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MUSIK
P Å  V E J

K O N C E R T E R
FORTSAT FRA SIDE 11

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Det er den perfekte timing.
Først et spektakulært anmel-
derrost album på gaden og så
en koncert tre uger efter, så
folk kan nå at lære teksterne
udenad. 

Det kører for Kaizers Or-
chestras syv bindegale, avant-
gardistiske og gasmaskebæ-
rende nordmænd, der ikke
har noget entydigt svar på,
hvorfor de gør, som de gør.

Frontmand, tekstforfatter
og kvindebedårer Janove Sja-
kalen Kaizer, som han så så-
rende kryptisk benævnes i
grupperegi, grubler længe
over, hvorfor de egentlig valg-
te det klingende norske navn
Kaizers Orchestra.

- Hmm, ja det kommer
selvfølgelig et eller sted fra,
men jeg har faktisk glemt
hvor. Men altså, hvorfor hed-
der Kent lige præcis Kent?.
Hvem er han?, spørger han
kækt ud i luften og lader den
hænge i et par sekunder.

Vi kigger på hinanden. Der
er helt stille. Meget længe. Så
sender han mig et blik, der
indikerer, at jeg gerne må
fortsætte med spørgsmålene
på blokken.

Kronisk in-band
Jeg hopper videre til gasmas-
kerne, dem må han da kunne
berette om. Sådan da.

- Jo altså, gasmaskerne
fandt vi på ved en tilfældig-
hed. Pludselig en dag havde vi
dem bare på. De har som så-
dan ikke nogen dybere betyd-
ning, andet end at de fungerer
glimrende visuelt, både til
koncerter og på eksempelvis
covers. De er en slags knage,
vi kan hænge vores stil på og
fungerer samtidig som et
bandlogo, fordi det er så let at
huske, fortæller Jan Ove Ot-
tesen, som manden blev døbt
af de dødelige.

Ikke kun med de mærkvær-
dige navne skiller bandet sig
ud blandt mængden. Deres
stilbevidste påklædning og al-
ternative optræden på scenen
lukrerer de bevidst på.

- Vi er på en måde altid in,
fordi vi aldrig er en del af en
trend. Og fordi vi hele tiden
er markant anderledes, bliver
vi ved med at være interessan-
te. Det er faktisk fantastisk, si-
ger forsangeren.

Han fortæller, at sangskriv-
ningen, efterhånden som
gruppen er smeltet mere sam-
men, er blevet mere komplet,
hvilket har betydet, at grup-
pens tredje album ”Maestro”
bevæger sig mere i samme
retning end de to foregående
plader.

- Som lytter får man mere
en samlet pakke, hvor de mu-

MUSIK FOR DE  MENTALE
Konceptkongen Janove Sjakalen Kaizer skriver sange om et sygt univers

sikalske udtryk ikke er nær så
spredte som på ”Ompa Til Du
Dör” og ”Evig Pint”, siger Jan
Ove Ottesen.

Han er i særdeleshed meget
tilfreds med uptempo-sange-
ne på pladen, uden at ville ud-
nævne noget reelt hit.

- Sådan har det altid for-
holdt sig med os. Vi er sådan
et ”no-hit-wonder but many
good albums-band”, smiler
han så selvsikkert, at isen på
de norske fjelde ville smelte.

Bulgarske bønder
Når man taler om Kaizers
Orchestra, er der aldrig virke-
lig tale om noget ensrettet el-
ler konformt. Således har de
på ”Maestro” fået transporte-
ret en gruppe bulgarske sigøj-
nerbønder hele vejen til Nor-
ge for at medvirke på album-
met.

- Jamen, når man vil lave
musik, der lyder autentisk, så
må man jo finde de bedste i
genren, hvilket disse sigøjne-
re er. Det er i høj grad deres
fortjeneste, at vi har den der
underliggende balkansound
på flere af numrene, forklarer
Jan Ove Ottesen.

Når Kaizers Orchestra nu
ikke kan turnere rundt med
en hel gruppe bulgarske bøn-
der i bagagerummet, så er det,
at de kompenserer med deres
fandenivoldske optræden
med den karakteristiske olie-
tøndetæskning og gasmaske-
galskab.

- Det er to forskellige ver-
dener at høre os live og på et
album. Men forhåbentlig sy-
nes publikum, at det fungerer
begge steder endnu, selv om
vi er blevet en lille smule træt-
te af den ekstremt skæve stil.
Som et konceptuelt band er
det meget svært at forandre
sig alt for meget. Så vores mu-
sikalske forandring skyldes
måske mest, at vi bliver bedre
og bedre til at spille sammen,
hvilket igen betyder, at vi tæn-
ker mere ens og derfor ikke
har helt den samme originali-
tet, erkender Jan Ove Otte-
sen.

Groovy lyd
Frontmanden mener ikke, at
guitaristen Terjes Vinterstø
alias Terje Killmaster alias
Ted Winters sidespring med

punkrockbandet Skambankt
betyder noget for lyden hos
Kaizers Orchestra.

- Selv om ”Maestro” er lidt
mere rocket, så synes jeg, det
er på en groovy måde modsat
Skambankts lyd, der er langt
mere kompromisløs og hård.
Men det fede er, at vi synes,
det på en måde er mere ekso-
tisk at spille mere straight nu,
end da vi startede. Og egent-
lig er det bemærkelsesvær-
digt, at der skulle gå tre plader
for at transformere lyden fra
en slags ”rumble in the jung-
le” til fire takter - no more, no
less, filosoferer han, mens de
slanke lemmer minutiøst
gengiver trommedelen fra
den nye sang ”KGB”.

Jo, den er god nok, signale-
rer han efter en mindre trom-
mesolo ved sofaen, hvor vi
har plantet os.

De syges univers
Når Kaizers Orchestra ifølge
Sjakalens forventninger væl-
ter Rytmeposten, så får publi-
kum den helt store tur i deres
selvskabte univers.

- Det er klart, at vi ikke kan
spise folk af med en time som
til en festival, når de udeluk-
kende kommer for at høre os.
Men som udgangspunkt vil
jeg sige, at en koncert maksi-
malt må være en time. Det
skal være intenst, understre-
ger han.

Angående de danske fans
mener Jan Ove Ottesen, at de
har en naturlig fordel, da de
relativt nemt kan forstå tek-
sterne. 

- Men vi tilstræber faktisk
at have nogle sproglige hook-
lines, så alle uanset nationali-
tet kan skråle med. Vi oplever,
at tyskere og franskmænd kan
synge med på omkvædene, så
man kunne med rette kalde
vores tekster ”Alzheimer-
venlige”, joker Jan Ove Otte-
sen.

En beskrivelse af universet,
som Kaizers Orchestra be-
finder sig i, kræver mange fle-
re ord end disse linjer tillader.
Alligevel forsøger forsange-
ren at koge historien ned til
en forståelig substans. 

- Alle sangene tager ud-
gangspunkt i en mental insti-
tution efter krigen. Det er
nemlig markant lettere at
skrive om en lukket institu-
tion end om hele verden. Men
situationen er den samme.
Folk bliver behandlet uden at
nogen bliver rigtig raske, og
derfor kommer der flere og
flere syge. Sådan er ramme-
historien i vores tekstunivers.
Derfor så megen galskab til
koncerterne, konstaterer Jan
Ove Ottesen.

Rytmeposten, Odense,
søndag den 11. september kl. 20.00

Kaizers Orchestra i vanlig vanvittig stil: Forrest står omdrejningspunktet Janove Sjakalen Kaizer, bag ham fra venstre er det Geir Hellraizer
Kaizer, Terje Killmaster Kaizer, Helge Omen Kaizer med gasmasken, Øyvind Thunder Storesund og Rune Mink Kaizer. PR-FOTO. 

VI ER PÅ EN MÅDE ALTID IN, FORDI
VI ALDRIG ER EN DEL AF EN
TREND. OG FORDI VI HELE TIDEN
ER MARKANT ANDERLEDES, 
BLIVER VI VED MED AT VÆRE
INTERESSANTE. 
JAN OVE OTTESEN

”

ODENSE: Den odenseanske guita-
rist og komponist Jon Hemmer-
sam præsenterer bidder fra sit
unikke klangunivers på en aften,
der vil stå i jazzfusionens tegn.
Jon Hemmersam har i gennem
de seneste 25 år gjort sig bemær-
ket som en virtuos guitarist og
komponist med evnen til at for-
tælle, fortolke og fremføre musik-
ken langt ud over scenekanten.
Han akkompagneres på sax og
klaver af Carsten Sindvald, der er
klassisk uddannet fra det Kongeli-
ge Musikkonservatorium i Køben-
havn. På akustisk bas er det Jens
Krøyholdt, som til daglig spiller i
Odense Symfoniorkester. Trom-
mesættet bliver betjent af Årets
Fynske Jazzmusiker anno 1994,
Dennis Drud. Kvartetten spiller
lørdag den 10. september kl. 21.00
på Jazzhus Dexter i Odense. 

FUSIONSAFTEN

ODENSE: Trio Cornelis leverer
Cornelis Vreeswijks klassikere i
nye arrangementer, hvis halvfrie
former tager udgangspunkt i or-
kestermedlemmernes forskellige
og til tider modsætningsfyldte
temperamenter.  Steen Svanholm,
sang og guitar, står for det frem-
drivende og ekspressive tempera-
ment. Christian Frank, elguitar, er
den spændingsskabende modpol,
der farver melodierne med fly-
dende modale klange og minima-
listiske motiver. Mads Riishede,
kontrabas, danner rytmisk og
klanglig bund.  Koncerten foregår
torsdag den 8. september kl.
20.00 på Jazzhus Dexter i Oden-
se.

MUSIK MED TEMPERAMENT

PR-FOTO

ODENSE: Danmark fostrer i disse
år originale og fremadrettede
metalbands, som høster succes
kloden rundt. En af bannerfører-
ne er Mercenary, som netop har
sønderknust  Roskilde Festivalen.
Bandet spiller på en gang aggres-
sivt, melodisk og progressivt. Ar-
rangørerne Metal Mekka har
desuden booket Urkraft, der har
rødder i både ”old school” death
metal og den lidt mere melodiøse
side af black metal genren. Met-
honia og Third Eye vandt de indle-
dende runder af Dansk Metal
Grandprix 2005 i henholdsvis
Aalborg og Odense. Methonia
blev den store vinder af finalen i
Århus, og de har netop udgivet
ep’en ”Pieces”. Odenseanske
Third Eye indtager scenen med
bl.a. den lokale guitarist Michael
Bodin (ex-Prophets Of Doom). 

Det sker fredag den 9. septem-
ber kl. 21.00 på Rytmeposten i
Odense.

FIRDOBBELT BRAG 

LØRDAG
JAZZENS VENNER
Silvermoon Jazzband.
14: Jazzhus Dexter, Vindegade 65,
Odense C.

FYNBOKORET
Koncert med det tyske venskabskor fra
Hannover, Herrenhäuser
Chorgemeinschaft.
15-16: Odense Rådhus, Flakhaven 2,
Odense C.
EASTPAK RAMPKILLA TOUR
2005
Per Vers,Ufo Yepha,DJ Steen
Rock,Nicky Guerrero mm.
16-20: Flakhaven, Flakhaven 2, Odense
C.

DANSEARRANGEMENT MED
KIM & HALLO I ODENSE
19: Fyns Bankocenter, Grønløkken 1,
Odense C.

MUSIK UNDER MARKISEN -
TERMOSATAT
Termostat er et intellektuelt
hybridpartyband, der fremfører både
poetryslams og traditionel lyrik til
tonerne af høj rytmisk musik.
20: Café Biografen, Brandts Passage
39-41, Odense C.

JON HEMERSAM GROUP
21: Jazzhus Dexter, Vindegade 65,
Odense C.

MIKE ANDERSEN BAND
21: Rytmeposten, Østre Stationsvej 35,
Odense C.

ROCKET IN MY POCKET
Rocket In My Pocket som har
eksisteret i mere end 10 år, formår med
deres bredde repertoire at ramme et
bredt publikum med numre af bl.a. Joe
Cocker, Ray Charles, Beatles og Bryan
Adams.
23.15: Café Citronen, Brogade 33,
Svendborg.

DECCO BAND
23.30: Cafe Anthon, Mellemgade 25,
Nyborg.

SIGURD BARRETT: SIGURD’S
BJØRNETIME
14 og 16: Badstuen, Østre Stationsvej
26, Odense C.

SØNDAG
PHØNIX
Phønix er et fynsk band, der er kendt
for deres fortolkninger af dansk
folkemusik.
15: Humble Centralskole, Hovedgaden
64, Humble.

MUSIK UNDER MARKISEN -
FINSK JAZZ
15: Café Biografen, Brandts Passage
39-41, Odense C.

LEVENDE MUSIKHISTORIE
Middelalderkoncert med Fuls Fæller.
16: Horne Kirke, Kirkeballe, Faaborg.

KAIZERS ORCHESTRA (N)
20: Rytmeposten, Østre Stationsvej 35,
Odense C.

KONCERT MED BAZAAR
Bazaar består af Peter Bastian, fagot,
klarinet m.m., Flemming Quist-Møller,
trommer og Anders Koppel,
hammondorgel.
20: Tornbjerg Kirke, Skærmhatten 1,
Odense SØ.

MANDAG
BLUE MONDAY - BLUES JAM
20: Jazzhus Dexter, Vindegade 65,
Odense C.

TIRSDAG
THOMAS NEGRAIN & JORKIM
USSING
20: Hansted, Vestergade 2, Svendborg.

LISA NILSSON & NIELS LAN
DOKY
Koncert med musik fra jazz-filmen
”Between a Smile and a Tear”, Nilsson,
Doky, Mads Vinding og Albert ”Tootie”
Heat.
20: Magasinet, Odense, Brandts
Passage 26, Odense C.

ONSDAG
HOLMES BROTHERS (US)
20: Jazzhus Dexter, Vindegade 65,
Odense C.

RELEASEPARTY FOR NY
HÅNDSWING CD
20: Hansted, Vestergade 2, Svendborg.
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”A BIGGER BANG”
The Rolling Stones

… nostalgien og gen-
hørets glæde er
skubbet til side og af-
løst af en overras-
kende frisk og ener-
gisk sound og attitu-
de. 
Jyllands-Posten

Det er bare på sin
plads i den rockmusi-
kalske historie, at
Rolling Stones viser
sig at være så leven-
de, netop som man
var rede til i minde-
lighed at stede dem
til hvile i rockens gu-
dekirke.
Berlingske Tidende

… en yderst forudsi-
gelig affære, men
Jagger og Richards
spiller deres velkend-
te kort på ganske vel-
oplagt vis …
Ekstra Bladet

… mens alle de så-
kaldte konkurrenter
ligger forslåede og
blødende i vejkanten,
indtager The Rolling
Stones hermed atter
deres retmæssige
troner på Rock’n’Roll
bjerget for enden af
Route 66.
B.T.

”BACK HOME”
Eric Clapton

Venstrehåndsarbej-
de.
Fyens Stiftstidende

Der er for lidt drama
hos the Claptons til,
at man gider blive
hængende alt for
længe …
Politiken

… en nærmest ube-
gribelig kedsommelig
gang bluespop i vel-
spillet tomgang.
Ekstra Bladet

… selvom hans vokal
kun bliver bedre, og
selvom guitaren selv-
følgelig stadig får de
små hår på armene
til at rejse sig, så
sjusker komponisten
Eric Clapton denne
gang utilgiveligt.
B.T.

”SHE”
Grand Avenue 

”She” lyder som om,
at Grand Avenue har
været så imponerede
over alle de dygtige
hjælpere og feterede
venner, at de har
glemt, at de alene
har ansvaret for at
skrue et solidt råma-
teriale sammen.
Fyens Stiftstidende

Man kunne godt øn-
ske sig, at der var lidt
flere hunde, der bjæf-
fede på gadehjørner-
ne på den funklende
avenue, lidt mere lir i
luften, bilhorn i bund
og ganske alminde-
ligt liv i alt det per-
fekte.
Politiken

Undertegnede kørte
hurtigt træt i en pla-
de, der trods alle go-
de takter har noget
deprimerende ensly-
dende over sig, og
som i et væk søger
det storladent høj-
stemte. Men det
handler så nok om
temperament.
Information


