: Heden
forsamlingshus, Vantingevej 32, 
Ringe.
Odense Banden & Erling Kroner.
Entré. 14-17: Restaurant Carlslund, 
Fruens Bøge Skov 7, Odense SV.
Savage Rose. Entré. 20: Amfi -
scenen - Brandts Klædefabrik, C/o 
Magasinet, Brandts Passage 26, 
Odense C.
Tobaksgaardens Jazzband: ”Hit 
med Assens”-koncert. 20: Tobaks-
gaarden, Tobaksgården 7, Assens.
Led Zeppelin Jam: ”Hit med As-
sens”-koncert. Entré. 22: Tobaksga-
arden, Tobaksgården 7, Assens.
Hubbi: Dansemusik. 22: Air Pub, 
Kongensgade 41, Odense C.
Mallan`s blue grass band. 20-24: 
Aktivhuset Lundeborg, Havnevej 5,
Hesselager.

S Ø N D A G
Jorge Degas: Den brasilianske 
guitarist og bassist Jorge Degas 
er i selskab med sangerinden Trine 
Lyngvig og saxofonisten Morten
Øberg. 12: Flakhaven, Flakhaven 2,
Odense C.
Rockmusik for børn. 15: Amfi -
scenen - Brandts Klædefabrik, C/o 
Magasinet, Brandts Passage 26, 
Odense C.

Denne oversigt er redigeret af
Susan Buer Toldam, 65 45 51 66,
kulturlister@fyens.dk
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kassen på den måde, men så
er man til gengæld også helt
sikker på, at man ender med
snotten nede i en bane coke,
konstaterer Lina Rafn.

De har for nylig etableret
kontakt til et canadisk bøs-
semagasin, der gerne vil hyre
dem til en kæmpefest, og de
kan sagtens se det fantasti-
ske i at optræde ”over there”
med masser af kostumer, liv
og staffage.

- Det ville slet ikke være tos-
set at lave en omvendt Scissor
Sister og få foden indenfor i
det homeseksuelle miljø. Må-
ske kan vi sælge en 10.-15.000
plader på den konto, hvilket
ville være helt cool. Mere sat-

ser vi ikke på, for vores kar-
riere har altid udviklet sig
langsomt og aldrig på den dér
Aqua-agtige måde, hvor man
pludselig er verdensberømt
næste dag. Måske skulle vi
overveje at lave en sang, hvor
vi pisser nogen af i USA og får
en kæmpe retssag på halsen,
foreslår Lina og bryder ud i
latter.

AF SIMON STAUN
sim@fyens.dk

PR-FOTO

 ”REGNER JEG MIN LØN SAMMEN FOR HELE INFERNAL-KARRIEREN OG
SAMMENLIGNER MED EN NETTO-ANSAT, VILLE JEG HAVDE TJENT MERE SOM KAS-
SEDAME. ALLE DE PENGE, VI HAR TJENT DE SENESTE ÅR ER INVESTERET
I LYDUDSTYR OG INSTRUMENTER. VI BOR BEGGE I SMÅ LEJLIGHEDER PÅ 60 OG
80M2 I KØBENHAVN. PAW KØRER MEST PÅ CYKEL OG JEG HAR EN GAMMEL FIAT 
PUNTO. SÅ RIGE ER VI BESTEMT IKKE BLEVET.
LINA RAFN

POP
Infernal: ”Electric Cabaret”
###¤¤¤

Den store svaghed ved In-
fernals nye album, ”Electric
Cabaret”, er, at det
mangler ørehæn-
gere. Kun sangene
”Downtown Boys”
og ”Electric Light” 
hænger lige så so-
lidt i øregangene
som ”Self Control”
og andre tidligere hits. De to 
sange kan til gengæld få de
fl este- Infernalfans eller ej-
ud på dansegulvet.

På ”Electric Cabaret” eks-
perimenterer Infernal med
lyde og stilarter, der aldrig
tidligere har været at fi nde i
deres sange.

Fra første sang, ”Down-
town Boys”, er der dømt
dunkende discorytmer, aku-
stisk guitar, orgel og kor á la
90’ernes Army of Lovers. Og
resten af albummet er spæk-
ket med referencer fra for-
gangne årtier. 

Blandt andet violinag-
tige keyboardlyde, der leder
tankerne hen på discohits
som ”It’s Raining Men” og
en elektrisk intro, der min-

der mistænkeligt meget om
80’er-hittet ”Video, video”.

80’er-beats fylder dog over-
raskende meget på album-
met, der ifølge Infernal selv
skulle være et discoalbum.

Sangene på
”Electric Cabaret”
er langt fra så enkle 
som på ”Paris To 
Berlin”. Nogle er
dog pyntet lovligt 
meget med forskel-
lige stilarter. Og

det gør, at sangene ikke altid
hænger sammen. For eksem-
pel ødelægger et mellemspil 
der minder om temaet fra en
90’er-tegnefi lm fuldstændig 
sangen ”Burning Up”.

Det virker som om, Infer-
nal har brugt mange kræfter
på at forny sig- både musi-
kalsk, og også rent sangmæs-
sigt. Og det er dejligt.

Til gengæld var kræfterne
brugt, da det kom til øre-
hængerne. De fylder alt for
lidt mellem pyntede, men li-
gegyldige sange og kedelige
ballader.

MASSER AF PYNT,
MEN KUN FÅ ØREHÆNGERE

AF LINE KRINTEL 
WELDINGH
liwe@fyens.dk

Skal dit arrangement med i listen?
Så tast det ind inden
søndag kl. 12 på 

WWW.FYENS.DK/NU/KALENDER


