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Den klejne kvinde med de sto-
re firkantede øreringe på stør-
relse med mindre bordskånere 
skiller sig ud, allerede da hun 
spejdende træder indenfor i 
varmen. For det første har hun 
ikke noget barn med, for det 
andet skriger hendes tøjstil til 
himlen om, at hun ikke er en 
fast del af Café biograf-seg-
mentet i Odenses midte. 

Den engelsk-zambianske 
dansker fra Amager er endda 
iført temmelig ordinære klæ-
der i forhold til dem, hun iklæ-
der sig, når hun går på scenen 
som den fandenivoldske og in-
sisterende Lucy Love. Da hun 
optrådte til P3 Guld i januar, 
var det iført en stramtsiddende 
latexdragt med futuristiske 
mønstre og lange, hvide fryn-
ser flagrende fra ærmerne. 
Hendes mørke, krusede hår 
var barberet af i siderne, farvet 
hvidt og formet til en impone-
rende hanekam i midten.

Alt sammen planlagt og 
nøje udtænkt af den 25-årige 
sanger, der om få måneder af-
slutter uddannelsen på Det 
Fynske Kunstakademi. En ud-
dannelse, der efterhånden har 
udviklet sig til en kreativ plat-

form, hvorfra hun skaber sine 
opsigtvækkende pladecovers, 
scenografiske rekvisitter og 
de bemærkelsesværdige drag-
ter, hun og hendes dansere er 
iført.

- Musikken er selvfølgelig 
stadig kernen i Lucy Love, 
men den visuelle del af kon-
ceptet med koreografi, sceno-
grafi og scenetøj er med til at 
skabe en helhed, der både for-
midles på scenen, på album og 
på nettet. De tre dele skaber 
tilsammen et større rum, for-
tæller Lucy Love omgivet af 
skrigende småbørn og barne-
vogne få etager under kunst-
akademiet.

Hun har været indskrevet på 
kunstakademiet i fem år eller 
omtrent et år mindre, end hun 
har lavet musik. Og hun har 
mildest talt ikke slidt på trap-
perne op til lokalerne øverst 
på Brandts. De er ofte blot be-
nyttet en gang om måneden.

- Jeg kan ikke prale af, at jeg 
har brugt meget tid i Odense. 
Jeg kender stort set heller ikke 
andre lokaliteter end dem her-
omkring Brandts. Jeg stikker i 
det hele taget ret meget ud på 
kunstakademiet, hvor mange 

Beskidt 
stemme 
i farverig 
indpakning

 ■ Lucy Love er endnu ét af stjerneskud-
dene på den eksperimenterende danske 
musikscene, der satser stort på at forene det 
musikalske og visuelle i et selvskabt univers
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Med en legering på op til syv forskel-
lige metaller er syngeskåle, der også 
bruges til buddhistiske healingseancer, 
et fortrinligt instrument. De mange 
metaller giver en mangfoldighed af 
overtoner. Søndag 13. februar kl. 11 
demonstrer Kenneth Larsen og Kiku 
Day, hvordan skålene kan fungere som 
behagelig ledsager til klarinet og bam-
busfløjte. Bambusfløjten føres af Kiku 
Day, der har tilbragt 11 år i Tokyo på 
at studere fløjtespil. Når hun ikke spil-
ler, producerer hun selv bambusfløjter 
- der egentlig hedder en shakuhachi 
- og de fleste af hendes fløjter har hun 
selv lavet. Koncerten foregår i Odense 
Koncerthus. (ihna)

Syngeskåle og 
bambusfløjte til øret

Kiku Day laver og spiller bambusfløjte. 

Den danske fløjtenist Ulla Miilmann 
er internationalt anerkendt for sit fløj-
tespil og for fire år siden blev hun end-
da nomineret til en Grammy. Alligevel 
er fløjtespil ikke det eneste i hendes liv. 
Hun studerer nemlig astrologi og i pe-
rioder holder hun helt pause fra fløj-
tespillet. Det gør hun dog ikke torsdag 
10. februar og fredag 11. februar, når 
hun er solosolist ved Odense Symfoni-
orkesters Carl Nielsen-koncert. Begge 
koncerter starter kl. 20. (ihna)

Fløjtestjerne med 
blik for himlen

Ulla Nielsen er fløjtesolist ved Nielsen 
og Mahler-koncerten.

Tilbage i august holdt 
Odense Symfoni Or-
kester i al ubemær-
kethed sit eget lille X-
factorshow. De havde 
nemlig audition til 
danseforestillingen 
”Carmina Burana”, 
der opføres onsdag 
16. februar kl. 21 og 
torsdag 17. februar i 
Odense Koncerthus. 

17. Syv dansere fra hele Europa blev 
udtaget til at sætte dansetrin på koreo-
graf Marie Brolin-Tanis fortolkning af 
det klassiske musikstykke.

Ifølge koreografen, der også selv har 
danset stykket, skal danseforestillin-
gen udtrykke unge menneskers tanker, 
drømme og længsler. (ihna)

Ungdommens dans

David Riddell 
er dirigent 
ved ”Carmina 
Burana”.
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af de andre studerende laver noget mere tra-
ditionel, tung kunst, selv om der retfærdigvis 
også er andre, der skaber mere konceptuelle 
projekter. Jeg er lidt en ener, og når jeg kom-
mer så sjældent, skyldes det også, at det me-
ste af mit arbejde ikke kræver et atelier men 
kan laves og opbevares på en computer, for-
klarer Lucy Love, der næsten udelukkende 
lavede sort-hvide blæktegninger, da hun be-
gyndte på uddannelsen

Lady Gaga banede vejen
Hun synes, det er spændende at arbejde med 
det visuelle i sine albummer og forsøge at få 
publikum til at lytte til sin musik på en be-
stemt måde, fordi et cover ser ud på en be-
stemt måde.

- Der er med vilje ikke noget billede af mig 
på mine covers, selv om det marketingmæs-
sigt er temmelig dumt. Jeg tror dog på, at det 
holografiske, der står og flimrer i en plade-
butik, også ”tricker” et eller andet. Det er 
sådanne nogle chancer, jeg har taget under-
vejs, siger Lucy Love.

Når man køber billet til en Lucy Love-
koncert, er det ikke kun for at høre en elek-
tronisk funderet dancepop med tydelige 
hiphop-referencer.

- Det er i lige så høj grad for at se mig op-
træde, hvilket i bund og grund er en ret old 
school-ting. Det er som om, at showdelen har 
fået en comeback efter Lady Gaga har vist, 
hvor langt man kan gå på en scene og hvor 
meget, man kan eksperimentere med det vi-
suelle udtryk, fortæller Lucy Love.

Iskold på scenen
Hun mener, at klubkulturen har overtaget, 
så der nu er masser af traditionel diskoteks-
musik med Medina i førersædet på spilleste-
derne.

- Jeg har altid været fan af elektronisk mu-
sik, og selv om jeg godt kan lide en ballade 
derhjemme, skal der altså være total fest til 
en koncert. Selv om jeg kun har givet kon-
certer i fem år, kommer det bag på mig, hvor 
lidt der skal til for at styre et publikum, siger 
Lucy Love.

Hun har været udsat for mange syrede si-
tuationer, hvor hendes faste makker Joakim 
Hjejle med kunstnernavnet Yo Akim stod på 
et eller andet skummelt provinsdiskotek og 
skulle sætte gang i festen med to sange på re-
pertoiret. 

- I sådanne situationer har jeg lært mig 
selv nogle teknikker, der har kunnet hjælpe 
os gennem de mest bizarre aftener. Vores 
filosofi er, at hvis vi selv danser og syntes, 
det er fedt, er der er alt andet lige en større 
chance for, at publikum også gør det, fortæl-
ler Lucy Love. 

Hun fyrer den grangiveligt lige så meget 
af, uanset om hun spiller foran 30 teenage-
piger på en ungdomsklub i Valby eller på et 
proppet Vega.

- Jeg er iskold på scenen, og jeg ved faktisk 
ikke, hvor den selvsikkerhed og determina-
tion stammer fra. Da jeg var yngre, var jeg 
enormt genert, og kunne slet ikke overskue 
tanken om at stille mig op foran et publi-
kum. Men i dag er jeg helt vild med at være 
i rampelyset og blive set. Da jeg begyndte 
at lave musik, skulle jeg ret hurtigt træffe et 
valg om, hvorvidt jeg kunne stå på scenen el-
ler ej, husker Lucy Love.

Hendes far er Funky Ronnie
Noget af det, der er talt og skrevet meget om 
med Lucy Love, er hendes stemme. I begyn-
delsen var den meget soul’et og amerikansk 
inspireret i sin udtale. Efterhånden er den 
forvandlet til en bidende skarp, britisk rap-

stemme, der er i familie med grime-genren.
- Jeg havde ikke forestillet mig, at det ville 

betyde så meget for publikum, at jeg ændre-

de stil. Nogle synes, jeg har for meget atti-
tude nu, og de bliver nærmest provokerede 
over min beskidte lyd, fordi den britiske 

Lucy Love, 25, er en dansk musiker født i Eng-
land af en engelsk mor og zambiansk far. Hun 
er vokset op i Danmark, hvor familien flyttede 
til, da Lucy Love var to år gammel
Hendes debutalbum ”Superbillion” udkom i 
starten af 2009. Singlen ”Daddy Was A DJ” er en 
hyldest til Lucy Loves far, DJ Ronnie Bass aka 
Funky Ronnie. Hendes andet album ”Kilo” ud-
kom i 2011
Hun har� vundet P3 Eksperimentet og var nomi-

neret til P3 Guld i 2010
Sammen med veteranproduceren og bandmed-
lemmet Yo Akim er hun på halvandet år gået 
fra at være et undergrundsfænomen i det kø-
benhavnske natteliv til at spille opvarmning til 
Underworld på et stadion i Toscana, fejre 1. maj 
foran tusindvis af autonome i Rom, gå amok på 
YOYO i London og få Roskilde Cosmopol til at 
koge
www.lucylove.dk

Lucy Love

musik musik Interview
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koncerter klassisk

Syng sammen aften: Den første 
mandag i hver måned. Kl. 19 30-22: 
Gelsted Forsamlingshus, Kingstrup-
vej 146, Gelsted.
Babymusik på Musikbiblioteket: 
For børn i aldersgruppen 3-12 
måneder og deres forældre. Ved 
musikpædagog Pernille Nederland. 
Kl. 10: Musikbiblioteket Odense, 
Amfipladsen 6, Odense.
Det Elektrisk Hjørne: Assens Mu-
sikskoles rytmiske bands spiller op. 
Kl. 19-21: Tommerup Skole, Stadi-
onvænget 7, Tommerup.
Sangaften: Årstidens sange med 
organist Jesper Lykke og Elmer 
Jespersen som sanger. Kirketaxa. kl. 
19.30: Sørup Konfirmandhus, Sørup 
Kirkevej 37, Svendborg.
Torsdags Café: Dansk folkemusik 
og dans. Kl. 19.30-21.45: Sund-
højskolen, Eskærvej 69, Vindeby, 
Svendborg.
Everybodys Talking: Rocklegenden, 
Popdrengen og Kongen af Ribe. Kl. 
20: Tobaksgaarden, Tobaksgaarden 
7-11, Assens.
The Malpractice og Marybell 
Katastrophy: Kl. 20: Posten, Østre 
Stationsvej 35, Odense .
Kran: Hardbop tilføjet moderne 
harmonik og rytmik. kl. 20: Arne B., 
Vestergade 10 A, Svendborg.
Musikaften: Erik Werner og Margit 
Nelleman spiller Bob Dylan og 
egne kompositioner. Kl. 20: Café 88, 
Blangstedgårds Allé 93, Odense.
Jazzudgaver af sange fra Høj-
skolesangbogen: Kl. 20: Volls-
mose Kulturhus, Vollsmose Allé 14, 
Odense.
Hubbi spiller: Kl. 21: Slotskroen, 
Nørregade 54, Odense.
Jazz: Kl. 21: Froggy´s Cafe, Vester-
gade 68, Odense.
Brilliant Corners: Ung odenseansk 
jazz. Kl. 22-02: Teater Momentum, 
Ny Vestergade 18, Odense.

fredag
Fællessang: Med organist Peter 
Nørskov Jørgensen. Kl. 13: Paarup 
Sognegård, Solgårdsvej 40, Odense.
Sognecafé i Fraugde - konfirmand-
stuen: Svanekoret under ledelse af 
Rene Blomberg. Kl. 14-17: Fraugde 
Præstegård, Fraugdevej 59, Odense.
Spisning og musik i Ulbølle: Folke-
musikgruppen Fuld Besætning 
spiller efter spisning. Tilmelding 
på 62241575. Kl. 18: Ulbølle 
Forsamlingshus, Nyvej 50, Vester 
Skerninge.
Kristian Lilholt: Instrumental-
musik. Kl. 18.30, underholdnin fra 
19.30: Bakkegården - Højby, Svend-
borgvej 319, Højby, Odense.
Kandis: Kl. 19: Vissenbjerg Hal-
lerne, Idrætsvej 3, Vissenbjerg.
Kauslunde Kro: Gratis spisning 
med Happy Time. Kl. 19: Kauslunde 
Kro, Heimdalvej 7, Kauslunde, Mid-

delfart.
Folkedans til spillemands-musik: 
Tag kaffekurven med, fællessang 
i pauserne. Kl. 19.30: Carl Nielsen 
skolen, Lumbyvej 64, Nr. Lyndelse, 
Årslev.
Big Fat Snake: Med Anders Blich-
feldt. Kl. 20.30: Borgerforeningen-
Kulturhus Svendborg, Ramsherred 
4, Svendborg.
Bluezoul Night:Thorbjørn Risager 
og Mike Andersen. Kl. 21: Posten, 
Østre Stationsvej 35, Odense.
Steen Rasmussen feat. Josefine 
Croxter: Kl. 21: Dexter, Vindegade 
65, Odense.
Hubbi spiller: Kl. 21: Slotskroen, 
Nørregade 54, Odense.
Manolis spiller: Kl. 22: Air Pub, 
Kongensgade 41, Odense.
Hopen’s: Countrymusik. Kl. 22: Bills 
Pub 47, Kongengade 47, Odense.
Triometrik: Skandinavisk jazz. Kl. 
22-02: Teater Momentum, Ny Ve-
stergade 18, Odense.
Jonesy: Kopiband, pop og rockklas-
sikere. Kl. 23: Arne B., Vestergade 10 
A, Svendborg.
La Banda Latina spiller: Kl. 23.30: 
Froggy´s Cafe, Vestergade 68, 
Odense.

lørdag
Teitur: Morgenrock med sange fra 
”Let the Dog Drive Home”. Kl. 10: 
Dexter, Vindegade 65, Odense.
Lørdagscafé: Fhv. lærer Willy Steen 
omtaler Stanleys bog om at finde 
Dr. Livingstone. Levi Beck spiller 
musik. Kl. 11-12: Kerteminde Kino, 
Langegade 36, Kerteminde.
Frokostjazz: Maxime All Stars. Kl. 
13-15: Air Pub, Kongensgade 41, 
Odense.
90’er fest: Mr. President, Paradisio 
og Technotronic. Kl. 19: Arkaden, 
Vestergade 68, Odense.
NY DATO. Kim larsen: Kl. 20: 
Odense Idrætspark, Højstrupvej 5, 
Bolbro, Odense.
Bell Pepper Boys: Kl. 20: Industrien, 
Bredgade 73-75, Aarup.
Late Night Rose Garden: Odense 
Internationale Musikteater kl. 20: 
Teaterhuset, Filosofgangen 19, 
Odense.
Valravn og support: Kl. 21: Posten, 
Østre Stationsvej 35, Odense.
Nikolaj Nørlund solo: Kl. 21: Dex-
ter, Vindegade 65, Odense C.
Lucy Love: Kl. 21. Kulturmaskinen - 
Store sal, Farvergården 7, Odense.
Ignug: Kl. 21: Harders, Harmonien, 
Møllergade 36, Svendborg.
Bente Hansen og Krogh spiller: 
Kl. 22: Air Pub, Kongensgade 41, 
Odense.
Max Wolf: Blues og country. Kl. 
22.30: Strandlyst, Brogade 5, 
Svendborg.

søndag
Musikalsk underholdning med 
fællessang: Svingtetten underhol-
der. Kl. 13.30-15.30: Ældrecentret, 
Filosofhaven 12-14, Odense.
Dansk Slagerparade 2011:Kirsten 
Sigaard, Dario Campeotto, Keld og 
Hilda, Louise og orkesteret Gema-
lerne. Kl. 14: Ferritslev Fritidshus, 
Ørbækvej 916, Ferritslev Fyn.
B. Rockmann: Med Jacksons Gar-
den, Burtons og Les Mann. Kl. 15 
-18: Dexter, Vindegade 65, Odense 
C.
Rytmisk Gudsttjeneste: Kl. 16: 
Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, 
Odense.
LoopGirl (Maria Timm): Tømmer-
mandscafé med mad. Kl. 16.30: Stu-
denterhus Odense, Kulturmaskinen, 
Farvergården 7, Odense.
Gospelkoncert i Ellinge kirke: 
Laura Kjærgaard (X-factor) mfl. Kl. 
19.30: Ellinge Kirke, Kirkeballe 2A, 
Ellinge, Ullerslev.

mandag
Musikcaféaften:Christian Søgaard 
Trio spiller viser, swing og fransk 
muzettemusik. Kl. 19.30: Nørre 
Broby kirke, Kirkestræde 7A, Broby.
Walk-in Salsa: Kl. 20: Kulturmaski-
nen, Farvergården 7, Odense.

tirsdag
Jeanett og Valdemar Ulrikkeholm:  
Gamle danske sange. Kl. 14-16: 
Paarup Sognegård, Solgårdsvej 40, 
Odense.
Vinterkoncert: Koret Ambitus 
under ledelse af Karen Folke Olsen. 
Kl. 19: Glamsbjerg Kirke, Nørregade 
36A, Glamsbjerg.
Aftensang med organist Anne 
Buch Sørensen: Kl. 19.30: Næsby 
Kirke, Bogensevej 92, Næsby, 
Odense.
Jane og Shane (irsk): Folk. Kl. 20: 
Hansted, Vestergade 2 A , Svend-
borg.
Musikcafé med Janosch Pangritz 
og Tomasz Dabrowski: Kl. 20: Stu-
denterhus Odense, Kulturmaskinen, 
Farvergården 7, Odense.

onsdag
Walk-In Swing: Intro til basic 
af swing dansene Lindy Hop og 
Charleston. Kl. 19.30: Gallerie Ab-
sinthe, Bangs Boder 32, Odense C.
Povl Dissing: Smertefulde sange. 
20: Posten, Østre Stationsvej 35, 
Odense.
Les Lanciers: Kl. 21.30: Roerslev-
Blanke Forsamlingshus, Blanke-
gårdsvej 3 A, Asperup.
Syntax Error: Jazzkvarteten spiller 
egne kompositioner med fokus på 
gruppelys og sammenspil. Kl. 22-
02: Teater Momentum, Ny Vester-
gade 18, Odense.

Musik, klassisk
torsdag
Koncertintro i Carl Nielsen Muse-
et: Nielsen og Mahler. Blå klassisk 
torsdag. Dirigent: Alexander Veder-
nikov. Solist: Ulla Miilmann, fløjte. 
Ann-Helen Moen, sopran. Kl. 19: 
Carl Nielsen Museet, Claus Bergs 
Gade 11, Odense. 
Nielsen og Mahler:Blå klassisk 
torsdag. Carl Nielsen: Pan og Syrinx. 
Carl Nielsen: Fløjtekoncert. Gustav 
Mahler: Symfoni nr. 4. 20: Odense 
Koncerthus, Claus Bergs Gade 9, 
Odense.
Kiev Piano Duo: Firehændig kla-
vermusik. Kl. 19.30: Hans Tausens 
Kirke, Rugårdsvej 62, Odense.

fredag
Orgelmusik: En halv times orgel-
musik. Kl. 16.15: Sct. Hans Kirke, 
Skt. Hans Plads 1, Odense.
Koncertintro i Carl Nielsen Muse-
et: Nielsen og Mahler. Hvid klassisk 
fredag. Dirigent: Alexander Veder-
nikov. Solist: Ulla Miilmann, fløjte. 
Ann-Helen Moen, sopran. Kl. 19: 
Carl Nielsen Museet, Claus Bergs 
Gade 11, Odense.
Nielsen og Mahler:Hvid klassisk 
fredag. Carl Nielsen: Pan og Syrinx. 
Carl Nielsen: Fløjtekoncert. Gu-
stav Mahler: Symfoni nr. 4. Kl. 20: 
Odense Koncerthus, Claus Bergs 
Gade 9, Odense.

lørdag
En halvs times Matiné: Kristine 
Becker Lund, sopran, Mads Juul 
Lunde, trompet, Gitte Berggren, or-
gel. Værker af Caccini, Bach, Händel, 
Mozart. Kl. 15: Odense Domkirke 
(Skt. Knuds Kirke), Klosterbakken 2, 
Odense.
Nytårskoncert: Svendborg Musik-
skoles traditionsrige nytårskoncert. 
Kl. 15: Borgerforeningen-Kulturhus 
Svendborg, Ramsherred 4, Svend-
borg.

søndag
Søndagsmatiné i Carl Nielsen 
Museet: Meditativ matiné. Kenneth 
Larsen, klarinet og syngeskåle. Kiku 
Day, shakuhachi og syngeskåle. Kl. 
11-12: Carl Nielsen Museet, Claus 
Bergs Gade 11, Odense.
Fire generationer spiller og syn-
ger for alvor og for sjov: Familien 
Tofte-Hansen leverer sange, stren-
geleg, orgelspil for fire hænder og 
blæserklang. Kl. 14: Dalum Kirke, 
Dalumvej 114, Dalum, Odense.
Sange for sjov: Ingeborg Børch og 
pianisten Tonya Lemoh opfører bl.a. 
Strauss, Britten og Warlock. Kl. 15: 
Musikbiblioteket Odense, Amfiplad-
sen 6, Odense.
Ensemble Oblik: Bl.a. barokmusik 
og nye indtryk fra 1900-tallet. Kl. 
16: Rynkeby Kirke, Kirkevej 10, 
Rynkeby.
Orgelkoncert :Povl Chr. Balslev-

spiller værker af bl.a. Bach, Sorge, 
Mendelssohn, Fauré og Carl Nielsen 
samt egne kompositioner. Kl. 16: 
Ørslev Kirke, Tellerupvej 8, Ejby.
Wiener Johann Strauss Konzert: Kl. 
20: Odense Koncerthus, Claus Bergs 
Gade 9, Odense.

tirsdag
Kirkekoncert: Koret Ambitus 
medvirker ved kyndelmisse. Kl. 19: 
Glamsbjerg Kirke, Nørregade 36A, 
Glamsbjerg.
Solistklassekoncert: Med Louise 
Odgaard, sopran, Gitte Nyholm, 
fløjte, og Liisi Kedik, violin. Kl. 19.30: 
Syddansk Musikkonservatorium 
og Skuespillerskole, Islandsgade 2, 
Odense.

onsdag
Cellosoiré med klassiske stude-
rende: Kl. 19.30: Syddansk Musik-
konservatorium og Skuespillerskole, 
Islandsgade 2, Odense C.
Carmina Burana: Et af de kendteste 
stykker fra det 20. århundredes 
klassiske musik. Kl. 21: Odense 
Koncerthus, Claus Bergs Gade 9, 
Odense.

Oversigterne er redigeret 
af Ida Nathan, 65 45 51 66, 
kulturlister@fyens.dk

måde at rappe på kan have en negativ tone. 
Altså selve lyden af den og ikke indholdet, 
forklarer Lucy Love.

Det er hendes engelske mor, der er den 
primære årsag til den britiske påvirkning. 
Lucys far er fra Zambia og var dj af den gam-
le skole. Hans kunstnernavn var Funky Ron-
nie, og med det navn in mente kunne Lucy 
Love næsten ikke blive andet end musiker.

- Min far var lidt tvivlende til at begynde 
med, men efter at jeg lavede sangen ”Dad-
dy Was A DJ”, som var det største nummer 
på min debutplade ”Superbillion”, var han 
overbevist. Det gik rent ind hos min far, som 
derefter begyndte at tro lidt mere på, at jeg 
kunne klare mig som musiker. I dag kender 
han alle numrene, så han skulle lige se det 
an modsat min mor, der har set de fleste af 
mine mange koncerter, siger Lucy Love. 

Bliver aldrig forudsigelig
Hendes første album hedder ”Superbillion” 
og det næste hedder ”Kilo”. Det skyldes ikke 
en finurlig fascination for tal eller vægten-
heder men mere en forkærlighed for ord, 
der fungerer både på dansk og engelsk og 
samtidig har en form for visuel tiltrækning 
på tryk.

- Det er lidt ”Victor, Foxtrot og Charlie” 
over det. Det er sådan lidt science fiction-
agtigt, synes jeg, så mit næste album kom-

mer helt sikkert til at få en titel i samme stil. 
Jeg er i forvejen ret fastlåst i min stil, men jeg 
frygter ikke, at jeg bliver forudsigelig. Så er 
det i hvert fald op til mig selv at gøre noget 
ved det, understreger Lucy Love.

Lucy Love bliver også emnet for hendes 
afgangsprojekt til sommer på kunstakade-
miet. Hun forventer, at resultatet bliver no-
get, der er lidt mere rock’n’roll end de øvrige 
kunstnere.

- Det skal være en eller anden form for vi-
suelt show med en masse glimmer. Jeg glæ-
der mig til at finde ud af, hvad jeg skal lave, 
men det bliver helt sikkert endnu en ting, 
der udbygger Lucy Love-universet, under-
streger kunstneren, der også ser frem til at 
optræde på Kulturmaskinen 100 meter fra 
det kunstakademi, hun om få måneder tager 
afsked med.

Kulturmaskinen, lørdag den 12. februar kl. 20.00

Af Simon Staun
Foto: Asbjørn Sand
sim@fyens.dk assa@fyens.dk

[ Jeg er iskold på scenen, og jeg ved faktisk ikke, 
hvor den selvsikkerhed og determination stammer 
fra. Da jeg var yngre, var jeg enormt genert.
Lucy Love, om sin optræden

koncerter rytmisk


