
på jorden: ”Mor, stop med at 
snakke i telefon. Jeg vil have 
dig for mig selv. Nu.” 

Men Kelis giver alligevel et 
par minutter til at sparke tele-
fonregningen i vejret. Måske 
fordi sønnen rejser med, når 
hun om kort tid rejser på tur-
né i Europa.

- Ja, selvfølgelig skal han 
med. Han rejser med overalt, 
hvor jeg er. Men han er heller 
ikke gammel nok til at brokke 
sig endnu, fortæller hun.

95 procent er løgn
At hun har sønnen Knight 
på 10 måneder sammen med 
sin eksmand, rapperen Nas, 
er stort set det eneste rigtige, 
der står om Kelis på internet-
tet, påstår hun selv.

- 95 procent af det, der skri-
ves om mig, er løgn. Mit liv er 
særdeles privat, så de menne-
sker, der skriver om mit æg-
teskab, min karriere, min søn 
eller hvem jeg er, har ingen 

anelse om, hvad der er virke-
lighed. Jeg lever bare mit liv, 
og så lader jeg være med at 
Google mig selv, konstaterer 
hun og ler overbærende.

Kelis mener, at ethvert job 
har en for- og en bagside af 
medaljen. Og når man er så 
kendt som hende, vil der uvil-
kårligt blive skrevet en masse 
usandheder.

- Jeg forsøger bare at igno-
rere det meste af det, der bli-
ver sagt og skrevet, siger Ke-
lis, der omvendt fremhæver 
det at kunne skabe som det 
absolut mest tiltalende ved sit 
erhverv.

- At lave musik og kunne 
dele det med så mange men-
nesker i hele verden er en vel-
signelse, siger Kelis og retter 
igen sin fulde opmærksom-
hed mod sønnike.
Fredag kl. 21, Posten, Posten, 
Østre Stationsvej 35, Odense C , tlf. 
66136020, www.postenlive.dk

Torsdag 24. juni 2010

det sker netop nu

Vil du med?
Skal dit arrangement eller 
din udstilling også være med i 
AOS? Så gå ind på  
www.kultunaut.dk og tast 
dit arrangement ind - det er 
nemt, og det er gratis!

Jeg får ofte spørgsmålet, hvorfor 
jeg har ændret kurs. Og det korte 
svar er: ”Det har jeg heller ikke”, 
siger Kelis. Foto: Polfoto

Sønderjysk Skolemuseum, Farrisvej 
10. onsdag-søn kl. 13-17: Besøg og 
undervisning i skolemuseets sko-
lestue.
KOLDING
Galleri Elise Toft, Låsbygade 58. kl. 
tirs-tors 13-17,fre 13-18,lør 11-14: 
Sommer 2010.
Galleri Jes Nordby, v/ Jes Nordby, 
Stenderupvej 125, Sdr. Stenderup. 
søn, tir & tor kl. 12-17, eller efter af-
tale: Sommer i Galleri Jes Nordby.
Galleri Pagter, Adelgade 3. ti-fr 
kl.13-17 lø 10-14: Sys Hindsbo, 
Hanne Bertelsen og Frede Troelsen - 
Grafik, keramik og sten.
Genforenings- og Grænsemuseet, 
Koldingvej 52, Frederikshøj, Postboks 
58. kl. 10-17: Åbent museum.
Koldinghus, Markdannersgade 11. 
kl. 10-17: Beat, bøller og blomster-
børn. Leif Sylvester 70. Nye indtryk 
fra Orienten.
Legetøjsmuseet i Kolding, Bredgade 
31. kl. 13-17: Legetøjsmuseum.
Trapholt, Æblehaven 23. kl. 10-17: 
Designskolen Koldings Afgangs-
udstilling. Farvestrålende. Hva’ ka’ 
kunst?. Planken Ud 2009.
SØNDERBORG
Förde-Schule Gravenstein, Bomhus-
vej 4, Alnor. kl. 15: De Experimente-
rende.

Historiecenter Dybbøl Banke, Dyb-
bøl Banke 16. kl. 11.oo: 1864 Kam-
pen om Als 26 - 27 juni 2010.
kl. 10: Oplev Slagtebænk Dybbøl på 
nært hold.
Museum Sønderjylland, Sønderborg 
Slot, Sønderbro 1. kl. 10-17: Konge-
lig Inspiration.
TØNDER
Galleri Strædet 9, v/ Annegrete 
Lynggaard, Strædet 9, Møgeltønder. 
kl: Udstilling Galleri Strædet.
Museet Holmen, Østergade 13. 
Tir-tor kl. 13-16.30, lør-søn/hgl. kl. 
14-17: På randen af verden? Samisk 
kunst i Danmark.
Museum Sønderjylland - Kulturhi-
storie Tønder, Kongevej 51. Tir-søn 
kl. 10-17: Erik Fjeldsøe Fondens 
sønderjyske sølv. Jais Nielsen (1885-
1961) Maleri og keramik.
VARDE
Janus Bygningen, Tistrup, Lærkevej 
25. kl. 12-17 ons til 19: Kunstnernes 
Sommerudstilling.
Ravmuseet i Oksbøl, Vestergade 25. 
kl. 10-16: Rav til pynt og nytte 2010.
VEJEN
Vejen Bibliotek, Rådhuspassagen 
8. man til fre kl. 10-18 og lør kl. 10-
12.30: Ole Bjørn Petersen - Kunstud-
stilling.
Vejen Kunstmuseum, Østergade 4. 

Mogens Ballins Værksted.
Galleri Kunstens Frie Tanker, v/ 
Karin la Cour, Ågade 15, Farre. lør-
søn kl.13-17: Galleri -Kunstens frie 
tanker.
Galleri Vejle, Rosa Minde Vej 47. 
Man-fre kl. 9-17, lør kl. 10-13 eller 
efter aftale: Sommerudstilling.
Give-Egnens Museum, Donnerup-
lundvej 2. tirs-fre 10-16t: Tøjet der 
blev væk.
Vandel Bunker-Museum, Flyvesta-
tion Vandel. lør og søn kl. 12-16: 
Flyvestations Vandels historie 1943 
- 2003.

Vejle Kunstmuseum, Flegborg 16-
18. Tir-søn kl. 11-17: Den profetiske 
kunstner - værker af Merete Barker, 
Jes Fomsgaard, Michael Kvium og 
Palle Nielsen. Født i 1910 - værker af 
Else Alfelt, Ejler Bille, Egill Jacobsen 
og Richard Mortensen.
Økolariet, Dæmningen 11. kl. 11-16: 
Økolariet - Bønner for bedre klima.
AABENRAA
BaneGården Kunst & Kultur, Jernba-
negade 2. kl. 11-17 tirs-søn: Kunst-
nergruppen HARD på BaneGården i 
juni/juli.
Frøslevlejrens Museum, Lejrvej 83. 

kl. 10-17: Amnesty International.
FN-museet. Frøslevlejrens Museum.  
Hjemmeværnsmuseet.
Mekanisk Museum Sønderjylland, 
Lundtoftvej 6A. kl. 10.30: Mekanisk 
museum.
Museum Sønderjylland - Kunst-
museet Brundlund Slot, Brundlund 
Slot 1. Fotoudstilling: Anne Lass - 
Wandeln.

Denne oversigt er redigeret af 
Rune Moesgaard, 65455166, 
kulturlister@fyens.dk

Man kan opleve Slagtebænk 
Dybbøl på nært hold i Historie-
center Dybbøl Banke.

Faaborg:� Igen i år tager 
Faaborgs vægter-korps turi-
ster og andre interesserede 
med på byrundtur i købsta-
dens gader. 

På mandag synger vægte-
ren for første gang, at ”klok-
ken er slagen ni”, hvorefter 
turen går rundt imellem bin-
dingsværkshuse og brosten 
til historier og skrøner fra det 
gamle Faaborg. En del af tu-
ren går også ud på, at vægte-
ren må tjekke temperaturen 
på øllet fra byens værtshuse. 
Mandag den 28. juni til søndag den 
22. august klokken 21. Vægtertur 
i Faaborgs gader. Start ved Klok-
ketårnet.

Ta med vægterne 
på bytur

Vægterne i Faaborg skiftes til 
at vise byen frem. Arkivfoto. 

Fredericia:� 6. juli-festlighe-
derne vender snart op og ned 
på Fredericia, og traditionen 
tro er der gratis musik i byen, 
primært ved spillestedet Det 
Bruunske Pakhus i Kirke-
stræde. 

”6. juli Jazz- & Bluesfesti-
val” begynder i år allerede 
den 2. juli, når der er blues på 
programmet i det store telt, 
og den varer til og med den 6. 
juli. Festivalen arrangeres af 
Fredericia Jazzklub og blues-
klubben ”Double Trouble”, 
og livemusikken leveres af en 
stribe gode blues- og jazznav-
ne. Se Fredericia Jazzklubs 
hjemmeside www.fredericia-
jazzklub.dk. 

5. og 6. juli-arrangemen-
terne i Fredericia markerer, 
at tyskerne blev jaget på flugt 
fra fæstningsbyen natten til 
den 6. juli 1849. 
Fredag den 2. juli til tirsdag den 
6. juli. ”6. juli Jazz- & Bluesfesti-
val” i Fredericia.

Gratis jazz  
i lange baner

Sønderborg:� Den populære sundhedsformid-
ler Chris MacDonald fortæller om Sundheds-
hjulet og viser, hvordan du kan bruge det i din 
hverdag. Sundhedshjulet er udviklet af Chris 
MacDonald, og det er et effektivt redskab på 
vejen mod en velafbalanceret hverdag. I en 

tempofyldt hverdag, glemmer vi nemt, at et 
menneskes fundament bygger på vores krop 
og psykes styrke og tilstand. 
Strong Body - Strong Mind. Tirsdag den 29. juni kl. 
19.00, Koncertsalen Alsion, Alsion 2, Sønderborg, 
www.alsion.dk

Foredrag om sundhed

Esbjerg:� Middle Of The Road, 
Les Humphries Singers, The 
Rubettes, Smokie, Red Squa-
res, Fabulous Underbergs og 
Sweet Glam Jam som aflø-
ser for afbudsramte Walkers. 
Esbjerg Oldies afløser 60’er 
festivalen og finder sted i 
Vognsbølparken. 
Lørdag kl. 12 til 24, Vognsbølpar-
ken, Gl. Vardevej, 6700 Esbjerg, 
www.esbjergoldies.dk  

Esbjerg Oldies

Albani Live 10 er navnet på en ny musik-
festival, der foregår i Odense i dagene  
23. – 27. juni 2010.
Albani Live 10 er skabt af Albani i samar-
bejde med Odenses spillesteder, restauratø-
rer og Studiebyen Odense for at understøtte 
og udvikle den musikalske scene i byen.
Til Albani Live 10 kan man blandt an-
det opleve amerikanske Kelis og Eve, samt 
The Raveonettes, The Kissaway Trail, Tur-
boweekend, Love Shop, SuperTroels og The 
Floor is Made of Lava.
Der er sammenlagt over 50 koncertarran-
gementer under festivalen.
Festivalen adskiller sig ved, at man ikke be-

høver købe én billet til hele festivalen. I ste-
det kan man købe billetter til koncerter ud 
fra ens personlige musiksmag. På den måde 
er Albani Live 10 en lidt mere personlig fe-
stival, som vil få Odense til at summe af liv.
Man kan købe partoutbillet til Albani Live 
10, som giver adgang til Love Shop, Tur-
boweekend og Eve den 24. juni. Kelis den 
25. juni samt The Raveonettes, The Floor is 
Made of Lava og The Kissaway Trail den 26. 
juni.  Partoutbilletten koster 490 kroner og 
kan købes over www.fyensbilletten.dk. Man 
har stadig mulighed for at købe enkeltbillet-
ter til de fire individuelle arrangementer. 

Albani Live 10


