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det sker netop nu

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Odense: Den amerikanske san-
gerinde Kelis er hovednavn på 
den nye odenseanske festival Al-
bani Live 10. Stjernen, der er født 
og opvokset i Harlem i New York, 
har solgt mere end fem millioner 
plader og storhittet med den let-
genkendelige og slagterhunds-
frække sang ”Milkshake”. 

Denne formiddag er det dog 
ikke sexet milkshake, hun deler 
rundhundet ud af, men derimod 
brystmælk til sin søn på 10 må-
neder, der sidder med på skødet 
klar på en lytter, mens mor laver 
interview på tværs af Atlanten.

Kelis har netop udsendt sit 
femte album ”Flesh Tone”, der 
byder på mere ligefrem dance-
pop end tidligere. Den beskrivel-
se er hun dog lodret uenig i.

- Jeg føler overhovedet ikke, jeg 
har forandret min musik siden 
forrige album fra 2006. Jeg mener 
heller ikke, jeg behøver at foran-
dre mine arbejdsvaner eller mine 
etiske overvejelser alene med det 
formål at lave noget anderledes. 

Jeg får ofte spørgsmålet, hvorfor 
jeg har ændret kurs. Og det korte 
svar er: ”Det har jeg heller ikke”, 
fortæller Kelis i et tonefald, der 
indikerer, at det spørgsmål ikke 
behøver at blive fulgt op.

Ikke noget sexsymbol
Det er svært at høre på hendes 
stemme, om hun er lige så stad-
set ud og appellerende, som når 
hun optræder i musikvideoer på 
MTV og The Voice.

Har man set musikvideoen til 
”Milkshake”, vil man vide, at Ke-
lis bestemt har andet at prale af 
end et prangende stemmebånd. 
Hun er ikke overraskende blevet 
kaldt et sexsymbol, hvilket hun 
kun kan grine af.

- Jeg synes ikke, jeg er specielt 
sexet. Det er bare sådan, man skal 
tage sig ud, hvis man vil på tv. Jeg 
har naturligvis hørt, jeg er ble-
vet omtalt som sexsymbol. Men 
sådan tror jeg, det forholder sig 
for alle kvinder, der optræder på 
tv, forklarer Kelis, mens sønnen 
Knight på 10 måneder pludrer ly-
stigt i baggrunden.

Kelis har sunget og produceret 

sammen med et hav af berømthe-
der. Især de unge og eksperimen-
terende producere har et godt 
øre til hende. Pharrell Williams, 
will.i.am og David Guetta er blot 
få af dem, hun har indspillet med.

- Jeg har arbejdet med så man-
ge fremragende, dygtige menne-
sker, og det har stort set aldrig væ-
ret planlagt på forhånd. Så jeg har 
ikke nogle bestemte navne, jeg 
meget gerne vi arbejde sammen 
med i fremtiden. Det må være 
musikken, der dikterer, hvem 
jeg støder sammen med hvornår, 
svarer Kelis på spørgsmålet om, 
hvem den ultimative producer at 
arbejde sammen med ville være.

Stolt af Harlem
Kelis er født og opvokset i New 
York-bydelen Harlem, der er 
kendt for at være et kvarter, hvor 
den afroamerikanske befolkning 
holder ekstremt godt sammen og 
hylder det at være sort.

- Det er rigtigt, vi er meget stol-
te af vores afroamerikanske bag-
grund i Harlem. Det er et om-
råde med en meget rig historie 
og en stor kulturarv, så stolthed 
er uundgåeligt, understreger Ke-
lis, der stadig kommer jævnligt i 
bydelen, da hendes mor og søster 
bor der endnu.

Sønnen Knight gør endnu 
engang opmærksom på sig selv 
med en international pludren, 
som betyder det samme overalt 

Milkshaken afløst 
af brystmælk

 ■Albani Live 10 indledes med det amerikanske 
topnavn Kelis

 ■Når hun turnérer i Europa, har hun sin blot 10 
måneder gamle søn Knight med

 At lave musik og 
kunne dele det med 
så mange menne-
sker i hele verden er 
en velsignelse.
Kelis

koncerter
ESBJERG
Benny Holst på Brorsonsminde. 
Torsdag kl. 20: Brorsonsminde. Fi-
skergade 13, Ribe.
Esbjerg Underground Festival. Fre-
lør kl. 20: Tobakken. Gasværksgade 
2, Esbjerg.
Esbjerg Oldies 2010. Lørdag kl. 12: 
Festpladsen. Gl. Vardevej, Esbjerg.
Triokoncert. Tirsdag kl. 20: Ribe 
Domkirke. Torvet, Ribe.
Sommerunderholdning. Onsdag 
kl. 19.30: Esbjerg Kommunes Som-
merunderholdning. v/Rie Rasmussen, 
Esbjerg Kommune, Kultur & Fritid, 
Torvegade 74, Esbjerg.
FANØ
ZZ Top Jam. Fredag kl. 22: Diskotek-
Aftersun. Langlinie 11, Fanø.
HADERSLEV
Kløften Festival 2010. Tor-lør. Kløf-
ten. Parkanlægget, Haderslev.
McCalmans. Onsdag kl. 19.30: Café 
Ellegaard. Slevadvej 7, Stursbøl, 
Sommersted.

KOLDING
Agnostic Front (US). Torsdag kl. 20: 
Godset. Jens Holms Vej 5, Kolding.
Koncert med MandHatten.dk. Lør-
dag kl. 11.30-12.30: Kolding Biblio-
tek. Slotssøvejen 4, Kolding.
Koncert med Gustav Piekut. Ons-
dag kl. 19.30: Nicolai. Skolegade 2, 
Kolding.
TØNDER
Klokkespilskoncert. Fredag kl. 
15.30-15.55: Kong Frederik IX’s 
Klokkespil. Sølstedgaardvej, Løgum-
kloster.
VARDE
Eddie Grant. Tirsdag kl. 22-01.30: 

Strandcaféen Henne Strand. Strand-
vejen 421, Henne Strand, Henne.
VEJEN
Kandis fest. Fredag kl. 19-02: Medius 
Holsted - tidligere Holsted Idræts-
center. Højmarksvej 18, Holsted.
VEJLE
Give Open Air 2010. Lørdag kl. 12: 
Dyrskuepladsen. Dyrskuevej, Give.
RockInVejle - Open Air. Lørdag kl. 
12.30: Vejle Stadion. Roms Hule 6, 
Vejle.
Irsk ved søen. Lørdag kl. 18: Egtved 
Camping. Verstvej 9, Egtved.

teater
FREDERICIA
Fredericia Teater, Prinsessegade 
29. Verdenspermiere på musicalen 
Beatsville. Tirsdag 22. juni til fredag 
25. juni kl. 19.
Madsby Legepark, Lumbyesvej 45. 
Fre kl. 10.30: Dukketeaterforestillin-
gen ”Kloge Hans”. 
Ons kl. 10.30: Dukketeaterforestillin-
gen ”Heksepigen Miranda”.
KOLDING
Nicolai for børn, Skolegade 2 C. Tuli-
panmysteriet. Torsdag 24. juni kl. 17.
SØNDERBORG
Comwell Sønderborg, Rosengade 2. 
Sønderborg Sommer Revy.  Tir-lør 
20.30.

VARDE
Friluftsscenen Arnbjerg, Arnbjerg-
parken. Varde Sommerspil 2010: The 
Producers. Lør-ons kl. 20
VEJEN
Jels Friluftsteater, Søvej 7. Jels Vi-
kingespil. Ons kl. 20.

for børn
ESBJERG
Kom tæt på vikingetidens rovfugle. 
Lørdag kl. 12.30: Ribe VikingeCenter. 
Lustrupvej 4, Ribe.
FREDERICIA
Eventyrfortælling i Madsby Lege-
park. Tor+tir kl. 10.30: Madsby Lege-
park. Lumbyesvej 45, Fredericia.
VEJLE
Grøn sløjd og bålaktiviteter. Søndag 
kl. 10: Randbøldal-Museet. Dalekil-
devej 1 A, Randbøl.

foredrag
SØNDERBORG
Strong Body Strong Mind 1.0. 
Tirsdag kl. 19: Koncertsalen Alsion. 
Alsion 2, Sønderborg.
VARDE
Kryb og kravl fra skovbunden. Søn-
dag kl. 14. 14.30: Økolariet. Dæmnin-
gen 11, Vejle.

museer og udstillinger
ESBJERG
Bramming Egnsmuseum, Peder-
stræde 4. tir, tor, søn 13-16-i juli kun 
søn 13-16: Poul Poulsen.
Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 
20. 100+100 Richard Mortensen og 
os. Esbjerg Eksperimentet. Kontra-
punkt. Malene Landgreen - Red Blue 
Motion Totem 2010.
Esbjerg Museum, Vestjyllands Rav-
museum, Torvegade 45. ”Den højeste 
pris”.
FANØ
Fanø Kunstmuseum, Nordland 5, 
Sønderho. kl. 14-17 undt man: Kun-
sten i Vadehavet.
Hannes Hus, Sønderho, Øster Land 
7. kl. 14-16: Museet Hannes Hus.
Sønderho Mølle, Vester Land 44. kl. 
8-20: Galleri Hollændermølle.
FREDERICIA
Den Historiske Miniby, Vestre Ring-
vej 98 C. se ovenfor: Den historiske 
MIniby.
Madsby Legepark, Lumbyesvej 45. 
kl. 10-18: Børnekunst i Eventyrgrot-
ten.
HADERSLEV
Museum Sønderjylland - Arkæologi 
Haderslev, Dalgade 7. kl. 13-16 (tirs-
søn): Udstilling af døden.

Dizzy Mizz Lizzy med Tim Chri-
stensen spiller på Kløften Festi-
val i Haderslev.

Fredericia: Fredag den 2. juli 
er der mulighed for at høre 
musikkens svar på det danske 
guldalder-maleri i Tøjhuset, 
Gothersgade 34, i Fredericia. 

Randers Kammerorkester 
spiller værker af J.P.E. Hart-
mann, Friedrich Kuhlau, 
Peter Rasmussen og Niels V. 
Gade, og koncerten begyn-
der klokken 20. 

Billetter til koncerten i Tøj-
huset koster 80 kr. og kan kø-
bes på www.fredericia-billet-
ten.dk
Fredag den 2. juli kl. 20, Tøjhuset 
i Fredericia, guldaldermusik med 
Randers Kammerorkester.

Musik fra  
guldalderen 

Odense: Blandt sommerens mange akti-
viteter i Odense Zoo er ”Den store abe-
dyst”, hvor du og din familie får svar 
på, om det er mor eller svinehaleaben, 
der har den største bagdel, og om det 

er lillebror, far eller chimpansen, der er 
stærkest.
Fra 26. juni, dagligt, Odense Zoo, Sdr. Boule-
vard 306, Odense, tlf. 66111360 ,  
www.odensezoo.dk

Abesommer i zoo

Vejle: Middelalderen er oppe 
i tiden, og den 5. og 6. juli kan 
du finde din egen indre rid-
der frem og deltage i Vejle 
Biblioteks arrangement med 
ridderturnering, fremstilling 
af middelaldermad, skydning 
med bue og pil og fremstil-
ling af våben på værksteder. 
Det vil også være muligt at 
fremstille smykker undervejs 
i de to tages middelalder- og 
rollespilsfestival, der er ar-
rangeret af Vejle Biblioteker-
ne og Vejle Middelalderlaug. 

Man skal købe et krigerpas 
for at kunne være med i kam-
pene undervejs, og det kan 
gøres ved tilmeldingen. Det 
hele foregår udendørs.
Mandag og tirsdag den 5. og 6. juli: 
Middelalder- og rollespilsfestival 
ved Vejle Bibliotek, tlf. 75823200, 
www.vejlebib.dk.

Ridderlege på 
biblioteket


