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musik interview

torsdag
Babymusik på Musikbiblioteket: For 
børn i aldersgruppen 3-12 måneder 
og deres forældre. Ved musikpæda-
gog Pernille Nederland. Kl. 10: Mu-
sikbiblioteket Odense, Amfipladsen 
6, Odense.
Gospelsang og oplæsning: Korinth 
Gospeltrolde synger og Johanna 
Westphal læser op fra børnebogen 
”Pingvinen Pumle”. Kl. 16-17: Fa-
aborg Bibliotek, Herregårdscentret, 
Faaborg.
Salsaparty og danseundervisning: 
Danseundervisning, salsadiskotek 
dansegulv og tropebar. Kl. 18.30: 
Harmonien, Møllergade 36, Svend-
borg.
Syng-sammen-aften ved organist 
Erling Lindgren: Kl. 19.30: Seden 
Præstegård, Mindelundsvej 45, Se-
den, Odense.
Line Kruse: Violinist Line Kruse og 
band spiller jazz, latin, salsa og tango 
i en moderne sammenhæng med 
elektroniske beats og sprælsk over-
skud. Kl. 20: Arne B., Vestergade 10 A, 
Svendborg.
Tip Toe Big Band: Fynsk jazz. Kl. 20: 
Den Rytmiske Efterskole i Baaring, 
Højskolevej 2, Baaring, Asperup.
Koncert med Caution! Art Kills!: 
Klassiske pianotrio fortolker Röyks-
opp, The Knife og Elliott Smith. Kl. 20: 
Musikbiblioteket Odense, Amfiplad-
sen 6, Odense.
Murder: Kl. 20: Dexter, Vindegade 65, 
Odense C.

Lis Sørensen med Band: Kl. 20: Torn-
øes Hotel, Strandgade 2, Kerteminde.
Giana Factory: Kl. 20: Posten, Østre 
Stationsvej 35, Odense.
Romie Romero Kvartet: Klassi-
kere fra Sydafrika. Kl. 20-22: Volls-
mose Kulturhus, Vollsmose Allé 14, 
Odense.
Poul spiller: Kl. 21: Slotskroen, Nør-
regade 54, Odense.
Sko + Torp: Akustisk koncert. Kl. 22: 
Franck A, Jernbanegade 4, Odense.
De tre koncert: Tre mænd og en 
guitar. Kl. 22: Teater Momentum, Ny 
Vestergade 18, Odense.
Koncert med Matka: Maja Linde 
Christensen (violin og sang) og Niss 
Stricker (guitar, harpe og sang) giver 
et bud på, hvordan den danske folke-
musik anno 2011 kan lyde. Kl. 19.30: 
Bellinge Sognehus, Kirkelundvej 18 
A, Odense.

fredag
Steff & Weber: Lokal sydstats swamp, 
jazz m.m. Kl. 14.30: Café A´Roma, 
Korsgade 17, Svendborg.
Sangskrivere på Harmonien: 
Medlemmer fra Songwriters Corner 
optræder med egne værker - og 
kunstnere udefra er også velkomne 
til at tilmelde sig. Kl. 15: Harmonien, 
Møllergade 36, Svendborg.
Festlige balaftener: Chr. Søgaard 
Trio Grande spiller op  til cha-cha-
cha, vals, quickstep m.m. Billetten er 
inkl. buffet og 1 glas vin. Kl. 18.30: 
Borgerforeningen-Kulturhus Svend-
borg, Ramsherred 4, Svendborg.
Tre i Takt: Violin, guitar, panfløjte og 
vokaler. Kl. 18.30. Underholdningen 
begynner ca. 19.30: Bakkegården 
- Højby, Svendborgvej 319, Højby, 
Odense.
Taizéaften: Taizéandagt med delta-
gelse af gruppen ContemplaMusica. 
Kl. 20.45: Natkirken, Odense Dom-
kirke, Klosterbakken 2, Odense .

Carpark North: Kl. 21: Posten, Østre 
Stationsvej 35, Odense.
Bitran-Hirabayashi - Grey to Blue: 
Kl. 21: Dexter, Vindegade 65, Odense.

Dana Fuchs:Blues og rock. Kl. 21: 
Foderstoffen i Rudme, Rudmevej 121, 
Ringe.
Dj Night:Cadillak & Support. Kl. 21: 
Harders, Harmonien, Møllergade 36, 
Svendborg.
Poul spiller: Kl. 21: Slotskroen, Nør-
regade 54, Odense.
Al Agami meets Makadem + Mystic 
MC: Kl. 21.30: Internationalt Hus, 
Kulturmaskinen, Farvergården 7, 
Odense.
Duetten og Mejse spiller: Kl. 22: Air 
Pub, Kongensgade 41, Odense.
Bjørn Friis Thomsen og Mads 
Wæhrens Band: På lyrikfestivalen 
”Odense Lyrik 11”. Kl. 22: Mimetea-
tret, Rosenbæk Torv, Vestergade 95 B, 
2., Odense C.
Dexter Jazz Dance: Kl. 23: Dexter, 
Vindegade 65, Odense C.

lørdag
Allan Olsen Solo: Udsolgt. Kl. 10: 
Dexter, Vindegade 65, Odense C.
Summertime - Frokostjazz: Old-
style-rumsterjazz og traditionel jazz 
. Kl. 13: Arne B., Vestergade 10 A, 
Svendborg.
Frokostjazz med Kingos Swingstyr-
ke: Kl. 13-15: Air Pub, Kongensgade 
41, Odense.
Zumba dance party: Fyns største 
zumba dance party event. Kl. 16.30: 
Aarup Hallen, Skolegade 3, Aarup.
Allan Olsen: solo. Kl. 20: Industrien, 
Bredgade 73-75, Aarup.
Single Rock Maskinen: Greatest Hits 
spiller live i salen fra kl. 21. Kl. 20-
02: Kulturmaskinen, Farvergården 7, 
Odense.
Sebastian Lind: Kl. 21: Harders, Har-
monien, Møllergade 36, Svendborg.
Kira and the Ghost Riders: Kl. 21: 
Tobaksgaarden, Tobaksgaarden 7-11, 
Assens.
Cd-release-koncert med tiptoe 
bigband: Bigstep ft. Ena Egelund og 
Pops Jabu. Bigband-musik inspireret 
af dubstep. Kl. 21: Posten, Østre Stati-
onsvej 35, Odense C.
Poul spiller: Kl. 21: Slotskroen, Nør-
regade 54, Odense.
Thomas spiller: Kl. 22: Air Pub, Kon-
gensgade 41, Odense.
Die Reeperbahn hylder Tom Waits: 
Kl. 22.30: Strandlyst, Brogade 5, 
Svendborg.

søndag
Neanders Jazzband: New Orleans-
stil. Kl. 12-14: frokost, 14-17 jazz: 
Grønttorvet, Sortebrødre Torv 9, 
Odense.
B. Rockmann: Spector Group, Souls 
og Group Next Door: Kl. 14: Dexter, 
Vindegade 65, Odense.
Gospel i Bolbro Kirke: Gospelkoret 
Collage ledsaget af et band og dirige-
ret af Anders Sprotte. Kl. 19.30: Bol-
bro Kirke, Stadionvej 68, Odense V.

mandag
Jazz Jam: Solist Morten Lund, trom-
mer. Kl. 20: Dexter, Vindegade 65, 
Odense .

tirsdag
Fin Alfred og Morten Høirup på 
Hansted: Viser og sange ledsager hi-
storier om smede og murere og andre 
stolte håndværkere. Kl. 20: Hansted, 
Vestergade 2 A , Svendborg.
Public jazzservice vol. VIII: Med Phil 
Markowitz. Kl. 20: Dexter, Vindegade 
65, Odense.

Onsdag
Det Akustiske Hjørne: Assens Mu-
sikskoles videregående elever. Kl. 19: 
Industrien, Bredgade 73-75, Aarup.
Walk-In Swing: Intro til basic af 
swing dansene Lindy Hop og Charle-
ston. Kl. 19.30: Gallerie Absinthe, 
Bangs Boder 32, Odense.

Figurines: Kl. 20: Dexter, Vindegade 
65, Odense.
The Blue Van: Kl. 20: Magasinet, Far-
vergården 19, Odense.

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

De, der har været på efterskole, ved, 
at afskeden uløseligt hænger sammen 
med en forventning om at holde sam-
men med sine nye kammerater for al-
tid. Den ædle ambition efterleves ikke 
altid, men for nogle gør den. 

Carpark North er udsprunget af et 
efterskoleophold, hvor to af bandets 
tre medlemmer lærte hinanden at 
kende. Der skulle imidlertid gå en del 
år, før bandet fik sit store gennembrud 
- i 2002. Siden har Carpark North væ-
ret et fast element på den danske rock-
scene og har bl.a. vundet Gaffa-prisen 
”Årets nye navn” og P3-prisen ”Årets 
hit”. Fredag 4. marts kl. 21 spiller ban-
det på Posten. (ihna)

Rutinerede rock-
herrer på Posten

Carpark North er en stående invitation 
til at rocke med.

Adskillige tusinde danske cd-samlin-
ger må indeholde en af Lis Sørensens 
cd’er. I alt 10 er det blevet til, men det 
ser ikke ud til, at den velkendte sang-
stemme har sunget sin sidste sang lige 
foreløbig. Så sent som sidste år kom 
Lis Sørensens seneste album, ”I kær-
lighedens tegn”. Som titlen indikerer 
kredser det ligesom hendes tidligere 
cd’er om kærlighed, men ellers har 
sangerinden forsøgt at undgå forud-
sigeligheden på den nye cd. Hør san-
gene på Tornøes Hotel i aften kl. 20. 
(ihna) 

Kærlighedspop  
i Kerteminde

Lis Sørensen udgav sidste år albummet 
”I kælighedens tegn”.

De færreste danske musikere kan bry-
ste sig af ros fra musikmastodonter 
som Kaiser Chiefs. Det kan Figurines, 
der også har et stort hjemligt publi-
kum. Efter godt tre års pause vendte 
gruppen sidste år tilbage i en ny med-
lemskonstellation og udgav et album 
og en LP. Nu følger den op med en 
turné, der med 18 forskellige spilleste-
der kommer alle landets kanter rundt. 
Dermed skulle der være god mulighed 
for at få hørt bandets nye sange live. 
Ifølge anmelderne er gruppen med 
udgivelserne sidste år vendt tilbage til 
den enkle, energiske lyd, der karakteri-
serede dens store gennembrudsalbum 
fra 2005. Vurdér selv, når Figurines 
spiller 9. marts kl. 20 på Dexter. (ihna)

Figurines som trio

■■ Sidste■år■var■Kira■Skov■syg■
af■kræft.■Først■da■hun■blev■
erklæret■rask■i■efteråret,■fik■
offentligheden■at■vide,■hun■
overhovedet■havde■været■syg.■■
På■lørdag■spiller■hun■på■
Tobaksgaarden■i■Assens 

Tomheden er 
fyldt ud igen

Født 1976 i Rødovre.
I 1993� tog hun til London. Derfra rejste hun til USA og 
sammen med Eve og Laust Sonne dannede hun bandet 
”Butterfly Species”, der eksisterede til 1999.
I 2002 dannede hun Kira & The Kindred Spirits, der gik i 
opløsning i 2007.
Den seneste soloudgivelse ”Look Up Ahead” udkom i 
september 2010. Den er produceret af John Parish, der 
blandt andet arbejder sammen med PJ Harvey.

Kira Skov

Da Kira Skov træder ind på den stem-
ningsfyldte Café Granola på Vesterbro i 
København, slår det mig, at hun ikke ser 
en dag ældre ud, end da jeg interviewede 
hende for fem år siden.

Der er ellers sket en del i hendes liv, 
der kunne have foranlediget en rynke 
eller to. Kort tid efter forrige interview 
blev bandet Kira & The Kindred Spi-
rits opløst. Derefter udgav hun et album 
med sit nye band The Ghost Riders, der 
også talte hendes mand, bassisten Nico-
lai Munch-Hansen. 

Sidste år fik hun konstateret kræft, fik 
kemoterapi, skrev endnu en plade, ind-
spillede den på blot to uger på Island og 
blev meldt rask.

For tiden er hun på turné med sangene 
fra albummet ”Look Up Ahead”, og selv 
om hun forsøger at undgå stress, har hun 
taget sig tid til at fortælle om sin bryde-
kamp med kræften uden at komme alt 
for tæt på eller ende i den modsatte grøft.

- Jeg er i udgangspunktet ret åben, 
men jeg synes ikke nødvendigvis, jeg vil 
dele mit sygdomsforløb ned til mindste 
detalje med hele Danmark. Da jeg var i 
det, holdt jeg det meget privat, fordi jeg 
ikke anede, hvilke konsekvenser det ville 
få for mig på længere sigt, forklarer Kira 
Skov.

Blot en enkelt journalist fandt ud af, 
hvor syg hun var. Men Kira Skov fik ved-
kommende overtalt til ikke at skrive om 
kræftsygdommen, da opmærksomhe-
den ville blive endnu et stressmoment på 
et tidspunkt, hvor det var det sidste, hun 
havde brug for.

- Når man befinder sig midt i en uvant 
proces, som man ikke kender udfaldet 
af, har man ikke lyst til at forholde sig til 

pressens opmærksomhed oveni. Nu går 
det bedre, siger Kira Skov med et smil, 
som indikerer, at det er et uundgåeligt 
samtaleemne.

Vil ikke udpensle
Den 34-årige sangerinde har indimel-
lem spekuleret på, om hun gik for tidligt 
i gang med pladen ”Look Up Ahead”, 
der var i støbeskeen, da hun blev syg. 
Alternativet var dog alt andet end appel-
lerende. Hun orkede trods trætheden og 
angsten ikke at sidde og spekulere over 
et sygdomsforløb uden at få tankerne ka-
naliseret ud i nogle sange.

- Selv om sangene naturligvis blev 
påvirket af mit sygdomsforløb, ligger 
det ikke nødvendigvis latent i dem, min 
stemme og mit udtryk. Det er ikke min 
stil at udpensle og forenkle mine tan-
ker. Det tænder mig faktisk ikke at skrive 
sange om at være indlagt på Herlev Ho-
spital, hvorimod det er mere interessant 
at gøre forløbet abstrakt. Derfor er num-
meret ”Emptiness” nok det tætteste, 
man kommer på nogle tanker, der har en 
direkte forbindelse til min sygdom, for-
klarer Kira Skov.

De følelser, hendes musik gerne skulle 
udtrykke og formidle, bliver heller ikke 
nødvendigvis stærkere af at blive udtrykt 
ordret og i overensstemmelse med virke-
ligheden. Derfor handler det om antyd-
ningens svære kunst, hvilket kan efter-
lade hende selv i tvivl.

- Det tror jeg faktisk er en af drivkræf-
terne for mig. At jeg skriver nogle sange, 
som jeg selv er i tvivl om, hvad handler 
om. Det gør det spændende at arbejde 
med noget, der er ret traumatisk, konsta-
terer Kira Skov.

Få jern i ilden
Pladen var en måde at komme i gang igen 
på. Ikke kun med at skabe musik men at 
etablere et fundament til en ny start på. 
En mulighed for langsomt at vende til-
bage til den person, hun var engang.

- Sygdommen har tilføjet en anden di-
mension til mit syn på mig selv og min 
selvindsigt. Jeg har efterhånden været 
gennem mange ting på min vej i livet, så 

jeg føler mig ret godt rustet, konstaterer 
Kira Skov. 

Hun synes dog, at hun forsøger at få 
noget mere stabilitet ind i sit liv og und-
går at belaste sig selv med alt for meget 
unødig emotionelt stress, hvilket hun 
har haft en tendens til i store perioder af 
sit liv. 

- I dag dyrker jeg masser af yoga og 
undgår at have tusind jern i ilden. Så nu 
kan jeg stille og roligt mærke, at energien 
og overskuddet igen begynder at strøm-
me, fortæller Kira Skov.

Et tomrum uden musikken
Ved sin side har hun gennem hele forlø-
bet haft sin mand og kollega. De tilbrin-
ger i forvejen mere tid sammen end de 
fleste ægtefolk.

- Når man er gift og spiller i samme 
band, siger det sig selv, at man er meget 
tæt på hinanden. Jeg har meget svært ved 
at forestille mig, at vi ikke skulle dele det, 
vi er sammen om musikalsk. Det ville ef-
terlade et kæmpestort tomrum, under-
streger Kira Skov.

Det er en evig udfordring for parret 
ikke at bringe private skænderier med 
i øvelokalet. Men de er efterhånden ret 
gode til at skelne mellem de to verdener.

- Det kræver, at man skiller tingene ad, 
så man hverken tager de private proble-
mer med ind i bandet eller tager bandets 
problemer med hjem, når man holder 
fri. Vi er viklet meget ind i hinanden, 
derfor har vi hver især nogle sideprojek-
ter, så alt, vi laver, ikke handler om vores 
band. Han har dog accepteret, at i dét 
her band, er det mig, der bestemmer, un-
derstreger Kira Skov og ler.

Tobaksgaarden, Assens, lørdag kl. 20

[ Det er ikke min stil at udpensle 
og forenkle mine tanker. Det 
tænder mig faktisk ikke at skrive 
sange om at være indlagt på  
Herlev Hospital.
Kira Skov, sanger

Af Simon Staun
sim@fyens.dk


