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DMF - MIDTJYLLAND
DMF-Aarhus

Lars Kiehn
Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C
Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778
aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Vibeke Bonde Persson
Dronningborg Boulevard 76
8930 Randers NØ
Tlf: 2872 9527
vibekebondepersson@gmail.com

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen
Asklevvej 2 - 8653 Them
Tlf: 8686 9300 - Mobil: 2028 7720
ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen
Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå
Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701
beejaymusic@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Jann Guldhammer
Søndergade 19 B - 7480 Vildbjerg
Tlf: 9721 2875 - Mobil: 2297 5449
formand@dmf-herning.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen
Gammel Struervej 36
7500 Holstebro
Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355
henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen
Østervangsvej 95
8830 Tjele
Tlf: 8669 0089 - Mobil: 4061 3282
jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte
DMF vedr. faglige spørgsmål !
Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid
velkommen på DMF-regionskontoret i
Vestergade.
Du kan også kontakte os pr. telefon, fax
eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent:
Mandag: 10 - 18
Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C
Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778
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Revision

af spillestedsloven
Af Lars Kiehn - formand DMF-Aarhus
Vi har siden sidste Basunudgivelse
konstateret, at Aarhus er blevet et
spillested mindre. Vestergade 58 har
måttet lukke og slukke for musikken. Det
er både en skam og ærgerligt, for V58
spillede en ikke helt ubetydelig rolle i
byens musikmiljø.
Men på trods af at V58 i 2013 fik et årligt
tilskud på 340.000 kroner fra stat og kommune via honorarklipordningen, så var det
tilskud ikke nok til at holde skuden flydende.
Andet steds i bladet er der et interview med
Ejner Dam, der fortæller om problemerne
ved at drive privat spillested i Aarhus. Jeg er
sikker på, at det ikke kun er Ejner Dam der
har og har haft det svært. Det er helt sikkert
generelt over hele linjen, at de privatdrevne
spillesteder er i store problemer.
Vi fik en spillestedslovgivning for 14 – 15 år
siden. En lovgivning som kalkulerede i to
støttemodeller. Honorarklip eller Regionalspillested. To tilsyneladende fine ordninger,
men dog med forskellige, økonomiske
muligheder. De regionale spillesteder er
de store spillesteder. I Aarhus er det Train,
Voxhall, Atlas og Radar. De andre af byens
spillere er bevilget honorarklip af forskellige
beløbsstørrelser. Men er fordelingen mellem
tilskuddet til de regionale spillesteder kontra
de honorarklip, der udbetales til de mindre
spillesteder og musikforeningerne i orden og
i balance?
I 2012 fik Voxhall 3.040.000 kr. – Atlas
1.612.800 kr. Train 2.245.000 kr. og Radar
2.455.000. Det giver 9.253.800 kroner i
støtte til alle byens regionale spillesteder. I
honorarklip bliver der her i år delt 1.000.300
kroner ud til Headquarter, Fatter Eskil,
Backstage, Aarhus Jazzklub, Jazzselskabet
og alle de andre musikforeninger og aktører
i byen. Om fordelingen mellem de regionale spillesteder og honorarmodtagerne er
rimelig, det er et relevant spørgsmål? Det
kan diskuteres. For hvad er prioriteterne, og
hvad er det kulturpolitiske udgangspunkt?

Ny adresse eller e-mail

Man er nødt til at gøre noget for de mindre
spillesteder. De er presset på arbejdsopgaverne og på økonomien. Det er et hestearbejde og en usikker forretning at drive et
spillested ene mand. Nogle vil måske sige
en umulig opgave, som spillestedssituationen har udviklet sig nu. Da man lavede
spillestedslovgivningen for 14 – 15 år siden,
var udgangspunktet for lovgivningen, at man
ville hjælpe de nedslidte spillesteder og de
danske musikere. Det er et meget prisværdigt og ædelt motiv.
I dag har vi fået en række kommunale spillesteder – alle sammen store og flotte og
faciliteret med det bedste teknik der fås og
med en stab af pænt lønnede medarbejder.
De spillesteder ligger beslag på en overvejende del at puljen. Flere af de spillesteder er
først kommet til efter spillestedslovgivningen
blev lavet. Umiddelbart kan det se ud, som
om kommunen har set mulighederne med
spillestedslovgivningen og udnyttet dem. Det
kan være fint nok. Men måske bare ikke i
dette tilfælde, for det gør det en del sværere
at drive privatejet spillested, når der ligger
fire forkromede regionale spillesteder i en
by af Aarhus’ størrelse. Spillesteder der har
knap 10 millioner at sætte i musik årligt. Der
fylder 340.000 kroner ikke meget for et sted
som V58 med de aktiviteter og koncerter,
de afholdte. Noget meget vigtigt er, at det
er på de mindre steder en væsentlig del af
arbejdet for vækstlaget udføres. Derfor er de
utroligt vigtige at bibeholde.
Tiden er kommet, hvor vi har hårdt brug for
revidering af spillestedsloven, hvis vi ikke vil
havne i den situation, at hele den rytmiske
musikscene udelukkende skal styres af
kommunen og de kommunale spillesteder.
Jeg tror, det ville være en mere end ulykkelig situation, om vi havner der. Det ville være
en katastrofe. Derfor skal der snart ske noget med fordelingen af midlerne. Spillestedet
V58 var de første her i byen, der drejede
nøglen rundt. Hvem bliver mon det næste
private spillested, der må følge efter?

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om
evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På
den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de
spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.

MUSIKERPORTRÆT

Dorte Rollf-Petersen

Celloen blev mit livs musikalske kærlighed
Af Lars Borup - Foto: Henrik Bruun Jensen
Dorte har fået en ny musikalsk kærlighed.
Hun er blevet opslugt af barokmusikken og
har købt en barokcello. Inden vi nogensinde
får startet interviewet skal jeg se og opleve
det ny instrument og have en grundig indføring i barokcelloen og barokmusikken og
lytte til instrumentets helt specielle lyd.

”Efter otte år blev jeg dog fyret fra orkestret, da
der skulle skæres ned – der var fire stillinger,
der blev skåret væk. Inden jeg rigtig fik tænkt
over, hvad jeg så ville, fik jeg job som cellolærer
på Aarhus Musikskole og startede mit liv som
freelancer”, fortsætter hun.

Udadvendt
”Jeg er ikke den helt store solocellist,
men jeg er udadvendt og engageret
og har meget at give videre. Jeg har
opnået det meste i mit musikalske liv
og skal nu høste frugten af de mange
års erfaringer. Derfor vil jeg arbejde
med at finde den rette balance mellem det udøvende og undervisningen, nok med lidt mere vægt på det
udøvende i den kommende tid,”
konstaterer Dorte.

Dorte er Dorte Rolff-Petersen, som
er freelance musiker med rødderne
i den klassiske musik. Hun brænder
for musikken både som underviser
og udøvende musiker. Dorte har haft
en imponerende og meget varieret
karriere, men hele tiden med celloen
i centrum.
Dorte Rolff-Petersen kommer oprindelig fra Aalborg, men voksede op bl.a.
i Vestafrika. Som 8-årig prøvede hun
at spille klaver, men det var svært at
fortsætte dette i Afrika.
Vendepunktet
”Vendepunktet kom, da jeg som
20-årig flyttede til Århus for at starte
på Arkitektskolen. Min daværende
kæreste gjorde mig opmærksom på, at jeg altid
blev fanget af musikken, når jeg hørte cello. Det
fik mig til at tænke ”bare jeg kunne spille dette
instrument”. Jeg købte en cello hos violinbygger
Petersen og gik i gang, selvom jeg fik at vide, at
jeg var for gammel til at starte som cellist. Jeg
kom ind på Konservatoriet og vandt senere en
stilling i Randers Kammerorkester, inden jeg var
færdiguddannet”, fortæller Dorte.

”Jeg drømte om at tjene penge ved at beskæftige mig med musikken,” fortsætter Dorte. ”Det er
lykkedes, og jeg har kunnet leve af det. Det er
denne kærlighed til musikken, jeg gerne vil give
videre både til mine elever, men også til dem,
der kommer som publikum til koncerterne.”

Suzuki
Siden er hun blevet uddannet Suzukilærer
og underviser også i pædagogik på Det jyske
Musikkonservatorium.
”En af mine passioner har været at forny
repertoiret for Suzuki eleverne for at fastholde
børnenes interesse for at spille. Det er bl.a. sket
i samarbejde med DR producer Lars Søgaard
og er mundet ud i værker som ”Cello Cabana”
og ”Cello Swingtime”. Det er vigtigt for mig at
kunne viderebringe noget af alt det, jeg har
lært gennem mit musikalske liv”, fortæller Dorte
Rolff.
Som udøvende er hun også kommet langt
omkring. Det er blevet til en del opgaver med
teatermusik både børneteater og som musiker
ved teatrene i Aalborg og Århus plus musicalopgaver. Det er også Dorte, der står bag tre store
vellykkede cellofestivaler i Århus som startede
i 2008.
Krumtappen i livet som udøvende er kammermusikken, især i Kassandra Strygekvartetten og
som medlem af BaroqueAros, der er en del af
hendes nye lidenskabelige forhold til barokmusikken. Ensemblet er unikt og spiller barokmusik på originalinstrumenter, hvilket giver
orkesteret en helt særlig lyd.
Barokmusik
”Baroque Aros består af professionelle musikere her fra Århus området, og der er allerede
en del koncerter på bedding. Barokensemblet
er min helt store drøm lige nu, og jeg håber,
den får lov til at leve længe.”

”Den klassiske musik skal bestå
bl.a. gennem de mange unge vi skal
uddanne og viderebringe glæden ved
musikken. Der findes personer, der
sætter spørgsmålstegn ved, om det
er nødvendigt at have klassisk musik
og mener, det er at bruge penge på
noget overflødigt ”
Her vil jeg blot citere Voltaire: ”Det overflødige
er det mest nødvendige,” slutter Dorte Rolff.

FAKTA
Dorte Rolff-Petersen
Født 1956
1987: Diplomeksamen Det Jyske
Musikkonservatorium
1986-93: Cellist i Randers Kammerorkester
Fra 1993: Cellolærer ved Aarhus
Musikskole
1995: Uddannet Suzukilærer ved
Dansk Suzukiinstitut
Teatermusik:
Filuren, Den Jyske Opera og Teatergruppen Refleksion (børneteater)
Århus og Aalborg Teater
Herning (musical)
Medlem af:
Kassandra Kvartetten
Baroque Aros
Assistent i Århus Symfoniorkester
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DMF-Upcoming -

Af: Lars Knudsen – DMF Aarhus. Foto: Anne Bæk, Rasmus Ejlersen, Thomas Tsang Mortensen.
En kombination af god gammeldags
skalaterperi og timevis på
Youtube.com har gjort Thomas Tranum
til en af de nye, unge guitarstortalenter
på vej frem.

Inspiration
Den amerikanske guitarist Paul Gilbert,
kendt fra bands som Racer X og Mr. Big,
er et af forbillederne. ”Jeg elsker guitar-

Han ville spille HELE
tiden.”Der var ikke nok
musik”, mente guitarist
Thomas Tranum og forlod
den musikefterskole, han
havde gået på i et halvt
år og tog hjem til Aarhus
og startede metalbandet
Panacea op i januar 2011.
Høj øvedisciplin
”Da jeg var 14 år, syntes
jeg bare, at de var sådan
nogle seje fyre, dem i
Green Day og My Chemical
Romance. Så det var om at
komme i gang med at lære
nogle power akkorder på
guitar”, fortæller 20-årige
Panacea - foto: Rasmus Ejlersen
Thomas om sin indgang
til musikken. Han startede
med at få guitarundervisning i et års tid
teknik og fede soloer. Jeg har fra starten
af Emil Falck. ”De efterfølgende to-tre år
siddet utallige timer og set videoer på
øvede jeg stort set konstant”. Thomas’
nettet med ham”.
metode var at gå på internettet og finde
guitar-tabulaturer og så ganske enkelt
I øjeblikket går Thomas på HF. ”Så hvor
gennemterpe dem, til det lød lige så godt
jeg før hen øvede omkring 12 timer om
som heltene i Metallica. ”Jeg kunne spille
dagen, så har jeg fundet et andet leje,
omkring 50 af deres sange”, griner han.
hvor jeg nu øver knap så meget – men
”De fleste drenge leger, at de er deres
stadig regelmæssigt, så jeg stadig holder
helte på fodboldbanen. Min ven Jonas og
teknikken ved lige, udvikler mit guitarspil
jeg legede i stedet for, at vi var Kirk Hamog skriver nye sange til Panacea”.
met og James Hetfield fra Metallica”.
Han arbejder i programmet Guitar Pro,
som er et tabulatur
program, hvor han også
skriver trommer, bas
og de andre instrumenter ind i. ”Mange
anvender sequencer
programmer som Pro
Tools, Logic og cubase
til at optage wave filer
og så oploade eller
sende dem til de andre
bandmedlemmer. Men
det smarte ved Guitar
Pro er, at man her får
tabulaturer og noderne,
så det er let at læse
præcist, hvad man skal
Thomas Tranum - foto: Thomas Tsang Mortensen
spille”.
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Panacea
Panacea gik i studiet hos JBO Sound og
indspillede sammen med producer Jacob
Olsen i sommeren 2011 Ep’en the ”The
Dark Descent”. Fem
melodiske dødsmetalnumre i genremæssig
samme boldgade som
Hatesphere, Lamb of
God, Threat Signal
o.lign. ”Jeg begyndte
at komme til flere af
de forskellige DMF
arrangementer, som
f.eks. ”Dialogmøder”,
”Talking Metal” og ”Chili
& Chill Out”, og fik efterhånden også skabt et
netværk, så vi begyndte
at komme ud og spille
jobs rundt om i landet”.
Youtube
Som de fleste bands i
dag er Panacea også
aktive på de sociale
medier. Men også i
forhold til at bygge en fremtidig musik
karriere op som guitarist arbejder Thomas
Tranum målrettet med at promovere bandet og sig selv og networke på internettet.
”Nettet er et stort talerør, og der er jo ufatteligt mange, der snakker i det”, siger han.
Han mener, det er vigtigt at kommunikere
sit budskab og samtidig vise, at man rent
faktisk har noget at have det i.
”Jeg har selv opdaget rigtig mange bands
og er kommet i kontakt med musikere
også ude omkring i verden via www.
youtube.com. Jeg har oprettet min egen
youtube kanal, hvor jeg lægger videoklip ud, hvor jeg spiller coverversioner
af forskellige bands. Det er fedt, at man
ret nemt kan komme i kontakt med også
større bands via Facebook og Skype. For
eksempel kom jeg i kontakt med canadiske Threat Signal, som bl.a. er signet på
Nuclear Blast (Internationalt metal major
label. red.). De gav mig helt eksklusivt lov
til at få deres vokal spor, som jeg måtte
bruge til at indspille musikken til en cover
version. Noget der blev set af rigtig mange
på nettet, da de selv postede det på deres
site efterfølgende”.

øvelse gør mester
Thomas bruger også her
Guitar Pro programmet til
at få adgang til tablaturer
som bands selv lægger ud
online. ”Mine trommespor
programmerer jeg som
regel, og af og til får jeg
vores bassist til at indspille
rigtig bas”. I dette tilfælde
importerede Thomas bas
og tromme midi sporene,
indspillede selv rytme guitarer og leads og supplerede altså med Jon Howards
studievokalindspilninger.
Kontakter og muligheder
Thomas har løbende fået
flere tilbud fra andre danske bands som følge af
sin youtube eksponering.
Threat Signal mangler i
øvrigt faktisk også p.t. en
fast guitarist, fortæller han
med et drømmende glimt
i øjet. Men han synes dog
ikke, at han er helt klar til
det og til at flytte fra Danmark til Canada. I første
omgang håber han på, at
Foto: Anne Bæk
hans videoer eksempelvis kan være med til at
åbne døre for endorsment deals og gear
mest kun fem minutter foran kameraerne,
sponsorater.
så vi troede ikke det blev til noget. Men så
ringede telefonen sgu igen noget tid efter
”Det er en god måde at dokumentere hvad
med en invitation til at medvirke”.
man kan og laver. Mange musikere har
måske deres audio arkiver derhjemme
Under TV-optagelserne var han og davæmed egne indspilninger, jeg vælger bare at
rende bassist Bo de hurtigste til at svare
have det på video”. Aktuelt er han i gang
på intro-spørgsmål fra TV-vært Hans
med en video cover af svenske In Flames,
Pilgaard, så de endte i spotlightet og den
hvor forsangeren fra norske Shadowmind
varme stol. ”Spørgsmålet til 125.000 kr.
leverer vokal tracket.
var om pop musik, så der gik det godt nok
Hvem vil være millionær?
”Er det ikke dig fra fjernsynet? Der er stadig gamle damer, der genkender mig, når
jeg handler i Brugsen”, fortæller han. TVog film produktionsselskabet Metronome
Productions søgte sidste år deltagere til
en ”Mig og mit band” -udgave af fjernsynsprogrammet ”Hvem vil være millionær?”.
Thomas og Panacea var ikke sene til at
skyde en ansøgning af sted. ”Telefonen
ringede en dag, og vi blev inviteret til
casting på Hotel Scandic. Det tog nær-

lidt galt. Men det var en rigtig sjov oplevelse, og foruden de 50.000 kr. vi vandt,
gav det os en hel del PR og hype. Mange
forestiller sig måske, at sådan et dødsmetal band bare har drukket hele præmien
op. Men faktisk har vi sparet sammen. Vi
brugte lidt af præmien til ny merchandise,
og ellers er det jo en kæmpe hjælp for
et upcoming band som vores allerede at
have noget økonomi i ryggen til at komme
fremad med”.

Klar på Medina
Panacea har en række færdige numre
liggende, men har ikke travlt omkring at få
indspillet debutalbummet. ”Vi indspiller en
Ep mere. Planerne er, at vi meget gerne
vil prøve materialet af live i udlandet. Og
så må vi se, hvornår vi er klar til fuldlængden”. En musikvideo står også på ønskesedlen.
Thomas har ambitioner om at leve af at
spille og måske samtidig bruge de kompetencer og erfaringer, han gør sig omkring
businessdelen af arbejdet med musikken.
Sidste år gik han på Det Benhårde Musikkursus. Han er stadig lidt i tvivl, om han
skal gå MGK og konservatorievejen. ”Jeg
ved, at jeg er rigtig god til at spille den
slags musik, jeg spiller i øjeblikket. Men
ringer Medina en dag, så er jeg da bare
totalt klar”.
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Fatter Eskils Venner
Fatter Eskil har fået nye venner

Tekst og fotos: Kiera Lynch
I 1973 startede Eskil Holten restaurationen Fatter Eskil, og siden har stedet
udviklet sig til et af de mest besøgte
spillesteder i Aarhus – et rigtigt Blues
sted. Op gennem 90’erne har
stedet haft flere kriser, men i
takt med at der også har været
stor ejerudskiftning, har Fatter Eskil formået at holde sig
kørende – og i dag som et af
de mest populære spillesteder
i byen.
Sidste år fik stedet et forskud
på julegaverne, da ildsjælen
Charlotte Ploug Frølich d. 11.
december var med til at stifte en
støtteforening for Fatter Eskil.
Navnet blev ’Fatter Eskils Venner’. ”Det er svært i disse tider
at drive virksomhed i privat regi.
Derfor ville jeg være med til at
stifte denne forening for at sige til medforpagterne Rikke og May-Britt, at de ikke var
alene om det”, fortæller Charlotte, som er
formand i foreningen. I mange år har hun
været aktiv i det aarhusianske musikmiljø
på Fatter Eskil og har 10 års erfaring som
sponsorchef i Muskelsvindfonden, hvor
hun arbejder til daglig. Her har hun bl.a.
arbejdet bag scenen til Grøn Koncert. ”Jeg
ville gerne være en del af denne forening
og hjælpe med at etablere den, hvilket allerede er lykkedes”, siger Charlotte. Charlotte tog udgangspunkt i sit eget netværk,
da hun gik i gang med projektet, og her fik
hun hurtigt kontakt til kompetente støtteforeningsfolk, som lynhurtigt hjalp med at
få foreningen op at stå.
Et hjertebarn
Charlotte Ploug Frølich har altid haft
lysten til at hjælpe andre, og eftersom hun
selv har haft denne funktion gennem sit
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arbejde hos Muskelsvindfonden, har hun
én særlig ting at sige om Fatter Eskils
venneforening: ”Det er mit hjertebarn”. De
varme følelser, Charlotte har for forenin-

gen, bliver bekræftet af fortællingen om,
at hun brænder for det hun laver, og at
det er en vigtig faktor og forudsætning,
når man laver frivilligt arbejde. ”Men jeg
brænder ikke ud”, tilføjer hun og fortæller,
at kærlighedsprojektet i lang tid har haft
hendes prioritet, og at den store passion
for foreningen gjorde, at det lå hende helt
naturligt at starte det. Hendes ønske var
at grave et spadestik dybere i musikkens
verden, da hun besluttede sig for at starte
projektet. ”Jeg havde en interesse, der
rakte ud over musikken”, siger hun og fortæller, at det at arbejde tæt sammen med
andre foreningsinteresserede mennesker,
som ønsker at give noget til andre, har
stor betydning for hende. ”Og så får man
folks sved i hovedet, og det er rigtig fedt”,
udbryder hun med et smil.
Fatter Eskil har et slogan, der er helt
enkelt - ”Lev i musikken”. Charlotte og de

andre frivillige i Fatter Eskils Venner har til
formål at efterleve spillestedets vision, og
det er, hvad de gør, når de med respekt
for den eksisterende kultur og værdier, der
hersker på stedet, ønsker at
skabe nye kulturbærere.
”Vi ønsker ikke at være flest,
men at være de rigtige”
Fatter Eskils Venner er en voksenforening, som vil investere
i og udvide eget netværk og
samtidigt har store visioner for
Fatter Eskil. Et af formålene
er at udføre en mission, der
sikrer, at livemusikken i alle
genrer – en scene og et publikum – har en fremtid på stedet. Dette vil omfatte sociale
og musikalske arrangementer
gennem koncerter, debataftener og arbejdsweekender.
Sidstnævnte har foreningen for nyligt haft,
søndag d. 1. september, hvor flere frivillige
trak i malertøjet, fandt penslen frem og gik
i gang med at ændre Fatter Eskils facade.
Resultatet blev et smukt ydre, som glæder
både medforpagterne Rikke og May-Britt,
teamet af frivillige og Charlotte selv.

Selv om Fatter Eskils Venner har store
visioner for Fatter Eskil, handler det for
Charlotte ikke om at være en kæmpe forening, der skovler penge ind ved at hverve
tusindvis af medlemmer. ”For os handler
det ikke om at være flest. Men det handler
om at være de rigtige. Der eksisterer et
element af socialt liv mellem vores nuværende medlemmer, og vi har et højt ønske
om, at vi bliver ved med at bevare det”,
fortæller hun.
Andre frivillige
Peter Caspersen er en af de medlemmer,
der også laver frivilligt arbejde for støtteforeningen og han sidder også, ligesom
Charlotte, i bestyrelsen. For ham er Fatter
Eskil en af de vigtigste live-spillesteder i
Aarhus, der i mange år har været omdrejningspunkt for musikere og publikummer.
Peter Caspersen vil gøre sit for at dette vil
fortsætte. ”Musikbranchen er presset på
mange fronter i dag, og det går selvsagt
også ud over spillestederne. Presset kan
også mærkes på Fatter Eskil, og derfor
er Fatter Eskils Venner en kærkommen
mulighed for at give noget tilbage både
til stedet og til livemusikken som helhed”,
fortæller Peter.
Medlemmer og fordele
Lige nu har Fatter Eskils Venner mellem
60-70 medlemmer. Som medlem af Fatter
Eskils Venner får man en række fordele.
Det kan være procenter på varerne i
baren, gode tilbud og billigere billetter til
koncerterne. Men for Peter Caspersen er
det meget mere end det. “Det helt essentielle i denne forbindelse er dog, at man
som medlem får en helt unik mulighed for
at få et indblik i, hvad det vil sige at drive

et spillested. Man kommer, om man så må
sige, bag facaden”, fortæller han. De frivilliges ekstra hænder, glæder Fatter Eskils
Venner, der har kontakt til medlemmerne
viralt via facebook og på Fatter Eskils
hjemmeside. Medlemmerne får opbygget
et gensidigt og loyalt forhold til hinanden,
som for Peter er en vigtig fordel. “For
mange mennesker er det tiltrækkende at
være medlem – man får fordelene, og så
er det det. Men for de fleste og de trofaste medlemmer er det vigtigste, at man
kan betale lidt tilbage til stedet, der for
mange har præget hele ens personlige og
musikalske opvækst”, fortæller han. Fatter
Eskils Venner håber på øget opmærksomhed omkring foreningen, når de til efteråret
og over vinteren har en del arrangementer
og intimkoncerter, hvor den fungerer som
afsender.
1 års fødselsdag
Til december kan Fatter Eskils Venner
fejre et års fødselsdag – og det falder
i år sammen med Fatter Eskils 40 års
jubilæum som LIVE-spillested. Udover
at byde på en lang række af jubilæumskoncerter byder efteråret også på en
LIVE-konkurrence, hvor nye talenter og
upcoming bands får mulighed for at vinde
Fatter Eskil Prisen og en hovedpræmie på
40.000 kr. Konkurrencen, som kulminerer
i en stor finale d. 24. oktober, er allerede
skudt i gang og 24 ambitiøse bands og
kunstnere er i gang med at dyste. Charlotte Ploug Frølich og Peter Caspersen forsikrer, at det bliver et spændende efterår,
som skal være med til at give publikum
nye oplevelser og upcoming-musikken og
nye talenter et velfortjent skulderklap.

FAKTA
Om Fatter Eskils Venner
Stiftelse af foreningen:
11.12.2012
Formål med foreningen:
At støtte op om Fatter Eskils visioner
Foreningen består af:
En formand
En bestyrelse
60-70 medlemmer
Medlemskab, pris pr. år:
Pr. privatperson 200 kr.
Pr. husstand 500 kr.
Pr. virksomhed 1500 kr.
Økonomisk støtte:
Kontingenter, kommunale tilskud, donationer
og private fonde
Kontaktoplysninger og -person:
Fatter Eskils hjemmeside: www.fattereskil.dk
Facebook-gruppen: Fatter Eskils Venner
Charlotte Ploug Frølich: Tlf. 22 65 24 80
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SIDEN SIDST

NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER
Livsvarig ydelse til Aarhus komponist
Statens Kunstfonds Repræsentantskab
har indstillet komponist Wayne Siegel til at
modtage livsvarig kunstnerydelse. Siegel
(f. 1953) kom fra U.S.A. til Danmark i

Wayne Siegel
1973. Som leder af DIEM (Dansk Institut
for Elektronisk Musik), og fra 2003 som
professor ved Det Jyske Musikkonservatorium, har han siden 1986 været lærer og
inspirator for flere generationer af komponister med rødder i elektronisk musik.
I begrundelsen for indstillingen stod der
blandt andet: ”Med sine hænder former
han musikken - trækker den frem fra computeren som dirigenten foran orkestret, og
skønhed og humor mødes på smukkeste
vis”. 275 skabende kunstnere kan modtage livsvarig ydelse. Ydelsen er reguleret
efter modtagerens indtægt. Den maksimale ydelse er på ca. 153.400 kroner om
året, mens minimumsydelsen udgør ca.
16.700 kroner om året.
40 års musik i Skolegade
Spillestedet Fatter Eskil har i år 40 års
jubilæum. I 1973 åbnede jazzmusiker
Eskil Holten stedet
som både restauration
og spillested, og i år
fejres det bl.a. med 40
jubilæumskoncerter,
hvor der præsenteres
både gamle og nye
bands med tilknytning
til stedet. Ligeledes
afholdes en konkurrence om Fatter Eskil
prisen, 40.000 gode danske kroner, som
uddeles til det bedste nye talent, kåret af
både publikum og en jury. Stort tillykke til
nuværende forpagter May-Britt Hansen,
booker Steven R. Williams og de, der
igennem tiden har stået bag det gamle
spillested i Skolegade, Aarhus.
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NorthSide kom ud med overskud
Med 25.000 betalende gæster og dermed udsolgt, samt en omsætning under
selve festivalen på 21 mio. kr., opnåede
2013 udgaven af Northside festivalen sit
hidtil bedste økonomiske resultat. I følge
talsmand John Fogde til Jyllands Posten
skete det på baggrund af en bruttoomsætning på 51 mio. kr. – med en pengestrøm
fra især billetsalg, sponsorater og øl- og
spiritussalg, som altså resulterede i et
overskud på seks mio. kr. Før festivalen i
år luftede arrangørerne ambitionerne om
i 2014 at udvide med endnu en teltscene
og en publikumskapacitet på yderligere
10.000 billetter. Men siden oplystes det, at
man forventer at holde samme størrelse
næste år – tre scener, ca. 40 bands, og så
mere plads til spøjse tiltag og kunstneriske
begivenheder.
Tyst på Vestereng
Hva’ så Aarhus, er I der? Ja da, men vi
ved bare ikke hvor! I hvert fald for så vidt
hvad fremtidens Grøn Koncert og andre
størrelsesmæssigt lignende koncerter i
byen angår. Jagten på en ny stor aarhu-

Tredive år på tryk
Fredag den 30. august afholdt musikmagasinet GAFFA stor, udendørs jubilæumsreception i Aarhus, med efterfølgende
koncert både foran og på VoxHall, ved
siden af redaktionslokalerne på Vester Allé
15. Ulige Numre, Go Go Berlin, Kirstine
Stubbe Teglbjærg, Nelson Can, Hymns
From Nineveh og Tim Christensen underholdt et veloplagt publikum, der var dukket
op for at fejre musikmagasinets sejrsgang,
fra lokalt musikblad til nu at være Skandinaviens største musikmagasin. DMF
Aarhus ønsker GAFFA et stort tillykke.
MLTR med til at lancere ny app
Da bandet Michael Learns to Rock
(MLTR) i år fejrede 25 års jubilæum på
Smukfest i Skanderborg, var mange af
deres fans i Fjernøsten med på en kigger
- på smartphone! Det danske firma Audux
står bag app’en SubCell, som de for første
gang benyttede til at streame koncert ud til
smartphone brugere i hele verden. Forretningsmodellen med SubCell går ud på, at
kunstnerne selv kan bestemme prisen for
brugerne på den enkelte transmission. Der
er en minimumspris på ca. 10-12 kroner
og af indtægten får kunstnerne 50 procent
af indtægten - og foruden firmaet Audux,
der har lavet app’en, går en mindre del
til arrangøren og Koda. De første 10.000
streams var gratis til MLTR koncerten i bøgeskoven. ”Det er en sikker og rettigheds-

Bünyamin Simsek
siansk koncertplads startede for seks år
siden, men har endnu ikke givet resultat. Klager over støjgener fra hospitalet
i Skejby er endt i, at teknisk rådmand
Bünyamin Simsek har besluttet fremover
at lukke for musikken på Vestereng og sat
sine embedsmænd på sagen for at finde
et andet område. I forbindelse med det
netop vedtagne kommunale budgetforlig
for 2014, peges der på en ny midlertidig
koncertplads i Marienlyst, som ligger vest
for Vestereng i retning mod Tilst. Man
forventer at pladsen kan være klar inden
Grøn Koncert næste år.

bevidst måde” udtalte Kåre Wanscher fra
MLTR. App’en i sig selv er gratis at hente
til Apple og Android (søg på Subcell).

Uha da da
Efter en pause på 20 år er De Nattergale
nu sammen igen og vil med premiere den
27. oktober
og frem til
15. december 2013
turnere
landet tyndt
med The
Julekoncert.
”Det havde vi
ikke lige set
komme” udtaler trioen,
der beder om ro og forståelse for, at det vil
tage tid at kapere og bearbejde nyheden.
Sangene fra en af de mest populære julekalendere nogensinde, The Julekalender,
har aldrig været spillet live før. Og mon
ikke Gertrud Sand og flere af de folkekære
figurer herfra dukker op.
Aarhus rock på museum
Den Gamle By i Aarhus har sat jagten
ind efter gode historier og effekter, som
knytter sig til byens rytmiske musikhistorie.
Museet åbner i 2014 op for en udstilling,
som vil formidle minder, erindringer og
historierne om, byens musikliv og miljø.
Museumsinspektør Lisbeth Skjernov efterlyser således alt fra koncertbilletter, fotos,
udklip, instrumenter, og som hun siger:
”Jeg er endda gået så langt som til at
sige, at hvis vi kan skaffe en af Peter AG’s

brugte vandflasker, vil jeg blive kisteglad”.
Ligger man inde med ting og sager, der
kan bidrage til udstillingen, kan Lisbeth
Skjernov kontaktes på lsk@dengamleby.
dk. Ønskes det ikke at donere effekterne,
er udlån og kopiering også en mulighed.
Ny endagsfestival for de unge
Den 14. september 2013 blev den første
udgave af ”Lydhaven Festival” afholdt på
Godsbanearealerne i Aarhus. Festivalen fokuserer på de unge 16 til 18-årige
musikere og bands, som fik lov at optræde
side om side med de lidt mere erfarne
unge upcoming musikere. Flere af vores
medlemmer var således gode forbilleder
for den kommende generation af helt unge
musikere. Blandt andre var dygtige DMFmedlemmer og bands som f.eks. Nanna
Schannong og Ice Cream Cathedral på
plakaten, i håb om at de kunne være med
til at trække og inspirere de skole- og efterskole bands, som også fik muligheden
for at optræde i Lydhaven. Arrangørerne
har ambition om, at det skal blive en årlig
tilbagevendende event.
Kulturnatten på pause
Bestyrelsen bag Kulturnatten i Aarhus har
i år valgt at aflyse projektet, som ellers
skulle have været afholdt den sidste fredag inden efterårsferien. Kulturnatten har
kørt siden 1997, men grundet skuffende
publikumstal og flere års økonomiske udfordringer sættes det i år på stand-by. ”Vi

syntes, det er nødvendigt at stoppe op og
gentænke konceptet, så vi i fremtiden kan
lave et bæredygtigt projekt”, udtalte bestyrelsesformand Anna Margrethe Andersen
til Århus Stiftstidende.
Første dimitent med rytmisk
komposition som hovedfag
Som den første studerende nogensinde
dimitterer Signe Bisgaard fra solistklassen ved Det Jyske Musikkonservatorium, med rytmisk
komposition som
eneste hovedfag.
Som noget nyt har
konservatoriet fire
studerende – to
på hver årgang - i
solist-klassen i
rytmisk komposition. En interessant
udvikling, idet faget
komposition oprindeligt knytter sig
til klassisk musik.
Signe Bisgaard
”Det er min oplevelse at flere og flere jazz-musikere, inklusiv
mig selv, lader sig inspirere af værktøjer
og metoder fra klassisk musik, til at arbejde henover genre-grænserne. På den
måde bruger vi det ”klassiske” håndværk
til at udvikle intuitiv musik (jazz) til større
kompositioner, der løsriver sig fra jazzens
traditionelle temaer og AABA-former”,
udtaler Signe Bisgaard til Basunen.
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Lydhavnen - Et musikcentrum i 8000
Nyt musiknetværk i gamle slagteribygninger

Af: Kiera Lynch. Foto: Ida Kiil - side 13 og Kiera Lynch - side 12
Hylende køer og hårdtarbejdende mænd
i blodige slagterdragter – det var engang
hverdagens omstændigheder i bygningerne i Jægergårdsgade 152. De gamle
industribygninger husede nemlig slagterier, men har siden 1980’erne fået nye
beboere. Og køerne – bortset fra et enkelt
kreaturslagteri ved siden af – er skiftet
ud med musik- og audio-instrumenter. De
413 kvm. danner ramme om labyrintiske
gange, som fører til lydstudier, øvelokaler
og arbejdspladser, hvor et kreativt fristed
for virksomheder, musikere og producere er placeret. Her har de fleste aarhusianske musikere, bl.a. Nephew, Spleen
United og Flødeklinikken, lagt vejen forbi.
Selv om en sødlig lugt af kød oftes kan
anes, er Lydhavnens musikere, producere
og lydteknikere glade for det nye musikcentrum på havnen. Stedet har til formål at
etablere en seriøs forretning, som fungerer
selvstændig og uden økonomisk støtte.
Nicolai Absalon, som ejer musikvirksomheden Rummed/The Space, betegner ligesom
sine kolleger Lydhavnen som ’nørdernes
legeplads’, der har et ønske om at satse
på udlandet og få et internationalt samarbejde. ”Vi må tænke ud af boksen og få
etableret et internationalt samarbejde, så
dette blomstrende kultursted kan udvikle sig
endnu mere. Lydhavnen er en samlet pakke,
hvor der sker en vigtig proces, og hvor vi

sammen kan gøre meget. Men det kræver
også, at vi skaber et internationalt netværk”,
fortæller Nicolai.
Tidsbegrænset lejemål
Kommunen vedtog for en del år siden en
’Helhedsplan’ for De Bynære Havnearealer,
og planen for området er, at det på længere
sigt skal udvikle sig med muligheder for nyt
erhvervsbyggeri og en rekreativ forbindelse
fra Dokk1 (Multimediehuset på havnen) til
Tangkroen. De gamle bygninger på Jægergårdsgade 152 tilhører Aarhus Kommune,
som d. 31. december 2019 vil lade musikvirksomhedernes lejemål udløbe. ”Hvad der
konkret skal ske med områdets bygninger
efter denne dato, ved vi ikke endnu. Men vi
har igangsat et planlægningsarbejde, som
vil kunne give et mere præcist svar de kommende år. Hvorvidt bygningerne skal rives
ned eller blive stående afhænger desuden af
deres tekniske stand og økonomien i projekterne”, siger Michael Troelsen, projektleder i
Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.
Rådmanden for Kultur og Borgerservice,
Marc Perera Christensen, supplerer og
fortæller, at Aarhus Kommune med tidsbegrænsningen har sikret sig, at man kan gå
i gang med omdannelsen fra år 2020. Med
en fremlagt kulturpolitik, der omhandler
de kreative erhverv, herunder Lydhavnen,
fortæller rådmanden til Basunen, at han

tillægger området stor vægt. ”Den udvikling,
som dette område skaber, er af afgørende
betydning for udviklingen af hele kulturområdet i en by af Aarhus størrelse”, tilføjer han.
Det er kun begyndelsen
Det tidsbegrænsede lejemål ærgrer selvfølgelig musikvirksomhederne på Lydhavnen,
men begejstringen for det nye musiknetværk
vægter højere. ”Det er klart, at det er en
hård branche at være i gennem krisetider.
Siden 1980’erne har der været fokus på
kunst og kultur her på stedet, og det vil vi
gerne bevare. Når skibet er ved at synke,
skal der danses”, siger Nicolai, som hentyder til, at den aarhusianske musikkultur skal
have en prioritet i kommunen, selv om der er
lavvande i kommunekassen. ”Smilets by har
fået ny energi, og den er kun lige begyndt.
Lydhavnen er en iværksætterbydel, så
tingene skal nok komme af sig selv”, tilføjer
han og glæder sig over, at det er lykkes at
etablere Lydhavnen. ”Hvor vi fysisk kommer
til at være her i Aarhus, har ingen betydning,
så længe musikkulturen breder sig og får
en plads i vores samfund”, fortæller han og
pointerer, at den blomstrende kultur spiller
en vigtig rolle i samfundet, og at den har
en fremtidig formidlingsmæssig betydning.
For Nicolai er det vigtigt, at samfundet også
bruger hjertet og ikke kun hjernen, når
besparelser, nye planer og strukturer bliver
en realitet.
Projektleder i Aarhus Kommune, Michael
Troelsen, vil se på mulighederne for det
nyopståede musiknetværk og siger: ”Det
er klart, at vi selvfølgelig vil se på mulighederne for, at det spændende miljø, der er
opstået i området, på en eller anden måde
kan tænkes ind i den nye planlægning”.
Ikke nervøs for fremtiden
Alt imens kommunen har planer for de
musikglade menneskers arbejdsplads efter
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2019, går hverdagen videre i Jægergårdsgade 152. ”Jeg er ikke nervøs. Jeg kan
arbejde hvor det skal være, og samarbejdet
som allerede eksisterer mellem musikvirksomhederne, skal nok fortsætte, uanset
hvad der sker. Så længe vi bare har en god
dialog med kommunen, skal det nok gå”,
fortæller Nicolai.
På trods af et tidsbegrænset perspektiv
lader musikvirksomhederne ikke deres hverdag påvirke. I stedet glæder de sig over at
være et sted, hvor de kan udfolde en enorm
kreativitet og sparring.
Udlejning af lokaler
Palle Schmidt, som står for udlejningen af
lokaler i Jægergårdsgade 152, fortæller at
det er muligt at søge lokaler, men at netop
øvelokaler til musikere sjældent er ledige,
og der er mange, der søger. Dog skal det
ikke stå i vejen for, at musikere kan kontakte
Palle Schmidt, hvor man fortæller, hvad man
søger mht. lokalestørrelse, anvendelse mv.
Kontaktpersoner:
Palle Schmidt: pasc@aarhus.dk
tlf. 8940 2053 eller 2920 8629
Nicolai Absalon: nicolaiabsalon@gmail.com
tlf 2834 7270
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Go Go Berlin: New Gold
New Gold er gennemsyret af Go Go Berlins
kærlighed og forståelse for rockens historie,
og de stiller sig uden tøven på skuldrene
af de allerstørste
navne. Men ikke
navne forbundet med
en bestemt periode
eller lyd. Go Go
Berlin ekkoer af et
sammensurium af The
Doors, The Rolling
Stones, Led Zeppelin,
The Clash, The Strokes, Kings of Leon m.fl.
Med de traditioner i ryggen slipper de deres
debutalbum ud, produceret af Nick Foss
og med Søren Christensen fra The Blue
Van som medkomponist på flere skæringer.
New Gold kommer på alskens formater.
Herfra er ambitionen at skabe et katalog af
albums, der nysgerrigt undersøger, hvad
rocken kan.
Medvirkende: Christian Vium, Mikkel
Dyrehave, Christoffer Østergaard, Anders
Søndergaard, Emil Rothmann.
Mere info: www.gogoberlin.com

Medvirkende: Sarah Mariegaard, Laublau,
Damp, Peter Plus, Emil Falk, Mads Massive
og Frederik Carstens.
Mere info: www.floedeklinikken.dk

Flødeklinikken: Syv Sind
Flødeklinikken udgav i 2009 debutalbummet
”Maskebal”. Siden har hiphop-kollektivet på
syv været i studiet i en
længere periode for at
færdiggøre sit andet
album ”Syv Sind”,
som ramte gaden i
foråret. Efter singlen
”Piger Med Pistoler”
er det gået stærk for
det succesfulde band.
Med flere singler spillet utallige gange
på P3, er de nu tilbage med bl.a. tracket
”Igen”, som især har været et stort hit på
DR Mama og ”Dagens Track” på Euroman.
dk. Det unge, aarhusianske hiphoporkester
har efter udgivelsen haft travlt med deres
sommerturné, hvor de bl.a. har gæstet
lokale festivaler som Danmarks Grimmeste
Festival og Smukfest. ”Vi er syv mennesker,
der fungerer som en musikalsk enhed, og
det vil man komme til at se meget mere i
2013 - også live, hvor vores shows bliver
mere organiske, eksperimenterende og
større i lyden”, siger bandet om deres
liveshows, som man kan komme til at
opleve i efteråret. Her gæster orkestret flere
byer i Danmark.

Martin Scibb: Still Searching
Musiker Martin Scibb udgav for to år siden
albummet ”Can’t find my way home”, en
cd udgivelse med
13 covernumre. Nu
er han klar med
”Still searching”,
som ligeledes er et
coveralbum, med
14 numre. ”For mig
er det ikke blot et
coveralbum, men et
meget personligt projekt. Det er meget mere
end bare en kollektion af gode sange fra
forskellige sangskrivere. Der findes mange
eksempler på, at selv store, kendte artister
har indspillet andres sange og derved gjort
sangene til deres egne, ofte store hits”.
Medvirkende: Costa Cekov, Ivalo
Kraitchovski, Vladimir Stankov, Teodor
Yankov, Stefan Tzekov, Deian Dragiev,
Mihail Shiskov, Tommy Hansen, Vasil
Enchev, Petia Stancheva, Denitza Peneva,
Poly Genova, Suzy SP.
Mere info: www.masc-music-production.eu
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Bjarne Hjulmann: 14 hits
Mangeårigt DMF-medlem, Bjarne Hjulmann,
har igennem fem årtier begået sig på
dansktoppen. Hans nummer, ”Vi ses igen”,
med sangerinden Ulla
Bach, lå fint placeret
på Jørn Hjortings
dansktop i slut
1960’erne. Siden er
det blevet til adskillige
bånd og CD udgivelser
med sange, der har
figureret på DR’s
dansktop lister. Blandt andet nummeret
”Jeg vil gi’ dig hele verden” som i 1993
lå nummer et i flere uger. Efter nu 18 års
udgivelsestørke har Hjulmann valgt et
repertoire på 14 numre ud og står således
egenhændigt for indspilningerne af vokal,
keyboard, saxofon og trompet på denne
nye udgivelse.

Bias: Biased
Bias befinder sig musikalsk i rockgenren
og gør brug af den alternative rocks skæve
taktarter og dynamiske udsving. Og den
kvindelige vokal giver
samtidig musikken
et til tider nærmest
poppet modspil. Dette
debutalbum befinder
sig, med en autentisk
og skramlet lyd, et sted
midt imellem Them
Crooked Vultures,
Skunk Anansie og Juliette Lewis. Pladen
er indspillet og produceret af Anders Ruby i
Late Fairytale Studios, og udkommet på det
esbjergensiske selskab Trechoma Records.
Medvirkende: Anne Jensen, Rasmus
Hamann, Kasper Najbjerg, Ulrik SølgaardNielsen.
Mere info: www.biasband.com
Ulvetimen: Ulvetimen
Aarhusianske Ulvetimen byder på dunkle og
uromantiske sange, der musikalsk blander
nordisk melankoli
med elementer fra
amerikansk folk. Med
blandt andre Nick Cave
som lyrisk forbillede
handler forsanger og
sangskriver Kristian
Kjærulff Ravns danske
tekster om at have de bedste intentioner,
men i stedet ende med at gøre de værst
tænkelige ting. Ulvetimens EP er en
sammenhængende historie, der handler om
den korte stund lige før daggry, hvor natten
møder dagen. Den følger og forbinder
mande- og kvindeskæbner på godt og ondt
og handler om skeletterne i skabet, om
anger, sorg og skyld - men ikke mindst, om
håbet.
Medvirkende: Kristian Kjærulff Ravn, Amalie
Thusgaard, Simon Busk, Simon Kjeldgaard,
Thomas Friis, Mathias Lykke Eriksen.
Mere info: www.ulvetimen.dk
Vestbo Trio: Flowmotion
Vestbo Trio har inviteret publikum tæt
på, under skabelsen og indspilningen af
den nye EP Flowmotion, der følger op på
sidste års anmelderroste debut album.
Vestbo Trio’s instrumentale musik får et

helt særligt liv i samspillet med tilhørere.
Det har inspireret trioen til at kombinere
pladestudiets høje lydkvalitet med live
koncertens særlige
stemning. Flowmotion
er indspillet live i studiet
foran et publikum og
emmer af musikalsk
samvær og spilleglæde.
Optagelsen byder på en
stærk fornemmelse af
publikums nærvær og indvirkning på trioens
samspil i studiet, komplet med knirkende
stole, skønhedsfejl og musikalske lykketræf.
Medvirkende: Michael Vestbo, Eddi Jarl,
Jesper Smalbro.
Mere info: www.vestbotrio.com
Kim Sagild: Gå
Kim Sagild har sat sit præg på en lang
række danske musikproduktioner igennem
de sidste årtier, bl.a.
med Thomas Helmig,
Søs Fenger og mange
flere. Nu er Sagild
aktuel med sin første
soloudgivelse. Navnet
på albummet er “GÅ”,
og den aarhusianske
komponist fik inspiration
til titel navnet fra sin årlige pilgrimsvandring
på Caminoen i Spanien – en tur som Kim
Sagild de sidste 10 år har gået. På turen
har han nydt at have en indre dialog, som
er den, han med sit nye album vil have
frem. Selv karakteriserer Kim Sagild sit
debutalbum som “et musikalsk tilbageblik
sat i nutidens scene” og fortæller, at han
bare har samlet op på alt det, han godt
kan lide og med det simple formål at prøve
noget af. På albummet kan man høre
det fornemme og iørefaldende guitarspil,
som dækker over 14 selvskrevne og
dansksprogede numre.
Medvirkende: Kim Sagild, Jacob Venndt,
Lene Nørgaard, Claude Chicon, Thomas
Bendt, Kim Bahnsen, Per Kolling, Nikolaj
Bøgelund, Hans Esbjrg, Malte Zoega,
Jacob Andersen.
Mere info: www.kimsagild.dk

Kaare Norge: Fiesta
Den verdenskendte, klassiske guitarvirtuos
Kaare Norge startede på musikkonservatoriet tilbage i 1980, og
siden er det gået stærkt
for den succesrige guitarist. Med utallige albums og koncerter bag
sig har Kaare Norge
nu udgivet det nyeste
album ’Fiesta’. Albummet kan ses som et opsamlingsalbum, men
i helt nye soloindspilninger. Udover at det
også indeholder nye numre fra guitaristen,
bærer det også præg af spansk inspiration,
hvor bl.a. den fyrige flamencodans ”Danza
la Fiesta” og flere Enrique Granados hits
kan nydes. I dette album formår Kaare
Norge passioneret at tage hånd om tre The
Beatles arrangementer – ”Fool on the Hill”,
”Because” og ”In my Life”. Udover at fejre
udgivelsen af sit album kan Kaare Norge
i år fejre sin 50 års fødselsdag og 25 års
jubilæum som debutant fra Musikkonservatoriet i Aarhus.
Mere info: www.kaarenorge.com

Hell’s Domain: Hell’s Domain
Medlemmerne i det aarhusianske Thrash
Metal band Hell’s Domain har alle tidligere
været en tur eller to
rundt om blokken i
bands som Hatesphere,
Artillery, Exmortem,
Grope, Koldborn osv.
Dette debutalbum er
første danske signing
og udgivelse på det
italienske metal label Punishment 18
Records. Albummets coverart er lavet af
amerikanske Ed Repka, en af genrens
gennem tidens allerstørste coverartister,
der er kendt for sit klassiske arbejde for
Megadeth, Hirax, Death, Massacre og
mange flere internationale top navne.
Musikalsk er der dømt old school metal
for fans af Metallica, Slayer, Testament og
Exodus.
Medvirkende: Anders Gyldenøhr, Andreas
Schubert, Lars Knudsen, Bjørn Bihlet, Alex
Clausen.
Mere info: www.hellsdomain.dk
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John Lennon biografi
Den Kyniske Idialist
Af Lars Kiehn
Den Kyniske Idealist er titlen på en ny
dansk bogudgivelse, som kan betegnes
som en biografi om afdøde Beatlesmedlem John Lennons spirituelle liv
og referencer. Bogen er udgivet på det
århusianske forlag Lemuel Books og
skrevet af den amerikanske forfatter
Gary Tillery. Bogen er oversat af journalisten Ib Asmussen.
Rockmusikkens store superstjerne
John Lennon var det oprørske medlem af
den største og mest populære popgruppe
The Beatles, som denne verden nogensinde har set. Han var gruppens store
kreative kraftfelt og drivkraften i bandet
sammen med bassisten Poul McCartney.
John Lennon var helt klart lyrikeren i The
Beatles. Han var også den, der havde
noget på hjerte. Han var en af rockens superstjerner, og han var meningsdannende
og skabte ofte debat. Han var samtidig en
fremtrædende, offentlig person i flere årtier i samme grad som statsmænd af John
F. Kennedy kaliber. Noget helt unikt at en
musiker og rockstjerne kunne placere sig
på det niveau.
John Lennon var en farverig person og
som hans liv var, endte han sine dage
ekstraordinært. Skudt af en psykotisk og
sindsforvirret fan uden for sit hjem i Dakota-bygningen i New York i december 1980,
døde han kun 40 år gammel, ganske kort
tid efter udgivelsen af megasuccesen
”Double Fantasy”. Men inden hans liv fik
denne triste og tragiske afslutning, havde
John Lennon nået at manifestere sig som
en af rockens personligheder og en helt
ekstraordinær af slagsen.
Mangfoldigt talent
John Lennon havde mange kvaliteter.
Udover at være genial komponist og
sangskriver var han også en blændende
formidler. Noget der kunne fremhæves,
var hans evne til at iscenesætte sig selv
og sine budskaber. Han fik altid meget
mere presse og opmærksomhed, end
nogen anden kunstner og personlighed
kunne drømme om dengang. Næsten uanset hvad han havde at give verden, så var
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medieinteressen altid enorm i kraft af
hans store promotion- eller propagandatalent kunne
man også kalde
det, og fordi han
altid havde noget
væsentligt at sige
verden, fremstod
han altid relevant
og interessant.
Skelsættende
begivenheder
Alle vi, der er
vokset op med The
Beatles, husker sikkert John Lennons
udtalelse fra midt
60’erne: ”Vi (indforstået The Beatles)
er mere populære
end Jesus nu”. Eller dengang i 1969
hvor han og Yoko
Ono fejrede deres
hvedebrødsdage i
en seng i på Hotel
Hilton I Amsterdam
i deres ’bed-in’ seance. Eller i 1967
hvor The Beatles
sammen med flere
andre af datidens
pop- og filmstjerner
fulgte den indiske
guru Maharishi
Mahesh (Transcendental Meditation – TM). Alle disse
begivenheder gik verden rundt via aviser
og tv. John Lennon var mester for mange
andre verdensbegivenheder igennem sin
karriere, hvilket er godt beskrevet og gennemgået i Den kyniske Idealist.
Kærlighedens kraft
John Lennon var hippie pr. excellence og
troede grundlæggende på kærlighedens
kraft. På toppen af sin karriere ramte han
en mur, der fik ham til at søge meningen
med livet. Bogen fokuserer på eks-Beat-

lens spirituelle og filosofiske sider, som de
kom til udtryk gennem hans musik, digte
og offentlige optrædener fra starten af karrieren til hans tragiske død i 1980. Er man
interesseret i John Lennon og i hans musik - er man interesseret i spiritualitet, så
er bogen spændende og relevant læsning,
og i kraft af en musikalsk oversættelse er
bogen nem og hurtig at læse.

Lukning af et Aarhusiansk spillested
Det legendariske aarhusianske spillested V58 har drejet nøglen rundt.
Den 1. juli var det slut. For en tid er der lukket for afvikling af koncerter på stedet,
og Aarhus er blevet et væsentligt musikspillested mindre.
Af Lars Kiehn - formand DMF-Aarhus - foto: Charlotta Miranda Dam
Basunen tog en snak
med Ejner Dam, der var
V58 seneste ejer, da det
var ham, der fik den tvivlsomme ære af at slutte
en epoke i aarhusiansk
musikliv. Ejner har været
musikarrangør i snart
25 år. Han startede helt
tilbage i slutfirserne med
at arrangere koncerter i
FAJABEFA regi. Men de
sidste 15 år som booker
for henholdsvis Fatter
Eskil og her de sidste tre
år som ankermand på
V58, som han overtog 1.
april 2010. Det er en erfaren ildsjæl, der dermed
for en stund forsvinder
fra det aarhusianske
spillestedsmiljø.

lesteder og
musikarrangører i byen, når
de tre/fire store
regionale spillesteder har fået
deres mange
millioner, er alt
for lille. Den
skulle være
fem gange
så stor den
pulje.” Samtidig
beklager Ejner
sig over den
magre støtte,
som ydes den
rytmiske musik
generelt her i
landet.

Ejner fortæller,
han har fået en
Hvorfor besluttede du at Ejner og Theresa Miranda Dam
fin behandling
lukke V58?
af kommu”Det gjorde jeg af familienens rytmiske
mæssige grunde og selvfølgelig også på
udvalg. Men det er hele spillestedsloven,
grund af økonomien. Der var ikke penge til
der som udgangspunkt favoriserer de store
at ansætte en fuldtidshjælp, sådan at jeg
spillesteder. For nogle måneder siden var
kunne gå fra 100/120 timers arbejdsuge til
der en række artikler om spillestederne i
60/70 timer. Det var bare nødvendigt med
Aarhus i JP Aarhus. Artiklen oplyste, at Atlas
aflastning, hvis jeg skulle fortsætte. For
fik 233 kroner i offentlig støtte pr. billet, der
jeg ville have mere tid til min datter og min
blev solgt i 2012. Radar fik 268 kroner i
kone.”
støtte pr. gæst. Train fik 61 kroner pr. gæst
og Voxhall 121 kroner i støtte pr. gæst. De
Der er utroligt meget at se til som ejer af et
store kommunale spillesteder som Atlas,
spillested. Det er kun 20 % af ens arbejdsRadar, Voxhall tilgodeses eller favoriseres
indsats, der går på bands og musik. De
helt ekstraordinært meget, blandt andet fordi
resterende 80 går på personale, vagtplaner,
man på de steder har en medarbejderstab af
økonomi, bevilling, rengøring, diverse indafviklere, lyd- og lysfolk, musikbooker, barkøb etc. etc. Når så en arbejdsuge bliver på
chef og spillestedschef m.m. Det er så også
over 100 timer, er der ikke meget plads og
det, man er oppe imod som privatperson. Et
tid til en familie samtidig. Det faktum kunne
privat spillested kan slet ikke akkumulere så
Ejner ikke leve med. Den prioritering var
megen økonomi, så der er plads til sådanne
ikke acceptabel for ham.
ansættelser.
Jeg sidder og tænker på situationen. V58
har fået del af spillestedsstøtten via honorarklip. Men det har åbenbart ikke været nok til
at holde det hele flydende på et acceptabelt
økonomisk niveau.
Hvad med den støttepolitik, som vi har
via spillestedslovgivningen. Har den ikke
været en økonomisk hjælp?
”Jo bestemt. Det er bedre end slet ingen
støtte. Men summen, der uddeles til spil-

Der er langt fra den økonomisk støtte, de
store regionale spillesteder modtager, til den
smule midler, som tilflyder et privat spillested som V58, Fatter Eskil, Headquarter og
Backstage m.fl.. V58 har modtaget 316.200
kroner hvilket svarer til 158.100 kroner fra
henholdsvis kommune og stat det seneste
år. Omregnet pr. gæst giver det ikke V58
meget, når der er arrangementer ca. 200
gange om året

”Udviklingen er problematisk. For det er ingen hemmelighed, at de private aktører har
det svært. Med den udvikling kan vi ende
med, at der ikke er nogen private koncertarrangører, når vi når 2017 andet end de store
koncerter, hvor man som arrangør har en
mulighed for at lave en økonomisk gevinst.
Det er koncerter i festugen og i andre venues af den kaliber foruden de store festivaler.
Det kan jo være fint nok. Men hvis vi skal
holde liv i de nye unge bands, så er vi nødt
til at holde liv i det private spillestedsmiljø.
For det er dér, de nye bands får chancen.
Fortsætter udviklingen, kan vækstlaget
forsvinde.”
Har du fået hjælp fra spillestedernes
egen organisation - Live.Dk?
”Live.dk er en fin ide, men i hverdagen er
det mest de store spillesteder, de plejer. Det
koster 16.000 kroner årligt at være med.
Men som lille spillested har du slet ikke tiden
at sætte i det arbejde og den mulige kontakt
til dem. Du har simpelthen for travlt med at
klare dit eget spillested, så der er intet overskud at investere i den dialog. Derfor har
Live.dk måske udviklet sig til at være for de
store regionale spillesteder og festivaler.”
Man står meget alene med sit spillested i
dagligdagen og selvfølgelig også i en lukkesituation. Men Ejner er ikke bitter eller deprimeret. Han synes selv, han har taget den
rigtige beslutning. Han kontaktes dog stadig
af folk, der vil have ham ind i business igen.

Men tiden er ikke moden. Lige nu passer det
hele fint. For en ikke vild travl hverdag giver
masser af rum til et samvær med sin datter.
”Livet er ikke det værste”, slutter Ejner vores
samtale, da han forlader DMF for at hente
sin datter i daginstitution.
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New Zealand DACAPO-TOUR
Af Jacob Venndt, Peter Lund og Lasse Høj Jakobsen.

Optakt
Det er nogle gange de mest underlige
små hændelser, der sætter større begivenheder i skred.
Havde en New Zealandsk violinist
ved navn Richard Adams fra den New
Zealandske gruppe, Nairobi Trio, ikke
fået låst sig selv inde på et offentligt
toilet i Norge, og havde violinisten fra
The Dixieland Gipsy Band - Lasse Høj
Jakobsen - ikke stået på den anden
side, da døren blev lirket op og Adams
kunne falde Lasse (som Adams troede
var sin redningsmand) om halsen, så
havde The Dixieland Gipsy Band måske
slet ikke rejst to gange en halv jordklode tur/retur for at spille guldalder
swing-musik for ”kiwierne”.
Men sådan blev det og lige præcis denne
hændelse tilbage i 2009 på jazzfestivalen
”Sildajazz” i Haugesund, var startskuddet
til et venskab mellem de to orkestre The
Dixieland Gipsy Band og The Nairobi Trio.
Vores første tur til Auckland, Den Danske
Forening og Waiheke Island International
Jazz Festival 2011, kan I få et indtryk af,
hvis I besøger youtube og skriver ”2011
The Dixieland Gipsy Band in New Zealand” eller besøger vores hjemmeside på
www.thedixielandgipsyband.dk og finder
den i playeren her.

Peter Lund – vokal og guitar
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Denne tur var
ultrakort og
varede i alt ni
dage hvor fire af
dem gik med at
rejse, og fem af
dem gik med at
spille. Kompakt, fedt og en
smule hektisk!
Turen var en
succes, og
lederen af festivalen - og et
andet medlem
af The Nairobi
Trio - guitaristen
John Quigley
ville gerne
Jacob Venndt – vokal, kontrabas, mundharper og fløjteorgel
have os tilbage
året efter. I et
man godt regne med ca. 43 timers rejsetid
sammenspil af forskellige årsager, men
(inkl. ventetid) - en noget udvidet Poul
primært på grund af at vores daværende
Kjøller-sang må man nok sige…
anden guitarist - Jens Christian Kwella Mens man rejser, rejser man jo som
planlagde familieforøgelse, kunne vi dog
bekendt frem i tiden og med 12 timers
ikke tage af sted.
tidsforskel mellem DK og NZ , oplevede vi
på turen at spise morgenmad ca. 3 gange
Jens Christian forlod imidlertid orkesteret
indenfor de samme 6-7 timer…
året efter (i 2012), og vi blev igen til en trio
Dens slags rejser på ”Monkey Class”
- som vi faktisk oprindeligt havde startet
- med zero-benplads, en videoskærm
ud som - og nu var der intet, der forhindrelige i masken og en evig slåskamp om
de os i at tage tilbage til dette fantastiske
albuepladsen på det fælles armlæn med
land.
sidemanden - som i det mindste er et
bandmedlem - kan vel sætte selv det mest
Rejsen
hærdede orkester på en socialprøve af de
Der er ingen
helt store, men det gik fint, for de hårdeste
tvivl om, at New
hjørner er langt om længe blevet slebet af
Zealand er et
i vores lille orkester.
fantastisk smukt
og alsidigt og
Auckland
fuldstændig anVi nåede frem d. 20/3 2013 til begyndelderledes land at
sen af det New Zealandske efterår og
besøge for en
efter et mindre ophold i lufthavnen - fordi
dansker - men
Peter Lund havde glemt, at han havde et
av min arm,
æble i sin håndbagage, det ses der nemlig
hvor skal man
ikke på med milde øjne, for jord og frugt er
også arbejde
totalt bandlyst og man kan hurtigt komme
for oplevelsen.
til at betale 1800 kr. i bøde for sin medFor en jyde, der
bragte frugt i tasken (eller sine beskidte
skal tage toget
kondisko) - blev vi transporteret hen til
til Kastrup for at
John Quigleys hus, hvor vi skulle tilbringe
flyve herfra, kan
den næste lille uges tid.

Lasse Høj Jakobsen – vokal og violin
I kan se en video med os fra John Qs baghave, hvis I går på Youtube og skriver:
Exactly like you - The Dixieland Gipsy
Band
Auckland ligger på gamle Maori-jord og er
smukt forenet med uddøde vulkaner og
vandet. Vi boede lige op ad den paradisiske vulkan Mount Eden, hvor vi hver dag
var oppe og nyde den sublime udsigt. Det
New Zealandske efterår er meget som
den danske sommer, når den er bedst:
23-25 grader og lidt køligere om aftnen –
perfekt!
Mens vi boede i Auckland, tog vi over til
Waiheke Island på en enkelt dag for at
promovere festivalen, som skulle løbe af
stablen den følgende uge. Vi spillede et
lille promojob på Sand Bar – en skøn lille
beværtning med udsigt ud over vandet og
stranden. På Sand Bar blev vi fotograferet
og kørt i stilling til de forskellige reklamer
og artikler, der skulle skrives om festivalen.
Se det herlige alkohol-baserede pressefoto, og - hvis I har lyst – kan I også se et
lille nummer fra baren på Youtube, skriv:
The Dixieland Gipsy Band - Sweet Sue at Sand Bar, Waiheke Island, NZ
Wellington tur-retur
Lørdag d. 23.3 kl. 8.00 gik turen til Wellington sammen med The Nairobi trio.
Mere flyvning og herpå en god lang
køretur der tog os igennem noget ufatteligt
smukt natur og forbi Peter Jacksons barndomshjem, som lå på et klippefremspring
lige ud til havet.
Vi ankom herefter til Pohangina Valley
Estat, hvor de producerede vin og olivenolie af meget god kvalitet. Her forelskede
vi os i deres sublime Pinot Noir rødvin
og nød at spille en forrygende dobbeltkoncert med vores venskabsorkester for et
veloplagt og temmelig stort publikum, der

var mødt op til denne udendørs begivenhed i det varme efterårsvejr.
Efter koncerten var vi inviteret til barbecue-party hos et ægtepar, der havde fulgt
The Nairobi Trio i næsten alle de 23 år,
orkesteret har eksisteret og her blev vi
forkælet yderligere med endnu mere vin
og forrygende mad og kvinden i huset –
Lorraine – vartede os op, så den Sønderjyske nøder-kultur blegnede i forhold til.
Vi kvitterede med Nat King Coles ”Sweet
Lorraine” og værtsparret tog sig en ”swingom”.
Søndag d. 24.3 spillede vi yderligere en
dobbeltkoncert med Nairobi. Denne gang
i Wellington Bluegrass Club – se live-foto
herfra.
Samt youtube, skriv: The Dixieland Gipsy
Band at the Wellington Bluegrass
At spille her var en virkelig forrygende
oplevelse, og magen til taknemmeligt,
lyttende og supportende publikum skal
man lede længe efter. Herefter gik turen til
vores hotel, og dagen efter fløj vi tilbage til
Auckland.

ciates” var enormt, og vi havde en fortryllende aften i selskab med konsulen og
hans hustru – Niels og Rita Jægersborg.
Først blev vi alle budt velkommen med et
glas, frikadeller og kartoffelsalat, og der
blev berettet om moderlandets økonomi
og skålet for hendes Majestæt Dronning
Margrethe den 2. og for hendes majestæt
Dronning Elisabeth, og vi spillede to sæt
swing-musik for den indbudte skare af
godtfolk og trakterede med traditionelle
swingnumre og selvfølgelig med danske
swingnumre a la Svend Asmussen og Leo
Mathiesen.
Sidste gang vi spillede i Danish House,
var vi ankommet til New Zealand samme
dag efter de famøse 43-45 timers rejse og
var praktisk talt helt smadrede, og det var
en udfordring at holde en seriøs mine til
det formelle og traditionsrige arrangement.
Til gengæld blev dette besøg en meget mere balanceret oplevelse og efter
stående ovationer og flere ”buk og nej”
og lidt networking med henblik på at
komme igen, heriblandt med en direktør
for et rejseselskab, som ville stille sig til
rådighed for at støtte vores rejse næste
gang (hvem ved måske endda gøre den
mere behagelig) – takkede vi for en dejlig
aften og tog med John Q hjem igen.

Television One
Onsdag d. 27 marts medvirkede vi på New
Zelands største kanal - TV One - med
nummeret Exactly Like You – herligt med
lidt TV-opbakning! I New Zealand har de
generelt lidt mindre travlt med al ting end
vi har i DK, og det kunne man sagtens
mærke på fjernsynsoplevelsen også.
Meget mere ro på – måske ligefrem lidt for
meget til tider…
Indslaget kan ses via Youtube, skriv:
The Dixieland Gipsy Band - Live on TV
ONE New Zealand 2013
Danish House og Niels og
Rita Jægersborg
Et kært gensyn for os alle var Danish
House. Opbakningen fra det danske samfund i New Zealand med alle dets ”assobasunen • september 2013
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Se den lille youtube-video fra vores aften i
Danish House ved at skrive:
The Dixieland Gipsy Band - A lovely night
at Danish House
Waiheke Island Int. Jazz festival 2013
Fra d. 29.-31. marts, befandt vi os endnu
en gang på den billedskønne ø, Waiheke
Island – blot 35 min. sejlads fra Auckland.
Jazzfestivalen her havde vokset sig større,
siden vi var her for to år siden, og at
vende tilbage til denne ø og dens atmosfære var ufatteligt.
Waiheke har 120 km kyststrækning og
ca. 8000 faste beboere, hvoraf mange
er kunstnere og andre frie sjæle, og det
fornemmes på øens grundstemning og
bekræftes af skiltet ved færgelejet ”Take it
easy, you are already here”.
Vi ankom på en smuk dag, hvor solen
skinnede fra en klar himmel, og det var
tydeligt et par grader varmere her end i
Auckland - virkelig lækkert ! Endnu en
gang rullede vi op til resortet tæt på Palm
Beach - Waiheke Island Resort - og nød
den fortryllende udsigt fra vores luksushytter på skrænten, med udsigt ud over vandet, tropiske træer blandet med grantræer
og sletter med får.
Et par af os nåede at få os en dukkert i
vandet allerede første dag, og vi overhørte en dame sige, at der godt nok var
mange mennesker den dag ved stranden.
Det fandt vi en anelse underholdende, da
antallet af mennesker ca. svarede til hvad
vinterbader-klubben på den Permanente
kan mønstre på en onsdag formiddag i
februar. Sådan er det på New Zealand - få
heldige mennesker på et stort og afsindigt
smukt areal.
Efter at have skudt en video med ovenstående beskrevne, hvor vi øvede lidt på
vores altan, var vi klar til festivalens første
job fredag aften.
Videoen kan ses på youtube hvis I skriver:
The Dixieland Gipsy Band - Porch Jam
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Besøg Jazzfestivalens hjemmeside på
http://www.waihekejazzfestival.co.nz
Dagen efter spillede vi på spillestedet ”The
Bay” lige ved øens lystbåds- og katamaranhavn. Vi spillede for et veloplagt og
talstærkt publikum, der dansede løs trods
varmen og det faktum, at kl. var to om
eftermiddagen. Efter vores engagement
på The Bay trillede vi igen tilbage til vores
resort, hvor vi chillede, inden vi skulle på
igen fra 00:30-02:00. Vores chauffør –
Lloyd - stod for underholdningen, mens
vi kørte tilbage til resortet. En fri fugl der
boede i sin Wolkswagen kassevogn sammen med sin lille (og forholdsvist ildelugtende) hund, og som havde været chauffør for blandt andre Dizzy G, Frank S og
mange andre celebre personligheder i sin
tid i New York og i Sydney. Han snakkede
som et vandfald og – formoder vi – røg
sikkert også en hel del rumtobak, men det
gjorde sig sådan set gældende for en del
mennesker på Waiheke Island...
Næste dag spillede vi igen på The Bay,
første gang om eftermiddagen, og næste
- og sidste gang - blev på en udendørs
scene som en del af en afslutningskavalkade, der opsummerede alle de forskellige
navne, der havde besøgt festivalen.
Coda
Ni koncerter og 14 dage efter vi forlod
Danmark, begyndte medlemmerne af
swingtrioen The Dixieland Gipsy Band,
trætte og fulde af oplevelser, således
deres hjemrejse mod Danmark.
Et stærkere bånd blev knyttet til vores
venner fra landet så langt væk hjemmefra og et venskab med henholdsvis et
australsk swingorkester med ”movie-starforsangerinde” - Hetty Kate and The Irwell
Street String Band - samt resortets ejer,
åbnede også for mulighederne for en udvidet tour næste gang med følgende stop:
Australien, New Zealand og afslutningsvis
Fiji! – The Grand Pacific Tour - Det bliver
formentlig i 2015…

Nogle gange skal små jazznisser rejse
til verdens ende for at spille jobs – fantastisk at det stadig kan lade sig gøre.
Afslutningsvis vil vi dog lige bemærke, at
vi var meget glade for at tage af sted - og
færdiggøre denne turne - inden en vis
præstedatter og folketingsmedlem tog til
samme land og blamerede sig noget så
eftertrykkeligt. Vi havde nok ikke mødt
samme begejstring for dansk swingmusik,
hvis vi havde spillet lige i kølevandet på
den fadæse…
The Dixieland Gipsy Band består af:
Jacob Venndt – vokal, kontrabas, mundharper og fløjteorgel
Lasse Høj Jakobsen – vokal og violin
Peter Lund – vokal og guitar
Og som kvartet med Sune Rahbek på
trommer.
Se videoen ”The Dixieland Gipsy Band –
Quartet (improved quality)” på youtube for
mere info om os som kvartet.

Gearkassen
Af Lars Knudsen - DMF Aarhus - Foto: Niels Foltved
Tom Bilde har hele sommeren turneret
med Lars Lilholt Band, hvor han har været
fast bassist gennem mere end 20 år. Her i
efteråret er han på scenen i forestillingen
”København” på Nørrebro Teater, hvor han
spiller bas, men også banjo og diverse messingblæsere.
Hvad er dit yndlingsinstrument/-gear for
tiden?
Sidste år købte jeg en Danelectro DC 59 guitar
fra starten af 60’erne, sort ligesom Jimmy

Pages, men med kun en pickup, så bliver det
ikke mere low-budget! Jeg elsker den guitar,
klassisk vintage vibe og samtidig helt skrabet
og cheap...
Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig
af med?
Jeg havde en fantastisk Telecaster fra ’67,
sunburst med hals af rosentræ og helt unikt
falmet i lakken, nærmest grønlig. Sidst i
80’erne indså jeg, at det var som bassist, jeg
tjente mine penge, så jeg solgte den til Bent
Warny, endda pænt billigt, og det har jeg
fortrudt siden. Bent, læser du med her? Du
ved lige så godt som jeg, at den guitar hører
til her hos mig :-)
Hvad har du købt for nylig?
Jeg har købt et gammelt Würlitzer til mit øvelokale. Jeg er ikke nogen stor pianist, men
måske netop derfor vil jeg gerne have et
instrument, hvor jeg fra første tone får noget
karakter forærende...
Hvilket instrument/gear henter du ud af
det brændende øvelokale/studie?
Min sunburst Precision Bass fra ’69. Den
første bas jeg købte (i starten af 80’erne)
og en betroet samarbejdspartner siden. En
arbejdshest som, jeg vil tro, har været med
mig i 80% af alt, hvad jeg har lavet. Jeg

bruger mange basser af mange
forskellige grunde som ikke altid
har noget med lyden at gøre, men
jeg ville uden at blinke tage min
gamle P. med til en hvilken som
helst opgave, live eller i studie...
Hvad er næste instrument/gear
på listen?
Jeg har en fin lille samling messingblæsere, som jeg gennem
årene har bragt mere og mere i
spil, ikke mindst på teatrene. Men
jeg har ikke engang en Bb tuba,
så øh...
(Men på den anden side: Jeg har
heller ikke engang en Gibson mandolin...) (eller et Vox Continental...)
(eller en plektrum banjo...) (eller...
eller...)
Den dårligste investering?
Hvordan er et musikinstrument en
dårlig investering? Man kan selvføl- Tom Bilde
gelig ikke regne med at få pengene
hjem igen, hvis man køber sit gear
nyt fra fabrikken, men derfor kan det jo
sagtens være en god investering i kreativitet
og musikglæde. Når det er sagt har jeg altid
størst glæde ved gamle instrumenter...
Den bedste handel?
Jeg synes altid, jeg har været god til at finde
instrumenter billigt. Jeg gav 1000 kroner for
min King 3B trombone fra ’63, men det er
kun et enkelt eksempel. Men bortset fra det
er anskaffelsesprisen jo stadig noget af det
mindst interessante ved et musikinstrument.
Har du et tip til et godt køb?
Hvis man er til looket, lyden og magien i de
gamle Fender basser men ikke vil give en
formue, så er der masser af sjov at hente i
Fenders short scale
basser fra 60’erne og
70’erne. På Wiki kan
man læse, at Musicmaster Bass’en er
”the least collectible
Fender bass ever”. Jeg
synes den er et super
charmerende lille nærkampsinstrument, med
sin helt egen fokuserede lyd, som faktisk
nogen gange lettere
falder på plads i et mix
end den fuldfede lyd af
en P-bas...

Seneste musik gadget?
Jeg ved ikke rigtig om det hører ind under
gadgets, men for tiden har jeg en ting med
elektroniske instrumenter, gerne fra 80’erne
eller 90’erne: Electribe fra Korg, Rolands
klassiske tb303 eller trommemaskinerne fra
Mannfred Fricke i Berlin. Når man bruger de
indbyggede sequencere og midi’er dem op til
et clock-signal fra Electriben, bilder jeg mig
ind, at det svinger bedre og mere organisk,
end hvis man bare trigger lydene fra en Mac,
selvom jeg ikke kan bevise det. Det er sjovt,
og det lyder ligesom Prodigy, eller Fat Boy
Slim...
Det urealistiske ønske?
I Woodstock Guitars i Århus står der en
cremehvid Fender P. fra ’54, i min verden
den cooleste bas der nogensinde er fremstillet. Sting spiller på sådan én (sunburst, ikke
helt så cool), men jeg tror ikke han sætter så
meget pris på den, som jeg ville.
Men hvis den nu var min (for kr. 150.000,-),
er jeg ikke sikker på, jeg ville ane, hvor jeg
skulle gøre af den, tænk, hvis den blev stjålet
eller kom noget til. Jeg ville være nervøs for
at have den i mit øvelokale eller mit hjem for
slet ikke at tale om i en eller anden lastvogn
mellem jobs. Så jeg tager bare i Woodstock
ind imellem og kigger til den og fodrer den
med kiks når ingen ser det...
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GATEWAY
I AARHUS
Mette Ellebye-Larsen fra
DMF’s egen musikdistribution
Gateway Music vil i 2013
fortsat være at træffe
regelmæssigt i Aarhus
afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på
eget label, eller ønsker du / I blot
at afdække udgivelsesmulighederne
i det hele taget, så kom og få en snak
med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18
for en aftale.

www.gateway.dmf.dk
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Temaaften for selskabsmusikere

Simpel sangteknik

Temaaften for selskabsmusikere foregår denne gang
hos Juhl Sørensen i Egå.
Aftenens tema er ”Simpel sangteknik” med Jesper Daus.

Jesper har studeret mange i de
kendte tilgange til sangteknik, og har i
kombination med sit virke som Body-sds
terapeut, udviklet et program af simple
øvelser, så man på egen hånd kan opnå
en friere og mere klangfuld stemme.
Aftenens emner vil være:
- stemme og krop (udfra et Body-sds perspektiv)
- ”klangrummet”
- vokalplacering
- artikulation
- gennemgang af øvelser
I pausen er der mulighed for at bese den flotte forretning og Juhl
Sørensen har i dagens anledning kreeret et godt købstilbud til de
fremmødte.

Sted: Juhl Sørensen, Muslingevej 40, 8250 Egå
Dato/tid: Mandag d. 11. november kl. 19.00-22.00
DMF-Århus er som sædvanlig værter med en forfriskning til de
fremmødte.
Der er ingen tilmeldning - Alle er velkomne
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Ny formand i DMF Randers
Af: DMF Randers Nyt

Yngre og for første gang en
kvinde!!!

Randers Musikskole og ligeledes gik jeg
på MGK (musikalsk grundkursus) samme
sted.

På generalforsamlingen i DMF-Randers
den 3. marts 2013 valgte man ny
formand efter Henning Kragh, og i det
seneste nyhedsbrev fra afdelingen kan
man læse en præsentation af den nye
formand og hendes baggrund.

Tidligere har jeg sunget i rytmisk kor og
skrevet min egen musik, men i øjeblikket
bevæger jeg mig mest indenfor den
klassiske verden.

Mit navn er Vibeke Bonde Persson. Jeg
er 25 år gammel og er klassisk pianist.
Jeg er netop blevet færdig som bachelor i
klassisk klaver ved musikkonservatoriet i
Aarhus.
Jeg er født og opvokset i Randers og
begyndte min musikalske uddannelse på

Jeg underviser i klaver på AOF i Randers,
og er desuden aktiv som korsanger i Sct.
Peders Koncertkor.
Siden jeg blev valgt til formand, har denne
nye indgangsvinkel til musikerskabet, givet
en mængde spændende nye udfordringer
og åbnet en verden af muligheder og idéer
til, hvad et musikersammenhold også er
og kan være.

Vibeke Bonde Persson
foto Troels Roland Jensen

Nyt fra Aarhus bestyrelsen
Af Lars Kiehn
Teaterområdet
Har haft møde med Søren Møller (Fredericia Teater) og Lene Hansen (Forbundet)
om forskellige forhold i teateroverenskomsten, som Søren Møller gerne ville diskutere. Tjekket kontrakter fra Aarhus Teater
på Les Miserables, Dagen Før. Brdr. Løvehjerte og Den Gerrige. Har tjekket kontrakt
fra Musical Silkeborg, der opfører Matador.
Esaura opføres på Fredericia Teater.
Forbundsmøder
En stor del af bestyrelsen har deltaget i
det årlige to dages tillidsmandsmøde på
Kobæk Strand i Skælskør. Der har i perioden været to dage med Regnskabsmøder,
to FU og to HB mødedage, to dage med
direktørsamtaler med relevante ansøgere/
emner. Forbundet skal finde en ny direktør, og dette arbejde har fyldt en del. Ellers
har der været hvervning og fastholdelse
af medlemmer, spillestedssituationen,
budgetter 2013/2014, undervisningsreformen og dens virkning for musikskolerne
og musikskoleunderviserne, fornyelsen
af teateroverenskomsten, der har fyldt i
diskussionerne på møderne.
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Danish Invasion
Igen i år arrangerede afdelingen i samarbejde med DMF København en tur til
Berlin Music Week under overskriften
Danish Invasion. Denne gang lavede vi
en aften på det berlinske spillested The
Comet Club, der ligger sammen med The
Magnet Club, hvor festivalen også havde
lavet en række koncerter. I år havde vi inviteret Kadie Elder, Benjamin Kissi og Ice
Cream Cathedral med. Aftenen blev en flot
succes. De tre bands spillede nogle gode
koncerter, og arrangementet havde fundet
interesse hos et stort publikum, så der var
fantastisk stemning i den næsten fyldte sal
i The Comet Club.
Bevilling/støtte
Vi har bevilget 10.000 kroner til Danmarks
Grimmeste Festival øremærket deres
store jubilæumsshow. Vi støttede Phonognoms under jazzfestivalen med 6. 650
kroner. Vi har bevilget ca. 10.000 kroner til
Recession Festival. Fatter Eskil bevilgede
vi 10.000 kroner til deres konkurrence i
forbindelse med stedets 40 års fødselsdag. Vi har tegnet os for 3 års fadderskab

til Tonica. Vi er i dialog med Fatter Eskil
om et fælles arrangement på Spil Dansk
dagen. Støtter med en oplægsholder til
fag-dag på Aarhus Musikskoles MGK linje.
Musikskoleområdet
Haft møde på Laura omkring det faktum,
at Laura grundet deres økonomi ikke
aflønner på samme niveau som Århus
Musikskole.
Seniorudflugt
I år gik seniorudflugten til Silkeborg og
turen ned af søerne med damper til hotel
Juelsø ved Himmelbjerget. 32 seniormedlemmer inklusive ægtefæller deltog
i dagen, der bød på god stemning og
hygge, foruden højt solskin og sommertemperaturer.
Festivaler
Deltaget i Jazzfestivalen, Aarhus Festuge, North Side og Danmarks smukkeste
Festival.

Det sker i Djursland Afdeling i efteråret
Af Bo Jacobsen - formand DMF-Djursland
Hermed en oversigt over de aktiviteter
vi har iværksat i efteråret 2013, som vi
håber vil interessere jer og få lyst til at
deltage i. Det er en god ting at mødes
både socialt og fagligt - få nye ideer, en
god snak, høre musik eller spille musik.

Inspirationsaften med Frank Thøgersen
Gæstgivergården Hornslet

Musketérfestival 2013
one night unite

Tirsdag den 29. oktober 2013 kl 20
Gratis adgang for medlemmer af DMF
ellers entre 50 kr

Søndag den 15. december 2013 kl. 19.00
Billetpris i forsalg kr. 50,- / på aftenen kr. 75,-

Tag en musikerven eller to med der er gratis adgang for alle medlemmer af DMF.

SHOWMASTER KRESTEN OSGOOD - trommeslager og musikalsk altmuligmand, TVsmagsdommer 2012, Ken Gudmand Prismodtager 2013, foruden internationalt anerkendt
jazzmand og en hvirvelvind af en ildsjæl og
igangsætter - vil lede slagets gang med alle
mulige gakkede påhit og stor seriøsitet.

Electric Guitars
med Mika Vandborg & Søren Andersen
Fredag den 20. september kl. 20.00
Gratis Clinic / Workshop kl. 17.00
Billetpris i forsalg kr. 100,- / på aftenen kr.
140,Medlemmer af DMF gratis adgang til både
clinic og koncert.
Electric Guitars er en aften med guitaren i
fokus. Mika Vandborg og Søren Andersen
har slået pjalterne sammen for at skabe en
enestående oplevelse, en oplevelse man ikke
må lade gå sig forbi, hvis man er til lyden af
guitarfræs, classic rock og stærke melodier.
Showet bærer præg af de to guitaristers
private venskab i form af jams, leg og plads til
hinanden...
De udgiver netop nu deres første cd sammen
med navnet ”Electric Guitars” melodisk rock
med masser af guitar og sprøde vokaler.
Mika Vandborg er den nye faste guitarist i
Love Shop, og til daglig spiller han også med
Gnags. Du har sikkert også set ham med den
hvide cowboyhat hos kunstnere som Dicte/
Hempler, Kasper Winding eller Nikolaj & Piloterne eller... listen er lang, og samtidig laver
han plader og turnerer med sit soloprojekt.
Søren Andersen blev i fjor håndplukket af
Deep Purple-legenden Glenn Hughes til
dennes band, som han i dag turnerer verden
rundt med som lead guitaristen, der skal vride
klassiske rocknumre som “Burn”, “Stormbringer” og “Mistreated“ ud af strengene.
Line up: Søren Andersen & Mika Vandborg
på guitarer og vokaler, Morten Hellborn –
trommer og Peter Kiøbsted – Bas
Kl 17.00 er der Workshop hvor hele bandet
sætter sig i øjenhøjde, og hvor der snakkes
grej, udstyr, instrumenter, branche, spil og
teknik, Hvad skal der til ?, Hvordan klarer man
presset?, Uddannelse ?...med mere – og du
har mulighed for at stille spørgsmål…
arrangør er DMF Djursland i samarbejde med
Kulturhuset Pavillonen, Grenaa

Kresten Osgood

Frank Thøgersen
Trommeslager
Inspirations aften med Frank Thøgersen,
Trommeslager i KANDIS
har tidligere spillet med bl.a. BAMSES VENNER, På Slaget 12, FENDERS og mange
andre.
Frank er studievant og medvirker på ca. 200
pladeindspilninger.
Frank vil fortælle sin historie krydret med eksempler og anekdoter set fra trommeslagerens
stol.
Der bliver spillet og du vil som tilhører blive aktivt inddraget. Derefter vil der være ”workshop”,
hvor vi taler om genrekendskab og sammenspil.
I workshoppen vil der være mulighed for at
spille med Frank, og prøve ting af, samt diskutere tilgang til konkrete emner.
”hvad er vigtigt ..?”, ”Spiller jeg for højt..?”
”spille til spisning..?”, ”lyder mine instrumenter
godt..?”, ”hvordan får jeg job..?” ”hvad skal jeg
øve mig på..?” og så videre..
Det bliver en aften med højt humør og plads til
begejstring.
arrangør DMF Djursland

Forvent det uventede - Et musikalsk træf hvor
spændende musikere fra nær og fjern, fra mange forskellige genrer og egne af landet mødes
under overskriften ’En for alle, alle for En’ med
inspiration og festlige ideer som det bærende
element. Et væld af talent og musikalitet lige fra
proffe koryfæer til musikskoleelever, der mødes
for at skabe en uforudsigelig og underholdende
begivenhed, hvor indholdet kan være alt fra
Samba, Swing, Reggae, Jazz, Blues, Folk,
Country mm iklædt humor og et højt musikalsk
niveau, hvor kærligheden til musikken er det
vigtigste.
Arrangør: Pavillonen & Dansk Musiker Forbund
Djursland - Pavillonsalen

FAKTA

fredag 20. sep
”Electric guitars” – med Mika Vandborg og Søren
Andersen, WorkShop og koncert.
Kulturhuset Grenaa
tirsdag 29. okt
Inspirationsaften med Frank Thøgersen, trommeslager, Kandis, Bamses Venner, På Slaget 12, oma
Gæstgivergården Hornslet
fredag 13. dec
Jam-aften for alle – amatører som proffe.
Kulturhuset Grenaa
søndag 15. dec
MusketerFestival ”One Night Unite” – Showmaster
Kresten Osgood
Musikertræf – En for alle, Alle for én – Forvent det
uventede
Kulturhuset Grenaa
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Kommunalvalg 2013
Steffen Rasmussen stiller op uden for parti

Af Lars Kiehn
Den 28-årige aarhusianske trommeslager og eventmager Steffen Rasmussen
stiller op til kommunalvalget 2013 i Aarhus uden for parti. Steffen er kendt i miljøet som musiker, kulturiværksætter og
en dynamisk ildsjæl, som bl.a. ønsker at
bidrage til det kulturpolitiske arbejde i
byen med, hvad han kalder socialkultur.
Vi synes det er dejligt, når musikerne i
byen går ind og tager stilling og deltager
i debatterne, som har med vores område
at gøre. Det vil vi gerne bakke op om generelt og giver hermed Steffen Rasmussen lidt spalteplads til at fortælle om
nogle af de holdninger, han går til valg
på torsdag den 19. november 2013.

Jeg sætter pris på kultur i alle dets former
og forstår, hvorfor de forskellige elementer
og størrelser kan byde ind med hver deres
fordele. Men jeg tror på, at vækstlagene
er dér, hvor det hele starter. Dér hvor de
nye ideer udformes, dér hvor musikken
udfordrer, dér hvor de etablerede institutioner finder deres fornyelse og senere
eksistensgrundlag – og ikke mindst ved
jeg, at vækstlaget konsekvent er presset
på økonomi, og derfor har brug for alt den
opbakning, den kan få. Ofte blive de store
aktører også ”fredede”, fordi de udgør noget vigtigt for byens PR-Værdi, m.m. Men
jeg mener vi skal turde stille krav og åbne
for processerne, så de små ikke glemmes
i det store billede, og så ambitioner ikke
løber fra indhold.
Men ét er vækstlaget og musikken. Herudover vil jeg gerne indføre et begreb i
kulturpolitikken: ”Socialkultur”.

Steffen Rasmussen
SOCIALKULTUR, VÆKSTLAG OG
KULTUR SOM KATALYSATOR.
Jeg vil gerne tilgå kulturpolitikken i Århus
med et helt nyt sæt briller.
Som tidligere ejer af ”Strange Ears” som
var Danmarks første 360 graders pladeselskab, har jeg levet, følt og åndet for vækstlagskulturen og den nye musik. Jeg lavede
mere end 300 events, tours, pladeudgivelser, støttekoncerter og samarbejdede
konsekvent med byens kulturaktører – fra
de mest etablerede til de nye og spirende
kræfter.
Herudover har jeg været indehaver af
Vækstlagsrådgivningen, Kulturmagasinet
”Det Nye Sort” og ellers arrangeret et hav
af musikalske, og kulturelle events såsom
Royal Metal Fest, Songwriters in The Dark,
Dubclub Århus, m.fl.
Således mener jeg selv at have et ret
indgående kendskab til byens kulturliv,
især på vækstlagets vegne. Og lad der ikke
herske tvivl: Når det kommer til musikken,
brænder jeg især for vækstlagene, selvom
jeg forstår vigtigheden af alle lag.

Jeg vil gerne binde dele af kulturlivet sammen med samfundsgavnlige projekter. Jeg
ønsker således at få oprettet en pulje sammen med de allerede eksisterende puljer
i Århus (initiativpuljen, orkesterkontoen,
kulturudviklingspuljen, etc.) under navnet
”Puljen for Socialkultur”.
Det vil jeg, fordi der kan være så mange
spændende arrangementer og koncerter,
som har til hensigt at udbrede information
om eller samle penge ind til vigtige emner.
Det kan være med fokus på hjemløse,
angst, ensomhed, sygdomme, gæld, miljø
og andre vigtige emner. Jeg har selv arrangeret flere af denne slags events og ofte
med frustration, fordi det netop er her, man
har brug for funding, men puljerne tillader
oftest ikke denne slags stillingstagen.
Jeg ser således gerne musik- og kulturlivet
i højere grad som katalysator for samfundsændringer. Musik skal selvfølgelig også
kunne agere helt frit for politik og holdninger og blot kunne påvirke, som kunst
nu engang kan påvirke; mentalt, åndeligt
og kunstnerisk. Men jeg ønsker blot at
tillade kulturen at mødes med de sociale
initiativer, modsat nu hvor det snarere er
reglen end undtagelsen at musikalske og
kulturelle aktører bruger sætningen ”vi må
desværre ikke være politiske”.
Det er en større filosofisk debat i virkeligheden, som jeg har tænkt mig at tage over de

næste mange år, ligesom jeg har en bog på
vej som uddyber tankerne omkring det.
Ellers vil jeg forsøge meget kort at opsummere nogle af mine tanker og håb omkring
musikken i byen:
- Jeg bakker selvfølgelig fuldt op om de
regionale spillesteder i byen, jeg vil dog
også gerne arbejde sammen med og for de
mindre aktører som har original live-musik,
således at de kan overleve og udvikle
sig. Herunder Headquarters, Backstage,
Escobar, Fatter Eskil, m.fl.
- Jeg ser gerne, at det bliver billigere at leje
bl.a. Ridehuset, som pt. har en alt for høj
produktionspris for koncertarrangører og
andre kulturaktører.
- Jeg ser gerne at Bandakademiet Grobund, Plekter og andre initiativer, som støtter de helt unge musikere, får opbakning,
sparring og muligheder for at fortsætte og
udvikle sig.
- Jeg er ikke tilhænger af konkurrencer og
publikumsstemmer (Emergenza, m.fl.),
hvorfor jeg ikke synes, at disse skal være
støtteberettigede, da de udelukkende har
kommercielle interesser. Her ser jeg hellere, at arrangementer som eksempelvis
Audition Days, hvor man får sparring, råd
og lyttende ører, prioriteres.
- Generelt mener jeg ikke, at nogle aktører
skal være fredet på musikområdet, uanset
hvor store de har vokset sig. Vi skal turde
stille krav til åbne processer, når vi støtter med økonomi, og SPOT Festival, m.fl.
har i mine øjne en forpligtelse over for ny
musik i bookingprocessen, ligesom jeg
også ønsker, at Promus bliver endnu mere
tilgængeligt og støttende for byens unge
musikere.
- Byens vækstlagsaktører skal have
muligheden for at mødes under ét tag og
udvikle sig sammen. Pt. har de etablerede
og større aktører sat sig sammen under
”Arrangørgruppen Århus” med mange
fordele for byens musikliv. Jeg ønsker,
at vækstlaget gør det samme. Her er der
nemlig mindre kommercielle interesser på
spil, men i stedet kunstneriske, og dem vil
jeg gerne have endnu mere frem i lyset.
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Rabat på formstøbte
høreværn
Husk, at du som medlem af
DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears
hos Audiovox.
Audiovox har fire butikker i
København, men ingen fysisk
butik/showroom her i Jylland. Men de har en
konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale
tid for at få lavet et aftryk.
Hun hedder Sonja Stilling og kan træffes ved
aftale på DMF Aarhus kontoret. Sonja kan kontaktes for en aftale på sin tlf. 60224930.

Se også mere på www.audiovox.dk.
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Dansk electro-pop invaderer Berlin
For femte år i træk afholdt DMF København og Aarhus i starten af september
showcasen Danish Invasion, som er en del af Berlin Music Week

Af Lars Knudsen - DMF-Aarhus - Foto: Mads Mazanti - DMF-København
Interesserede publikummer og
branchefolk invaderede Comet Club
i berlinerbydelen Kreuzberg om
aftenen onsdag den 4. september.
Dagen begyndte tidligt for de tre
danske bands, som DMF København
og Aarhus havde med til det danske
fremstød på den tyske publikums- og
branchefestival, Berlin Music Week.

”

Medlemmerne i de tre bands, Kadie Elder,
Benjamin Kissi og Ice Cream Cathedal,
mødte punktligt og veloplagte op i Kastrup Lufthavn om morgenen kl. 7.45 for
at tjekke ind til den korte 45 minutters
flyvetur til Berlin.
Ingen tur uden små overraskelser: En
lydmand havde ikke sit pas med og måtte
ombookes til en senere flyafgang.
”Så fik jeg også lige klaret den opvask,
mens jeg var hjemme at vende,” konstaterede han, da han stødte til om eftermiddagen på spillestedet. Dagen forinden var alt
baggear blevet hentet og kørt sydover, så
det stod klar til musikernes ankomst. Alle
blev indkvarteret på hostelet Die Fabrik i
Schlesische Strasse, lige rundt om hjørnet
fra spillestedet.
Gear-eksplosion
Eftermiddagssolen stråler over Berlin på
en skøn sensommer dag med 25 grader,
da bilen med alt gearet parkeres i baggården, og alt loades ind på spillestedet.
Dette venue udgør i alt to scener, Magnet
Club og Comet Club. Begge er samtidig i
spil denne aften i forbindelse med programmet under Berlin Music Week. På
Magnet Club kører en række tyske og
engelske showcases. Og på Comet Club,
med plads til cirka 200 tilhørere skal de tre
DMF bands spille. Læg hertil to glimrende
danske acts, som er booket af festivalen
selv - Asbjørn og Linkoban.
Da alle fem acts har deres gear loaded
ind i koncertsalen, ser det ud, som om der
er sprunget en regulær keyboard-bombe.
Klubben udgør et sandt tangentlandskab
af, hvad der bliver aftenens røde tråd:
Electro-pop. Keyboards, synthesizers,
drum-pads, samplers overalt. Mængden
af elektronik bliver det umulig at gå ned
på.
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. Alt i alt en forrygende aften i selskab
med fem meget forskellige...nye danske
artister, der viste hvad dansk musik kan
lige nu og her. Mikkel Falk Møller - Gaffa
Ice Cream Cathedral
Klokken 19.00 åbner spillestedet dørene,
og der er overraskende hurtigt godt med
på folk på Comet Club. Klokken 20.30
lægger Ice Cream Cathedral ud med
aftenens første showcase. Musikken kan
beskrives som storladen elektronisk shoegazer, med ingredienser hentet både i
90’er-navne som Slowdive og Enigma, foruden Cocteau Twins elementer og inspiration fra pop og rock tilbage fra 60’erne
og 70’erne. I en halv time folder Anja
Lahrmanns vokal sig flot ud oven på Anders Bachs til tider nærmest downtempojunglebeat-agtige trommespil, og Kristian
Paulsens både støjende guitarpassager
og galaktiske synthesizerspil.
”Wow, I enjoyed that very much,” lyder
responsen fra en begejstret lokal tilhører,
Jürgen Koen, som betegner sig selv som
en ”total music freak”.
”I have a special love for Danish music.
I heard about The Danish Invasion and
came to check this band out”.
Benjamin Kissi
Husets lydfolk havde en smule tekniske
problemer med at få Benjamin Kissi sat
i gang. Efter en lille forsinkelse sparker
Benjamin og hans hold godt og grundigt
gang i clubstemningen og dansegulvet
i det rå og helt sortmalede koncertrum.
Sammen med trommeslager Birk Nevel
og Johs. Nørrelykke på keys går sanger

Benjamin Kissi

Benjamin Kissi
lige i kødet på det
fyldte lokale med en
festudladning af rap,
reggae, dub, funk,
dance, electro. Selv
om undertegnede
står længst tilbage i lokalet, er jeg tæt på
at blive danset midt over af en begejstret
ung tilhører.
”What’s up! You’ still there?” råber Benjamin Kissi fra scenen i et break, hvor han
også smider skjorten - med efterfølgende
stor tilfredshed fra det kvindelige publikum. Benjamin Kissi kører udebanesejren
sikkert hjem, alt imens min dansende sidemand efter denne showcase roder rundt
på gulvet for at finde sin skuldertaske, der
fløj af i kampens hede.
Kadie Elder
Klokken nærmer sig 22:30, da århusianske Kadie Elder går på. Normalt er bandet
en kvintet. Men denne aften optræder
det uden Kenn Hedegaard Eskildsen på
synths og samples. Forsanger Anders
Rask er iført slips og jakkesæt og tager

Kadie Elder
rutineret, som en yngre udgave af Peter
Garrett fra Midnight Oil, snart autoritet
over begivenhederne, godt backet op af
Morten Kærup Hjort (guitar & MPC), Mark
Laursen (trommer & SPDS) og Daniel
Brandt (bass & moog). Kadie Elder leverer
en flot synthpop-koncert, som trækker
tråde og referencer tilbage til navne som
Depeche Mode, Talking Heads, A-Ha, og
danske Turboweekend. Der er nu stopfyldt
af mennesker. Folk er simpelthen kommet
for at høre danskerne invadere.

Ice Cream Cathedral
Gratis vodka - og så en firetælling
Torsdag aften har de Berlin-baserede promoters, Nordic By Nature, linet en udendørs showcase op for Ice Cream Cathedral samt Asbjørn, Bon Homme med flere.
Scenen er sat i nogle centralt beliggende
værkstedsbygninger, som huser vodkadestilleriet Our/Berlin. Den lille park, som
støder op til destilleriet, begynder så småt
at tiltrække nysgerrige tilhørere under
lydprøverne om eftermiddagen. Setuppet
minder om de danske Stella Polaris-koncertarrangementer, hvor folk hænger ud
og chiller i det grønne. Inden Ice Cream
Cathedral skal spille klokken 19.00, er der
fri vodkaudskænkning i en hel time. Noget,
man nok kan forestille sig, kunne ende ud
i hvad som helst hjemme i Danmark, men
som det berlinske publikum tager roligt
og behersket. Det samme gør Ice Cream
Cathedral, som leverer en lige så overbevisende koncert som aftenen før.
Fint billede af dansk musik
Mørket lægger sig, da Bon Homme, som
er Tomas Høffding fra WhoMadeWho’s
soloprojekt, kører elektroniske beats af

ud i den milde berlinske sensommeraften.
Dagen efter flyver de danske deltagere i
Danish Invasion 2013 hjem igen efter at
have tilbragt et par travle dage i Berlin
med showcases møder og networking.
Musikere og arrangører håber, at Danish
Invasion-tiltaget kan udmønte sig i endnu
mere fokus på de specifikke, deltagende
bands i år. Men også generelt være med
til at vedholde den udenlandske interesse
for den høje kvalitet der er i dansk musik i
øjeblikket.
Til slut et citat fra GAFFAs udsendte reporter, Mikkel Falk Møller, som konkluderer
om Danish Invasion:
”Alt i alt en forrygende aften i selskab med
fem meget forskellige og på hver sin måde
interessante, nye danske artister, der viste
et fint billede af, hvad dansk musik kan
lige nu og her. Samtidig er talentmassen i
ny dansk musik så bred og omfangsrig, at
man uden problemer kunne have præsenteret fem, ti eller 15 andre unge danske
artister med stjernepotentiale.”

FAKTA
Line up på Danish Invasion:
• Benjamin Kissi, https://www.facebook.
com/benjaminkissidk
• Ice Cream Cathedral, www.icecreamcathedral.com
• Kadie Elder, www.facebook.com/kadieelder
• Asbjørn, www.asbjornmusic.com
• Linkoban, www.facebook.com/Linkoban
Danish Invasion 2013
• En del af venue-festivalen First We Take
Berlin i Kreuzberg under Berlin Music Week.
• Arrangeret af DMF København og DMF
Aarhus i samarbejde med Berlin Music Week.
• En showcase for danske bands med fokus
på det internationale marked.
• En afsætningsrampe over for bookere,
managere, labels, koncertarrangører og andre relevante branchefolk i en periode, hvor
Berlin rent musikalsk er på den anden ende.
• Alle Danish Invasion-acts optrådte på
spillestedet Comet Club.
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Stan Urban aften
hos Juhl Sørensen i Egå

Referat: Flemming Både - fotos: Axel Boel
Vi startede besøget med en rundvisning
i Juhl Sørensens lokaler på Grenåvej
ved Alice Eldevig, der introducerede de
mange elektriske klavere/keyboards, som
pianist m.m. Martin Jønsson trakterede

Stan Urban

Stan Urban
Den 26. august var ca. 45 musikere og
musikinteresserede samlet hos pianoforretningen Juhl Sørensen for at se deres
flotte udstillingslokaler og høre om de
forskellige klaverer, EL-pianoer og flygler,
firmaet sælger. Juhl Sørensen var også
vært ved lidt forfriskninger aftenen igennem.

Alice Eldevig, introducerer de mange
elektriske klaverer/keyboards

Martin Jønsson
på fornemste vis, så deltagerne fik et godt
indblik i det enkelte klavers muligheder og
sound.
Efter rundvisningen havde DMF inviteret Stan Urban til at komme og spille og
fortælle for os et par timer. Det blev en
medrivende og uforglemmelig oplevelse.
Stan Urban, der oprindelig kommer fra
Skotland, blev født under anden verdenskrig, og han har derfor været med hele
vejen op gennem rock’n’rollens historie
gennem de spændende år i 50’erne, og
Stan har et indgående kendskab til de
mange store rock’n rollere, der kom til at
sætte dagsordenen i den genre.

FINK REVISION & RÅDGIVNING
www.finkrevision.dk
Gør det du er bedst til og lad mig
gøre resten. Jeg har specialiseret
mig i skatteregler og regnskab for
musikere.

Fink Revision
Ny Munkegade 8
8000 Aarhus C
tlf.: 61 60 62 67
info@finkrevision.dk
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Skal du have hjælp til selvangivelsen
så ring for en uforpligtende samtale.
Mvh
Uffe Fink Isaksen
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Stan Urban fortalte levende om de gamle
drenge og deres individuelle stil, som han
er en mester i at imitere. Der kom masser
af gode musiknumre, hvor det var svært at
sidde stille på stolene for ret mange af os.
Tak til Stan Urban og Juhl Sørensen og
for en dejlig aften i samarbejde med DMF
Aarhus.

Martin Jønsson og Stan Urban

Musikefterskolen på Fyn

DEN
RYTMISKE
EFTERSKOLE
I BAARING

Sang-,
Klassisk-,
R ytmisk& Producer linie
Solounder visning

www.rytmiskefterskole.dk

... et år for livet !
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