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VELKOMMEN TIL MUSIKÅRET 2018

… OG VELKOMMEN TIL GAFFAs januarnummer og dermed det første magasin i et nyt og spændende musikår.
Det er nu fem måneder siden, at jeg satte mig til rette i
den varme stol som GAFFAs chefredaktør. Det betyder
også, at fem forsider og en masse interessante artikler,
anmeldelser og interviews ligger bag mig og alle skribenterne – sammen med en lang række beslutninger.
Vi har blandt andet budt danske artister som Bisse,
Nelson Can, Benal og Marvelous Mosell velkommen på
forsiden. En række kunstnere, der har haft et spændende
2017, og som jeg er sikker på, at vi kommer til at høre meget mere til i fremtiden. Fælles for dem er, at de alle har et
unikt tag på lyden anno lige nu, og så befinder de sig relativt tidligt i deres karriere. Hvilket på forunderlig vis gør,
at disse forsidevalg både er blevet hyldet og hadet. Had
er måske et stærkt ord at bruge i denne sammenhæng,
men når man arbejder med musik, er der også store
følelser involveret. Musikbranchens medspillere mener
naturligvis, at de artister, de arbejder med, fortjener at
blive set, hørt og anerkendt mest muligt. Andet ville også
være underligt og ja, forkert.
Ikke desto mindre har det været vigtigt for mig at vise,
at GAFFA ikke kun er garant for de sikre valg, men at vi
også tager den nye musik enormt alvorligt. For der er
virkelig meget af den derude – måske mere end nogensinde før. Vi er en platform, der anerkender ikonernes
gennemgående indflydelse, de etablerede kunstneres
enorme slagkraft, men hvor der også skal være plads til
det nye. Og i 2018 vil du fortsat opleve en balancerende
blanding af historier fra både de gamle, nye og spæde.
Det magasin, du allerede sidder med i hånden, er et godt
eksempel på den diversitet. I GAFFAs januarnummer kan
du blandt andet møde First Aid Kit – en dynamisk duo,

der siden debuten i 2008 har tryllebundet med deres
velklingende stemmer og fine sangskrivning. Et eksempel
på den etablerede artist, der trods en enorm popularitet
i hjemlandet Sverige og stor succes i Guds eget land USA
stadig er ukendte for mange danskere. Derudover kan
du læse et ærligt interview med Søren Huss, der efter
eget udsagn endelig føler sig som en etableret kunstner
i Danmark. Hans medvirken i programmet Toppen af
Poppen har utvivlsomt givet ham et nøk i retningen mod
allemandseje, og mon ikke der sidder en 50-60 procent
af programmets seere derude, der så efterårets programrække udelukkende på grund af hans fortolkninger.
Gåsehud.
Så har vi ikonet. Et interview med Bono fra U2, der
øjensynligt lige så godt kunne have kaldt den seneste
udgivelse for Panama Papers, men U2’s gennemslagskraft
og indflydelse på musiklandskabet er indiskutabel. Når
Bono taler, så lytter vi.
Så er der det nye kuld.
Fremtiden. Hvert år kigger vi ind i krystalkuglen
og spår om danske og
udenlandske artisters
muligheder for at slå
igennem , og i år har vi
dedikeret fire sider til
morgendagens stjerner.
Gå på opdagelse i en
række navne, du sandsynligvis ikke kender
endnu, men godt kan
Sidsel Thomassen
forberede dig på at høre
Chefredaktør
mere til. God fornøjelse.
sidsel@gaffa.dk

Konsulent
Thomas Skipper-Ulstrup thomas@gaffa.dk
Nanna Jenner Jensen plus@gaffa.dk
annoncer@gaffa.dk
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Online mediaplan: media.gaffa.dk
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GAFFA præciserer: I sidste måneds udgave af GAFFA
bragte vi et foto fra spillestedet 1000Fryd.
I den forbindelse fik vi ikke krediteret fotograf
Peter Drastrup, hvilket vi beklager.

BAG OM FORSIDEN
VAREMÆRKET, BLIKFANGET, det eftertragtede totem i magasinsammenhæng er, og har altid været, forsiden – også i GAFFA-regi. Den første forside i
spritnye 2018 er tilfaldet de svenske verdensstjerner First Aid Kit. Forsidebilledet er taget af den amerikanske fotograf Lauren Dukoff, der er internationalt
anerkendt for sine portrætter og sit dokumentariske arbejde med store stjerner
og kendte musikere. Hun har fotograferet for både Vogue og Rolling Stone og
hendes track record tæller blandt andre Beyoncé, Lady Gaga, Beck, Justin Bieber og coveret til Adeles storsælgende album 21. Vi har talt med med hende
om arbejdet med GAFFAs forside nummer 392 og mødet med First Aid Kit.

Foto: Lauren Dukoff
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Hvad var din tilgang til shootet? Havde du og pigerne en lang, kreativ proces
på dagen, eller havde du/I en fast idé fra begyndelsen?
– Shootet var inspireret af det nye album (der udkommer den 19. januar,
red.), så de var helt sikkert en stor hjælp i hele processen med at få billederne
i den rigtige retning. De delte en masse gode inspirationsfotos med mig. Så
med deres input kunne jeg formå at få samlet det hele i et udtryk.

Hvordan var det at fotografere Johanna og Klara?
– De var virkelig en fornøjelse at arbejde med. De er utroligt talentfulde og
inspirerende kvinder med stærke kreative visioner. Selve shootet var virkelig
tilbagelænet, der var en masse latter, og alle havde en virkelig god dag på
settet.
Hvad er din personlige proces, når du skal fotografere musikere? Tænker du
meget over genre, og hvorvidt det er nødvendigt at få kunstnerne til at træde
ind i eller ud af deres comfort zone?
– Jeg har egentlig erfaret, at de fleste musikere gennemgår en konstant
udvikling. Jeg hjælper dem med overgangen ind i deres næste visuelle identitet, der hænger sammen med deres nuværende eller nye arbejde. Så snart
jeg får mulighed for at lytte til musikken, bliver vejen ligesom indlysende.
Jeg tænker faktisk ikke så meget over genre. Deres musikalske udvikling, og
hvor langt de er i den proces er det, der guider os.
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KONCERTER PÅ DOCKEN
– KØBENHAVN–

Sweet og Slade
D O B B E LT K O N C E R T - 1 . M A R T S

Docken åbner op for en fantastisk koncert med både Sweet og Slade den 1. marts
2018. Det er 2 af rockens ikoniske bands, som har inspireret nogle af rockens
allerstørste navne.

Jethro Tull
2. MARTS

City Concerts byder velkommen til årets rockkoncert med det legendariske
rockband Jethro Tull, når de gæster Docken den 2. marts 2018. Oplev Ian
Anderson, den verdenskendte fløjtespiller og stemme bag Jethro Tull,
der i 2018 fejrer sit 50 års jubilæum på den internationale scene.

lncognito
5. MAJ

Incognito spiller for første gang nogensinde i Danmark på Docken i København
den 5 maj, 2018. Det store Band har rødder dybt plantet i 1970ernes jazz/funk/soul
og spiller sine største funky jazzhits, bl.a. den berømmede coverversion af Stevie
Wonder-hittet ”Don’t You Worry ’Bout a Thing”.

Køb billetter på:

www.ticketmaster.dk
Arrangør: City Concerts

Spillested
DOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn
Tel 39 29 92 00
info@docken.dk, www.docken.dk

INTRO
DE BEDSTE OG VÆRSTE NYHEDER

M I N US TI L PLUS

Queens of the Stone
havde et godt år… indtil
december ramte, og Josh H
blev juletosset og begyndte
at svine publikum, skære i sig
selv på scenen og sparkede en
fotograf i hovedet.

Ud af det blå dukkede der en ny single op med
Clemens… sammen med The Game! Det’ vildt.

Usømmelig omgang med
afdød fås ikke vildere
end Tupacs eks-kæreste, der
nu forsøger at sælge et billede
af den hedengangne rappers
diller!

John Lydon som
deltager i Melodi
Grand Prix? Hvorfor
egentlig ikke? Det er jo
ikke mindre punk end at
sælge smør.

Foto: Tord Littelskare

Kan I huske, da Thom Yorke kaldte
Spotify for ”Den sidste desperate
prut fra et døende lig”? Nu er hans
soloalbums at finde der…
6
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Hvis det er sandt, at Björks nye plade
kun solgte 158 (!) eksemplarer den
første uge i Danmark, så skal du, kære læser,
ud og hente den. ASAP!

Foto: Morten Rygaard

Sia skulle spille i Sidney, men da
hendes fly blev aflyst… sprang
hun da bare i bilen og kørte 13 timer, på
tværs af Australien, for at nå frem. Det er
dedikation og enestående god stil.

”Nyt album med 10 aldrig før
offentliggjorte Jimi Hendrixnumre”. Vi gætter på, at det nok mest
er halvfærdige demoer og alternative
versioner af Purple Haze.

Ed Sheeran
har gjort
det ret godt. Så
godt, at han nu har
modtaget en orden,
den fornemme MBE,
fra det engelske
kongehus. Jo jo.

Jelling Festival har booket Nickelback.
Det er sgu et køligt move. Vi ”glæder” os.
JANUAR 2018

Foto: Peter Troest

GAFFA OG VOXMETER SAMARBEJDER
OM NYT ANALYSEVÆRKTØJ TIL MUSIKINDUSTRIEN
MED AFSÆT I DE MARKANTE FORANDRINGER I DISTRIBUTION OG FORBRUG AF MUSIK GENNEM DET SIDSTE
ÅRTI, FORUDEN EN ØGET KONKURRENCE I MARKEDET, HAR MUSIKMEDIET GAFFA OG ANALYSEVIRKSOMHEDEN
VOXMETER INDLEDT ET SAMARBEJDE, DER SKAL HOLDE DE FORSKELLIGE AKTØRER OPDATEREDE
MED MÅLINGER I MARKEDET.
DANSK MUSIK ER en milliardindustri. Det dokumenterer rapporten
”Dansk Musikomsætning 2015”, som konsulentvirksomheden Rambøll
har udarbejdet på vegne af den danske musikbranche. Opgørelsen viser,
at de største kilder til omsætningen er henholdsvis livemusik og salg af
indspillet musik. Livemusikken står for en omsætning på knap 3,9 milliarder kroner, mens den indspillede musik udgør 2,8 milliarder kroner.
Rapporten viser samtidig en pæn vækst på flere områder.

Get It On Track tilbyder statistisk valide brugerundersøgelser
blandt musikelskere over hele verden:
Markedsinformation om musikforbrug, spillesteder, festivaler og match
af musik. Metoden bag Get It On Track hedder CEM Intelligence og har
været brugt siden 2008. CEM Intelligence samler data om en lang række
brancher, og musik er den nyeste gren.
Målet er blandt andet at kunne forudsige ændringer i forbrug og
behov, samt at identificere nye trends i markedet. Den viden kan være
til gavn for aktører, der ønsker at finde potentiale i markedet, og til at
tilpasse eksisterende produkter – hvad enten det er overnatningsmu-
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lighederne på en festival eller forventningerne til underholdning på det
lokale spillested. Værktøjet kan give vigtig viden om hvilke målgrupper,
der er nye potentielle kunder, samt hvilke eksisterende kunder, der er på
vej væk. I korte træk ønsker Voxmeter og GAFFA at hjælpe branchen med
analyser, der kan sælge flere billetter og vælge de rette distributionskanaler for al slags musik.
Når den første version af Get It On Track lanceres i januar 2018, vil der
være tilstrækkeligt med detaljeret data til at kunne skabe meget detaljerede rapporter om alle aspekter af musikbranchen og musikforbrugeren. Der
vil bliver fortaget 26.000 interviews årligt, og kombineret med viden om
mange andre brancher er Get It On Track et vigtigt dag-til-dag-opdateret
værktøj for alle, der ønsker at arbejde professionelt med musik.
Besøg www.getitontrack.com og se toplisten over de første musiktest
og læs mere om monitoreringen af danskernes musikvaner og koncertplaner.

G A F FA . D K
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NYE UDGIVELSER
VI GLÆDER OS TIL …
SIMPLE MINDS
Titel: Walk Between Worlds
Et af historiens største
skotske-bands er klar med
deres imponerende attende
album, der udkommer lige
omkring de to originale
medlemmer, frontmand
Jim Kerr og guitarist Charlie Burchill, kan fejre
bandets 40 års jubilæum. Inspirationen på bandets
første album i tre år skulle ifølge bandet være hentet hos blandt andet Sly and the Family Stone.
Udgivelse: 2. februar

THE WOMBATS
Titel: Beautiful People Will
Ruin Your Life
De bragede igennem
tilbage 2007 med en sang
om at danse til Joy Division og har siden udsendt
flere solide albums. Nu
name-droppede de ellers notorisk-indieklingende
Liverpool-drenge en helt anden genre, for Drake
blive nemlig nævnt på singleforløberen Turn. Bag
knapperne har Mark Crew (Bastille, Rag’n’Bone
Man) været at finde.
Udgivelse: 9. februar

FISCHERSPOONER
Titel: SIR
Der har været stille omkring den banebrydende
electroclash-duo Fischerspooner i næsten 10 år,
men nu er der frisk lyd fra
Warren Fischer og Casey Spooner, og spændingen
er ikke blevet mindre af, at den nye udgivelse
er produceret af ingen ringere en den tidligere
REM-frontmand og musiklegende Michael Stipe.
Kryds fingre for, at der følger en festivalkoncert i
Danmark.
Udgivelse: 16. februar

GUIDED BY VOICES
Titel: Space Gun
Når først det rykker for
lo-fi-pionerene i Guided
By Voices, sker der
virkerlig noget. I 2017 blev
det således til to albums
(det ene endda bandets
første dobbeltalbum), og frontmand Robert Pollard
rundede dermed 100(!) albums på cv’et, og nu er
der altså endnu en skive på trapperne. I løbet af
2017 har Pollard derudover skiftet hele resten af
besætningen i bandet – han er også noteret som
sangskriver på vanvittige 1600 numre.
Udgivelse: 23. marts

LAURIE ANDERSON
& KRONOS QUARTET
Titel: Landfall
Laurie Anderson har haft
en imponerende og kreativ
karriere og udgiver nu et
album sammen med den
populære stryger-kvartet Kronos Quartet, der er inspireret af hendes oplevelser under orkanen Sandy.
Albummet tæller 30 numre og allerede opført på en
række festivaler. Anderson dannede par med Lou
Reed fra 1992 og frem til hans død i 2013. De blev
gift i 2008.
Udgivelse: 23. marts
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Foto: Emil Heinsen

ORDET ER FRIT

SARA ELISABETH NEDERGAARD:
GIV MIG NU LOV TIL AT
KRÆVE KVALITET
SOM MUSIKANMELDER SER jeg
det som min fineste opgave at sige
fra over for dårlig musik. I pop-regi
tænker jeg primært på metervarepop
bestilt af pladeselskabsbosser med
dollartegn i øjnene, hvor musikken
absolut ingen nerve og sjæl har. Når
jeg hører den slags, bliver jeg så trist
på kunstnerens vegne over, at de er
blevet fanget i pengemaskinen, men
også irriteret over, at de ikke har sagt
fra. Og så får de altså bare ikke særligt
mange stjerner af mig.
En anmelder skal ikke skrive en neutral artikel om et værk. Ej heller skal
jeg som anmelder være objektiv. En
anmeldelse ligger under den journalistiske opinionsgenre og giver udtryk
for skribentens subjektive holdning
til et værk, i mit tilfælde musikalbum.
Bare så vi lige har det på plads.
Når jeg skriver en negativ anmeldelse, kommer fansene efter mig, og
jeg bliver ofte sammenlignet med
Thomas Treo fra Ekstra Bladet.

Som da jeg gav hele verdens sweet
heart, Ed Sheeran, to stjerner for albummet Divide og fik følgende kommentarer på Facebook: ”Thomas Treo har sgu
fået konkurrence”, ”hun er selv talentløs
udi anmelderkunsten, hun er den nye
Thomas Treo”, ”Treo har fået indflydelse
hos GAFFA” og ”er der mon en, der har
fået det forkerte ben ud af sengen her til
morgen eller lidt for mange ”Treo”’er???
Magen til surt opstød skal man sgu
da lede længe efter!!!”. Og i den værre
ende: ”Sara er en kost” og ”jeg håber, at
der ligger en fyreseddel klar”.
Jeg er ret kold i røven over den
slags kommentarer, og om jeg kan
eller ikke kan lide Thomas Treo, er sagen fuldstændigt uvedkommende, så
det vil jeg ikke bruge spalteplads på
at snakke om her. Men de her kommentarer undrer mig. For hvorfor må
jeg ikke kræve kvalitet på den danske
såvel som internationale popscene?
Fra januar 2017 og frem til årsskiftet
har jeg anmeldt 50 popalbum. Det har

i alt kastet 185 stjerner af sig, hvilket
giver en gennemsnitskarakter på 3,7
stjerner. Det er blevet til otte et-stjernede anmeldelser, og syv gange har
jeg kvitteret for et album med to
stjerner. Det er altså noget skidt.
Jeg er træt af, at kunstnere lefler for
laveste fællesnævner for at tjene penge frem for at lave noget med mere
kunstnerisk integritet og ambition.
Og når jeg sidder og lytter til et album
og føler mig som en idiot, der bliver
snydt af pågældende kunstner, så
stejler jeg. Som lytter synes jeg nemlig
godt, at jeg kan kræve, at musikere
lægger deres sjæl i deres musik, som
jo ofte er deres arbejde. Når det ikke
sker, kvitterer jeg med en negativ
anmeldelse og få stjerner.
Som da jeg i august gav Joey Moes
album Klarsyn én stjerne under overskriften: ”Joey Moe har regnet musikindustrien ud”. Jeg begrundede overskriften med, at der af uransaglige årsager
er et kæmpe marked for rædderlig
musik i Danmark. Og sammen med en
flok andre danske musikere nyder han
godt af, at en stor del af den danske
lytterskare ikke kræver ordentlig kunst
– hej Burhan G, NOAH, Magnus Vil og
Bryan Rice, bare for at nævne nogle af
dem, jeg har anmeldt i 2017.
Så denne klumme er ikke kun en
opsang til musikerne – det er faktisk
også en opsang til lytterne, til fansene. Kræv kvalitet! Lad være med at
nøjes med en middelmådig produktion, kedelig AutoTune og maskintromme og fuldstændigt åndssvage lyriske
landskaber. Kan du ikke høre, hvor
elendigt det er?!
Denne opsang betyder ikke, at jeg
er pissesur eller hader popmusik eller
har et horn i siden på den pågældende artist. Tværtimod. Det betyder, at
jeg stadig har en snert af naiv barnetro, og at jeg i mit stille sind håber, at
min lille anmeldelse finder vej til musikeren. At der sker et lille mirakel, og at
jeg bliver hørt. At musikeren sætter sig
ned og tænker over de valg, han eller
hun har truffet og beslutter sig for at
gøre det bedre, og tænke mere på at
være kunstner end på at tjene penge
og gøre pladeselskabsbosser glade.
Så nej. Jeg er ikke altid sur. Jeg har
ikke altid fået det forkerte ben ud af
sengen. Jeg mangler ikke sex i mit parforhold. Jeg vil ikke være ”GAFFAs svar
på Thomas Treo”. Og jeg mangler heller
ikke en uddannelse inden for journalistik – den har jeg. Og nå ja, jeg hader
heller ikke pop generelt. Jeg elsker
pop. Det er da derfor, jeg er popanmelder, for søren da. En popanmelder,
der tillader sig at kræve kvalitet.

Sara Elisabeth Nedergaard, 30 år
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Uddannet journalist fra
Syddansk Universitet
Skribent på GAFFA siden
oktober 2011
JANUAR 2018

REDAKTIONEN ANBEFALER

BEDST LIGE NU

LAD DIG INSPIRERE MED VORES GUIDE TIL DE BEDSTE TRACKS LIGE NU.
DU KAN FINDE ALLE SANGENE PÅ VORES SPOTIFYKONTO GAFFA.DK
Foto: Brian Kelly

UNTOUCHABLE
EMINEM
”Untouchable” er andet udspil fra Revival,
der kom på gaden den 15. december.
På tracket går rapperen lige i kødet på
rasisme og politibrutalitet i USA. Han har
stadig madskills, noget på hjerte, og på
et rocket og bouncy beat spytter han:
”There have been times where it’s been
embarrassin’ to be a white boy“.

TRIGGER BANG FT. GIGGS
LILY ALLEN
Briten har ikke rørt meget på sig siden
2014’s Sheezus, men med ”Trigger Bang”
kan vi måske se frem til mere fra den
punchlinestærke Allen. Sangen starter
utraditionelt med et vers fra London-rapperen Giggs og følges op af Allens lyse og
poppede klang. Der er dog intet mildt over
tekstens fokus på afhængighed. Svedigt!

ALIEN
NIK & JAY
Popdrengene har begået endnu en
banger. Denne gang i forbindelse med
P3-programmet Lågsus’ Danmarkshistorie-projekt. De har valgt at skildre
fremtiden og giver en lyrisk opsang til
menneskets materielle fokus og overfladiske værdier: ”Sig mig. hva’ du synes, når
du hører om min færden, Alien, du som
har rejst gennem tiden”.

HELLIUM HIGH
LYDMOR FT. MATHOLA
Hun har endnu sit store gennembrud
til gode, men når man hører ”Hellium
High”, der svæver derudad på et dovent,
men taktfast beat, og Lydmors imponerende røst klinger stærkt og sprødt, kan
man godt undre sig over, at hun ikke er
kommet bredere ud. Måske det bliver
tilfældet, når hun dropper sit tredje
album i 2018.

Foto: Morten Rygaard

MYSTERY
VERA
Den danske producer Vera udgav sin
debutep den 8. december i hedengangne 2017. Tracket ”Mystery” fra Good Job
No Conversation tager dig med på en tur
mod varmere himmelstrøg og holder liv
i drømmen om en tilværelse i sydens sol.
Både saxofonen, trompeterne og den
spanske guitar virker øjeblikkeligt! Lunt i
en kold tid.

Foto: Daniel Hjorth

SAND KÆRLIGHEDSHISTORIE
PETER SOMMER
I starten af 2018 kommer Drømmer om
at elske, elskede at drømme. Det femte
album fra 8-6-6-0-troubaduren, og efter
Sommers singleudspil virker albummet
særdeles lovende. Hans tekster rammer
lige der, hvor det gør ondt og gør godt
på én og samme tid. Det er ikke en typisk
kærlighedssang; forfriskende!
JANUAR 2018

EYES WIDE SHUT
HUGO HELMIG
Det er prøvet før i ganske mange afskygninger, men unge Helmig træder sikkert
i faderens fodspor, når han med stor
overbevisning og en misundelsesværdig
stemme agerer såret fyr på ”Eyes Wide
Shut”. Det er ikke stor poesi: ”You know
it’s hard to be the person that’s waiting, I
can’t keep up so I’ll wait for you”,
men det swinger.

BERSÆRKERGANG
BENAL
Hvis det virkelig er vigtigt blev kåret af
GAFFAs skribenter som det fjerdebedste
album i 2017, og Benal fortsætter de
gode takter på deres tolkning af vikingetiden for Lågsus’ Danmarkshistorie-projekt. Benjamin leverer aggressivt på Alberts indbydende beat og tekstuniverset
er lige dele imponerende og humoristisk.

I’LL BE YOUR PILOT
BELLE AND SEBASTIAN
Den 19. januar kommer anden del af
den tredelte ep How to Solve Our Human
Problems, men vi har allerede fået en
forsmag med ”I’ll Be Your Pilot”, der
indkapsler gruppens flair for melodier
og har Stuart Murdochs lille søn som
tekstmæssigt omdrejningspunkt. En hyggelig og stemningsfuld sag til en søndag
formiddag.

DON’T DON’T DO IT
N.E.R.D FT. KENDRICK LAMAR
Fra N.E.R.D’s comeback album No_one
Ever Really Dies har vi ”Don’t Don’t Do it”,
hvor Pharell og co. har fået fint besøg af
Kendrick Lamar og Frank Ocean. Sidstnævnte har skrevet introen til tracket, og
Lamar leverer lynhurtige linjer, hvilket samlet bidrager til et særdeles fragmenteret og
temposkiftende helhedsbillede. Det er fedt!

WHEN YOU DIE
MGMT
MGMT smider et album på gaden i februar
2018, og første single derfra fik vi i oktober
2017. ”When You Die” er andet udspil. En
sjov, lille, folkvibet sag med syrede elektroniske elementer og en alt andet end
rosenrød tekst: ”I'm not that nice I'm mean
and I'm evil, Don't call me nice, I'm gonna
eat your heart out.”

Foto: Andreas Højberg

LAOS
ARTIGEARDIT
”Laos” er andet singleudspil fra upcoming
Artigeardit på vejen mod debutalbummet,
der lander i 2018. Han er endnu en ung og
kompromisløs rapper, men han har noget
på hjerte og på det Hillebrandt-producerede ungdomsanthem taler han både om
fester, forventninger og familie i en tone,
som enhver teenager kan forstå.

G A F FA . D K
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NIKOLINE
VREDEN ER NYTTIG
ORD: MICHAEL JOSÉ GONZALEZ

NIKOLINE ER VRED. Hun er blandt andet utilfreds med og indigneret over den uduelighed
og korruption, der præger vores magthavere,
og på sange som ”Tæsk til alle” og Flertallet
er dumme” tager hun bladet fra munden og
spyer sine utilfredsheder med samfundet,
politikerne og kollegaerne ud over egne beats.
Hun siger det, ingen andre tør lige for tiden, og
fløjlshandskerne ligger brændt i en grøftekant
et sted sammen med eventuelle broer.
– Jeg er egentlig bare en almindelig dansker, der har fået nok af et defekt demokrati,
lyder det indledende fra Nikoline, da GAFFA
møder hende for at få styr på, hvad den stærkt
samfundskritiske rapper er for en størrelse. Ud
over at være musiker med et horn i siden på
tingenes tilstand er Nikoline uddannet fysiker
og cand. musicae med guitar som hovedinstrument. Hun har også været medlem af bandet
Swoosh og udgivet de to engelsksprogede
sange ”Ketchup” og ”NOCMMC”, der fokuserer
på seksualitet. Siden har det været det danske
sprog, der har været i fokus, når der skulle
skydes med skarpt.
– Jeg kunne mærke, at jeg trængte til at få
afløb for noget, der var helt konkret dansk i
konteksten, som for eksempel DONG-salget
og episoder, jeg har oplevet på Nørrebro med
muslimske indvandrere, der har antastet mig
på gaden, hvis jeg har gået rundt på gaden
med en pige i hånden, så det var nødt til at
være på dansk.
Hvis man ser på din karriere ovenfra, kan du
være svær at genrebestemme …
– Jeg har det meget med musik, som jeg har
det med seksualitet. Det der med at inddele
det i ”klassisk”, ”pop” og ”hiphop” virker enormt
gammeldags. Jeg bevæger mig inden for den
genre, der passer til det udtryk, jeg vil ud med.
Lige nu er det dansk rap, men i morgen kan
det være, jeg laver en ballet. Og så er jeg meget optaget af at lade det, jeg laver få en visuel
dimension gennem mine videoer, som er lige
så vigtige for mig som musikken og teksterne.

vågning. Der er ikke noget at sige til, at folk
mærker apatien vokse, men vreden, der ulmer
nedenunder er bare så meget mere nyttig.
Hvad bunder din egen vrede i?
– I at vores demokrati ikke muliggør nogen
sanktioner. Man sætter sit kryds hvert fjerde år
hos nogle, der siger én ting, men gør noget andet, og det er fuldstædigt umuligt at stille dem
til ansvar for det. Hvor er demokratiet henne,
når vores repræsentative parlamentarisme
bliver ved med at undvige sanktioner og straf i
forbindelse med tjenesteforseelser og korruption? Alle andre mennesker – en læge, der har
fejlet eller en ingeniør, der har bygget et bro,
der er styrtet sammen – bliver stillet til ansvar
for deres fejl. Bare ikke vore folkevalgte. Både
medierne og politikerne er meget langt fra den
virkelighed, vi andre render rundt i. Jeg savner
mulighed for en mere direkte protest, og den
kommer jeg så blandt andet med i min musik.

Man skal være ligeglad
Ja, og det er du jo faktisk en af de eneste, der
gør. Savner du, at der er flere, der tager fat på
de her emner?
– Absolut. Herhjemme er der jo nærmest
kun mig og Allan Olsen lige nu. I udlandet er
protesten rykket helt ind i mainstream med
folk som Kendrick Lamar og den retning,
Beyoncé er ved at gå i. Men der mangler
virkelig meget kant herhjemme – særligt i
hiphoppen. Det er enormt sjovt at se alle de
wannabe-gangster-knøse rende rundt og vræle om alt fra Kongens Have til deres latterligt
påtagede hårde attituder og præpubertære
materialisme. Der mangler konfrontation og
vrede, men det kræver nok en anderledes musikbranche end den danske, hvor alle er venner
med alle. Man skal være ligeglad uden noget
at miste og klar til at brænde alle sine broer.
Sådan havde jeg det, og det har jeg stadigvæk.
Pladeselskaberne kan bare blive ved med at
lave deres boybands og julemusik – jeg går
mine egne veje

Tomme floskler
Tror du, der er flere uduelige og korrupte politikere nu end tidligere?
– Det er svært at sige, men hykleriet
herhjemme er i hvert fald vokset støt siden
70’erne. For eksempel med loven om, at du
SKAL have sikkerhedssele på i bilen – den kom i
1975 – og i 90’erne gik regeljunglen helt amok.
Hvordan det?
– I begyndelsen havde vi et liberalt demokrati, hvor udgangspunktet var, at ”din frihed stopper der, hvor andres begynder”, men sidenhen
har vi fået en masse adfærdsregulerende forbud
og påbud, som demonstrerer, at de blå ikke er
blå, og de røde ikke er røde, og fælles for dem
er, at de alle forgriber sig på vores grundlovssikrede frihedsrettigheder med for eksempel
sundhedsfascisme, terrorpakker og masseover-
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HVEM? Nikoline er ud over at
være rapper uddannet klassisk
guitarist og fysiker.
HVAD? Samfundskritisk hiphop,
der ikke tager gidsler.
HVOR? Nikoline er bosat i
København.
Flertallet er dumme
(Eget selskab)

JANUAR 2018

„HVOR ER DEMOKRATIET
HENNE, NÅR VORES
REPRÆSENTATIVE
PARL AMENTARISME BLIVER
VED MED AT UNDVIGE
SANKTIONER OG STRAF
I FORBINDELSE MED
TJENESTEFORSEELSER
OG KORRUPTION?“

JANUAR 2018

G A F FA . D K

11

SPOT

„JEG SYNES, AT DER ER
MANGE NYERE ARTISTER,
DER IKKE KAN FINDE UD
AF AT UDGIVE ALBUM,
HVOR DET HAR EN STØRRE
BETYDNING AT SAMLE
NUMRENE.“

VERA
UD AF SKYGGEN OG IND I RAMPELYSET
ORD: SARA ELISABETH NEDERGAARD

GAFFA FANGER 26-ÅRIGE William Asingh aka produceren Vera til en snak en regnfuld torsdag i december. Han
sidder i DR Byen på Amager og har lige færdiggjort en
række interviews til radioen. Der er godt gang i pressemøllen for den talentfulde producer, der udsendte
debut-minialbummet Good Job – No Conversation den
8. december. Veras musik emmer af sydlandsk stemning,
og på flere numre fornemmer man en slet skjult cadeau
til blandt andre sangerinder som halvfemserikonet Sade.
Men hvor stammer de musikalske referencer fra?
– Jeg laver bare numre uden at tænke over referencerne. Når jeg efterfølgende spiller min musik for folk,
kommer de for eksempel med referencer som Café del
Mar og Hotel Côstes, som er sådan nogle compilation-album, jeg slet ikke kendte, da jeg lavede de pågældende
numre. Men jeg kan godt høre det, og det er sikkert bare
noget, jeg har opfanget på en café eller i tøjbutikken
Icon i Aarhus, fortæller Vera og fortsætter:
– Ellers er min referenceramme nok ret bred. Da jeg
var lille, hørte jeg popmusik, min storesøster introducerede mig for, som Hanson og Spice Girls. Da jeg blev lidt
ældre, var jeg kæmpe fan af Thomas Troelsen og hørte
enormt meget Superheroes og Junior Senior. Men så har
jeg også hørt andre ting, for eksempel Lisa Ekdahl og
Lars H.U.G.’s plade Kiss & Hug From a Happy Boy.
På Good Job – No Conversation gør Vera brug af AutoTune, blandt andet på singlerne ”Falling” og ”In And Out
Of Love” hvor en anonym veninde leverer vokal. Men
hvorfor denne brug af AutoTune?
– Jeg kan godt lide, at der er en kølig vokal på
mine numre, så det på en eller anden måde ikke er så
menneskeligt. Og det kan AutoTune hjælpe med. Der er
mange, der siger, at det er varm og eksotisk musik, jeg
12
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laver. Men det er jeg faktisk slet ikke interesseret i, og
for mig er det kølig musik, jeg laver. Den musik, der blev
spillet på caféer og i tøjbutikken i Aarhus var varmt og
med sådan en Mediterranean vibe. Min musik er jo iskold
uden en eneste frasering i vokalerne. AutoTune er fedt,
når det bliver brugt rigtigt, Kanye West er for eksempel
god til det, og Gilli gør det herhjemme.
I maj måned udtalte William Asingh til DR, at han
højst sandsynligt ikke ville udgive et helt album som
Vera, fordi konceptet med at samle alle ens numre på
den måde irriterer ham. Nu er han ude med et minialbum. Hvad fik ham til at skifte mening?
– Jeg synes, at der er mange nyere artister, der ikke
kan finde ud af at udgive album, hvor det har en større
betydning at samle numrene. Og et album skal give
mening i samlet form. For det er jo en gammel praktik,
at man skal samle musik på en plade. Det behøver vi
ikke længere at gøre, så man skal tænke sig godt om, før
man udgiver et samlet album, fortæller William Asingh
og fortsætter:
– Vera startede med, at jeg kunne lave et enkelt
nummer og udgive det med det samme bagefter. Og
Vera har en klar æstetisk retning og et koncept, hvor jeg
ikke går i forskellige retninger med genrer. Derfor passer
mine numre sammen, og det giver mening at udgive
dem samlet som et album.
Og med debutalbummet i bagagen er Vera trådt ud
fra bag tasterne som producer og sprunget ud som
artist. Han føler dog ikke, at han står mere i rampelyset,
ud over at han snakker mere om, hvordan han laver
musik, end han gjorde, da han producerede for andre
kunstnere. Til gengæld kommer der til at ske en masse
for den ydmyge Vera i 2018:

– Jeg skal helt sikkert lave meget mere Vera. Jeg skal
ud at spille en masse koncerter, blandt andet EuroSonic
Festival i Holland i januar, og så har jeg silhuetten til
en ny ep, som lægger sig op ad kunstnere som Avril
Lavigne og The Cardigans. Og så har jeg allerede nogle
færdigproducerede singler liggende, som forhåbentlig
kommer ud i starten af 2018

HVEM? William Asingh ville ikke have et voldsomt
kunstnernavn, som mange producere ellers har. Så
hellere noget mere blødt. Derfor blev William til Vera,
fordi han altid godt har kunnet lide det gode, gamle
danske kvindenavn.
HVAD? Vera har allerede haft en finger med i spillet
som producer på udgivelser med Liss og Off Bloom
og har senest arbejdet tæt sammen med MØ på
hendes netop udsendte When I Was Young ep. Veras
debut-minialbum Good Job – No Conversation udkom
i december.
HVOR? William Asingh er vokset op på en gård på
Syddjursland og bor nu på Nørrebro sammen med fem
venner. Vera var P3’s Uundgåelige i maj 2017 med singlen ”In And Out of Love” og spillede på Spot Festival og
i Lille Vega i 2017. I 2018 står Vera på scenen i København som en af Vegas Udvalgte den 26. januar.
Good Job - No Conversation
(Ultra Music/Ministry of Sound)

JANUAR 2018

Discover the best new Nordic music!

OSLO NORWAY 1.-3. MARCH 2018
Barselona (DK)
Emir (NO)
Esteher Vallee (SE)
Fanny Anderssen (DK)
Farveblind (NO)
Grant (SE)
Hkeem (NO)
Iris Gold (DK)
Jada (DK)
Jireel (SE)
LASH (SE)
Scarlet Pleasure (DK)
School Of X (DK)
More artists at www.bylarm.no

TICKETS AT
TICKETMASTER

SPOT

„HVORFOR BRUGE
EN VIBRATOR,
NÅR DU HAR EN
PIK?!“

IAMJJ
KLAR TIL RAMPELYSET MED FARROCK I BAGAGEN
ORD: KRISTINA KJÆRGAARD HANSEN FOTO: MORTEN RYGAARD

JAKOB STENFATT JENSEN begyndte allerede som 16-årig
at skrive og komponere sin egen musik, underlagt en
kyndig musikalsk indflydelse fra sine forældre. GAFFA fik
en snak med IAMJJ, netop som sidste hånd var blevet
lagt på debutalbummet Bloody Future.
– Jeg blev i sin tid meget påvirket af Angus Young fra
AC/DC, og jeg stod ofte foran spejlet som lille og spillede
luftguitar. Så købte min far en guitar til mig, og det gav
mig bare noget, som er utroligt svært at beskrive. Mine
forældre spiller og synger ikke selv, men har lyttet virkelig
meget til musik, og de sætter utrolig stor pris på det, så jeg
er vokset op i et hjem, hvor der har været enormt meget
musik på stereoanlægget. Så det har helt sikkert været
med til at fremme den stil, jeg har i dag. Jeg hørte jo meget voksenmusik, da jeg var barn, i kraft af mine forældre.
Den unge Jakob blev udsat for The Doors, Jimi
Hendrix, Leonard Cohen, Mark Knopler og Dire Straits.
Alt det, han beskriver som farrock, men samtidig musik,
der også var noget stof til eftertanke. Den musik, hans
forældre hørte, var altså noget, der skabte en bestemt
stemning, det var musik med noget på hjerte.
– Selvom jeg har skrevet musik, siden jeg var teenager,
så føles det underligt nok stadig, som om jeg først lige er
startet. Og det er jo et eller andet sted en meget god ting.
Det er jo fordi, man slet ikke er færdig med at udtrykke
sig. Jeg håber aldrig, den dag kommer, hvor jeg må kaste
håndklædet i ringen og sige: nu har jeg bare ikke mere
at give. På en eller anden måde virker det som om, at vi
lever i et samfund, hvor specielt unge ikke forholder sig
kritisk til noget.

Musikken og den simple melodi
– En diamant bliver jo kun skabt under pres, så når man
er presset, og man føler, at hele verden brænder uden
14
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for ens vinduer, så skal man skrive sig ud af den flamme
der. Hvis der er nogle ting i mit eget liv, jeg ikke har kunnet forstå, så har jeg ved hjælp af sange og musik prøvet
at sætte nogle ord på, hvordan mennesker er, og hvorfor
de gør, som de gør.
– Den vigtigste del i kunstnerverden er rammen.
Hvornår man vælger at sige stop, nu vil jeg ikke lave
mere. Det er nogle gange det allersværeste, for hvornår
er less more og hvornår er more less, og det er noget,
man arbejder meget med i musikkens verden. Jeg sætter en ære i, at melodierne skal være simple, og de skal
kunne spilles, selvom der ikke er noget strøm i huset.
Hvis alle numrene var baseret på en eller anden super
trendy synth-lyd, og strømmen gik, så ville det være
skide svært at få den samme melodi og følelse frem.

Debutalbummet og rampelyset
Debutalbummet har været nogle år undervejs, og efter
en lang og smertefuld arbejdsproces for IAMJJ er det
endeligt klar til lancering den 23. marts 2018.
– Det er pissesvært, for man vil jo gerne give det
bedste, man har af sig selv. Men det har også været
utroligt befriende. Folk, der laver musik kan nok relatere
til følelsen af, at du nogle gange har så meget optur
over dig selv, fordi du er den eneste, der sidder og lytter
til den her musik. Og når dem, man arbejder med og
pladeselskabet også begynder at få optur over det – så
er det jo ligesom, at ens barn har fået topkarakterer i
skolen. Jeg har selvfølgelig sparret meget med mine
producere i forhold til at producere selve musikken, men
jeg har skrevet om komponeret selv. Og når man vælger
det, så er der også nogle ting, der bliver svært. For du
bruger meget tid alene i et studie, og du bliver sindssyg
i hovedet nogle gange af at sidde og lytte til dig selv i

ni timer i streg. Jeg er sådan en DIY-musiker, og så hyrer
jeg musikere ind til at indspille sangene, så vi får den her
fantastiske livelyd – hvorfor bruge en vibrator, når du
har en pik?!
Den unge musiker lægger ikke fingrene imellem og
er helt klar til at møde verden med sit debutalbum under armen. Han er med egne ord færdig med at gemme
sig væk i sit studie med hovedet oppe i sit eget røvhul,
så folk kan sætte et ansigt på IAMJJ.
– Jeg glæder mig til at vise det frem, for jeg er utrolig
stolt af det, vi har fået lavet.

HVEM? Den 24-årige sanger og musiker Jacob Stenfatt
Jensen, som indtil for nylig var meget hemmelighedsfuld omkring sit borgerlige navn og foretrak kun at
være kendt som IAMJJ.
HVAD? En ung kunstner med en særdeles bemærkelsesværdig dyb stemme og noget på hjerte. – Det, jeg
vil gerne fortælle er, hvordan en 24-årig ung mand
ser verden, og hvordan jeg vælger at forstå den. Nogle
gange fokuserer vi på noget, som måske ikke er det
vigtigste, og det kan nogle gange gøre, at vi går glip af
de små detaljer, de små ting, der også er med til at gøre
livet interessant.
HVOR? Udgiver sit første studiealbum den 23. marts
2018 og kan opleves til Wonderfestiwall til sommer.
Clyse
(Mermaid Records)
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CV JØRGENSENDK FIRST AID KITSE
US
UK
FLEET FOXES MOGWAI
UK
US
STORMZY VINCE STAPLES
BABY IN VAINDK BAIMEDK BENALDK
BISSEDK CABALDK CHELSEA WOLFEUS CLUTCHUS
GOSSDK IRIS GOLDDK KAKKMADDAFAKKANO
KIPPENBERGERDK LØDDK MYRKURDK NELSON CANDK
OH SEESUS OMNIUS SCOURUS SLAVESUK WATAINSE
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+144 MORE ACTS

first aid kit

MELLEM SMUKKE
RUINER OG LIVETS
REALITETER
SVENSKE FIRST AID KIT ALIAS
SØSTRENE JOHANNA OG
KLARA SÖDERBERG ER EFTER
EN LÆNGERE PAUSE TILBAGE
MED ET NYT ALBUM, DER
ER PÅVIRKET AF UVENTET
HJERTESORG, OG HVOR
SJÆLENE LÆGGES FREM
TIL FRI GENNEMLYTNING.
NU ER DE ATTER KLAR TIL AT
INDTAGE ALVERDENS SCENER
– OG LOVER FLERE POLITISKE
SANGE I FREMTIDEN.
ORD: ANDREAS TRELLA FOTO: FRIDA MARKLUND
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er jeg overhovedet, når jeg ikke står på scenen. Hvem
DET ER FIRE ÅR SIDEN, at Stay Gold fortryllede mange
er jeg uden bandet?“ Det har været hele min identitet
musikelskere, og et svensk band syntes at forføre en
igennem hele min ungdom og mit voksenliv. Derfor var
hel verden med deres perfekt klingende stemmer og
det et spørgsmål, som var vigtigt at få svar på. Om der
helstøbte sangskrivning. First Aid Kit imponerede de
fandtes noget uden for First Aid Kit-livet, som var for
dedikerede lyttere med deres shows hos både David Letmig. Fandtes der et hjem? undrer Klara sig.
terman og foran en mildt sagt berørt Emmylou Harris og
Hvad er, og hvordan finder man et traditionelt hvercementerede derved deres indlysende plads i nutidens
musiklandskab. Men seks års liv på landevejen sætter
dagsliv uden rigtigt at have haft et tidligere? Hvordan
sine tydlige spor på både krop og sjæl, og for første
finder man selv det?
gang har det været altafgørende for Johanna og Klara
– Ja, det var præcis det, vi tænkte. Hvad gør man, når
Söderberg at trække i nødbremsen og stå af det hektiske
man ikke har en tourmanager, der ikke siger, hvad der
tog for at finde hjem til sig selv igen.
foregår, og hvad man skal gøre hver dag? Og hvad er
– Vi erkendte over for os selv, at vi havde brug for tid.
man, når man ikke er på vej noget sted hen? spørger
Efter at have spillet nonstop i seks år var det altså tid til
Johanna.
en ordentlig pause. Alt fik, for en gangs skyld, lov til at
– De sange, der er skrevet til Ruins, stammer fra en
tage lidt længere tid, og det var okay. Vi ville ikke stresse
meget vanskelig periode. Derfor blev den også noget
noget frem. Derfor tog det os
mørkere end vores tidligere værker.
også længere tid at være i stuOg det var præcis det, vi anerkenddiet og skabe vores nye sange.
te, at vi blev nødt til at skrive om.
DU ER PROBLEMET HER!
Det var en absolut nødvendigDet blev efterhånden en rød tråd,
der gennemsyrede tematikkerne
hed, fortæller Klara.
First Aid Kit spillede en koncert i Los
på albummet. Det var ikke noget,
– Vi har fået ”levet” mere
Angeles i oktober, lige midt i Harvey
vi havde planlagt på forhånd. Det
mellem Stay Gold og dette
Weinstein-skandalens epicenter, og de
var virkelig ikke italesat, at ”nu skal
album end tidligere, så det føles
benyttede lejligheden til at dedikere
vi bruge min hjertesorg til at skabe
som om, at vi har fået flere ting
sangen ”You Are The Problem Here”
næste plade.” Det var noget, der
at skrive sange om, forstætter
til Trump. Der var han netop blevet
anklaget for seksuelle krænkelser og
løbende ætsede min bevidsthed,
Johanna.
voldtægt. Publikum tog fint imod
og som jeg var tvunget til at bearFirst Aid Kit er aktuelle med
det. Men efter koncerten blev Klara
deres fjerde studiealbum, Ruins.
bejde og få ud, siger Klara.
og Johanna mødt med en meget lang
Et album, som tager lytteren
To uger inden den seriøse sang
Twitter-meddelelse, hvor en mand, der
tættere på, og som nedbryder
skrivningsproces til Ruins skulle
forlod selvsamme koncert, ytrede sine
alle vægge, der måtte være
indledes i Los Angeles, flyttede
meninger. Han skrev, at han i princippet
imellem artist og fans. Ruins er
Klara tilbage fra Manchester og
var enig, bortset fra ”Trump-påfundet”,
foret med hjertesorg og vemod,
hjem til Stockholm, efter at hendes
men han syntes også, at kvinder altid
som har kendetegnet både
forlovelse desværre blev brudt. Det
har et ansvar, og at skuespillerne, som
var blevet udsat for Weinsteins overgreb
Klara og Johanna de seneste år.
var ikke noget, der på nogen måde
bare kunne sige nej og gå. Trods en misEn tid, der uundgåeligt har påvar planlagt, og derfor kan man
fornøjet koncertgænger synes søstrene
også tydeligt mærke hjertesorgen,
virket bandets mest rå og ærlige
egentlig, at det var helt okay, at denne
der flyder igennem de sørgmodige
udgivelse til dato. At finde tid til
herre forlod showet. For hvis man har
og dybt rørende sange på det nye
flere oplevelser fører uomtvisådan et kvindesyn, behøver man ikke
album.
steligt til, at der er mere stof at
besøge en First Aid Kit-koncert.
– Man får jo virkelig perspektiv
portrættere gennem musikken.
på ting, som kan være svære at se
Til forskel fra tidligere har de
– Jeg synes, at man må sætte visse
udefra. Specielt efterhånden som
fundet modet til at skrive mere
grænser. Der kommer mange unge
teenagepiger til vores koncerter. Og
man lytter til albummet og kan
dybdegående sange, hvor First
vi vil selvfølgelig stå op for dem og os
finde fragmenter af, hvad man var,
Aid Kit helt transparent lægger
selv. Det behøver vi i den her verden,
og hvordan man følte i specifikke
sjælene frem til fri gennemlytsiger Klara.
perioder. Man ville næsten kunne
ning.
give det til en psykolog, som direk– Vi har en helt utrolig støtte
fra vores lyttere og fans, som
te kunne analysere et og andet om,
har bidraget til, at vi er endt i slags sikker zone, hvor vi
hvad man har været igennem, siger Klara.
føler, at vi kan være helt åbne, præciserer Johanna. Klara
En ruin kan jo ofte være virkelig smuk, selvom den
fortsætter:
faktisk fremstår vandaliseret eller forfalden.
– Men det er altid lidt skræmmende at udgive noget
– Det var præcis det, vi tænkte. Få ting er kulsorte.
nyt, når det, vi har gjort tidligere, er gået så godt. Man
Verden har aldrig været helt sort-hvid, siger Johanna.
håber jo, at folk kan og vil forstå det nye album også.
– Det var meget specielt at skrive sangene i Los
Når man ser på, hvor godt Stay Gold blev taget imod, så
Angeles, når man tænker på, hvordan jeg havde det. Der
håber man, at det samme sker nu. At man ikke, uden at
var så solrigt, varmt og smukt, hvilket gjorde, at man
vide det selv, har mistet det, som man havde.
næsten følte sig helt fortabt. Specielt når man ikke har
Trods deres pause har søstrene Söderberg ikke
det så godt, og på en måde tvinges man af de smukke
trukket sig helt tilbage med et tæppe over hovedet og
omgivelser til at burde have det bedre. Så det var lidt
forsvundet totalt fra jordens overflade. Imens har det
en forvirrende følelse gå rundt med blandt svajende
været vigtigt for dem at opretholde andre aktiviteter.
palmer og strålende sol. Uden at kunne indtage alt på
Blandt andet på livefronten og med de anmelderroste
den måde, som det blev forventet, siger Klara.
hyldestkoncerter til Leonard Cohen på Dramaten – Sve– Det har været en svær plade at lave. Først og
fremmest var det svært at komme tilbage på sporet efter
riges nationalteater i Stockholm.
pausen. Man har jo et behov for at levere over for dem,
– Vi har jo ikke kunnet give hundrede procent slip.
du arbejder med. Det er en svær situation at være i. Det
Men for os var det stadig en meget roligere periode end
bliver meget afslørende. Jeg tror, det var derfor, vi havde
tidligere, da vi turnerede konstant, fortæller Klara.
brug for en pause. Vi vidste, at alt fungerede godt med
– Jeg var faktisk virkelig bange for, hvordan det ville
turnéen og så videre, men det er et konstant pres, der
blive at komme hjem og sætte turnéen på stand by.
hænger over dig, og samtidig skal man tvinge sig selv til
Det var ligesom blevet sådan, man levede, og det var
at være kreativ og skrive sange, siger Johanna.
ligesom den hverdag, vi kendte, siger Johanna.
– Man skal jo hele tiden præstere noget, som betyder
– Præcis! Jeg var også bange for, hvordan det ville
noget for andre end én selv. Samtidig skal værket
blive uden turnéen. Vil folk overhovedet høre på os?
handle om og involvere én selv på et vældig personligt
Kommer folk overhovedet til at købe billetter igen,
plan. Man må have tilpas meget fokus på, hvem man
hvis vi tager en pause? Og store spørgsmål som „hvem
JANUAR 2018

„MAN VILLE NÆSTEN
KUNNE GIVE ALBUMMET
TIL EN PSYKOLOG,
SOM DIREKTE KUNNE
ANALYSERE ET OG ANDET
OM, HVAD MAN HAR
VÆRET IGENNEM.“

er. Så meget at man til sidst bliver træt af sig selv. Som
når man skriver sange og virkelig må ind i den der ”men
hvordan har jeg det”-tankegang hele tiden. Man orker
ikke at tænke på, hvordan man selv har det hele tiden.
Man får snakket og reflekteret over sig selv hele tiden,
men det føles også skønt at slippe det og ikke tænke på
sig selv engang imellem, siger Klara.
Er det presset værd?
– Uden den respons, vi får fra alle vores fantastiske
fans, var det aldrig gået. Absolut ikke. Vi kom til et punkt
i vores liv, hvor det føles som ”okay, det er sådan her, det
kommer til at være. Det er sådan her, mit liv kommer til
at se ud.” For vores vedkommende var det en konstant
cyklus mellem albums og turnéer. Man føler sig en lille
smule som en slave til sidst, haha. Og det var præcis det,
som vi var tvungne til at komme væk fra i et stykke tid.
Imidlertid ved vi også, at vi er ekstremt privilegerede,
fordi vi får lov til at gøre det, vi gør og synes mildt sagt,
at det er fantastisk at få lov til at fortsætte. Men det føles
også nemt som kunstner at komme til at sætte sig fast i
et konstant roterende hamsterhjul, hvor man slider i så
mange år, man kan, til man taber det hele til sidst, siger
Johanna.
– Men som sagt får vi også så meget tilbage. Jeg tror
mest af alt, det handler om at finde en variation i sit foretagende. At man under pauserne kan skabe sig nogle
kreative sysler, supplerer Klara.
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first aid kit

Føler I jer næsten udbrændte?
– Nej, ikke direkte, men det bliver jo ganske svært, fordi
der er så stort et pres udefra. Og der er så mange mennesker,
der er afhængige af os. Eksempelvis vores far, som arbejder
som vores lydtekniker. Hvem skal betale hans pension, hvis vi
ikke gør det? Haha. Nej, men man føler jo et ret tungt ansvar.
Vores koncerter er dog i princippet altid udsolgt, og folk er
så sygt entusiastiske, så det er jo det hele værd! Og det føles
også som om, at vi bare bliver bedre til det, vi gør. Jeg kan
ikke huske sidste gang, vi havde en dårlig koncert. Og det
skyldes blandt andet, at vi har et helt fantastisk publikum.
Det er virkelig en enorm lykke. Man begynder at indse, at folk
faktisk virkelig lytter til os og tager os alvorligt. Vi får og føler
så stor respekt, beskriver Johanna.
– Det er virkelig så forunderligt fint. Og det er noget, som
vi for altid vil sætte pris på. Den kærlighed og energi, som
man aldrig bliver træt af, fortsætter Johanna.

Det nye Amerika
First Aid Kit har altid haft et stærkt romantiseret billede og
en tydelig kobling til mulighedernes land på den anden side
af Atlanten. Et land, som i allerhøjeste grad har omfavnet og
velkommet søstrenes musikalske tilgang, og i mange tilfælde
vel næsten opfattet dem som nogle af deres egne. Men

FLEET FOXES VERSUS FIRST AID KIT
Den 24. januar vender Forst Aid Kit tilbage
på landevejene, når de begynder deres turné
i USA. Koncerterne vender sidenhen mod
Europa og til sidst Skandinavien, blandt
andet en udsolgt optræden i Store Vega 11.
marts. Til sommer bliver det igen højsæson
for festivalkoncerter, hvor blandt andet
Roskilde Festival er et planlagt stop. Selvom
både Klara og Johanna husker deres seneste
koncert på festivalen i 2015, har de om
muligt stærkere minder fra første gang, de
spillede på festivalen.
– Jeg glemmer aldrig, da vi spillede på
Roskilde for første gang i 2009; da vi var
omkring 15 og 17 år. Vi skulle spille en time
og havde kun udgivet en ep. Så vi fik smidt et
Kiss-cover ind i repertoiret, bare for at fylde
tiden ud og give publikum så meget som
muligt for pengene, griner Klara.
– Vi kørte ”I Was Made for Loving You”, for
den havde vi øvet til vores morbrors bryllup
tidligere. Men frem for alt mindes jeg, at
Fleet Foxes skulle spille på en anden scene en
halv time inde i vores show. Så efterhånden
forsvandt publikum fra os for at se Fleet
Foxes i stedet for. Der var måske 10 folk tilbage til vores koncert. Jeg blev så forbandet
vred. Det gjorde så ondt, griner Johanna.
– Men vi ville jo også skride for at se Fleet
Foxes. Så snart vi var færdige, sprang vi af
sted for at se dem. Og så begyndte jeg at føle
”jeg forstår godt, hvorfor I gik,” siger Klara.
First Aid Kit får endnu en mulighed for
revanche på Roskilde Festival. Og denne
gang håber vi ikke, at de skal konkurrere
med Fleet Foxes – som jo faktisk spiller på
festivalen igen i år.
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„USA FØLES
VIRKELIG IKKE SÅ
HOT LÆNGERE.“

meget er hændt, siden drømmene om USA først blev vakt i
Johanna og Klara, deres fremtidsvision om at få ophold i og
succes i Amerika. Et tydeligt voksende mørke har forgiftet søstrenes romantiske billede af landet, hvor et ord som ”mangfoldighed” langsomt er ved at blive visket ud af ordforrådet.
– USA føles virkelig ikke så hot længere. Donald Trump
blev præsident kun et par dage efter, at vi begyndte at
indspille Ruins i Portland. Og det blev omtrent det eneste, vi
talte om i studiet hver dag. ”Hvad fanden har han lavet i dag?
Hvor lang tid kommer han til at holde?” Man har ikke længere
et romantiseret billede af USA, som man havde engang. Nu,
hvor vi har været der, føles det som om, at vi ser meget mere
elendighed og virkelig har fået øjnene op for det skæve samfundssyn, der gør, at deres land kun fungerer for en særlig
række mennesker, siger Klara.
– Men sådan har det jo altid været, siger Johanna.
– Ja. Men før havde man i det mindste et håb. Det er
muligt, at det var naivt, men jeg troede i hvert fald, at landet
var på en bedre kurs. Og nu føles det som om, at alt er vendt,
fortsætter Klara.
– Men på trods af det havner vi altid i en lille boble, når vi
er i USA. Der er ikke rigtigt noget Trump-land omkring os i
hvert fald. Men vi har fået nogle reaktioner. Som dengang vi
lagde et billede op under valget og skrev ”Gør det rette, stem
på hende”. Der fik vi så utroligt mange negative og hadske
kommentarer fra Trump-siden, at vi blev helt chokerede,
fortæller Johanna.
Hvordan føles det at modtage disse kommentarer?
– Jeg tror ikke rigtigt, vi fattede, hvad der skete, og hvad
det betød. Man er blevet lidt vant til, at der foregår så meget
skidt på internettet. Det føles som et ret almindeligt problem
med alt det had, man får på nettet, specielt som kvinde,
forklarer Johanna.
– Men det virkede også for stort og vigtigt til at holde kæft.
Det føles så trist og forfærdeligt, at artister ikke tør ytre sig i
de vigtige sager, fordi de er bange for, hvad folk skal sige og
tænke, siger Klara.
– Det føles som et stort problem, at man føler sig mere
og mere utilpas ved at være klar i spyttet om, hvad man rent
faktisk føler. Vi bliver mere hooked på at skrive flere politiske
sange, eftersom Ruins var færdigskrevet, da alt dette skete.
Det bliver svært at udgå i fremtiden, fortæller Johanna
Hvor får I ellers afløb for jeres holdninger?
– Vi har jo skrevet sangen ”You Are the Problem Here”, som
er en virkelig politisk sang, der bare kom af sig selv. Det var
ikke sådan, at vi satte os ned og tænkte ”okay, nu laver vi en
politisk sang.” Det blev snarere et meget nødvendigt afløb,
fordi vi var så vrede. Men vi får se, hvad der kommer i fremtiden, siger Johanna.
– Det er jo blevet en meget relevant debat nu. Ikke mindst
med MeToo-bevægelsen. Altså hvordan man skal forholde sig
til det som person. Og det bliver jo svært, når man gennem
store dele af sit liv har læst bøger af forfattere, som har vist sig
at være verdens største svin, men samtidig vil man se gennem
fingre med det, fordi selve værket har betydet så meget
og kan stå som en identitet i sig selv. Men det er virkelig så
ekstremt svært, hvordan man skal håndtere det her. Det bliver
vældig kompliceret, da man selvfølgelig ikke vil støtte nogen,
som har ødelagt andres liv, men samtidig værdsætter kunsten
eller værket, som er blevet skabt, forklarer Klara
JANUAR 2018
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gaffa-prisen

STEM TIL GAFFA-PRISEN 2018 NU!
DEN 22. FEBRUAR UDDELES DE EFTERTRAGTEDE GAFFAPRISER ENDNU ENGANG, OG VI HAR BRUG FOR DIN
HJÆLP. TRADITIONEN TRO ER DET NEMLIG DIG, DEN
DEDIKEREDE MUSIKELSKER, DER BESTEMMER, HVEM DER
SKAL HÆDRES, NÅR GAFFA ENDNU ENGANG RYKKER IND
I ODEONS FLOTTE RAMMER. SÅ STEM OG VIND FLOTTE
PRÆMIER OVEN I HATTEN.

STEM PÅ FØLGENDE KATEGORIER
ÅRETS DANSKE UDGIVELSE
ÅRETS DANSKE BAND
ÅRETS DANSKE SOLIST

LÆSERN
ES
PRIS

ÅRETS NYE DANSKE NAVN
Landets ældste og sjoveste musik-prisuddelingsfest fortsætter succesen
fra sidste år, når vi endnu en gang samler den danske musikbranche og de
bedste fans i midten af det ganske land. Efter et legendarisk show i marts
2017 inviterer vi endnu engang til gallafest i Odense, når GAFFA-Priserne
anno 2018 skal uddeles. Vi ser frem til en aften med godt værtskab, uforglemmelige takketaler og ikke mindst eminent livemusik, men vi har brug
for din hjælp, kære læser.
Vi skal nemlig have kåret vinderne, så derfor opfordrer vi dig til at gå ind
på gaffa.dk/prisen, hvor du kan afgive dine stemmer i de kategorier, som
du kan se her på siden. På den måde kan du sætte dit præg på prisuddelingen – der i øvrigt også er kendt som læsernes pris. Juryen består ganske
enkelt af dem, der lytter til musikken:
– Det kan efterhånden godt virke som om, at der er gået inflation i
awards og priser. Musikbranchen står i kø for at hylde sig selv og hinanden. Det fine ved netop GAFFA-Prisen er, at alle nomineringer og alle
prismodtagerere udvælges af læserne. Altså af de mennesker, som nyder,
mærker og bruger musikken til daglig, siger GAFFAs chefredaktør Sidsel
Thomassen.
Sidste år kunne publikum opleve fantastiske optrædener fra Kellermensch, Bisse, Soleima, Katinka, Aksglæde, Turbolens og Simon Kvamm.
Lineuppet til GAFFA-Prisen 2018 bliver offentliggjort løbende.
Sæt dit præg på GAFFA-Prisen 2018: stem nu og vind lækre præmier –
blandt andet billetter til selve showet. Afstemningen forsætter indtil den
1. februar.

ÅRETS DANSKE HIT
ÅRETS DANSKE ROCKUDGIVELSE
ÅRETS DANSKE POPUDGIVELSE
ÅRETS DANSKE URBAN-UDGIVELSE
ÅRETS DANSKE HARD ROCK/METAL-UDGIVELSE
ÅRETS DANSKE ELEKTRONISKE UDGIVELSE
ÅRETS DANSKE LIVENAVN

ÅRETS INTERNATIONALE UDGIVELSE
ÅRETS INTERNATIONALE BAND
ÅRETS INTERNATIONALE SOLIST
ÅRETS NYE INTERNATIONALE NAVN
ÅRETS INTERNATIONALE HIT

DIN STEMME KAN UDLØSE EN AF DISSE FEDE PRÆMIER
Foto: Joeri Swerts
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GAFF
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GAFFA-Prisen 2018
Vind 2 billetter til GAFFA-Prisen
Odeon, Odense 22. februar

SPOT Festival
Vind 2 billetter til SPOT Festival

Roskilde Festival
Vind 2 billetter til Roskilde Festival

STEM NU OG FREM TIL DEN 1. FEBRUAR PÅ GAFFA.DK/PRISEN
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GAFFA-PRISEN 2017
Foto: Magnus Hyltoft

Foto: Jonas Svendsen

Foto: Jonas Svendsen

Foto: Mathias Bak Larsen

Foto: Jonas Svendsen

Foto: Jonas Svendsen
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u2

DEN LANGE, SNOEDE VEJ TIL
SONGS OF EXPERIENCE
DET VAR EGENTLIG MENINGEN, AT DET NYE ALBUM FRA U2 SKULLE VÆRE UDKOMMET LANGT TIDLIGERE.
ALLIGEVEL FIK FANS VERDEN OVER FØRST LOV TIL AT STIFTE BEKENDTSKAB MED SONG OF EXPERIENCE DEN
1. DECEMBER I NU HEDENGANGNE 2017. VI HAR TALT MED FRONTMAND BONO FRA VERDENSBANDET OM
HVEM, HVAD OG HVORFOR ALBUMMET UDKOM MARKANT SENERE END FØRST PLANLAGT.
ORD: BRIAN BOYD FOTO: ANTON CORBIJN

U2 OVERRASKEDE MED udgivelsen af albummet Songs
of Innocence ved et Apple-event i Californien i september 2014. Dengang bekræftede Bono over for mig, at
en af grundene til, at albummet var så forsinket (der var
fem års albumtørke mellem No Line on the Horizon (2009)
og Songs of Innocence (2014) var, at bandet rent faktisk
havde arbejdet på to album på samme tid – Songs of
Innocence og følgesvenden Songs of Experience.
Bono forklarede dengang, at idéen var at tage på tour
med Songs of Innocence og bruge turnéens overskydende timer på at færdiggøre og finpudse Song of Experience. En lignende strategi brugte bandet med stor succes i
forbindelse med skabelsen af Achtung Baby og Zooropa i
starten af 1990’erne.
Vi spoler frem til den første europæiske dato for
Innocence + Experience-touren i Torino i september
2015. Efter showet den aften sad vi i Bonos bil, og han
pumpede sangene fra Songs of Experience-albummet ud
af anlægget.
– Hør lige Edges guitararbejde på den her. Larrys
trommebreak er fantastisk. Det her track har et virkelig
crunchy beat.
Han var meget entusiastisk, imens sangene bragede
ud af højtalerne.
– Hvis jeg fik min vilje, så udgav vi det her album i
morgen, sagde Bono i bilen. Men vi færdiggør de europæiske jobs, og så udgiver vi det i starten af 2016. Det
her er en meget uvant situation for U2. At vi har en masse sange klar allerede måneder inden udgivelsesdatoen.
Nyt album og ny tour i 2016. Hvad kan gå galt?
Well Bono, I udgav Songs of Experience den 1. december 2017 – forholdsvis lang tid efter det egentlig var
planlagt. Hvad skete der og hvorfor?
– Der var både personlige og politiske grunde til, at
udgivelsen kom senere end planlagt. Vi var klar til at
køre med det hele i 2016, men så kom Brexit-afstemningen i Storbritannien i juni og Trumps valgsejr i USA i
november. Verden havde forandret sig. Havde forandret
sig drastisk. De sange, vi havde indspillet, afspejlede
bare ikke de enorme forandringer.
Derudover blev vi også gjort opmærksomme på, at
2017 var 30 års jubilæet for The Joshua Tree, så vi trykke-

de på pauseknappen med Songs of Experience og tog på
tour med sangene fra The Joshua Tree igen.

The Joshua Tree gav inspiration
Hvor anderledes er 2017-udgaven så fra den udgave, der
lå klar i slutningen af 2015?
– På grund af store politiske omvæltninger i verden
i 2016 var vi ikke helt sikre på, at det album, vi havde
færdiggjort, partout var det album, som vi ønskede at udgive. Vi ændrede nogle ting og skrev noget nyt, men selve
kernen i albummet er stadig den samme. Bare bedre.
Så... i stedet for at turnere i 2017 med sange, der blev
skrevet i 2015, så endte I med at tage på turné med et
album i 2017, hvis sange blev skrevet i midtfirserne?!
– Ja, og mærkeligt nok gav The Joshua Tree-sangene
fra 1980’erne, om Ronald Reagan og Margaret Thatcher,
meget mere mening i 2017. The Joshua Tree 30 Tour
hjalp os med at gentænke Experience-albummet. Hvordan vi havde lyst til at ændre det, og hvordan det kunne
blive relevant i denne forandrede verden.
Jeg har det sådan nu, at vi stadig har brug for drømme i nat. Når jeg synger linjerne “Desert sky, dream
beneath a desert sky, the rivers run but soon run dry,
we need new dreams tonight”, så tænker jeg, at det er
sådan, alle har det lige nu med de ting, der foregår i
verden. Jeg synes, både den politiske højrefløj og den
politiske venstrefløj er kørt fast og mangler idéer.
Har albummet draget fordele af at være lagt på is i et
års tid?
– Ja, det tror jeg virkelig. Det er et meget specielt
stykke arbejde. U2’s sange er altid kommet ud som historier. De inkluderer breaking news såvel som nyheder
om, hvad der foregår i vores egne liv, og hvad der foregår i det mere generelle fælleskab. Når verden ændrer
sig, så ændrer du dig også. Vi ville ikke udgive et album,
hvor det lød som om, at vi sang om Y2K-balladen eller
noget i den dur. Noget totalt forældet som det.
På Joshua Tree-touren afsluttede du stort set alle shows
med en ny sang fra Songs of Experience, ”The Little Things
That Give You Away”.
– Det er en kærlig påmindelse om, selvom vi dykker ned
i vores fortid på den tour, så har vi også et øje på fremtiden.

Du har sagt, at den lyriske fremgangsmåde på det nye
album er påvirket af et råd, som du fik af en irsk digter,
Brendan Kennelly, at “du skal skrive, som om du er død.”
– Og det er netop det, vi har gjort. De nye sange kan
bedst forstås som breve, der er skrevet af mig til min
familie, mine venner og folk, der kommer til U2’s koncerter. I den forstand, at det mere er et personligt album
end et politisk album.
Du har også talt om, at du for nylig har haft en meget
alvorlig forskrækkelse på helbredsfronten. Har det bevæget sig med ind i sangene?
– Det er et af de der øjeblikke, hvor intet andet forekommer vigtigt. Hvad vil du sige til de mennesker, du
elsker? Det påvirkede albummets tekster.
Det er ret usædvanligt for U2, at hele fire tracks fra
Song of Experience har været tilgængelige for fans,
inden albummet kom ud i butikkerne. I spillede ”The
Little Things That Give You Away” på touren og har også
udgivet ”The Blackout” og ”Get Out Of Your Own Way”
og singlen ”You’re The Best Thing About Me”. Fortæl lidt
om den.
– Den er inspireret af en aften i Dublin, hvor jeg drak
med en journalist, jeg kender. Vi talte, og han sagde den
her smukke ting til mig: ”Bono, den bedste ting ved dig
er Ali” – henvisende til min kone, Ali Hewson. Så sangen
er mig, der taler til Ali.
En lang række af sangene på albummet er faktisk
breve til folk, jeg elsker – min kone, mine børn, mine
venner. Der er et kærlighedsbrev til USA kaldet ”American Soul” og et kærlighedsbrev til vores fans kaldet ”The
Showman”.
I har allerede annonceret touren for Songs of Experience. Den begynder i USA i maj 2018, og så kommer I
til Europa hen over sommeren. Det er tre U2-turnéer på
næsten tre år!
– Jeg tror ikke, vi kan leve uden at være på tour. Det
kommer selvfølgelig med en pris, og det bliver også
hårdere, men vi har ikke rigtigt et valg. Det er et kick at
spille sangene live.
U2 kører nu på 41. år. Hvor lang tid holder i?
– Vi er ikke kvalificerede til at lave andet. Det her er
det eneste, vi kan finde ud af

SONGS OF EXPERIENCE-TIDSLINJE
SEPT.
2014

APRIL
2015

SEPT.
2015

MARTS
2016

SEPT.
2016

JAN.
2017

SEPT.
2017

DEC.
2017

Bono afslører,
at der findes et
søsteralbum til Songs
of Innocence kaldet
Songs of Experience,
som vil blive udgivet
i 2015.

Imens U2 øver
op til Innocence +
Experience-touren i
Vancouver, Canada,
siger The Edge, at
Songs of Experience
vil udkomme inden
slutningen af 2015.

Bono siger, at
albummet slippes i
starten af 2016.

The Edge udtaler, at
U2 stadig skriver på
nye sange til albummet, og at bandet
“knokler deres røv i
laser” for at få det ud
i 2016.

Adam Clayton siger,
at albummet kommer uden “inden for
seks måneder”.

U2 annoncerer en
seks måneder lang
tour for The Joshua
Tree-albummets
jubilæum, og Songs
of Experience bliver
sat på pause.

Bandet bliver langt
om længe enige om
albummets trackliste
og rækkefølge.
Den første single
”You’re The Best
Thing About Me”
udkommer den 6.
september.

Songs of Experience
udkommer
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„NÅR VERDEN
ÆNDRER SIG,
SÅ ÆNDRER
DU DIG
OGSÅ.“
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DREW

Hvem er hun? Store popsange med masser af kant.
Hvorfor skal du elske hende? Hun har endnu ikke
udgivet noget, men har allerede oplevet enorm
interesse i Danmark.
I løbet af det sidste år har hun været på turné med
henholdvis Alex Vargas og Dúné i hele landet, hvor
hun med sin karakteristiske stemme for alvor har
bevist sit værd på scenen. Foran en fyldt sal gav hun på
Spot sit første liveshow, som var en af de mest hypede
koncerter for et upcoming act på festivalen. Drew beskriver sig selv som et kærlighedsbarn imellem Banks
og Taylor Swift med et gran af Joan Baez.

Foto: Tue Blichfeldt

Foto: Sven Wind, Rasmus Yde

FUGLEFLUGTEN

Hvem er de? Det danske band Fugleflugten spinder,
med deres helt eget take på klassisk shoegaze, indie
rock af bedste skuffe.
Hvorfor skal du elske dem? Lyduniverset bærer præg
af bandets hang til stærke britiske navne som The
Cure og Joy Division, men man finder også inspiration fra postpunkens fandenivoldskhed. Bandet har
senest udgivet deres anden ep Bølgevækker, hvorfra
singlen ”Alt der glimter” har været i rotation på P6.
Hvad kan du forvente? Forvent, at dit kendskab til
Fugleflugten kun bliver større i år.

Hvad kan du forvente? Der kommer musik på gaden
fra Drew i starten af 2018 og ud fra hvad, vi har hørt
på redaktionen, er der rigeligt at glæde sig til.

IDA RED

Hvem er de? Bandet udspringer fra så forskellige steder
som Nordjylland, Sydfyn, København og Nordtyskland.
Hvorfor skal du elske dem? Forskelligheden i
fællesskabet hyldes af Alexandra, Nanna B, Nanna
E og Greta, som alle er både sangerinder, musikere,
komponister og producere. De fandt hinanden, da de
blev room mates på Engelsholm Højskole. Venskaber
spirede, og med hjælp fra den musikalske mentor
Michael Møller smeltede personlighederne sammen
til bandet Ida Red, opkaldt efter en muse og et kvindeligt symbol, der i musikalske sammenhænge er
blevet skrevet mange sange om og til gennem tiden.
Hvad kan du forvente? Hør første single Oh Girl
den 19. januar. En ode til det ubrydelige venskab
og en kærlighedserklæring til kvindelige ikoner og
veninder.

Foto: Darren Skeene

Foto: Alona Vibe

Foto: Jonas Fogh

IRIS GOLD

JADA

Hvem er hun? Jada leverer 00’er-r&b med elektroniske nuancer og organiske vibes.

Hvem er han? Kops er ny dansk, brutalt gyngende og
legesyg pop.

Hvorfor skal du elske hende? Hun voksede op med
70’er-psych, og hippie-modkultur såsom Jefferson
Airplane, The Doors, Mamas og Papas var soundtracket. Sidenhen stod den på Public Enemy, Fugees
og Wu-Tang Clan, hvilket tydeligt kan høres i hendes
lyd. Iris Gold har boet i London og optrådt med store
navne som Miguel, Blur, Taylor Swift og Robbie Williams. Hun er nu klar til Danmark, og første skridt er
singlen „All I Really Know“, der er produceret af Getic
og mikset af Rune Rask.

Hvorfor skal du elske hende? Jada har sin helt egen
stil. En smuk og selvsikker vokal samt en inspirerende
og anderledes autenticitet, som både er til stede i
hendes numre og liveoptrædener. Jada er en af de få
artister, som for alvor har potentialet til at række ud
over de danske grænser og vække opmærksomhed i
det internationale musiklandskab.

Hvorfor skal du elske ham? Velsignet med charmerende knæk i stemmen og fingrene solidt plantet i
stringente synth-linjer har KOPS benene plantet i
house og hiphop.
Han producerer og skriver egenhændigt musikken, har spillet vigtige koncerter i Danmark og udlandet og er ved at cementere den unikke sangskrivning, han tilbyder morgendagens popmusik.

Hvem er hun? Iris Gold blander flower power med
hiphop over catchy pop-toner.

Hvad kan du forvente? Mere musik i løbet af 2018 og
en koncert på årets Roskilde Festival.
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Hvad kan du forvente? Jada har kun udgivet en uofficiel single „Sure“. Rygterne går på, at hun meget snart
udgiver ny musik.

KOPS

Hvad kan du forvente? Han spiller The Great Escape
i England, og der er stor interesse fra udlandets side.
Radioer som både Beats1 og BBC Radio1 har fået
øjnene op for ham.
JANUAR 2018

ET NYT ÅR HAR MELDT SIN ANKOMST. TRADITIONEN TRO HAR GAFFA SAMMENSAT EN
OVERSIGT OVER 12 DANSKE OG 10 INTERNATIONALE BANDS OG SOLISTER, SOM VI TROR
KOMMER TIL AT PRÆGE DET KOMMENDE ÅR. DER ER GOD GRUND TIL AT HOLDE ØJE MED
DEM ALLEREDE NU, FOR DU KOMMER TIL AT HØRE MEGET MERE TIL DEM.
ORD: REDAKTIONEN

Foto: Andreas Haubjerg

Foto: Tobias Rahim

Foto: Rebecca Molina

KÅ

LUSTER

MOLINA

Hvorfor skal du elske ham? Kå har været en del
af grime-kollektivet Sleng, der hurtigt skabte sig
et navn på den danske undergrunds-scene og på
YouTube. Det skaffede dem en optræden på Roskilde
Festival. I 2016 kunne man opleve Kå som feature på
Emil Kruses „Alt for længe“, der blev et stort hit på
P3. Han nåede finalen i DR’s KarriereKanonen med
nummeret „Være sådan her“.

Hvorfor skal du elske dem? Jacob Haubjerg har længe
begået sig som bassist i en række forskellige prominente bands, men i Luster er han selv hovedkraften
bag bandets fængende og kontante indiepop, der
også har en klædelig snert af postpunk. Tjek bare
singlen „Sex Beat“ fra sidste år og prøv selv at se, om
du kan lade være med at rocke med. Inderligt, kantet
og med en fremdrift, der matcher bandnavnet.

Hvorfor skal du elske hende? Molina tager sit publikum med ind i et univers af mørk 80’er-synthpop
med tonsende beats, et skarpt kick og anarkistiske
melodier. Sangerinden udgav sidste år debut-ep’en
Corpus, som anmelderne kastede masser af superlativer efter og fik Elton John til at erklære sig som
fanboy. Han spillede Molinas første single „Salvation“
på Beats 1-radiostationen.

Hvad kan du forvente? Kå udsender sin debut i foråret 2018. Orgi-E fra Suspekt kalder Kås „Være sådan
her“ for ”et hit, sikkert og friskt”.

Hvad kan du forvente? Luster udgiver deres debutalbum i foråret 2018.

Hvad kan du forvente? Forvent at se og høre meget
mere til Molina her i 2018.

Hvem er han? Københavnske Kailash William Chatterjee leverer drømmende produktioner, stærke tekster,
ørehængende omkvæd og melodisk rap.

Hvem er de? Hovedmand Jacob Haubjerg og
kumpanerne Brian Batz, Anders Bach og Morten
Søndergaard.

Hvem er hun? 24-årige Rebecca Molina har hentet
inspiration i 70’ernes synth-scene og blandet det
med sin egen skæve pop.

Foto: Nanna Bernholm Nielsen

Foto: Khanh Lam

TAN

VERA

ZK

Hvorfor skal du elske dem? Duoen kombinerer det
glamourøse og det smadrede. Som hvis man kunne
teleportere sig frem og tilbage mellem Berghain i
Berlin og en strandklub i Miami. Live eksperimenterer duoen med det performative ved at overlade
scenekanten til drag queens. Singlerne „It Will Never
Be the Same“ og „Panorama“ har modtaget masser af
international opmærksomhed.

Hvorfor skal du elske ham? Vera kombinerer
androgyn popvokal, smørblød saxofon og bossa
nova-guitarer med fremtidsrettede elektroniske
beats. I begyndelsen af december udgav Vera sin
debut-ep, Good Job – No Conversation, blandt andet
med debutsinglen „In and Out of Love“, som var P3’s
Uundgåelige og indbragte Vera en måned som „Artist
of the Month“ på BBC Radio 1.

Hvorfor skal du elske ham? ZK er indbegrebet af
gaden og gadelivet. Som han selv siger: „Det er på
disse gader, min historie er startet. Hvor alt det her
tager mig hen, må tiden vise“. Med sit flow, historier
og stemme placerer ZK sig et sted, hvor få rappere
i øjeblikket befinder sig i dansk hiphop. Rejsen for
denne 17-årige rapper fra Ishøj er først lige begyndt,
og det bliver spændende at følge hans musikalske og
personlige udvikling.

Hvad kan du forvente? Flere glitrende og favnende
toner til at sætte kulør på 2018.

Hvad kan du forvente? Mere musik og flere koncerter
fra Vera her i 2018.

Hvem er de? TAN tilbyder et melodiøs, pulserende og
narkotisk dragende eurowave-univers.

JANUAR 2018

Hvem er han? Vera er et af de mest fremadstormende
og relevante skandinaviske producernavne.

Hvem er han? ZK er en unik rapper med en melodisk
tilgang og et tekstunivers i øjenhøjde.

Hvad kan du forvente? Ærlig gademusik i stil med
singlen „Ca Ca“.
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L E W I S C A PA L D I

BILLIE EILISH

IAMDDB

Hvorfor skal du elske ham? Stærke sange med en
solid vokal. Lewis Capaldi er ikke bange for at synge
med følelserne uden på tøjet. Han begyndte at spille
guitar som ni-årig, og som 12-årig gav han allerede
koncerter på pubberne hjemme i Withburn. Capaldi
kan allerede tælle Ellie Goulding, Niall Horan og
Chole Moretz som sine fans, og hans ep, Bloom, er
blevet til i samarbejde med Frank Ocean-samarbejdspartneren Malay.

Hvorfor skal du elske hende? Det unge amerikanske
stortalent formår at jonglere med diverse genrekrydsende virkemidler i sit eksperimenterende
udtryk. Hun har hittet med „Bored“ fra den populære
Netflix-serie 13 Reasons Why, og ep’en Don’t Smile At
Me har imponeret anmelderne med sin blanding af
gode melodier og masser af attitude. For eksempel
er sangen „Bellyache“ skrevet fra en seriemorders
synsvinkel. Der synes kun at være én vej for Billie
Eilish, og det er fremad.

Hvorfor skal du elske hende? Hun har udviklet sin
egen lyd, ”urban jazz” kalder hun det. Gennem det
sidste år har hun udviklet og forfinet den lyd, samtidig med at hun har udforsket sin neo-soul-niche. Fra
hiphopinspirerede trap-beats til chillstep-lyde favner
IAMDDB et bredt spektrum af genrer, og hendes
seneste single, „Leaned Out“, der er blevet til i samarbejde med Inka, er blevet en efterspurgt sag hos dj’s
og på toneangivende radiostationer.

Hvem er han? Skotsk sanger og sangskriver, der
afsluttede sidste år som support for åndsbeslægtede
Rag ’N’ Bone Man.

Hvad kan du forvente? Flere sange og måske også et
dansk besøg her i 2018.

Hvem er hun? Sangskriver på kun 15 år, der trods sin
unge alder allerede har gjort stort væsen af sig.

Hvad kan du forvente? Meget mere musik.

Hvem er hun? 21-årige Diane DeBrito, deraf kunstnernavnet.

Hvad kan du forvente? IAMDDB har allerede udgivet
tre ep’er, og alt tyder på, at der er flere på vej i den
kommende tid.

Foto: XL Recordings

NOT3S

PA L E WAV E S

SMERZ

Hvorfor skal du elske ham? „Addison Lee“ var et stort
hit i hjemlandet i starten af 2017, men siden er der
kommet flere sange til, der beviser, at Not3es har
flere tricks oppe i ærmet. Singlen „Aladdin“ har kun
udvidet fanskaren, og det samme gælder ep’en Take
Not3s, der udkom i november.

Hvorfor skal du elske dem? Pale Waves beskriver selv
deres musik som ”90’er indie-pop smurt ind i reverb
og glimmer”. Bandet består af de to bedste venner
Heather Baron-Gracie på vokal og guitar og Ciara
Doran på trommer. De har opbygget sig et solidt
publikum hjemme i Manchester, men pludselig en
dag fik Matt Healey fra The 1975 øje på dem og tog
bandet med på tour.

Hvorfor skal du elske dem? Kølig, minimalistisk og
stemningsmættet elektronik og lyse, nordiske stemmer i skøn forening. Smerz beviste deres værd på
2016-ep’en Okey, og siden har de kun forfinet deres
udtryk. De har skrevet kontrakt med XL Recordings
og er dermed under samme tag som Adele, Arca og
FKA Twigs. Vi forventer store ting fra pigerne i den
kommende tid.

Hvad kan du forvente? Bandet arbejder for tiden på
sange til deres forestående debutalbum.

Hvad kan du forvente? Mere musik i 2018, duoens
anden ep skulle være lige på trapperne.

Hvem er han? Britisk rapper, der frygtløst blander
afro, bashment, dancehall, hiphop og alt derimellem.

Hvad kan du forvente? Flere sange med alsidigheden
og friskheden i højsædet. Han har selv beskrevet sin
musik med ordene: ”diverse, fresh and dope”. Det er
svært at være uenig.
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Hvem er de? Indiekvartet fra gode, gamle Manchester.

Hvem er de? Norsk duo bestående af Henriette Motzfeldt og Catharina Stoltenberg

JANUAR 2018

SÅDAN GIK DET SIDSTE ÅRS
UDVALGTE

Foto: Stephen Wilson

Foto: Neil Gavin

AKSGLÆDE

THE AMAZONS

Siden vi anbefalede ham,
har han spillet en lang
række danske koncerter og
udgivet den fine ep Fortrudte
Fortielser.

Det engelske rockband udgav
i maj albummet The Amazons, der dog kun høstede to
stjerner her i bladet.

NOAH CARTER

Lovers var et hæderligt
elektropop-debutalbum fra
nordmanden, men heller
ikke så pokkers meget mere.

Brillierede med debutalbummet Couch Dreams
og blev nomineret til P3
Talentet-prisen.

COMMUNIONS
Post-punkerne udgav det roste debutalbum Blue og har
både turneret herhjemme, i
Europa og Japan.

EMIL KRUSE

SUPERORGANISM

Hvem er de? De otte medlemmer i bandet kommer
så forskellige steder fra som England, Australien, New
Zealand og Japan.
Hvorfor skal du elske dem? NME har beskrevet bandet som The Avalanches for en ny generation. Andre
har kaldt dem for en blanding af Pavement og Beck
filtreret gennem Brian Eno. Sandheden er nok snarere, at Superorganism er helt deres egne, smittende
og eklektisk, opfindsom og legesyg pop, der er klar
til at lægge verden for deres i alt 16 fødder her i 2018.
Hvad kan du forvente? Bandets debut rammer gaden
i 2018.

TOM WALKER

Hvem er han? Skotsk singer-songwriter med flair for
fine melodier.
Hvorfor skal du elske ham? Walker er ikke vild med
at blive sat i bås og beskriver selv sin musik som en
blanding af hiphop med lidt blues og pop med et
stænk af reggae. Ud over sin musikalske legesyghed
og fornemmelse for et godt omkvæd har Walker også
ordet i sin magt og skriver troværdige hverdagsberetninger, der føles ærlige og oprigtige.
Hvad kan du forvente? Der arbejdes på en fuldlængdedebut til udgivelse i 2018.

Udgav I Dine Blå og fik fire
stjerner i GAFFA: ”En ep,
der igen mikser pop og melodiøse hiphop-tendenser.”

IAMJJ
Han fik sølle to stjerner for
sin ep, men bedre gik det på
NorthSide, hvor han hev fire
stjerner hjem for sin koncert.

IRAH
Seks store stjerner for koncerten på årets Spot Festival
og fem for debuten Into
Dimensions. Godt fra start!

NORÉLL
Det startede ellers så lovende
for elektropoptrioen, men i
november gik de hver til sit.

OFF BLOOM
De har opnået stor succes
med „Love to Hate It“ og
„Falcon Eye“ og modtog
2018 European Border Breakers Award.

Foto: Ronan McKenzie

PATTESUTTER
Det, man bedst husker er den
hjerteskærende dokumentar,
Det Ka’ Du Ikk, hvor man
mest af alt får lidt ondt af
knægten.

SOLEIMA

NILÜFER YANYA

Hvem er hun? Engelsk guitarbaseret psykedelisk
soul-komet.
Hvorfor skal du elske hende? Godt nok er 22-årige
Nilüfer Yanya vokset op i London, men hendes forældre har rødder i både Irland, Tyrkiet og Barbados.
Fra barnsben er hun flasket om med musik af Nina
Simone, Amy Winehouse og Pixies, og der er spor af
dem alle i hendes egen musik.
Hvad kan du forvente? Nilüfer har udtalt, at hendes
nyere sange kommer til at blive noget hårdere i udtrykket og med en mere punket ”vibe” end tidligere.

JANUAR 2018

YXNG BANE

Hvem er han? Britisk rapper, der formår at kombinere
stramt flow med skønsang.
Hvorfor skal du elske ham? Bane fik en del opmærksomhed for sit vellykkede remix af kollegaen Ed
Sheerans „Shape of You“, men den unge vokalist er
meget mere end det. Han ser stort på genrekonventioner, som man blandt andet kan høre på singlerne
„Rihanna“ og „Froze“, der måske nok tager udgangspunkt i et tidstypisk hiphop-univers, men også byder
på uventede afstikkere.
Hvad kan du forvente? Yxng Bane har meget mere
musik i skufferne, og der er planlagt flere udgivelser
i 2018.

I marts optrådte hun til
GAFFA-Prisen i maj udkom
debuten, og i september fik
hun P3 Talent-prisen.

TURQOISE SUN
Psychpop-talenterne nåede
aldrig at gøre så meget væsen
af sig i 2017, men vi hepper
stadig på dem.

ULTRAMARIN
Duoen spillede en GAFFA-rost koncert på Spot
Festival i foråret og modtog
DPA’s væsktlagspris i november.

ANNA OF THE NORTH

ANNE-MARIE
Hun har medvirket på Clean
Bandits megahit “Rockabye”
Single ”Alarm” er spillet 223
millioner gange på Spotify.

NOAH CYRUS
Cyrus-søsterens debutalbum
er udskudt til januar i år,
men vi glæder os stadig til at
høre det.

NATHAN GOSHEN
Singer-songwriteren har haft
størst succes hjemme i Israel
og har stadig det helt store
internationale gennembrud
til gode.

TOM GRENNAN
Det går støt og roligt fremad
for den unge britiske sanger
og sangskriver, der senest har
fået ros af selveste Sir Elton
John.

KENT JONES
Florida-rapperen har
formået et gøre væsen af sig
og medvirkede sidste år på
Mia Martinas single „Sooner
or Later“.

RAY BLK
Karrieren har taget fart i
løbet af 2017, hvor soulsangerinden blandt andet medvirkede på Gorillaz-sangen
The Apprentice.

RAG’N’BONE MAN
Soul/blues-sangeren har
for alvor markeret sig i det
forgangne år. To en halv
koncert er det blevet til
herhjemme, og i 2018 vender
han tilbage.

MAGGIE ROGERS
Det går glimrende for
sangskriveren, der har fået
fem stjerner her i bladet for
albummet Now That The
Light Is Fading.

NADIA ROSE
Hun cementerede sit store
talent på Highly Flammable,
og der er ikke noget, der
tyder på, at hun ikke bliver
lige så stor som sin fætter,
Stormzy.

ALMA
Den finske popsangerinde
har med „Chasing Highs“
haft sit første top 20-hit i
England
G A F FA . D K
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søren
huss

JEG ER JO I
VIRKELIGHEDEN
BARE GLAD FOR
AT VÆRE DEN,
JEG ER
EFTER EN AFSTIKKER TIL SAYBIA ER SØREN
HUSS TILBAGE TIL DET, HAN SELV KALDER SIN
HOVEDBESKÆFTIGELSE, NEMLIG SANGE PÅ DANSK.
MIDTLIVSVISEN ER HUSS’ TREDJE SOLOALBUM, OG
GAFFA HAR MØDT DEN SYMPATISKE SANGSMED
TIL EN SNAK OM BLANDT ANDET AT FØLE SIG
ETABLERET, TAKNEMMELIG OG TRODSIG.
ORD: MICHAEL JOSÉ GONZALEZ
FOTO: MORTEN RYGAARD
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SØREN HUSS ER netop kommet tilbage til Nyborg efter
en tur til Aalborg, hvor han har optrådt til optagelserne af TV 2’s store juleshow. Alle de optrædende skulle
vælge en julesang at fremføre til lejligheden, men Søren
syntes ikke, der var én, der lå lige til højrebenet, så hvad
gør man så? Ja, når man hedder Søren Huss, så skriver
man da bare én. Det er en glad og tilfreds sangskriver,
GAFFA møder, og hvorfor skulle han ikke også være det?
Han har netop udgivet en fremragende plade. Og Midtvejsvisen udmærker sig ud over at indeholde en række
strålende sange også ved at være blottet for singler og
umiddelbare hits. Noget, Huss bevidst har undgået.
– Nej, på den måde er jeg gået hen og blevet lidt
trodsig. Jeg ved ikke helt, hvor den trods stammer fra,
men det har måske været en modreaktion på min musikkarriere – både med Saybia og mine egne solo-ting. Jeg

SØREN OG TEATRET
Ud over musikken har Søren Huss også betrådt
teatrets skrå brædder. Han har været en del af både
Shakespeare-forestillingen Som man behager og
stykket Bertolt Brechts Svendborgdigte.
– I begge tilfælde blev jeg kontaktet af teatrene, der
spurgte, om jeg ville være med, og det er jeg enormt
glad for. Jeg har lært en masse af at spille teater.
Blandt andet de nuanceforskelle, man kan give
forestillingen, der jo består af de samme replikker
og scener aften efter aften. Alligevel er alle aftener
forskellige.
Har du en skuespiller i maven?
– Det må jeg nok sige ja til. Jeg har spillet ungdoms
teater, og Saybia mødtes også til en ungdomsteatermusical i Nyborg. Så som mange andre forsangere
har jeg en lille skuespillerdrøm, så jeg er meget åben,
når jeg bliver kontaktet omkring teater-ting. Det er
der helt klart en del af mig, der synes er fedt. Teatret
Svalegangen i Aarhus arbejder desuden på en forestilling baseret på Troen & Ingen, og jeg glæder mig
meget til at se, hvad de gør ved den.
Ville du sige ja, hvis du nu blev tilbudt en rolle i for
eksempel noget søndagsdrama på DR?
– Det ville jeg helt sikkert! Om ikke andet så fordi
det ville være en fed udfordring. Og fordi det har
været en drøm for mig på et tidspunkt. Men jeg er
nu altså ikke den store skuespiller. Jeg har godt nok
sagt nej til at være med i Mick Øgendahls Tomgang
– eller, jeg fik faktisk aldrig svaret ham… Jeg var lige
et andet sted.

må indrømme, at der jo nok desværre er en lille smule
arrogance i det. Jeg bilder mig ind, at jeg ved, jeg kan
skrive et hit, og det er der rigtig meget håndværk i. Der
er bare nogle akkordsammensætninger, som radioerne
bliver ved med at synes er interessante, selvom det i virkeligheden er den samme sang, der bliver skrevet igen
og igen. Det er produktionerne, der er forskellige. ”The
Second You Sleep”-akkorderne er jo for eksempel brugt
mere end 200 gange. Der er simpelthen noget manipulation i det at skrive en single, og det bryder jeg mig ikke
om. Det føles lidt som at tale ned til publikum.

Endelig etableret
Hvordan befinder du dig her midtvejs i livet?
– Rent karrieremæssigt har jeg aldrig befundet mig
bedre før. Jeg føler enorm stor ro og taknemmelighed
over de muligheder, jeg har og de ting, der lander på mit
bord. I det hele taget er det jo fantastisk, at jeg stadig
lever af musikken nu på 15. år som udgivende pladekunstner. Jeg føler mig faktisk etableret efterhånden.
Hvornår kom den følelse?
– Den kom for et par år siden. Jeg havde den ikke de
første 10-11 år, selvom vi jo i Saybia startede ud med
at sælge 300.000 eksemplarer af den første plade. Med
nummer to solgte vi 150.000, og nummer tre solgte
50.000, så det har været sådan en fornemmelse af at
være på vej ud.
Gjorde du dig nogle forestillinger om, hvad du så
skulle lave, hvis musikkarrieren var på vej i den forkerte
retning?
– Egentlig ikke. Det, jeg gjorde, var at nedkalde en
pause over Saybia for selv at lave et solo-album. Den
oprindelige plan var, at det skulle være et engelsksproget album, men så skete ulykken, og den ændrede
mit verdensbillede så meget, at min indgangsvinkel til
pladen blev en helt anden. Jeg startede forfra og skrev
nogle helt nye sange, der denne gang blev på dansk.
Og det blev en god plade, som folk tog godt imod. Det
satte noget nyt i gang, men det blev ikke en kæmpe
plade med seks hits. Den var et andet sted, hvor der var
mere ro omkring det, og det var et bedre sted at bygge
en karriere på. Med den plade tog jeg også et valg om
ikke at lefle for radioen ved for eksempel at skære ned
på omkvædene.
Hvad sagde pladeselskabet til det?
– Det var de egentlig meget lydhøre overfor. Jeg havde nogle gode folk omkring mig, der var meget lydhøre
overfor, hvad jeg lavede, så der var stor kunstnerisk
frihed. Og den nye plade har jeg selv betalt, så der er
der ikke andre end mig selv, der har haft noget at skulle
have sagt.
Hvordan er det at være tilbage i det dansksprogede
univers efter afstikkeren til Saybia med No Sound From
the Outside?
– Jamen, det er lækkert, haha! Det her er jo min
hovedbeskæftigelse. At skrive de her danske ting. Det
holder jeg virkelig meget af, så det er dejligt at være
tilbage i den verden.

Taknemmelighed og kærlighed
I pressemeddelelsen til albummet kan man læse, at du
har brugt meget tid på at gå og være vred på dine forældre. Alligevel har de inspireret til sangen ”Guldbryllup”.
Hvordan stoppede vreden?
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LARS SKJÆRBÆK OG CHRISTOFFER MØLLER
– De to har gjort et afsindigt fantastisk job med
pladen. De er enormt dygtige og helt klart det bedste producerteam, jeg har arbejdet med. Christoffer
har produceret både Troen & Ingen og Oppefra &
Ned sammen med mig, og sideløbende har han haft
et samarbejde med Lars, hvor de har produceret
for andre kunstnere, blandt andet Carl Emil og
Michael Falch. Det var et match made in heaven.
Jeg vidste, jeg kunne arbejde med Christoffer, men
at få Lars med om bord med hans gode smag og
kæmpe erfaring med det mere nøgterne udtryk, jeg
har bevæget mig hen imod, har været virkelig fedt.
Jeg har følt mig 100 procent tryg i deres kyndige
hænder.

– Sangen handler om taknemmelighed, og taknemmeligheden har erstattet vreden, hvilket er meget
essentielt i forhold til at finde fred i de konflikter, man nu
engang har haft. Særligt i komplicerede familiesituationer, der har været ætsende helt ind i kroppen. Jeg er jo i
virkeligheden bare glad for at være den, jeg er, og jeg er
den, jeg er, på grund af de ting, jeg har oplevet i mit liv –
inklusive min barndom.
Hvordan var din barndom?
– Den var ikke mørk på nogen måde. Mine forældre
er stadig sammen. Det holdt hårdt, og som barn lever
man i forholdet mellem sine forældre, og hvis det forhold
er mørkt, kan det være enormt ensomt at være barn i
et kuldsejlet ægteskab, der halter. Men når man bliver
ældre og selv får børn, finder man også ud af, at det ikke
er det nemmeste i hele verden at tage sig af sine børn
og samtidig selv leve sit liv, som man gjorde før og have
et hjem kørende. Der er meget at holde styr på, meget
ansvar og mange ting at tage vare på. Man tager ikke
altid de mest hensigtsmæssige valg. Så den udsigt, jeg
beskriver i sangen, er – ligesom alt andet – midlertidig,
og jeg har brug for og lyst til at sætte pris på den, så
længe jeg har den. Jeg har lyst til at være taknemmelig
og føle kærligheden i stedet for den vrede, jeg har følt i
alt for mange år.

Én til én?
I ”Forbehold eller to” beskriver du stemmen som sjælens
ambassadør. Har du det selv sådan, eller står det for
hovedpersonen i sangens egen regning?
– Sangene er jo ikke på den måde én til én, og det
er ikke nødvendigvis mig, der taler gennem teksterne,
men det, jeg mente med det var, at der er en generel
fornemmelse derude af, at det godt kan være, vi lever i
et demokrati, men det kan let føles som om, man har mistet sin stemme i samfundet – en form for tyngde. Man
kan godt definere, hvad der skal gøres og siges, men der
er ikke rigtig nogen forbindelse til kernen af ens væsen
JANUAR 2018

længere. Jeg ser stemmen som mit indres ambassadør,
og sådan går jeg ud fra, at det er for alle mennesker.
Oplever du ofte, at folk tror, der automatisk er én til én
med dig og dine tekster?
– Ja, det gør jeg, det må jeg sige. Særligt efter Troen
& Ingen, hvor det jo var uundgåeligt, at der var en forbindelse til mit privatliv. Der var mange, der opfattede

Oplever du det også med Midtlivsvisen?
– Ja, der er mange, der siger: ”Hvor er det godt, du er
kommet videre.” Og jeg har jo følt de ting, jeg synger om
på for eksempel ”Forbehold eller to”, jeg har haft de ting
i kroppen, men jeg tager dem fra mit private jeg over i
mit kunstnerjeg og skriver sangen. Det er heller ikke den
afklædte mig, der står på coveret, det er sangskriveren

„ D E N U D S I G T, J E G B E S K R I V E R I S A N G E N , E R
– LIGESOM ALT ANDET – MIDLERTIDIG, OG JEG HAR BRUG FOR
OG LYST TIL AT SÆTTE PRIS PÅ DEN, SÅ LÆNGE JEG HAR DEN.“

den som min egen private terapiplade, og det blev jeg
enormt fornærmet over som sangskriver og sanger. Jeg
skrev ikke sådan en plade for at få medfølelse. I virkeligheden fortsatte jeg med det, jeg havde gjort – jeg skrev
sange. Jeg havde bare noget andet at læne mig op ad,
og derfor skrev jeg om det. Hvis man tager sangene, melodierne, akkorderne og ordene og giver dem til hvilken
som helst anden sanger, er der ikke noget i sangene, der
leder hen til mig som privatperson og min historie. Jeg
beskriver følelser. Jeg fortænker ikke folk i at have det på
den måde, jeg synes bare ikke, det er rigtigt.
JANUAR 2018

Søren Huss. Det kan de fleste nu godt skelne imellem,
men der er nogle, der ikke kan.

Sommer, Kvamm og Dickow
Engang i start-00’erne sprang jeg en trommehinde til en
Saybia-koncert, fordi en god ven i kådhed stak sin næse
ind i øret på mig under koncerten. Er du selv nogensinde
kommet til skade i forbindelse med musikken?
– Hahaha! Det nærmeste, jeg kommer på det er vel,
at jeg fik slået noget af en tand på et tidspunkt, hvor jeg
gik ned blandt publikum med mikrofonen, og der blev

slået til min hånd, så mikrofonen røg op og ramte en
tand, men det var egentlig en gammel skade, så det var
bare plastikfyldningen, der røg af. Det må være det mest
markante, jeg har været ude for.
Er der nogle kunstnere, du føler dig særligt beslægtet
med?
– Jeg føler mig beslægtet med min generation af
sangskrivere, så det er folk som Peter Sommer, Simon
Kvamm, Mikael Simpson og Tina Dickow. Det er tydeligt,
at der for mange af os har været et band som Radiohead
inde over som inspiration – og egentlig også Neil Young,
men der er selvfølgelig også mange Neil Young-referencer i Radioheads musik og kompositioner. Af de
internationale kunstnere er det nok Neil Young og Beck,
jeg føler mig tættest på. Men på mine danske ting, der er
mere nordiske i udtrykket, er det lige så meget folk som
Benny Andersen og Povl Dissing.
Læser du anmeldelser, når du udgiver noget nyt?
– Ikke dem alle sammen. Og det er ikke noget, jeg opsøger. Men jeg læser som regel de gode – og også nogle
af de dårlige. Jeg bliver jo nødt til at læse Thomas Treos
anmeldelser. Jeg har fået så mange hug af ham igennem
tiden, man alligevel er han måske den, der har skrevet
den bedste anmeldelse af den nye plade, hvilket er
meget morsomt. Den havde jeg satme ikke set komme.
Så var jeg alligevel ikke ”kronisk akavet”, som han skrev
i den forrige anmeldelse. Men han kan jo selvfølgelig
også ændre sig. Det er jo så subjektivt, hvordan man opfatter musik, og når man så selv er så glad for det, man
har lavet, som jeg er for Midtlivsvisen, er man lidt mere
ligeglad med, hvad andre synes. Så har man ikke brug
for helt samme opbakning udefra
G A F FA . D K
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I S C E N E S Æ T TE L S E

A N S Ø G N I N G 11. J A N U A R 2018
→ Lyd
→ Lys
→ Scenografi
→ Sceneinstruktion
→ Dramatisk skrivekunst

MUSICAL

A N S Ø G N I N G 1 4 . M A R TS 2 0 1 8

S C E N E K U N STN E R I S K P R O D U KTI O N
AN S Ø G N I N G 15. FE B R UAR 2018
→ Ledelse
→ Realisering

DANSEFORMIDLING

AN S Ø G N I N G 2. AP R I L 2018

(2-årig overbygningsuddannelse)

S E M E R E PÅ
D D S K S.D K

UDDANNELSE
STOR GUIDE OM UDDANNELSE , JOB OG KARRIERE

„JEG STÅR OP HVER DAG,
J E G E L S K E R D E T, J E G
GØR, OG JEG GØR DET
STADIGVÆK AF DEN SAMME
GRUND, SOM DA JEG
STARTEDE. “

Foto: Natasja Wind
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UDDANNELSE

KÆRE LÆSER
Godt nytår! Velkommen til et
2018, der forhåbentlig byder på
udfordringer, udskejelser og måske
uddannelse? Et år, hvor Tina Dickows triple-ep A Beginning, A Detour,
An Open Ending kan fejre 10 års
jubilæum og derfor meget vel kan
agere klangbund for dig, der står
midt i et stort uddannelsesvalg. For
som sædvanlig har nationalskjalden
sat ord på det hele for os:
”There’s no answer as big as the
question / There’s no victory as big
as the lesson / You go on and you
see where your detours will take
you to”
I dette uddannelsestillæg sætter
GAFFA fokus på nogle af de veje (og
omveje), du kan gå. Vi har talt med
YouTuberen Kristine Sloth, der har
fundet lykken i en utraditionel karrierevej, og de to kvinder bag podcastserien ”Fries Before Guys”, der
har sat studiet på pause til fordel for
iværksætteri. Vi får også et kig ind
i nogle københavnske containere,
som agerer hjem for mange boligløse studerende, og stiller desuden 20
skarpe spørgsmål til professor Peter
Vuust. Så læs med, bliv inspireret,
lad dig ikke kue og husk:
”There’s no beginning like an open
ending”
God læselyst!
Redaktionen

A LT E R N AT I V E
UDDANNELSER
BLIV SHERLOCK AF DEN
VIRTUELLE VERDEN!

HAR DU HØRT OM
HACKSCHOOLING?

Med en professionsbachelor i IT-sikkerhed kan du
både forebygge og dokumentere cyberangreb,
opklare cyber crime-sager og i sidste ende være
med til at slæbe de kriminelle i retten. Du bliver
nærmest en virtuel kombination af Sherlock
Holmes og en PET-agent, der skal beskytte store
IT-systemer mod cyber crimes. Hverdagens brede
berøring med IT-systemer gør de fleste ting både
smartere og nemmere – men gør samtidig systemer, firmaer og din personlige datasikkerhed
mere sårbar.
Cyber crime er i dag blevet et konkret våben,
og angreb som eksempelvis hacking, DDoS-angreb eller ransomware kan lægge hele firmaer
ned. Med Danmarks allerførste uddannelse
dedikeret til IT-sikkerhed kan du bygge oven på
en datamatiker- eller IT-teknologuddannelse
og nærmest være garanteret job. En rapport fra
Erhvervsstyrelsen slår nemlig fast, at Danmark
i 2030 vil mangle 19.000 IT-specialister. Så stik
piben ind og fat det digitale forstørrelsesglas,
hvis dine interesser går i dén retning.

To unge kvinder fra Aarhus-området har startet
virksomheden Minds of Us, der blandt andet
skal lære andre unge om begrebet hackschooling. Det er et fænomen, hvor man går uden om
det traditionelle uddannelsessystem og bruger
internettet til selv at tilegne sig den viden og de
erfaringer, man har brug for. Mange unge finder
tilsyneladende de traditionelle uddannelsessystemer for forældede og mangler interaktion,
fleksibilitet og selvbestemmelse. Det smarte ved
hachskolerne er nemlig, at man kan tilegne sig
kvalificeret viden uanset geografisk placering og
tidspunkt på døgnet. Mange online uddannelser
tilbyder endda fællesskaber, hvor man kan kommunikere med medstuderende døgnet rundt.
Galt eller genialt?

5 KENDTE DANSKERE MED EN UDDANNELSE
Foto: Rolf Torbøl Sørensen

Foto: Camilla Brændgaard

Foto: Martin Dam Kristensen

RAZZ

AKSGLÆDE

ROSA

JIMMY JØRGENSEN

JAN GINTBERG

Kan du huske Razz? Ham med
”Kickflipper”-sangen fra MGP 2002?
Selvfølgelig kan du det! Rasmus Ott,
som han er døbt, blev i juni 2017
cand.mag. i Æstetik og Kultur ved
Aarhus Universitet – og optræder
allerede som populær børnevært på
Ramasjang.

Det danske musikstjerneskud Aksglæde har en kandidat i Statskundskab fra
Københavns Universitet. I sommeren
2017 modtog han endda en ærespris
for sit speciale ”Kongehusets rolle i
diplomatiet”. Nu går han på Rytmisk
Musikkonservatorium på uddannelsen i Komposition. Sejt nok.

Vidunderlige Rosa fra Den Store Bagedyst 2017 kan andet end at bage kager. Hun startede med en uddannelse
som smørrebrødsjomfru, så blev hun
merkonom i regnskab, så merkonom
i markedsføring, derefter mediespecialist, og nu er hun selvstændig boss.
Hun har nemlig sit eget firma kaldet
H2O Branding, der laver vandflasker
med logo til virksomheder.

Jimmy Jørgensen er både sanger,
sangskriver og skuespiller. Du kender
ham måske fra tv-serien TAXA, fra
Hotel Hunger eller fra succesduetten
”Vent på mig” med Peter Frödin. Han
er faktisk uddannet blikkenslager, så
han har altid nogle praktiske skills
at falde tilbage på, hvis den anden
karriere skulle glippe. Smart.

Den højtråbende og hylemorsomme
Jan Gintberg brugte 10 år af sit liv på
at uddanne sig til landmand på Kalø
Landbrugsskole – primært for at overtage sin fædrene gård. Han besøgte
desuden både USA, New Zealand og
Australien i løbet af sin studietid, og
senere fulgte studier i jordbrugsvidenskab på Landbohøjskolen.
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ELSKER DU
OGSÅ MUSIK?

L Æ S M U S I K E L L E R M U S I K T E R A P I PÅ A A L B O R G U N I V E R S I T E T
M u s i k og M u s i k t e ra pi e r t o fo rs ke ll i g e universit et sud d a nnelser, d er b egge giver d ig mulighe d for at
u d nyt t e d i n kæ r l i g h e d t i l m u s i k i di n ud d a nnelse og i d it fremt id ige a rb ejd e. B egge ud d a nne lse r h olde r til i
M u s i kken s Hu s på A a l bo rg Hav n e f ro n t .
M usi k u d byde r t o l i n j e r : ‘ Al m e n m u s i k’, d er er for d ig, d er ønsker en musik vid enska b elig uddan n e lse , som
b l . a. kval i fi ce re r di g t i l a t u n de r v i s e på gymna sieelle ud d a nnelser, og ‘Po p ulæ rm us ik o g lydprodu ktion’,
d er komb i n e re r f æ rdi g h e de r på e t be st emt inst rument med komp et encer ind en for b l .a . lyd produktion ,
komp os i t i o n , a n a lys e o g fo r m i dl i n g a f mod erne p op ulærmusik .
Se mere p å m u s i k . a a u . dk
M usi k te ra p i e r fo r di g , de r drø m m e r om a t ud nyt t e d ine musika lske og menneskelige evner i e n
s u n d h ed s f a g l i g o g s u n dh e ds f re m m e n d e a rb ejd ssa mmenhæng, hvor d er er fokus p å t il a t skabe kon takt og
rel a t i on er m e d m e n n e s ke r m e d f. e ks . a ut isme, p syk iske p rob lemer, hjerneska d e eller d eme n s.
Se mere p å m u s i k t e ra pi . a a u . dk

N

CO
TAI ER
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UDDANNELSE

DER HAR ALDRIG
VÆRET SÅ MANGE
STUDERENDE
I DANMARK SOM
I DE SENESTE ÅR,
OG HVERT SEMESTER
ENDER TUSINDVIS
AF STUDERENDE
UDEN TAG OVER
HOVEDET PÅ GRUND
AF BOLIGMANGEL.
KREATIVE TILTAG BEGYNDER DOG SAGTE,
MEN SIKKERT AT DUKKE OP I DET GANSKE
LAND, OG ET AF DEM TONER FREM PÅ
REFSHALEØEN I KØBENHAVN, HVOR EN
RÆKKE BRUGTE SHIPPINGCONTAINERE NU
STÅR KLAR TIL INDFLYTNING.
TEKST OG FOTO: OLE LØKKEVIK

HVAD SKER DER, når 65.165 mennesker får besked
om, at de er optaget på en videregående uddannelse
akkurat en måned inden studiestart? Universitetsbyerne
får naturligvis en massiv tilstrømning af unge, håbefulde
mennesker, og den ubarmhjertige kamp om tag over
hovedet begynder. I 2017 resulterede denne realitet i, at
omkring 22.000 studerende manglede studieboliger på
landsplan, ifølge en analyse foretaget af Dansk Byggeri.
Det er især i de større byer, at det akutte boligbehov
opstår. Alene i København mangler der omkring 8.500
studievenlige boliger, og i Aarhus ligger behovet på
omkring halvdelen af dette, hvilket trods alt er bedre.
For siden 2010 er der blevet bygget over 4.000 små boliger på under 74 kvadratmeter i Aarhus, men i samme
tidsperiode er der i København blevet 400 færre boliger
af denne type.
– En stor del af forklaringen er, at der generelt bygges
store lejligheder i København Kommune, og ikke små.
Det er en bevidst strategi fra kommunen, som har
arbejdet målrettet på at tiltrække børnefamilier. De
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fastsatte derfor tidligere et krav om, at lejlighedsstørrelser ved nybyggeri i gennemsnit skal være 95 m2, så de
lejligheder, der blev bygget i kommunen kunne rumme
familier, fortæller Anne Gram, chefkonsulent i Dansk
Byggeri.
Med et stadigt stigende antal studerende og singler i
byerne stiger efterspørgslen på de små lejligheder dog
markant. Også siden 2010 er antallet af studerende,
der er blevet optaget på en videregående uddannelse,
fordoblet i Danmark. Så når boligmarkedet ikke udvides
i takt med den store tilstrømning til studiebyerne,
bliver presset en utiltalende realitet. Boligpriserne, som
allerede er over mange studerendes budget, vil således
stige yderligere.
– Skal udbuddet af små lejligheder på nogen måde
imødekomme den massive efterspørgsel, skal 95m2-reglen fjernes helt. For som det er i dag, er der flere bygherrer og investorer, der gerne vil bygge små boliger, men
for hvem det ikke er en mulighed, fortæller Anne Gram.

Flytbare studieboliger åbner muligheder
Folketinget har dog åbnet for mere fleksibilitet med en
ny planlov, som tillader brug af ubenyttede arealer til
midlertidige studieboliger i op til 10 år. Refshaleøen i
København er et af disse såkaldte ”perspektivområder”,
hvor midlertidige studieboliger må opføres, og hvor
virksomheden CPH Village har søsat idéen om at lave
studieboliger ud af brugte shippingcontainere.
– Grunden til, at vi valgte netop dette byggemateriale
er helt grundlæggende, at containerne kan genbruges.

CPH Village er udviklet efter „design for disassembly“-princippet, som betyder, at boligerne nemt kan
skilles ad og samles igen. Dermed kan vi flytte hele CPH
Village fra Refshaleøen efter 10 år og opføre et Village
et nyt sted, fortæller Christina Fleuron, som er en af
projektets bagkvinder.
CPH Village har planer om at benytte flere af hovedstadens perspektivområder og forventer at kunne bygge
2.500 såkaldte ”flytbare studieboliger” inden 2020. På
Refshaleøen vil der foreløbig opføres 84 containere
med 164 private studieboliger i alt. En bolig er på 20
kvadratmeter og vil koste 3850 kroner om måneden før
boligstøtte for den studerende – som må blive boende,
så længe han eller hun studerer. Her får man sit eget
private space og køkken, men deler toilet, bad og entré
med en anden. Derudover er der fællesarealer til ekstra
features som drivhus, køkken og fællesspisninger for
beboerne.
De 164 flytbare studieboliger er et lille skridt i den
rigtige retning med tanke på det akutte boligbehov i
Danmark, men Anne Gram fra Dansk Byggeri, der har
arbejdet tæt med folkene bag CPH Village om at ændre
lovgivningen, understreger samtidig behovet for permanente boliger.
– Vi synes, det er en fornuftig måde at løse den akutte
boligmangel i København, indtil perspektivområderne
skal i brug. Men det er jo en midlertidig løsning, så der
skal selvfølgelig forsat arbejdes med at bygge permanente små boliger, som er til at betale for studerende,
siger Anne Gram
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ANDREA LARSEN
Alder: 24 år
Studie: Religionsvidenskab
Hvordan har det været at finde en bolig i København?
– Da jeg flyttede til København, lavede jeg det famøse
Facebook-opslag, og to timer efter havde jeg fundet en
kælderlejlighed på Amager. Jeg er nok en af de få, der har
været så heldige. Mange af mine venner er flyttet i mange
omgange og er endt med boliger, som koster mere end
deres SU.
Hvad synes du om containerboligerne?
– Det er en spændende måde at bo på. Jeg tror, det bliver
et fedt fællesskab og kan godt lide idéen om, at det bliver
en ”lille by”. Det er en god måde at få gang i Refshaleøen
på. Nu kommer der liv, der forhåbentlig vil få flere derud.
Det er en lækker location, og jeg kan godt lide, at det
ligger lidt uden for byen, hvor der er mere ro på – frisk
luft og vand i baghaven.
Hvad ser du mest frem til ved at bo
i containerlejligheden?
– Jeg håber, der kommer et godt fællesskab. Mulighederne er gode, når vi selv skal være med til at forme det,
skabe events og egne traditioner. Det er vildt dejligt at
vide, at jeg kan bo her frem til, at jeg er færdig med min
uddannelse.

NINE HEDE MADSEN
Alder: 24 år
Studie: Erhvervsøkonomi og psykologi

Hvad ser du mindst frem til ved at bo
i containerlejligheden?
– Det bliver lidt langt til nogle ting. Mange af mine
venner bor på Nørrebro, men det må man jo tage med.
Størrelsen på værelset er jeg også spændt på. Det er ikke
meget, men på den positive side bliver der mindre plads
at rode på!

Hvordan har det været at finde en bolig i København?
– Jeg har boet i København i tre år og på et tidspunkt
boet tre forskellige steder inden for et år. Nogle gange
må man takke ja til et 10 m2-værelse for 5.500 kr., fordi
priserne er sat sådan. Jeg har været heldig og har boet hos
venner for en husleje på 4000 kr.

Hvilke personlige genstande har du måttet overveje?
– Der er mange genstande, jeg er blevet nødt til at finde
andre steder til. Nogle af mine venner har overtaget dem,
så jeg kan komme og besøge min sofa, mit klaver og mit
spisebord, når jeg har brug for det! Jeg ville hellere selv
haft dem, men det er godt at finde ud af, at man ikke
behøver syv forskellige gryder!

Hvad synes du om containerboligerne?
– Jeg er vild med den langsigtede plan, den bæredygtige
løsning og det fællesskab, som boligerne kommer til at
kredse om. Det er rart at kunne have råd til mit eget sted,
hvor jeg selv sætter rammerne, men stadig er en del af
noget større, hvor vi alle kan være med til at skabe et godt
fællesskab.
Hvad ser du mest frem til ved at bo
i containerlejligheden?
– Jeg glæder mig til at komme i gang med det
bæredygtige projekt, da bæredygtighed, økologi og vores
grønne samfund betyder meget for mig. Jeg håber på at
møde nogle skønne mennesker, som deler disse tanker,
men også, at vi kan danne nogle rammer, der passer alle!
Hvad ser du mindst frem til ved at bo
i containerlejligheden?
– Jeg er helt klart bekymret for støj, men tænker, at alle
har respekt for hinanden. Jeg synes også, at det ligger lidt
langt ude, men til gengæld bor man i dejlige omgivelser
ned til vandet, og i et område, der er ved at blomstre op.
Hvilke ejendele har du måttet overveje?
– Det ville være fedt med en større seng, men i stedet
vil et bord give plads til et sted at læse ved. Jeg elsker at
være i køkkenet og lave mad, så tanken om at flytte ind
til et lille tekøkken var jeg ikke superbegejstret over. Men
de laver et stort fælleskøkken, hvor der kommer større
køkkenfaciliteter og gode løsninger, så man ikke går på
kompromis med noget.
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UDDANNELSE

SELVLÆRT
Kristine Sloth
YouTuber, foredragsholder
og forfatter.

SELVSIKKER
FOR LIDT OVER FIRE ÅR SIDEN SATTE KRISTINE
SLOTH SIG FORAN SIT WEBCAM OG BEGYNDTE
AT TALE OM SIN ENESTE MASCARA – SELVOM
HUN IKKE VIDSTE NOGET SÆRLIGT OM
DEN. I DAG HAR SEANCEN MED KAMERAET
UDVIKLET SIG TIL EN KARRIEREVEJ, OG DEN
18-ÅRIGE INFLUENCER LEVER AF AT VÆRE
FULDTIDSYOUTUBER, FOREDRAGSHOLDER
OG FORFATTER.

STJERNE

ORD: NANNA WESTERGAARD

DER ER EFTERHÅNDEN mange måder at skabe sig en
karriere på. Med de sociale mediers indtog er der dukket
en række professioner op, som kræver personligt engagement, originalitet og en bred viden om den virtuelle
verden, som vi alle er blevet en inkarneret del af. Man kan
sagtens studere sociale medier, og derved opbygge en
basisviden, hvilket nok er forholdsvis klogt, fordi der efterhånden er massiv konkurrence om følgere, subscribers
og likes online. For Kristine Sloth var der dog ikke langt
fra tanke til handling. Så da hun, inspireret af amerikanske
youtubere, besluttede sig for at starte sin egen YouTube-kanal for seks år siden, sprang hun bare ud i det. Vi har
mødt stjernen til en snak om livet som YouTuber og den
alternative, men populære karrierevej.
– Jeg var lidt et mobbeoffer dengang, så det blev ikke ligefrem taget godt imod i skolen, at jeg snakkede med mit
kamera på mit værelse. Men så gik der tre måneder, og jeg
fik flere og flere følgere. Lige pludselig havde jeg 10.000,
og der gik det op for mig, at det var noget, folk syntes var
fedt. Jeg var aldrig rigtig god til sport og fritidsinteresser,
men jeg har altid været god til at snakke, så her var noget,
jeg kunne finde ud af, fortæller Kristine Sloth.
Senere gik hun væk fra webcammet og investerede sine
konfirmationspenge i et spejlreflekskamera, og i dag har
hun over 210.000 følgere. Det er gået fra at være en hobby
til at være et arbejde, og hun tjener penge via de annoncer, der optræder i videoerne foruden de samarbejder, hun
har med diverse brands. Men det er stadig den samme
umiddelbare tilgang, der driver værket:
– Jeg står op hver dag, jeg elsker det, jeg gør, og jeg gør
det stadigvæk af den samme grund, som da jeg startede.
Altså fordi det giver mig et kick. Det er mit fix at sætte mig
ned og filme og lukke mine tanker ud.

30 procent mere foran kameraet
”Ærlig” er et ord, der går meget igen, når Kristine Sloth
taler om sin fremtræden og opførsel på YouTube. Hun går
meget op i at være sig selv, så selvom forskønnende sager
38
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YOUTUBE-UDDANNELSER
YouTubere er selfmade, så det er som
sådan ikke noget, du kan uddanne dig til.
Men disse uddannelser kan lære dig en del
om mediet og give dig et forspring på det
efterhånden eftertragtede marked:
· TV- og Medietilrettelæggelse
· Filmfotograf
· Filmklipper
· Professionsbachelor i Webudvikling
· Multimediedesigner
· Medievidenskab
· Film- og tv-produktionstekniker

„JEG VAR LIDT
ET MOBBEOFFER
DENGANG, SÅ
DET BLEV IKKE
LIGEFREM TAGET
GODT IMOD I
SKOLEN, AT JEG
SNAKKEDE MED
MIT KAMERA.“
som make-up og beautytips fylder meget for hende,
optræder hun også uden makeup i sine videoer, for
denne ”nøgne” side er det ifølge Sloth også vigtig
at vise frem. Alligevel er der ikke altid fuldstændig
JANUAR 2018

overensstemmelse mellem, hvem hun er foran linsen,
og hvem hun er, når hun en sjælden gang imellem
slukker kameraet. For selvom hun lever af at dele ud af
sit liv, så vægter hun også privatlivet, og i sidste ende
er det kun Kristine Sloth, der bestemmer, hvor meget
hun vil dele.
– Når jeg tænder for kameraet, så skruer jeg lige
30 procent op for energien. Og så er der selvfølgelig
private ting, som også er en del af mit liv, men som jeg
ikke har brug for at dele, fortæller hun.
Hvis man følger Kristine Sloth, kan den sidste del
måske være svær at tro på. I sine vlogs (video blogs,
red.) kan man følge hende overalt, både til træning,
hvor hun er svedig og forpustet, hjemme i familiens
skød, hvor hun får serveret kartofler med brun sovs, og
i en af hendes mest sete videoer fra sommeren 2016,
hvor hun snakker med sine følgere om sex. Hun fortæller blandt andet om vigtigheden af at bruge kondom,
men hun åbner også og fortæller om sin egen første
gang. Så hvor går grænsen for, hvad der er for privat til
at blive snakket om på YouTube?

KRISTINES RÅD
TIL YOUTUBE-ASPIRANTER
YouTube er allerede spækket med stjerner,
så det kan være svært at komme ind på
markedet. Her er nogle gode råd fra
Kristine Sloth:
- Du skal ikke tænke: ”Kristine har succes,
så jeg gør bare det samme som hende”
- Du slår ikke igennem, hvis du bare
kopierer de youtubere, du ser op til
- Find din egen niche. Hvis man har noget
specielt at byde på og noget, der måske
ikke er set før, så go for it.
- Vær dig selv og vær ærlig
Du ved, du er youtuber, når…:
Du har et kamera med dig overalt
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UDDANNELSE
Kristine Sloth
YouTuber, foredragsholder
og forfatter.

– Mit kærlighedsliv er en ting, og en anden ting er det
her med at gå i byen og gå til fester, som fylder meget
i en 18-årig piges liv. De ting holder jeg for mig selv.
Selvfølgelig kan jeg komme med mine erfaringer og
rådgive om alkohol, men det er bare meget vigtigt for
mig, at jeg ikke påvirker nogen forkert. Jeg ønsker ikke
at dele noget, som kan have en negativ effekt på unge,
forklarer hun.

Troværdig indflydelse
Tankerne om, hvordan hun påvirker sine unge følgere,
hænger uløseligt sammen med rollen som influencer
– en titel, der er fulgt med YouTube-populariteten. Den
indflydelse, hun har på sine fans betyder, at hun tænker
meget over, hvad hun poster, men det betyder også, at
mange sponsorer gerne vil arbejde sammen med hende.
I år har hun rejst til Kenya med Plan Danmark, hvilket

„DA JEG STARTEDE, ANEDE
J E G I K K E , A T D E T V A R N O G E T,
J E G K U N N E L E V E A F, J E G
GJORDE DET JO KUN, FORDI
J E G S Y N T E S , D E T V A R S J O V T.
DET GØR JEG STADIG.“
blev til video-serien Min tur til Kenya, og derudover har
hun produceret to læbestifter i samarbejde med Gosh
Copenhagen og har lavet videoer med looks fra tøjbutikken Only. Hun er dog langt fra ukritisk i forhold til, hvilke
brands hun gerne vil arbejde sammen med:
– Jeg kunne aldrig finde på at samarbejde med
nogen, som jeg ikke synes er fede i virkeligheden. Det
vigtigste for mig er, at jeg er tro mod mig selv og tro
mod mine følgere. Jeg lever af min troværdighed og min
ærlighed. Forsvinder den, så forsvinder Kristine Sloth
også, for så er det ikke længere ægte. Jeg får rigtig mange henvendelser, men jeg siger også nej til mange, fordi
de ikke er relevante for mig, fortæller hun.
Det er nemlig ikke pengene, der er hendes motivation
for at være youtuber, hvilket hun kommenterer flere
gange. Da hun først startede på YouTube, kendte hun
ikke til særlig mange andre danske YouTubere, men
efterhånden som platformens populartitet er vokset, har
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GULDTUBEN
- I 2015 kom YouTube for alvor
på de danske læber, da Guldtuben
blev afholdt for første gang
- Det er et awardshow, der hylder
danske bloggere, YouTubere og
influencers
- De nominerede er primært
YouTubere, men der er også
kategorier for Snapchat, Instagram
og Facebook
- Kristine Sloth vandt i 2015 for
”Årets Style” og ”Årets Collab”
med Armin
- I 2017 vandt hun ”Årets Reklame” for videoen Min tur til Kenya i
samarbejde med Plan Danmark

det selvfølgelig ændret sig markant. Hendes egen udvikling har dog kun været en naturlig del af en personlig
proces.
– Platformen har ændret sig sådan, at det er blevet til
noget, folk kender til, og folk er velvidende om, at det
også er noget, man kan tjene penge på. Så det er en
pengemaskine for nogle, men da jeg startede, anede jeg
ikke, at det var noget, jeg kunne leve af, jeg gjorde det jo
kun, fordi jeg syntes, det var sjovt. Det gør jeg stadig. Så
er det bare et mega plus, at man kan få lov til at gøre det
fuldtid. Men jeg har også ændret mig, for jeg er blevet
ældre og har fået andre interesser. Det er jo meget
naturligt, det er jo det, der sker med årene.

Mere end et fuldtidsarbejde
Ud over at filme videoer til sin hovedkanal på YouTube
har Kristine Sloth også en anden kanal, hvor hun laver
vlogs – videoer, hvor man kan følge hendes hverdag.
Det er en hverdag, hvor hun holder foredrag, går til

møder, skriver bøger og rejser rundt i landet for at møde
sine følgere og fans. Der er kort fortalt ikke to dage, der
er ens.
– Det med videoerne er jo selvfølgelig en stor del af
mit virke, men det er faktisk ikke det, der fylder mest.
Det er meget vigtigt for mig, at jeg også bruger min
stemme til noget andet. For den er rigtig stor, og jeg vil
bruge den konstruktivt og lærerigt også, fortæller hun,
men samtidig skal man ikke undervurdere, hvor meget
tid det tager at producere videomateriale.
– Det er redigeringen, der tager lang tid. Jeg er den
form for YouTuber, som får en tanke og sætter mig ned
og filmer det 10 minutter efter. Jeg er kendt for at være
meget direkte og ærlig, så du ser mig aldrig lave en
scriptet video. Så kan jeg måske snakke i 30 minutter og
klippe det sammen bagefter, hvis det bliver for langt. Så
det tager syv-otte timer at gøre en video færdig.
Der er altså ikke mange ledige timer i Kristine Sloths
kalender, og selv når hun har fri, kan hun ikke lægge
arbejdet helt fra sig. Netop fordi hun lever af at dele ud
af sit liv. Det kan godt blive kaotisk til tider, og på et tidspunkt kørte det hele med 120 kilometer i timen, og Sloth fik kun sovet fire timer om natten. Hun er dog blevet
bedre til at strukterere sin tid. Blandt andet har hun fået
sig en personlig træner, som hun mødes med en gang
om ugen – for så er
der én kontinuerlig
aktivitet, som skaber
en form for fast rutiBLÅ BOG
Kristine Sloth er født den 13.
ne omkring alle de
januar 1999 i Aalborg.
andre forpligtelser.
– Jeg kan allerede
Hun oprettede sin YouTumærke, at der er
be-kanal den 1. september
mere styr på de
2012.
andre ting nu,
fordi jeg har fået en
Med 210.101 følgere er hun
eller anden form for
en af Danmarks største
rutine. Det synes jeg
YouTubere.
er megafedt. Det har
Hun har udgivet tre bøger,
jeg ikke været vant
senest Både og – og hverken
til de sidste tre år.
enten eller.

Jeg er min egen chef
I november 2017
udgav Kristine Sloth
sin tredje bog Både og – og hverken enten eller, som er en
selvhjælpsbog til teenagepiger. Om alle de forvirrende
forandringer, man møder på vejen mod voksenlivet.
– Nogle gange kan det godt være et pres, at alle
Danmarks teenagere kender mig og har en holdning til
mig. Det er superfedt, men det kræver også en del. Jeg
er jo stadig kun 18 år gammel, og der har været nogle
beslutninger og nogle tanker, som er meget voksne,
som jeg lige har skullet tage ind, og som jeg i virkeligheden måske ikke skulle have haft i så tidlig en alder,
fortæller hun.
I sidste ende er Kristine Sloth dog ikke i tvivl om,
at hun udlever sin drøm. Da hun var færdig med sin
niendeklasseseksamen, og alle de tidligere klassekammerater gik videre til gymnasiet, begyndte hun som
fuldtidsYouTuber.
– Jeg har aldrig nogensinde været god til at sidde på
en skolebænk og rette mig ind efter nogle autoriteter,
der sagde, at jeg skulle læse ti sider til dagen efter. Jeg
har krudt i røven, jeg vil gerne ud og gøre ting, og jeg
vil helst gerne gøre det på min egen måde. Sådan har
jeg sgu altid været. Min egen chef. Sådan fungerer jeg
bedst. Så er jeg helt sikker på, at hvis jeg ikke var blevet
YouTuber, så ville jeg stadig være selvstændig. Og så er
det jo fuldstændig vanvittigt privilegeret, at jeg kan leve
af min hobby
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DANMARKS BREDESTE UDBUD
AF UNGDOMSUDDANNELSER

STX
HHX
HTX
HF
EUD
EUX
IB

Billedkunstlinjen
Skrivelinjen
Design / Arkitekturlinjen
Filmmanuskriptlinjen
Tekstillinjen
Tegneserielinjen

KOSTSKOLELIV
— ALL INCLUSIVE

TIMO, EUD-ELEV:

Jeg valgte EUD Business, fordi jeg
gerne ville have noget med handel
at gøre. En gang i fremtiden kan jeg
godt se mig selv som salgsleder. Hvis
man vil noget, så kan man komme
rigtig langt.

MUSIKALSK
GRUNDKURSUS
– FOR TALENTFULDE MUSIKERE MELLEM 14 OG 25 ÅR
WWW.MUSIKALSKGRUNDKURSUS.DK

TILM

TRINE, EUX-STUDERENDE:
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EUX Business er et super godt
valg, når man ikke ved, om
man vil have en elevplads eller
læse videre. Jeg regner med
at læse videre, da jeg gerne vil
være ejendomsmægler.

ING

Vil du tættere på virkeligheden?
Hvis du hurtigt vil ud i erhvervslivet, så er en EUD Business
noget for dig. Efter kun ét år på skolebænken er du klar til en
elevplads.
Hvis du vil have mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, så skal du vælge EUX.
Med EUX kan blive elev eller læse videre.

Læs mere om uddannelserne
EUX og EUD på knord.dk

REJS UD I DIT SABBATÅR

Hvad er MGK?
MGK er et 3-årigt overbygningskursus
knyttet til en musikskole. Undervisningen
kan foregå over fire år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller
anden skolegang. Formålet med MGK er at
uddanne musikudøvere, som kan stimulere
det lokale musikliv, og at forberede elever
til optagelse på en videregående musikuddannelse.
For MGK Sankt Annæ Gymnasium gælder, at kurset her er et 4 – årigt integreret
gymnasieforløb, og MGK Skt. Annæ hen
vender sig til elever, der starter
i 1. g samtidigt med MGK.

Hvordan er undervisningen?
Statens Kunstråd stiller særlige krav til
lærere, undervisningens indhold, rammerne
for undervisningen m.v., så du er sikker på
at få de bedste muligheder for at udvikle dig
musikalsk.

Hvordan bliver jeg optaget?
Du kan søge optagelse på et af MGK Centrene uanset din bopæl og med mulighed
for at vælge en 2. prioritet, hvis der ikke
skulle være plads på det ønskede center.
Du kommer til optagelsesprøve på det sted,
du søger som første prioritet. Tilmelding til
optagelsesprøve foregår på www.musikalskgrundkursus.dk. Ansøgningsfrist er den
1. februar 2018.

Hvad koster det?
Undervisningen er gratis, men kurset er ikke
SU-berettiget.

Hvor foregår undervisningen?
MGK-undervisningen administreres af
8 MGK centre fordelt i hele landet. Den
undervisning, du vil modtage hvis du optages, kan finde sted både på MGK Centrets
musikskole eller på en anden musikskole
i området, hvor der er tilstrækkeligt med
optagne elever og kvalificerede lærere.

Hvor får jeg yderligere oplysninger?
Du kan få oplysninger om optagelsesprøver,
undervisningssteder m.m. på hjemmesiden
www.musikalskgrundkursus.dk eller ved
at rette henvendelse til det regionale MGK
Center, hvor du søger optagelse.

HER FINDER DU MGK

•

Tag på college i USA eller på
universitetet i Asien eller Latinamerika

MGK Hovedstaden
Københavns Kommunes Musikskole
Staldgade 29, 1699 København V
Tlf.: 3543 7073 Mail: mail@musikskolen.kk.dk
www.musikskolen.kk.dk

•

Rejs ud som frivillig
- vælg mellem mere end 20 lande

MGK Sjælland
Køge Musikskole, Ved Stadion 1, 4600 Køge
Tlf.: 5667 6970 Mail: mgk.sjaelland@koege.dk
www.koegemusikskole.dk // www.mgksjaelland.dk

MGK MidtVest
Holstebro Musikskole
Bisgårdmark 16, 7500 Holstebro
Tlf.: 9742 4600 Mail: musik@homus.dk
www.holstebromusikskole.dk // www.mgkmidtvest.dk

•

Få Global Competence Certificate
som bevis på din interkulturelle læring

MGK Fyn
Odense Musikskole
Danmarksgade 10, 5000 Odense C
Tlf.: 6375 8595
Mail: odensemusikskole.buf@odense.dk
www.odensemusikskole.dk // www.mgkfyn.dk

MGK Nord
Aalborg Kulturskole
Nordkraft, Teglgaards Plads 1, 9000 Aalborg
Tlf.: 9931 4140 Mail: kulturskolen@aalborg.dk
www.aalborgkulturskole.dk
www.talentaalborg.dk

MGK Sydjylland
Kolding Musikskole, Riis Toft 12 a, 6000 Kolding
Tlf.: 7979 1050 Mail: mgksyd@kolding.dk
www.koldingmusikskole.dk // www.mgksyd.dk

MGK SANKT ANNÆ GYMNASIUM
Sjælør Boulevard 135 , 2500 Valby
Tlf.: 5667 6970 Mail: mgk@sag.dk
www.sag.dk

www.afs.dk/over18

MGK Østjylland
Aarhus Musikskole, Vester Alle 3, 8000 Århus C
Tlf.: 8940 9921 Mail: mgk@aarhus.dk
www.mgk-ø.dk

UDDANNELSE
Josephine Kuhn
Nanna Elizabeth Hovgaard
Podcast Fries Before Guys

DRØMMEN
OM EN
PODCAST
ORD: KATHRINE ALBY FOTO: MARIE HALD

JOSEPHINE KUHN OG NANNA ELIZABETH HOVGAARD ER
PERSONERNE BAG PODCASTEN FRIES BEFORE GUYS. PÅ DEN
SIDSTE EFTERÅRSDAG MØDES VI I ET VIRTUELT RUM MELLEM
KØBENHAVN, AARHUS OG AALBORG TIL EN SNAK OM
FORVENTNINGSPRES, UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERDRØMME.
HVORDAN FØLES DET EGENTLIG AT STIKKE EN PIND I
SAMFUNDETS UDDANNELSESHJUL?
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UDDANNELSE
Josephine Kuhn
Nanna Elizabeth Hovgaard
Podcast Fries Before Guys

– JEG GIVER SÅ mange ægte fucks for, hvad jeg laver
lige nu, starter Josephine og griner højt. – Altså, det jeg
mener er, at det her betyder vanvittigt meget for mig.
Vi har så meget på spil. Den følelse havde jeg slet ikke,
da jeg studerede. Det skulle bare overstås. Jeg talte
utålmodigt dagene, til jeg kunne placere mig selv i en
form for uddannelseskasse. Nu kan jeg forklare folk, at
jeg har en bachelor og derfor altid kan tage en kandidat
på et senere tidspunkt. Så bliver folk altid helt lettede på
mine vegne. Så kan de trække vejret igen.
Mens Nanna har taget orlov fra sin pædagoguddannelse på Campus Carlsberg i København har Josephine
valgt ikke at fortsætte på kandidaten i Internationale
Studier på Aalborg Universitet. Uddannelserne er
bogstaveligt talt sat på pause til fordel for iværksætterdrømmen. Podcasten Fries Before Guys kommer
ud til mere end 25.000 danske lyttere med afsnit som
Klamydia-trilogien, En ode til kondomet, Fremtidssnak og
tilværelsens ulidelige lethed, Alle kroppe er gode kroppe
og Angsten længe leve. Ifølge kvinderne er kunsten at
rumme og være nysgerrige på hinanden essensen af
projektet, og de kaster et frigjort projektørlys på alt fra
samfundets forventningspres til kroppens udskillelse
af diverse sekreter. Med udgangspunkt i personlige
erfaringer handler udsendelserne om kærlighed, angst,
feminisme, kropspositivitet, sex, relationer, selvhad, og
om at føle sig lillebitte i et gigantisk univers. – Vi investerer så meget af os selv i indholdet, at Fries konstant
slæber os gennem hele følelsesregistret. Ikke kun på
det personlige plan, men også rent businesswise. På en
uddannelse skal du følge en studieordning og leve op
til formelle regler og normer. I iværksætteri er der ingen
forskrifter, siger Nanna og fortsætter. Det er både det,
som skaber den totale lykke og følelsen af, at du ikke har
styr på en skid.

”Skal du ikke snart have et rigtigt arbejde?”
Selvom Nanna og Josephine med godt ved, at det er
både privilegeret og ilandsagtigt, er frygten for ikke at
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trives med villa, vovse, Volvo og et urokkeligt 8-16-job
et tilbagevendende emne i Fries-universet: – Jeg kan
somme tider mærke, at jeg savner den hverdag og
fordybelse, som mit studie gav mig. Alligevel kan jeg
også mærke, at jeg er så drevet af podcastmediet. Det
her er noget, jeg bliver nødt til at gøre,” beretter Nanna.
Josephine supplerer: – Det er vigtigt at pointere, at vi på
ingen måde prædiker, at alle burde springe ud i iværksætteri. Vi går på kompromis med trummerummens

FRIES BEFORE GUYS
Hvem: 26-årige Nanna Elizabeth Hovgaard
og 24-årige Josephine Kuhn, som mødte
hinanden på Aalborghus Gymnasium
tilbage i 2008.
Uddannelse: Nanna har taget orlov fra sin
pædagoguddannelse, mens Josephine har
en bachelor i Internationale Studier.
Karrierevalg: Iværksætteri med samtalepodcasten Fries Before Guys. Hver
uge nedbryder podcast-duoen tabuer og
restriktive normer i en italesættelse af
glæden, angsten, kroppen, kærligheden,
forvirringen og forventningerne.

tryghed og et blødt SU-tæppe. Jeg var også et halvt år
i Hong Kong i forbindelse med mit studie, hvilket jo er
et kæmpe privilegium. Det kan til tider være enormt
hårdt kontinuerligt at være i frit fald. Alligevel er det
hårdeste, at vi konstant skal forsvare de valg vi tager, og
de tanker, vi tænker. Jeg bliver ofte spurgt om, hvornår
jeg egentlig skal have et rigtigt arbejde. Undskyld, men
hvad er der forkert ved det, jeg laver? Det er trættende

og ret foruroligende, at vi konstant skal stå på mål for
vores beslutninger, blot fordi vi afviger en smule fra
normen og forventningerne. Medmindre du læser til
politibetjent, lærer eller sygeplejerske, kan det være
rigtig svært for omverdenen at forstå, hvad pokker du
egentlig foretager dig.
Podcastmediet vinder langsomt indpas verden over
med USA og Sverige som potente frontløbere. – Vores
venner forstår efterhånden mediet til fulde og dyrker
selv podcasts i alle mulige afskygninger – og så kan
vi virkelig mærke vores lyttere derude. Her føler jeg i
sandhed en form for anerkendelse af og sikkerhed i, at
vi har taget springet. Der er nogen, som både forstår,
efterspørger og støtter op om vores værdier og vores
projekt, siger Nanna.

#Sponsoreretindhold og integritet
Selvom der ligger utallige timers arbejde bag podcasten, følger der hverken en klækkelig indkomst, en
pensionsopsparing eller optjente feriedage med: – For
os handler det lige nu om at knække koden til, hvordan
vi kan tjene penge på det arbejde, vi laver, og hvordan
vi stadig bevarer integritet og troværdighed. Der skal
helt klart flere sponsorting på tegnebrættet, for at vi kan
blive bæredygtige, men det er vigtigt for os, at det hele
stemmer overens med vores visioner og budskab. Vi skal
ikke være aparte reklamesøjler, for det har jo ingen reel
værdi for vores lyttere. Podcasten runder snart 70 udgivne afsnit, og vi har brug for en økonomisk ballast for at
kunne videreudvikle vores koncept og brede universet
ud i den virkelige verden. Vi vil så gerne, samtalesaloner,
debataftener, interviews og meetups med lyttere, og i
takt med, at vi får mere i løn, kan vi også skrue ned for
både børnepasser- og vikarjobbet. Drømmen for fremtiden er jo uden tvivl at få ro, tid og frihed til at udleve alle
vores idéer. At kunne fange en spændende tanketorsk
og følge den til dørs. Hvis vi skal slå håret helt ud, kunne
det være alt for lækkert med vores eget kontor, griner
Josepine. – Det er drømmen!
JANUAR 2018

ÅBENT HUS
FOR 2-ÅRIGT HF
TIRSDAG 23. JANUAR
KL. 17.00-19.00
HF ÅBNER DØRE TIL ALLE UDDANNELSER

UDDANNELSE
har tænkt som det første, at jeg ville beskæftige mig med noget, som jeg syntes
var sjovt.
13. Hvad var din bedste oplevelse på
uddannelsen?
– Den største dag i mit liv tror jeg var den
dag, jeg fik min ph.d.
14. Var du en stræber?
– Jeg var enormt ambitiøs dengang,
og jeg ville både være verdens bedste
bassist, og være den bedste til matematik. Men jeg har altid været god til at
strukturere min tid, og jeg var rigtig god
til at læse op til eksamen, lad mig sige
det på den måde.
15. Hvem har du spurgt til råds om din
uddannelse under forløbet?
– Det tror jeg aldrig, jeg har gjort. Jeg har
sgu altid været temmelig egenrådig på
det område.

TIL
SMÅL
SPØRG
N
SSORE
PROFE

PETER VUUST
Prof essor, Cen ter for M usic in the Brain, Aarhus Universitet.
Grun duddannelse i musik. Ph.d. i Neurovidenska b .
FORTALT TIL: KRISTINA KJÆRGAARD HANSEN FOTO: MADS BJØRN CHRISTIANSEN

1. Hvad ville du være som barn?
– Det ved jeg meget præcist. Jeg ville
være zoolog med speciale i afrikanske
dyr. Jeg ved ikke hvorfor. Det er ikke
noget, der har hængt ved. Senere ville
jeg være musiker. Det fandt jeg faktisk ud
af ret tidligt.
2. Hvor længe gik der fra endt skolegang, til du begyndte på din uddannelse?
– Det gjorde jeg direkte. Jeg var 18 år, da
jeg startede på universitetet med fransk
som bifag og matematik som hovedfag.
3. Hvorfor valgte du den uddannelse?
– Jeg vidste, at jeg ville læse fransk og
matematik. Men jeg vidste også, at hvis
jeg startede med matematik, så ville jeg
aldrig komme til fransk, så jeg startede
med fransk i stedet for. Matematik var
simpelthen det, jeg interesserede mig
mest for - og så musik selvfølgelig.

musik sådan relativt hurtigt på et temmelig
højt plan. Det betød også, at når man havde fri, så gad man ikke rigtigt i byen.
6. Havde du et studierelateret fritidsjob?
– Først og fremmest tjente jeg jo penge
på at spille musik, men jeg underviste
faktisk lidt på handelsskolen i både fransk
og matematik.

8. Ser du stadig nogle af dine studiekammerater?
– Mest dem fra musikinstituttet. De andre
ser jeg ikke så meget, nu er jeg jo inden
for hjerneforskning nu om dage, derfor
er det meget anderledes end fransk og
matematik, så dem ser jeg ikke rigtigt.

5. Var du tit i fredagsbar?
– Nej, det var jeg faktisk aldrig, eller meget
sjældent vil jeg sige. Jeg spillede jo allerede

9. Hvad savner du fra din studietid?
– På fransk havde vi et enormt godt
sammenhold. Det skal også siges, at jeg
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10. Hvorfor synes du, det er vigtigt at
tage en uddannelse?
– Det er et godt spørgsmål. For mange
er det vigtigt at tage en uddannelse,
men nogle kan også klare sig uden.
Det er godt at have en uddannelse for
selvtilliden, men også fordi man opdager,
at man ikke behøver at opfinde den dybe
tallerken.
11. Hvad var dit
første job efter
endt uddannelse,
og hvilke jobs har
du haft siden?
– Mit første job var
som musiker, men
så blev jeg fastansat
på konservatoriet,
og der kunne jeg
være blevet til mine
dages ende, hvis
ikke jeg havde fået
den skøre idé, at jeg skulle være forsker.
Det var efter, jeg havde skrevet min bog
om Miles Davis, at jeg blev spurgt, om jeg
ville have lyst til at lave hjerneforskning.
Nu har jeg så brugt de sidste 15 år på at
bygge et stort center op, hvor jeg har
næsten 40 ansatte.

„JEG VAR ENESTE
DRENG PÅ ÅRGANGEN,
SÅ DER VAR 35 PIGER
OG SÅ MIG
– DET HJÆLPER JO
L I D T PÅ M I L J Ø E T. “

7. Tog du SUlån?
– Nej. Aldrig. Jeg
fik faktisk ikke SU
de første fire år
af min uddannelse, fordi
mine forældres
indkomst var
for høj. Men jeg
har også altid
levet på en sten. Jeg kunne sagtens spise
havregrød i en måned.

4. Hvad var dit favoritfag under uddannelsen?
– Det var kombinatorik. Altså hvor mange
forskellige måder kan man kombinere på.
Musik er jo en form for kombinatorik og på
fransk var det selvfølgelig fransk grammatik, alle andre ville have sprogfærdigheder,
men det var jeg ikke så interesseret i.
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var eneste dreng på årgangen, så der var
35 piger og så mig – det hjælper jo lidt
på miljøet. På musik var der nogle rigtig
fede folk. Men jeg savner selvfølgelig
også friheden til at lære, og gå hjem hver
dag og have lært noget nyt.

12. Har du lagt en karriereplan, eller
har det ene job taget det andet?
– Nej, nej, nej, er du sindssyg, jeg har
aldrig tænkt en ærlig tanke om, hvor jeg
skulle hen. Jeg må indrømme, at jeg har
været så dum i hele mit liv, at jeg altid

16. Hvilke elementer fra din uddannelse bruger du i dit daglige arbejde?
– Det allervigtigste element, jeg bruger,
er logisk tænkning. Matematik er som
regel på et meget abstrakt plan, det er jo
virkelig tankesport på en måde. En anden
ting er evnen til at skrive korrekt dansk.
17. Hvordan holder du dig opdateret
inden for dit fagområde?
– Jeg læser artikler hver eneste dag. jeg
retter mine studerendes papers hver
dag. Det er jo det, der er mit job. Men
det er vigtigt, at der er en vekselvirkning
mellem at læse noget og skrive sine
egne tanker ned, for det er her, man
får sammenfattet tingene, så det bliver
brugbart.
18. Hvis du ikke havde dit nuværende
job, hvad ville du så lave?
– Det er klart, at jeg ikke kan forestille
mig ikke at være musiker, det er simpelthen ikke foreneligt med en tilværelse
for mig. Derfor er det næsten et umuligt
spørgsmål, men jeg kunne sagtens forestille mig at være leder af noget andet
end det, jeg er leder af i dag.
19. Hvilken nulevende person inspirerer dig i dit arbejde?
– Lars Jansson, som jeg har spillet med i
rigtig mange år. Han har en ekstrem evne
til at følge præcis det, han har allermest
lyst til. Jeg er også inspireret af min far.
Han er ambitiøs på sagens vegne og
aldrig på sine egne. Han er også et af de
få mennesker, jeg kender, der er fuldt
tilfreds med tilværelsen, for det møder
man utroligt sjældent i dag.
20. Hvis du skal give et godt råd til
studerende, hvad ville det så være?
– Uh, der har jeg jo en sindssyg liste. Men
det bedste er ”plan your work, and work
your plan”, sagt af en trombonist, jeg
spillede med for mange år siden. Læg en
plan og følg den. På den måde holder du
dit arbejde og din fritid adskilt, og du kan
holde fri, når du holder fri.
JANUAR 2018

VICTOR, STX-STUDERENDE:

På Lyngby Gymnasium arbejder vi
på en anderledes måde. I kristendom
lavede vi en blog, hvor vi skrev indlæg
om Islam. Det lærte jeg rigtig meget af!

HERTIL

SOFIE, HHX-STUDENT:

Jeg valgte HHX, fordi jeg gerne vil
gå handelsvejen. Uddannelsen er
relevant for min fremtid, fordi jeg
godt vil læse på CBS.

OG MERE
KREATIV

Vil du uddannes til fremtiden?
Interesserer du dig for verden omkring dig og vil du have
en uddannelse, som forbereder dig til fremtiden?

Drømmer du om en karriere
i den kreative branche?
Visuel HF kombinerer den toårige HF

Drømmer du om at gøre karriere indenfor erhvervslivet,
så skal du vælge en HHX på Handelsgymnasiet.

og et etårigt visuelt grundforløb på

Vil du gerne tænke innovativt og arbejde projektorienteret,
så skal du vælge STX på Lyngby Innovationsgymnasium.

Læs mere på vghf.dk/visuel-hf

Læs mere om uddannelserne
HHX og STX på knord.dk

Sæt dit
præg på
fremtiden
Bliv ingeniør
på DTU

The Animation Workshop i Viborg.

STX

HF

EUX LANDBRUG

Hertilogogmeget
meget
længere
Hertil
længere

Kom til Åbent Hus
01.03.18
Hent app’en DTU Åbent Hus,
og få mere ud af dagen

ANMELDELSER
★★★★★★
★★★★★
★★★★
★★★
★★
★

mesterværk
fremragende
god
acceptabel
dårlig
juks

Album

„SELV IKKE EN AKAVET
REGGAESAG MED
ALLESTEDSNÆRVÆRENDE ED
SHEERAN OM BORD FORMÅR
FOR ALVOR AT SLÅ SKÅR I
GLÆDEN OVER EN GEDIGEN
GENKOMST AF ET ALBUM“
N . E . R . D, S I D E 5 3

• 2000F
• 21Savage, Offset & Metro Boomin
An Gella
• Corrosion of Conformity
Defecto
Diverse: Danmarkshistorien
Dizzy Mizz Lizzy
Eminem
Paloma Faith
Mathilde Falch
Jacob Faurholt
Charlotte Gainsbourg
Noel Gallagher’s High Flying Birds
• Anders Gantriis
• George Michael
• Halasan Bazar
• Aldous Harding
• Hess Is More
• Keminova Cowboys
King Krule
• Anna Kruse
• Lilly feat. Gilad Hekselman
Lil Peep
Uffe Lorenzen
• Jeff Lynne’s ELO
Marcus & Martinus
Miguel
Van Morrison
N.E.R.D
Randy Newman
• Gary Numan
• Gurli Octavia
• Operation: Mindcrime
Peter Peter & Peter Kyed
Rasmus Seebach
• Sequoyah Tiger
• The Smiths
SpeKtr
• SZA
• To My Green Lands
• Udengrund
Vera
Vessel
• Magnus Vil
Lucinda Williams
Neil Young + Promise of the Real
• find anmeldelsen på GAFFA.dk
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ALBUM A-H

Foto: Agnete Schlichtkrull, DR

AN GELLA

DEFECTO

Perma

Nemesis

Anynines

Prime Collective

★★★★

★★★★

Dystert, kontrasterende electroeksperiment
Eks Oh No
Ono-medlemmet
Aske Zidores første
udspil under navnet An Gella er en
eksperimenterende
affære, og der bydes
på gæsteoptrædener fra bl.a. Cæcilie
Trier og Ribe Domkirke Kor.
An Gellas elektroniske udskejelser er langt fra
lige ude ad landevejen, men hvis man væbner
sig med tålmodighed, er der fine ting at hente
i mange af sangene. Singlen “Game Mother” er
en dirrende, æterisk skæring, hvori en inciterende cello overtager domkirkekorets dystre
og smukke formaninger. En exceptionelt flot
og gribende komposition. Et andet lyspunkt er
den varme, guitardrevne “Ur Not Alone”, der fint
giver modspil til diskanten fra de øvrige sanges
kontante elektroniske præg og er med til at
understrege pladens kontrasterende udtryk.
Perma fungerer for mig bedst, når atmosfæriske korpassager og melodiske synths får
lov at understrege det øre for harmonier, Aske
Zidore tydeligvis har. Som i fine “Image Field”,
hvor strygere og samples smelter sammen i
fornem, følelsesladet forening, og de sitrende
teksturer giver plads til celloens rolige melodi.
Jeppe Søndergaard

Vind i sejlene på album nummer to

DIZZY MIZZ LIZZY

PALOMA FAITH

Livegasm!

The Architect

Sony Music

Sony Music / RCA Records

★★★★

★★★

Toptunet rocktrio på sejrstogt

Paloma Faith ville lave en politisk plade,
men fejlede
Britiske Paloma
Faith er kendt for sin
retro-soulede vokal
og sine bombastiske
ballader som ”Only
Love Can Hurt Like
This”. I forbindelse
med Faiths fjerde
album, The Architect,
udtalte hun, at hun ville gå i en mere politisk
retning, og at hun ikke ville skrive mere om
kærlighed.
Samuel L. Jackson starter da også albummet
med en gang spoken word på ”Evolution”, med
linjer som: ”What are you waiting for? Do not
be fearful of evolution/The time is now”. Efter
den et minut og fem sekunder lange monolog
stopper alt, der har med politik at gøre desværre på The Architect. Singlen ”Guilty” skulle ifølge
Paloma Faith handle om Brexit, men lyder som
så mange andre af hendes storladne ballader,
med helt Bond-esque strygere. Og i den mere
upbeat ende af spektret har vi eksempelvis
”Kings & Queens”, der lyder som popgruppen
Haim til forveksling.
Paloma Faith lyder som sig selv på The
Architect, hvilket er helt i orden. Men hendes
intention om at skrive en politisk plade faldt
til jorden, og der er ikke megen nyskabelse på
dette fjerde album. Sara Elisabeth Nedergaard

På livealbummet
Livegasm! er det lidt
uventet de nye sange, der står stærkest.
De fremføres med
en sammenbidt
koncentration og
kommer til fulde
til deres ret som
knivskarpe og bidske rocksange med en tung
og vuggende bund. Det er lidt af en fryd at høre
turboen sat til på ”Love at Second Sight” og så
lade det løsne lidt op i melodien på ”Brainless”.
Livegasm! byder bevidst på en blanding af
nyt og gammelt, og alle de store hits er at finde
på indspilningerne, hvor de fleste stammer fra
Roskilde Festival. Her er trioen tydeligvis på
hjemmebane, og som det vintageorkester, de
trods alt også er, har de fulgt den gammeldags
formel for liveindspilninger, hvor fællessang
og publikumshujen er mikset helt frem i lydbilledet. Det ødelægger lidt fornøjelsen ved
de fortræffelige ”Barbedwired Baby’s Dream”
og ”Waterline”, mens det kammer helt over på
”Love Is a Loser’s Game”.
Livegasm! er dog en fortræffelig dokumentation af et band, der har genfundet energien og
tilmed kan spille på nye strenge. Jan Opstrup
Poulsen
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Andet udspil fra
det københavnske
heavy metal-band
Defecto ser de fire
teknisk overlegne
musikere hæve
barren betydeligt på
stort set alle fronter.
Det betyder også, at
de på Nemesis adresserer mine primære forbehold i forhold til deres lovende debut Excluded
fra 2016. For det første er kompositionerne
stærkere, hvilket „Endlessly Falling“ er et ypperligt eksempel på. Tyngden i versene baner vej
for et majestætisk omkvæd, som bestemt er et
albumhøjdepunkt. Den over syv minutter lange
albumafslutter Ascend to Heaven er et andet.
Den korte, kompakte Savage rider af sted
i gyngende galop og er et eksempel på, at
Defecto også er ved at finde deres eget ståsted
stilistisk. Defecto varierer deres semiprogressive
power metal og er ikke bange for at bevæge sig
uden for det episke og storslåede, selvom det er
her, de fleste stik tages hjem. Det er naturligvis
en smagssag, men jeg finder, at anvendelsen
af keyboards nogle steder kammer over, og
tangenterne truer med at overtage lydbilledet
og suge mandskraften ud af musikken. Bortset
fra det er Nemesis et stort skridt frem. Keld Rud

LÅGSUS
Danmarkshistorie
DR P3

★★★★★
Mere dynamisk og dansabel Danmarkshistorie skal man lede længe
efter
P3-værterne Nicholas Kawamura og Pelle Peter Jensen har i løbet af det
forgangne år bedt en række prominente danske kunstnere om at fortolke et stykke af Danmarkshistorien. Det er der kommet en absolut vellykket håndfuld sange ud af.
Suspekt og Shaka Loveless’ favntag med den del af konsekvenserne af at være krigsførende
nation, der handler om de hjemvendte soldater, er uhyre vellykket.
Fallulahs „Solarium“ er en flot og energisk popsang med solen og offeret i centrum. Et fængende
melodisk udstyrsstykke, som vi har lært at forvente det af den sprudlende sangerinde.
På „Blodsukker“ beskriver Raske Penge slaveoprøret på De Dansk Vestindiske Øer, og det lykkes
forbilledligt med musikalsk fremdrift og en ordrig tekst at levere en decideret historisk fortælling,
man kan danse til, samtidig med at man får stof til eftertanke.
Benal tager udgangspunkt i vikingernes bersærkergang på deres hæsblæsende bidrag til foretagenet, og Benjamin Hav viser, at han nok er den eneste rapper herhjemme, der med stor autoritet
kan levere linjer som ”Det her er John Mogensen på en knallert, halv flaske snaps, mens himmelen
kalder, hvor gammel ka’ man være, når man ikk’ har nogen alder?”
Fremtiden er i fokus på Nik & Jays „Alien“, hvor de to verdensmænd ser med bekymring mod
horisonten og frustreres over den materialisme, der tager fokus fra de virkelige problemer, vi burde
bakse med herhjemme. ”Storbyboer, storforbruger” rimes der reflekteret, og hvis sangen her er
indikator for duoens fremtidige formåen, er der gode ting i vente.
Mere dynamisk og dansabel Danmarkshistorie skal man lede længe efter. Michael José Gonzalez

Foto: Brian Kelly

EMINEM
Revival

Universal Music / Interscope Records

★★★
Er tiden løbet fra Eminem?
På det minimalistiske, Beyoncé-gæstede åbningsnummer, ”Walk on
Water”, undrer Eminem sig råbe-rappende over, hvorfor hans seneste
par udspil ikke har nået samme status som mandens første tre, ikoniske
indtog på hiphopscenen. Svaret på det spørgsmål demonstrerer han desværre så udmærket på
Revival, der mange steder knækker under vægten af himmelstormende og fantasiløse stadionhiphop-omkvæd, dovne samples (”I Love Rock N Roll”, really?!) og ligegyldige gæsteindslag fra stjerner
som Pink, Alicia Keys og Ed Sheeran, hvor særligt sidstnævnte ihærdigt forsøger at vise, hvordan
man får sine lyttere til at gabe kæberne af led. Hvorfor ikke få nogle rappere ind, Em? Lidt modspil
og ping pong kunne måske styrke kreativiteten.
Eminem vil gerne både være rigtig voksen og følsom på sange som ”Tragic Endings”, fine og
ærlige ”Bad Husband” og ”River”, men samtidig vil han også gerne være tossede gamle Slim Shady
på mordfantasien ”Framed”, hovedrystende håbløse ”Heat” og ”Offended”. Selvom noget af det
da er meget sjovt, og man bestemt ikke kan fornægte, at mandens evner som rimsmed stadig er
skarpslebne, får det unægteligt Trump-angrebet ”Like Home” og italesættelsen af den racisme, der
stadig lever i bedste velgående i USA (”Untouchable”) til at klinge mere overfladisk, end de tydeligvis er tiltænkt.
Eminem har stadig noget på hjerte, og han har stadig evnerne til at få det ud på fornuftig og
endda sine steder imponerende vis. Efter endt lytning fremstår Revial imidlertid rodet, halvhjertet
og ufokuseret snarere end det kreative comeback, man havde håbet på. Michael José Gonzalez
JANUAR 2018

NOEL GALLAGHER’S
HIGH FLYING BIRDS
Who Built The Moon?

Playground Music / Sour Mash

★★★★
Eureka! Noel G betræder nye musikalske stier med succes
Hvor lillebror for et par måneder siden gik svengali-vejen på sit album, er
den mest markante nye (med)spiller hos Noel Gallagher producer David Holmes. Han har skubbet
Noel ud af hans comfort zone, og denne tredje runde Flying Birds er klart hans mest nyskabende.
Ever. Der er nye stilarter, flere effekter og steder, hvor den gamle Manchester-ræv virkelig overrasker.
Åbningsskæringen ”Fort Knox” tilbagehenter noget af den inspiration, Kasabian i tidens løb har
hentet hos Oasis. Det betyder inciterende trommer, synth-flader og et pågående elektronisk beat.
”Holy Mountain” lyder som et miks af ELO og Plastic Bertrand med et snert af Ricky Martin-“klassikeren“ ”She Bangs”. Ikke just dårligt, bare virkelig… spøjst. ”She Taught Me How to Fly” har lidt
samme drive, men en smule mere dæmpet og elegant.
”Be Careful What You Wish For” hinter Beatles’ ”Come Together” og lyder også i retning af de
senere Oasis-numre, hvor Noel var på vokal, men også lidt kedeligt i sit tunge beat. ”Black and White
Sunshine” lyder også klassisk, og man får her virkelig følelsen af det kompetente band, Noel Gallagher har med sig. På ”Love is the Law” giver de den også 60’er-gas og leverer albummets stærkeste
omkvæd.
De to ”Wednesday”-mellemspil er filmiske, men tilfører ikke albummet det helt store. ”The Man
Who Build the Moon”, hvor Holmes virkelig svinger pisken, er til gengæld en episk gang Noel-Noir på
noget, der kunne være et godt bud på et kommende James Bond-tema.
Det er ikke alt sammen lige i skabet, men det er et ambitiøst udspil fra Noel Gallagher. Storebror
tager dette sæt. Kristian Bach Petersen

CHARLOTTE GAINSBOURG

HALASAN BAZAR

Rest

Burns

Warner Music / Because Music

Requiem Pour Un Twister

★★★★★

★★★★

Dansabel sorgbearbejdelse fra den
franske muse
Rest er skrevet med
den franske houseproducer SebastiAn,
efter Gainsbourgs
søster Kate Berry begik selvmord i 2013,
og trods de tunge
emner i Gainsbourgs
tekster er musikken
præget af dansabel, funky, fransk elektro-house. På den mesterlige åbner ”Ring-a-Ring O’
Roses” tilføjes mørke strygere, der går igen på
det lange disko-mareridt ”Deadly Valentine”.
Titelnummeret, skrevet med Guy-Manuel de
Homem-Christo fra Daft Punk, minder (skægt
nok) om samme bands rolige stunder på
hovedværket Discovery, mens ”I’m a Lie” giver
associationer til St. Vincents senere albums,
komplet med anarkistisk guitar. På ”Songbird
in a Cage” dukker Paul McCartney pludselig op
og leger house-gud, mens den afsluttende ”Le
Oxalis” tilføjes Groove Armada-influerede beats,
med acid bongotrommer.
Gainsbourg stønner og synger skiftevis
fransk og engelsk gennem hele pladen, og
hendes vokal står perfekt til lydfladerne, der står
et sted mellem Justice og John Carpenter. Dette
album er et eksempel på, hvordan man rent faktisk gør popmusik interessant. Simon Heggum

Hyggelig, holistisk henkastethed

JANUAR 2018

Halasan Bazar serverer med deres fjerde
udspil en ret, de
fleste folkpop-kyndige har smagt før.
Burns repræsenterer
et finurligt, lettilgængeligt univers,
hvor den melodiske
enkelhed trumfer eksperimentelle udskejelser,
og hvor tilbagelænede vokalharmonier er rettesnor for et bredt og organisk lydbillede.
Det smager lidt af Fleet Foxes hist og her,
bl.a. i singlen “Honest People”, der åbnes med
akustisk guitar og en (selvfølgelig med overlæg)
halvfalsk korharmoni. Folkjargonen videreføres
i ”Get Sick and Die”, der præges af et herligt
ukrukket guitartema, inden sangen afbrydes
af et legende strygerintermezzo. Føromtalte
vokalharmonier får frit spil i “Freak”, mens “The
Comedown” leger en smule med harmonikken
og dog alligevel lægger sig fint op ad den
udstukne kurs.
Der serveres ikke nybrud og kradses kun
sporadisk i den pæne overflade, men som
albummet skrider frem, er det ikke svært at
bevare appetitten på de fine sange, som fremstår velovervejede og hyggelige. En henkastet
smagfuld affære udført med kyndig hånd.
Jeppe Søndergaard

MATHILDE FALCH

JACOB FAURHOLT

Som børn på ny

A Lake of Distortion

Eget selskab

Raw Onion Records

★★★★

★★★★

Mathilde Falch tager opgøret med
dæmonerne
Mathilde Falch har
alle dage været
drevet af stærkt personlige sange, der
også har antaget en
uforsonlig karakter.
Misbrug og kampen
med dæmonerne
har været en drivkraft hos sangskriveren, samtidig med at det
har udgjort en destruktiv kraft i hendes eget liv.
På sit fjerde album Som børn på ny lyder
hun helt afklaret og med en ny ro i sjælen. De
hårde angreb er erstattet af forsoning og troen
på, at det kan lysne. Men det er så ikke den
musikalske tone på albummet, der er rugende
og mørk med et køligt sus over melodierne. Det
underbygger til gengæld følelsen af at slippe
fri af mørket.
Og der er da også glæde at finde hos sang
skriveren, som i kærlighedserklæringen ”Lad
det boble”, der vel kan karakteriseres som klassisk Mathilde Falch. For den ihærdige sanger og
sangskriver har efterhånden skabt sig et publikum ved at være derude på de små spillesteder.
Med fire album på bagen er hun ved at være en
etableret artist, og Som børn på ny er også lyden
af en sangskriver, der efterhånden har fundet
sig selv, men formodentlig allerede er på vej
videre. Jan Opstrup Poulsen

Charmerende lo-fi
Sangskriver Jacob
Faurholt præsenterer på sit sjette
soloudspil en samling lo-fi skæringer,
hvoraf de fleste er
optaget i Faurholts
eget soveværelse.
Der er da også en
minimalistisk stemning over hele foretagendet,
og det virker ikke her som om, der er tale om
minimalisme som et mål i sig selv, men at den
simple lo-fi lyd ganske enkelt er en indgroet
facet i det slørede, skrattende univers.
Der er noget tiltrækkende ved den umiddelbarhed, A Lake of Distortion udstråler. Det
er en smule upræcist og lidt rodet, men på en
meget ægte og ikke-påtaget måde. Titelsangen er et godt eksempel herpå. Den har lidt af
David Bowies “Heroes” over sig i forhold til sin
fremdrift og vildskab. Omvendt er den fåmælte
“Shock Me” med sit simple anstrøg et fint lille
afbræk fra de skrattende lydflader.
Alt i alt har Jacob Faurholt her begået et ret
så stemningsfuldt album. Hvad enten det er i
en sjæler som “Empty Room” eller ved uptempo-skrat i “Go”, er det hele altså ret charmerende
og uprætentiøst udført. Jeppe Søndergaard

GAFFA anbefaler / Undenrigs
skiver, der i de sidste tre måneder har sendt GAFFA på H trip

BJÖRK

ROBERT PLANT

Utopia

Carry Fire

Playground Music
/ One Little Indian

Warner Music /
Nonesuch Records

Albummet
dyrker lige fra
første fuglefløjt
positivitet og
kærligheden. Som
det har været tilfældet på de foregående plader
er der ladet hånt om enhver idé om hitpotentiale, og det giver albummet og den verden,
den så succesfuldt fremmaner, mulighed for at
spire frem i sit eget tempo og manifestere sig
mere markant for hver gennemlytning.

Med det her hold
musikere kan Plant
tydeligvis finde ind
til essensen af alle
inspirationskilder
for at finde de helt rigtige farver til sin personlige pallette: Dramaer skabt med enkle dybe
flygelanslag. Rockstrukturer sænket i luftig elektro-jazz. Eller afslutningens elegantier-soul med
kulsort stemning. Sublimt! udspiller sig hélt på
Plants betingelser. Uden fortidens båse. Og gør
fortsat ham og hans gruppe smittende relevant.

JESSIE WARE

WOLF PARADE

Glasshouse

Cry Cry Cry

Universal Music /
Island Records

Playground Music
/ Sub Pop

Ikke to sange
er ens på Glasshouse, der giver
associationer til så
forskellige navne
som Miguel og Sade, men mest lyder som sig
selv. Det virker som om, Jessie Ware har givet
sig selv lov til at lege igennem i samarbejde
med sangskrivere og producere. Resultatet er
interessant og nyskabende.

Det vrimler med
medrivende
omkvæd, livlige
guitarer, synths
og trommer,
og indierockerne understreger med værket
snildt, at de mestrer et udtryk, der både er
komplekst og til at forholde sig til. Det hér
er en komprimeret og gennemtænkt, men på
samme tid eksplosiv energi-udladning af den
mest udtryksfulde slags.

G A F FA . D K
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LIL PEEP

MARCUS & MARTINUS

Come Over When You’re Sober, Pt. 1

Moments

Metronome Records

Sony Music/RCA Records

★★

★★★

Emo-rappens tragiske endeligt

Børn skal huske at være børn og synge
mindre om kærlighed
Det er fem år siden,
Marcus & Martinus
vandt det norske
børne-MGP. Og de
15-årige tvillinger
har selvfølgelig en
gigantisk fanskare i
den yngre del af verdensbefolkningen,
som elsker EDM-pop à la Justin Bieber.
De helt store sejl er da også sat ind for at
fremme Marcus & Martinus’ karriere: Dette
tredje album er blevet produceret af folk bag
hits for stjerner som Bieber, Lady Gaga og One
Direction. Det er derfor 10 enormt velproducerede numre, vi får præsenteret på Moments. Og
det er fint og sødt og dansabelt og enormt ensformigt. Og så er det altså bare lidt akavet, når
to meget unge teenagere ikke rigtigt synger
om andet end kærlighed – det kan godt være,
at der er masser af fisse i popstjernelivet, men
deres erfaringsniveau må da være begrænset til
ikke at kunne udfylde 10 sange.
Hvis jeg tager gammelkonebrillen af, er det nu
også meget sødt. Og når en af drengene rapper
på ”One Flight Away” husker man på, at det er to
talentfulde børn, vi har med at gøre. Og åbneren
”Make You Believe In Love” fik mig da til at rykke
lidt rundt i stolen. Sara Elisabeth Nedergaard

Lil Peep var seneste
skud på stammen af
post-emo-rappere
som 21 Savage og
især Xxxtentacion.
Med umiddelbar
succes på især
Soundcloud var
Lil Peep én af de
kommende personligheder fra denne nye
generation af artister, der trak mere på navne
som Blink-182 og Linkin Park end Jay-Z og Nas.
Men en overdosis stoppede på tragisk vis hans
korte liv i en alder af 21 år.
Tilbage står den syv numre lange udgivelse, der viser den unge rappers vision for
post-emorap: med afsæt i Cobains reaktion på
verden i grunge-dagene, skramlede guitarer
og trommemaskiner kombineret med en stor
mængde stoffer kommer Lil Peep ikke ud af sin
lyserøde seng.
Døden og flugten ud i stofferne ligger først
for i teksterne, mens grunden til selvhadet og depressionen konstant henvises til ekskærester som
på den skramlede og grufuldt sungne “Awful
Things”. Lil Peep rummer ikke de sarkastiske greb
fra Cobain eller Xxxtentacions finfølsomhed. Problemerne er tydeligvis reelle nok, men musikken
forbliver overfladisk og uden poetisk dybde, som
på “U Said”: “Sometimes life gets fucked up, That’s
why we get fucked up”. Anders Hjortskov

KING KRULE
The OOZ

Playground Music / XL Recordings

★★★★★★
Hypnotisk stemme og magisk produktion
Archy Marshall er 23 år. Under aliaset King Krule er han sanger, sangskriver og producer. Når man googler ham for at finde ud af, hvilken slags
musik han spiller, kommer der blandt andet følgende op: Punk-jazz,
triphop, dark-wave, post-punk og jazz-fusion. På sit seneste album har han skabt noget helt eget.
Lad os kalde det Krule-jazz. The OOZ er en krævende, lang og givende plade.
Gennem 19 sange får man et indblik i et ungt og forvirret liv. Man får en mangfoldig musikalitet
at høre og en formidling, som gør én både bevæget og skræmt.
Han åbner med en af albummets stærkeste sange, ”Biscuit Town”. Fingerspil på guitar og kløgtige
vers, som bygger på enderim: ”Fuck, that’s Coca Cola as TV sports the Olympic Ebola / I think we
might be bipolar.” På ”The Locomotive” hører man dystre skoleklokker og en plaget King Krule, som
nærmest skriger i smerte.
Plaget er han også på ”Lonely Blue”. Han indfanger følelser som ingen andre. Han er så ensom, og
man tror på det. Det har ikke noget at sige, om det er for sangens skyld eller ej. Han er en Oscar-værdig skuespiller bag mikrofonen. Der er så mange højdepunkter! De dødbringende keys på ”Cadet
Limbo”, den hjerteslagslignende basgang på ”Czech One” med en utrolig trist tekst om at prøve at
finde varme hos en anden. Og for at binde det hele sammen: en vildt sexy saxofon.
En magisk produktion, en hypnotisk stemme og en usædvanlig formidling gør, at der ikke er nogen
tvivl om, at dette er et af årets bedste album. Du skylder dig selv at give det en chance. Peder Ebbesen

GAFFA anbefaler / indenrigs

Foto: James Daltrey

4 skiver, der i de sidste tre måneder har sendt GAFFA på H trip

BLAUE BLUME
Sobs
Universal Music /
A:larm Music

Det hele er en
anelse mindre
storladent på
ep’en Sobs end
på Blaue Blumes
foregående udgivelser. Her menes en anelse,
for de fire sange dyrker stadig de melankolske
stemninger, og det er fortsat under kyndig
direktion af Jonas Smiths særegne vokale
fabuleren. Et udspil, der understreger Blaue
Blumes stadigt voksende potentiale.

FUGLE
FLUGTEN
Bølgevækker
Eget selskab

Det atmosfæriske
post-punk-foretagende står nu
klar med sin anden ep, der viser
et ungt band med store ambitioner. Et orkester,
der balancer blændende mellem kompleksitet
og simplicitet. Læg dertil et særligt mod til at
turde lege med de helt små detaljer og skift.
Som når én bølge vækker mange.

UFFE LORENZEN
Galmandsværk

Bad Afro Records

★★★★

MARVELOUS
MOSELL

THE MINDS
OF 99

Magisk Mytisk
Mageløs

Solkongen
(Del 1)

Track72

No3

Mosell er i
sandhed mageløs
og kender sin
meget konkrete
niche, som han dyrker til perfektion. Det er
hiphop-historietimen møder Sportslørdag og
Tommy Troelsen-nostalgi hele vejen igennem
debutalbummet med en opdateret (og sample-clearet) lyd, der kun får joggingsættet til at
skinne yderligere.
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The Minds of
99 lægger nye
lag på deres
sangskrivning.
De behøver ikke at skrige det hele ud, og der er
meget mindre postpunk på ep’en, som dyrker
en varmere og mere formet lyd. Med Solkongen
(Del 1) befæster The Minds of 99 deres position
som et af tidens absolut mest vedkommende
danske rockorkestre.

Sympatisk solodebut fra Spids Nøgenhat-frontmanden
Hvis man, som undertegnede, holder af den mere udflippede del af
sentressernes danske rockmusik – ja, så er det svært ikke også at nære en
vis agtelse for Uffe Lorenzen, som gennem en efterhånden lang karriere
har placeret sig solidt på skuldrene af netop navne som Furekåben, Alrune Rod og hvad de nu ellers
hed, dengang man for alvor havde blæs på chillumen og blikket vendt mod Østen.
Ikke mindst fordi Lorenzen – navnlig kendt fra orkestrene Baby Woodrose og Spids Nøgenhat –
alle dage har forekommet mig at være the real deal, i den forstand at det tilsyneladende hele tiden
har handlet om en kærlighed til den musikalske arv, han forvalter, snarere end et forsøg på at blive
stjerne eller positionere sig selv som åh-så-individuel kunster på den postmoderne rockscene.
Nu debuterer manden så som solist i en alder af 46, og her dyrkes overordnet set et mere akustisk
udtryk end tidligere – men stadig indenfor samme musikalske referenceramme, idet sitar, drejelire
og tablas føjer masser af herlig hippie-kolorit til de i øvrigt ganske veldrejede melodier.
”Ny by” og ”Rimets tyranni” er blandt de fine indslag på en plade, hvor man også finder en uventet coverversion af Jesper Jensen og Benny Holsts klassiker ”Sang om merværdi”. Flere af teksterne
har også en del at byde på – mest vellykket, når der skues indad og anes en vis sårbarhed. Uudsagt
ensomhed synes eksempelvis at lure i ”Flippertøs”, mens samfundskritiske ”Dansker” fremstår en
kende skematisk og letkøbt. Espen Strunk
JANUAR 2018

N.E.R.D

No One Ever Really Dies
Sony Music / Columbia Records

★★★★
Pharrell og gutterne er bedst med gæster – og dem er der heldigvis
masser af her
Det starter overrumplende ud på N.E.R.D.s tilbagevenden til pladefronten med en hårdt rappende Rihanna, der tager stikkene hjem på
piskesmældet ”Lemon”: fuld knald på og masser af attitude. ”It’s Rihanna, nigga, my constellation in
space, warp speed doctor Spock couldn’t case, nigga…”
Helt så overbevisende er resten af albummet ikke, men i særdeleshed i kraft af sin imponerende
gæsteliste er der masser af stjernestunder, hvoraf særligt Kendrick Lamar. M.I.A. og Andre 3000
stråler på henholdsvis politiske ”Don’t Don’t Do It”, ”Kites” og ”Rollinem 7’s”.
Albummet er som forventet en eklektisk omgang, der rent musikalsk skyder med spredehagl – også
gerne inden for det enkelte nummer. Det er ikke så forstyrrende og usammenhængende, som det
måske lyder – som sådan er der en ret stringent linje albummet igennem, al uforudsigelighed til trods.
”Deep Down Body Thurst” er N.E.R.D., når de er værst med anmassende guitar og doven-energiske slagords-omkvæd, det går lidt igen på ”Voilá”, men dér kommer en fræk olietromme-outro
sangen til undsætning. Og når man så er nået til forrygende ”1000” med en tændt og AutoTune-indsovset Future i fokus, er enhver tvivl om albummets holdbarhed forduftet.
No One Ever Really Dies holder i det store hele et fornuftigt bundniveau, og selv ikke en akavet
reggaesag med allestedsnærværende Ed Sheeran om bord formår for alvor at slå skår i glæden over
en gedigen genkomst af et album. Michael José Gonzalez
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MIGUEL

VAN MORRISON

War & Leisure

Versatile

Sony Music / RCA Records

Caroline Records

★★★★★

★★★★★

Miguel balancerer mellem politik og sex

Van Morrison er cool på varmt og vellykket
jazz-album
Lidt over to måneder efter bluesede
Roll With the Punches
er Van the Man
tilbage, og på blåtonede Versatile er det
jazzen, det gælder.
Det klæder den notorisk gnavne sanger
helt enormt at udfolde talentet over et afsindigt
velspillende jazzorkester og en samling stærke
kompositioner af både nyere og ældre dato.
Morrison crooner sig legesygt gennem klassikere som ”Bye Bye Blackbird”, ”I Left My Heart
In San Fransisco” og ”I Get a Kick Out of You”
samt nyskrevne sange til lejligheden – hele seks
af albummets 16 numre er nye kompositioner
af Morrison selv.
Selv om man nok kunne argumentere for
det fornuftige i at samle de originale numre fra
den forrige plade og denne på ét album, ville
jeg nu altså nødig være foruden håndteringen
af ”They Can’t Take That Away From Me” eller
”Unchained Melody” – og de nye numre står
bestemt mål med klassikerne.
Versatile er en vellykket og varm jazzplade
til den kolde tid, hvor Morrison nok engang
formår at få lytteren til at betvivle, at der
vitterligt skulle stå 1945 på fødselsattesten.
Michael José Gonzalez

Miguel er kendt for
at dryppe af sex
med sin guitartunge, til tider næsten
psykedeliske r&b. På
dette fjerde album
har han tonet lidt
ned for det sexede
og giver sin mening
til kende i det amerikanske, politiske landskab.
”Pineapple Skies” lyder som elskovsbarnet
af Prince og Marvin Gaye i ”Sexual Healing”-perioden”. Og ”Banana Clip” minder om hittet
”Adorn”. Der er dog længere mellem trussetyvens sengekammerschlagere på War & Leisure,
hvor Miguel er blevet mere politisk.
Især slutnummeret ”Now” er stærkt politisk.
Med rødder i det mexicanske og afroamerikanske samfund langer Miguel her ud efter Donald
Trump: ”CEO of the free world now/Build your
walls up high and wide”. Herefter går han videre
til at nævne de forfærdelige ting, der er sket i
USA i 2017, fra naturkatastrofer til racekonflikter. Og det er stærkt.
På War & Leisure balancerer Miguel knivskarpt mellem netop det politiske og det sexede og formår både at tage stilling i den politiske
kamp og samtidig få sin lytter til at glemme
alt om krig, had og elendighed for et øjeblik.
Fornemt. Sara Elisabeth Nedergaard
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RANDY NEWMAN

PETER PETER & PETER KYED

Dark Matter

Presents It’s Wonderful To Be Alive – Please Kill Me Now

Warner Music / Nonesuch

Escho

★★★★

★★★★★★

De små, stille gør størst indtryk

2 x Peter har begået et bjergtagende, nysgerrigt og sitrende storværk
Man fornærmer
næppe nogen ved
at kalde Peter Peter
for landets mest
innovative guitarist.
Manden har en
nærmest uhørt
nysgerrig tilgang til
sine seks strenge, og
hvad han kan vride ud af dem. Sammen med
den musikalske legekammerat Peter Kyed har
han valgt at runde 2017 af med et uimodståeligt og dragende mesterværk.
De to (ja, eller tre er det vel) gange Peter
har inviteret en række sublime sangerinder i
studiet, og Janine Neble, Marie Eline, Natalia
Feinberg, Kira Skov, Persille Ingerslev og Lulu
Marie gør alle en forbilledlig indsats i forhold til
at løfte de fortryllende kompositioner enten op
i endnu højere luftlag eller længere ned i sølet.
Det bliver for eksempel næsten fysisk i den
vilde 15 minutter lange åbner ”Lonely Places”,
hvor man som lytter kærligt kastes rundt i alle
afkroge af nummerets legende lydunivers.
Det giver adskillige sug i maven, som man
blindt lader sig føre med af de betagende lydbølgeskvulp, der udgør albummets til tider oprørte, andre steder blikstille, men altid afgrundsdybe havoverflade. Michael José Gonzalez

Der går urimeligt
mange år mellem
Randy Newmans
udgivelser. Jo, han
laver musik til Pixar
(Toy Story 3 m.v.),
men der er faktisk
– igen – gået ni
år, siden han sidst
udsendte et decideret soloudspil om vores
galskabs-verden.
Nu er det ikke fordi, der er så meget nyt
musikalsk. Newman opererer igen fra sin egen
tidslomme med pianobaseret, let-jazzet tiltag
over music hall og lidt Broadway-smag. Til gengæld sker der noget inden for de rammer.
F.eks. i festen af et åbningsnummer, ”The
Great Debate”, hvor dyster videnskab og
tindrende ”I Take Jesus”-gospel udstiller en
– fortsat – umulig diskussion (mens verden
fortsat synker). Der er også en sjov og tankevækkende historie om blues-musikeren Sonny
Boy Williamson, der fik stjålet sin identitet. Og
en om Putin. Vanlig humor, kynisme og vid.
Men: der, hvor Newman gør allermest ondt
og indtryk, er i virkeligheden de små stille
perler. Dels den lammende ”Lost Without You”
om et forestående brud og ”Wandering Boy”
om den fortabte søn, han smerteligt ikke har
hørt fra i årevis. Dét er sange og skæbner, man
husker! Henrik Friis

RASMUS SEEBACH
Før vi mødte dig
ArtPeople

★★★★
Intet nyt er godt nyt fra sympatiske Seebach på formfuldendt
familiealbum
Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, at Rasmus Seebach er
blevet far, er man ikke i tvivl længere, efter at have haft popsmedens
femte album i eget navn i ørerne. Før vi mødte dig er tilegnet sønnen Holger, og som titlen antyder,
består pladen af en række musikalske fortællinger fra Seebachs liv, som det så ud i tiden, før han
kunne kalde sig far.
Det kunne måske blive lidt kvalmt, men hvis man ser bort fra rammefortællingen med de små
monologer til sønnen, indeholder albummet som sådan en række fine og velproducerede popsange.
Den meget fine ”Farfar sang” er Seebach, når han er mest rørende, også duetten med far Tommy
på ”Andeby” er utrolig veleksekveret, mens ”Livets melodi” og ”Først lige begyndt” er ørehængere
af den kaliber, brødrene Seebach efterhånden har gjort til deres varemærke. I den anden ende af
spektret trækker ”Luk det ned” og latin-influerede ”Kæreste” nedad i forhold til det samlede indtryk.
Selvom det ville være spændende med lidt musikalsk fornyelse, er intet nyt i dette tilfælde godt
nyt fra evigt sympatiske Seebach. Det er med andre ord hverken nyskabende eller raketvidenskab,
der præger Før Vi Mødte Dig. Til gengæld er det solid, ærlig og oprigtig popmusik, som sønnike såmænd ikke behøver blive pinligt berørt over, når han er gammel nok til den slags, og som mandens
mange fans kan glæde sig over. Michael José Gonzalez

SPEKTR

VERA

LUCINDA WILLIAMS

NEIL YOUNG + PROMISE OF THE REAL

Excelsior

Good Job No Conversation

This Sweet Old World

The Visitor

All Good Clean Records

Ultra

Thirty Tigers Records / Highway 20

Warner Music/Reprise Records

★★★★★

★★★

★★★★★

★★★

Elegant henkastet fra Ramdas og Co.

Sødt og kunstigt som californisk lemonade

Stærke sange ydes retfærdighed 25 år efter

En forudsigelig bredside til Trump

Guitaristen Manoj
Ramdas er på banen
igen med sit filmorkester, hvor kun
keyboardspilleren
Ida Rud (alias „Tykke
Ida“, selvbestaltet
kropsaktivist og
journalist) er tilbage
fra det oprindelige band. Og der er fortsat
her næsten et årti senere tale om særdeles
helstøbt musik, der har et herligt henkastet og
særdeles elegant udtryk. Hollywood må være
næste stop for smågeniale Ramdas, hvis der er
retfærdighed til.
Jeg er vild med Lasse Herbsts tørre tromme,
Ruds overlegent fede klaverer og kompositionerne på et album, der nok signalerer
krautrock, men har en form, som er orkestrets
egen signatur, og som er gået fra nørdet
showmusik til et værk, der sagtens står alene.
Fremhæves skal numre som førstesinglen
”Material Men of Fortune” og afslutteren ”The
Light That Is Not Light”, hvor vi cruiser overlegent af sted på potente keyboards, mens
kapelmesteren selv shredder og twanger, så
det er en fornøjelse. Torben Holleufer

William Asingh
fortjener din opmærksomhed, fordi
folk som Off Bloom
og MØ har sat sin
lid til hans tydelige
talent for gyngende
eksotisk electropop.
Under kunstnernavnet Vera har Asingh nu frembragt en dampende
debut-ep, der flyder over med saxofoner, bas,
falset og frankofili.
Hvis navnet ZHU ikke siger dig noget, er
Good Job No Conversation afgjort en anbefalelsesværdig lytteoplevelse. Ellers er projektet et
ret så frækt destillat af produceren bag „Faded“
og „Hometown Girl“. Man hører det fra det to
første meget saxede musikstykker, hvor især „In
and Out of Love“ presser citronen for kitschet
coolness.
Når det er værst, lyder det som en forældet
tjekliste over ting, der var fedt i 80’erne og
90’erne, når det er bedst, lyder det som Scarlet
Pleasure med MØ-tyngde.
Det er med udgivelsens sidste tre numre, at
Vera vinder frem med en langt større dedikation til den spanske guitar på „Love Round Here“
og „Antananarivo“ eller Pet Shop-synthen på
„Love Hurts“. Her giver vokalen mere mening,
og lyden er langt mere sin egen. Jens Dræby

Mens den store
halvfemserfest så
småt gik i gang,
udgav den dengang
ret ukendte Louisiana-sangskriver
Lucinda Williams
et lille mesterværk
i skikkelse af Sweet
Old World. Og nu, 25 år nede ad den gamle
landevej giver Williams så fanskaren denne fine
nyindspilning af klassikeren.
Sangenes kvaliteter ufortalt kunne 1992-albummet ikke sige sig fri for en noget tidstypisk
produktion og middle-of-the-road-agtig atmosfære, og derfor er det også særdeles meningsfuldt, at vi nu får sangene i sikre og rustikke
nyfortolkninger fremført af en modnet Williams
og hendes faste liveband samt guitar-esset
Greg Leisz.
Hvortil kommer en stribe uudgivne sange fra
perioden, som bandet har støvet af og indspillet til glæde for alle os, som bare ikke kan få
nok af Williams’ vejrbidte vokal og indimellem
decideret mesterlige sange om tabt kærlighed,
modgang, kuldsejlede kammerater og så de
små sprækker af lys, som alligevel altid opstår i
Lucindas absolut autentiske americana-scenografi. Espen Strunk

Det kan ikke komme bag på nogen,
at Neil Young nu
træder til som
protestsanger med
en opfordring til
politisk aktivisme.
Det har han aldrig
været bleg for. Men
denne gang er Neil Young for alvor i chok over
de politiske tilstande i USA og føler ligefrem
trang til at trække Canadakortet i ”Already
Great” med stroferne: „I’m a Canadian by the
way and I love the USA“.
Med sig har han sit unge Promise of the Real,
der kan spille både tungt og med en forfriskende lethed. Men den 72-årige rocklegende følger
ikke helt med. The Visitor er, hvad man kan
kalde for et typisk sløset album fra Neil Youngs
hånd. Det lyder sløset på den fede måde i netop
”Already Great”, der tumler af sted med banjo
og tordenguitar, og det støjer velkendt på
”Stand Tall”. Men Neil Young sløser også på den
ikke helt så fede måde ved at skulle lidt af hvert
på albummet. Hidsig er han på sit 39. studiealbum, og som altid indeholder det sine momenter, men det ville snart være på sin plads, at Neil
Young lavede et album, der ikke blot var impulsive skud fra hoften. Jan Opstrup Poulsen

54

G A F FA . D K

JANUAR 2018

LIVE
ANMELDELSER

ANBEFALINGER

OVERBLIK

„ D E T V A R D E T,
HUN UDTRYKTE PÅ SCENEN:
DET RÆDSELSVÆKKENDE
M A R E R I D T. “
LÆS MERE OM
M Y R K U R PÅ S I D E 5 7

Foto: Daniel Madsen
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LIVE ANMELDELSER

K O R T, M E N I N T E N S O M G A N G F R A D E T
F R E M A D S T O R M E N D E R & B / R A P-T A L E N T
IAMDDB
Atlas, Aarhus, 14/12

★★★★     
ANMELDT AF OLE ROSENSTAND SVIDT FOTO: SEBASTIAN DAMMARK

DET ER EN måske kommende verdensstjerne, der står
på scenen denne sludprægede decemberaften på Atlas.
Den 21-årige engelske soul/r&b/hiphop-sangerinde/rapper IAMDDB er i hvert fald spået et stort gennembrud
af medier som BBC, Mixmag og Noisey, ligesom hun
har været på turné som support for Bryson Tiller, blandt
andet i Tap1 i oktober. Hun har udgivet tre ep’er inden
for det sidste år, og det er alt sammen noget, GAFFA ikke
kan forbigå i stilhed. Derfor er vi mødt op sammen med
cirka 40 andre, fortrinsvis kvinder mellem 20 og 30.
På ep’erne præsenterer Manchester-vokalisten med
det borgerlige navn Diana DeBrito og rødder i både
England, Portugal og Angola en interessant blanding
af soul/r&b-sang og rap til et musikalsk univers præget
af elektroniske trap-rytmer med den karakteristiske
hurtige og fremtrædende hi-hat. Selv kalder hun det
”Urban jazz”, og det er også det, vi får på Atlas, hvor IAMDDB stiller op med en dj, som hun fortæller ligeledes er
hendes manager. Han burde kunne overkomme begge
dele, for han synes ikke at overanstrenge sig bag pulten,
mens IAMDDB til gengæld gør et stort arbejde ved mikrofonen. Hun lader sig heldigvis ikke påvirke negativt
af det sparsomme fremmøde, men hylder i stedet den
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intime stemning, kalder det beskedne publikum ”min
familie” og roser dem gentagne gange for at være mødt
op. Og det virker til, at hun mener det.
Stemmemæssigt præsenterer IAMDDB en fyldig,
alsidig og varm soulvokal, som løbende glider over i
noget, der minder om rap. Hendes tekstudtale er tydelig,
flowet er sikkert, og det hele bliver leveret med smil
og overskud og en del snak mellem sangene. Til tider

„SANGEN ,DRIPCITY‘
PRÆSENTERES SOM EN
HYLDEST TIL DEN SJOVE
TOBAK, OG VUPTI KASTER EN
GAVMILD PUBLIKUMMER ET
JOINTRØR OP PÅ SCENEN.“
så meget, at det får intensiteten til at falde en smule.
Sangen ”Dripcity” præsenteres som en hyldest til den
sjove tobak, og vupti kaster en gavmild publikummer
et jointrør op på scenen. IAMDDB takker hjerteligt, men
lader det dog ligge uberørt under koncerten. Solbriller-

ne ryger af og på, og der er gang i den på dansegulvet
til de solide beats, ikke mindst under en af performerens
mest kendte sange, ”Shade”.
Tekstmæssigt dyrker IAMDDB en gangsta-orienteret
stil med masser af ”bitches”, territorieafpisning og påmindelser om at ”keep it g” (altså gangsta, være tro mod
sig selv og vennerne). Hun bruger af et ordforråd især
kendt fra mandlige rappere, og der er formodentlig tale
om kønspolitiske kommentarer, helt i tråd med tidens
#metoo-debat. Stor poesi er det ikke nødvendigvis, men
der er ingen tvivl om, at IAMDDB ikke finder sig i nogen
form for overgreb.
Humøret er højt, men allerede efter 45 minutter er
det slut. Da IAMDDB går af scenen, har hun fremført
beskedne otte sange. Hun kommer dog tilbage igen
– ikke for at synge mere, men for at forære to flasker
Hennessy-cognac, hun har glemt backstage, til publikum,
mens dj’en fyrer op for et instrumentalnummer. Cognacen
går på omgang, og da salen som nævnt langtfra er fuld,
er der nok til alle i bedste nadverstil, også undertegnede
anmelder – det er jo en del af showet. Det sikrer lige en
oprunding til den sidste stjerne, for det var godt nok en
kort omgang. Med et bagkatalog på omkring 20 udgivne
sange kunne IAMDDB sagtens have sammensat et noget
længere sæt, men talentet er der ingen tvivl om, og det
unge stjerneskud fremstår stadig som en kunstner i fuld
fart på vej op. Hun skal være hjertelig velkommen tilbage
med et lidt længere sæt – måske på Roskilde 2018?
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MARERIDT PERSONIFICERET
MYRKUR
Pumpehuset, Kbh, 18/12

★★★★
ANMELDT AF: IVAN ROD FOTO: DANIEL MADSEN

PUMPEHUSET LÆGGER FOR tiden scene til en række kuraterede dobbeltkoncerter, som både er godt tænkt og godt
tilrettelagt. Det publikum, der primært
møder op for at se og høre aftenens
første orkester, får aftenens andet
orkester med i købet – eller omvendt.
To koncerter for 200 kr. – et knaldgodt
tilbud for den kvalitetsbevidste koncertgænger.
Mandag aften var konceptet
udbygget med support – det vil reelt
sige: udbygget til tre forholdsvis korte
koncerter på én og samme aften. Den
proteinrige bøf i midten – danske
Amalie Bruun aka black metal-kunstneren Myrkur (islandsk for mørke)
– blev omsvøbt af en overskåret,
islandsk sandwichbolle bestående af
Árstíðir (support, neo-folk) og Sólstafir
(afsluttende koncert, metalrock), og på
den måde blev det hele lidt mørkt og
mystisk, indhyllet som i en apokalyptisk, vulkansk, islandsk askesky.
Mit bud vil dog være, at Myrkur
udgjorde det primære trækplaster
i København – at dømme efter de
mange sorte T-shirts med runer blandt

publikum. I hvert fald rykkede folk
som i en samlet bølge tættere på
scenekanten, da hun – som en næsten
dæmonisk figur – bragte uafrystelige
rædselsskrig til torvs – materiale fra
albummet Mareridt.
Det var dét, hun udtrykte på scenen:
det rædselsvækkende mareridt. Hun
stod (og bevægede sig scenevant og
med naturlig autoritet) der, midt på
scenen, klædt som en iskold dronning
– i en helt enkel, ærmeløs, hvid kjole
og indledningsvist sort diadem – der
nok samlet set var som eye-candy, men
samtidig signalerede noget uhyggeligt – både på grund af det slet skjulte
ansigt, antydningen af vilde øjne bag
sløret af lyst hår og det primale skrig,
der igen-igen lød.
Myrkur var omgivet af ”brutale” – på
en gang tilsyneladende indadvendte
og udadreagerende – musikere med
bordeauxfarvede hættetrøjer, optegnede ansigter og pigtråd i strenge og
stikker. De tre ”brutaliteter” glemte
man bare som publikum, når den bagog oppefra oplyste, hvide kjole og det
lyse hår og det forvrængede underansigt skreg det frygtelige mareridt ud.
Alt det hvide og vide – der på midten
af scenen – var magnetisk. Så dét
fokuserede man på: det hvide og vide
og mareridtet personificeret.

KONTRASTERNE MØDES I MAGISK
SAMMENSPIL
THOMAS DYBDAHL
Skråen, Aalborg, 14/12

★★★★★
ANMELDT AF: CÆCILIE KALLEHAVE FOTO: STEEN DONSBY

MED ET STORLADENT set up, som
involverede alt fra orgel til banjo, indtog Thomas Dybdahl Skråen i Aalborg
sammen med sit altid velklædte og
ikke mindst velspillende band. De indledte koncerten med den afdæmpede
og fine ”Paradise Lost” fra det seneste
album ”The Great Plains”, som udkom i
starten af året.
Med et ”allright” gik bandet direkte
over i ”This Love Is Here to Stay”, hvor
lyden blev en smule mudret, men det
blev taget med ophøjet ro: ”det går
bra”. Lyden blev fikset, og herefter
proklamerede nordmanden, at bandet
ville spille en del fra den seneste plade,
hvilket virkede til at passe publikum
ganske glimrende. Her gik de lige på
med nummeret ”Baby Blue”, som blev
understøttet fint af det blå scenelys.
Efter den mere afdæmpede ”Baby
Blue” kom der mere gang i de velklædte nordmænd, da de satte tonerne an
til ”Just a Little Bit”, hvilket også fik sat
lidt fut i publikum, som ikke helt kunne
stå stille – og det også var tilfældet på
JANUAR 2018

scenen. En lille guitarsolo blev afslutningen på nummeret.
Generelt var kontrasterne store
under hele koncerten; det stramme
jakkesæt over for de følelsesladede
sange og de lange guitarseancer, som
man pludselig blev revet ud af, når der
kom mere gang i musikken igen. Lige
så højt, larmende og vildt som Thomas
Dybdahls musik kan være, lige så stille,
seriøs og nede i tempo kan det også
være.
Der blev da også åbnet for stadion
stemningen i ”Cecilia”, hvor publikum
blev opfordret til at synge med på to
linjer: ”Here I am – flesh and bones”
– publikum makkede ret, men måske
fungerer det lidt bedre til en udendørs
koncert som NorthSide Festival, hvor
samme trick blev afprøvet.
Alt i alt leverede de norske spillemænd dog en velspillet og velovervejet
koncert, som var en habil blanding af
nyt og gammelt samt det stille og det
vilde – og Thomas Dybdahl demonstrerede på fineste vis, at han mestrer
det hele med sin jordbundethed og
musikalske autoritet.
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SØNDERBORGHUS’
HISTORIE

LIVE EKSTRA

Efter det fatale slag ved
Dybbøl i 1864, hvor
Danmark tabte terræn
til tyskerne, besluttede
en række dansksindede
sønderborgensere at
samle penge ind til et
forsamlingshus, der skulle
afspejle stoltheden over
at være danske og på den
måde afspejle danske kultur.
Siden 1914 har bygningen
dannet ramme om
kulturlivet syd for Kongeåen
og har efterhånden lagt hus
til en lang række koncerter.

MÅNEDENS SPILLESTED – SØNDERBORGHUS

DIVERSITET ER KODEORDET
ORD: SIDSEL THOMASSEN FOTO: MBN-FOTO

SØNDERBORGHUS ER ET bygningsværk med en lang
historie. Huset har været igennem to verdenskrige og
startede i virkeligheden som et forsamlingssted for borgere, der havde brug for et ekstra skud dansk kultur efter
slaget ved Dybbøl. I dag fungerer bygningerne som et
multifunktionelt kulturhus og som regionalt spillested.
Ifølge Lars Ole Hansen, der er daglig leder, booker og
produktionsansvarlig, ligger styrken i at være et levende
hus på stort set alle tidspunkter af ugen. Derudover
pointerer han, at det ydermere er en styrkefaktor, at
Sønderborgshus er en markant spiller i lokalområdet,
som også er kendt af en lang række borgere, som ikke
umiddelbart hører ind under kategorien ”koncertivrige”.
– Diversitet er et kodeord for os, og vi ser det som en
styrke, at koncerterne kun er en del af vores kulturtilbud. Huset byder også på restaurant, café, stand-up,
poetryslam, biografklub, Doxbio, forskellige værksteder,
familielørdage, øvelokaler og indspilningsstudie samt
et væld af aktiviteter fra foreninger i området såsom
danseklubber, spilleaftener – og en bridgeklub for den
sags skyld.
Den musikalske profil spænder ligeledes bredt rent
genremæssigt, men Jens Ole Hansen pointerer også, at
Sønderborghus har et særligt fokus på upcoming bands
fra både ind- og udland og fremhæver igen diversiteten
ved at nævne genrer som jazz, metal og elektronisk
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musik. Stedet rammer altså bredt, men har to primære
målgrupper. – Vi har et stampublikum, der befinder sig i
aldersgruppen 16 til 22 år, og også en gruppe mellem 35
og 60 år. Der er en meget kraftig fraflytning fra området,
når unge tager en videregående uddannelse, så det dyk
vi oplever der, er ret naturligt.
Som så mange andre danske kulturinstitutioner i
provinsen kæmper Sønderborghus altså også med de
unges længsel efter storbyens larm, men ikke desto mindre holder folkene gang i byens kulturliv, holder fast i
troen på opbakningen til upcoming bands, og tiltrækker
sig de unges opmærksomhed på den måde:
– Alle lokale, regionale spillesteder mener vel, at de
har en særlig profil. Det gør vi da også, men vi er nok
først og fremmest et spillested, der betyder rigtigt
meget for de lokale musikere. Udover diverse muligheder for supportjobs afholder vi hver måned flere lokale
aftener – typisk med flere bands på programmet.
Jens Ole Hansen løfter sløret for nogle af husets fremtidsplaner, hvilket indikerer, at der findes en efterspørgsel på musik, så længe udbuddet eksisterer:
– I den nærmeste fremtid har vi fokus på udvidelsen
af vores kvadratmeter, når nabobygningen ombygges til
ungdomskulturhus med en scene. Dermed råder vi over
tre forskellige venues af forskellig størrelse, profil og
indretning, fastslår Jens Ole Hansen.

5 koncerter du skal på Sønderborghus
25/1 Hugo Helmig
27/1 Annika Aakjær
2/2 Carl Emil Petersen
10/2 Nelson Can
16/2 Hjalmer
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LUKAS GRAHAM TIL GRØN

Første navn til Grøn – tidligere
kendt som Grøn Koncert – er blevet
afsløret. Efter at have optrådt i
Madison Square Garden i New York
og ligget nummer to på Billboard Hot
100-hitlisten med ”7 Years” er Lukas
Graham nu klar til at vende hjem til
dér, hvor det hele for alvor startede.

90’ERNE VENDER TILBAGE
I NY HIPHOP-BAR

På Teglgårdsstræde i København
er åbnet en 90’er-hiphop-inspireret
restaurant og bar. Baren, som
går under navnet Kool KPH, skal
være et sted, hvor man kan stille
sulten eller slukke tørsten til
lyden af hiphop, disko og soul i en
stemningsfuld intim atmosfære.

FESTIVAL-SHOWCASE

FÅ E N F O R S M A G PÅ
SOMMERENS STORE METALBRAG

COPENHELL HAR EFTERHÅNDEN CEMENTERET SIG SOM EN AF DANMARKS MEST
POPULÆRE SOMMEREVENTS. DU KAN GENFINDE ELLER FORSMAGE PÅ FESTIVALVIBEN,
NÅR DER INVITERES TIL FORFEST I VEGA DEN 13. JANUAR.
ORD: OLE LØKKEVIK FOTO: PETER KIRKEGAARD

I MUSIKKENS VERDEN er det stort set
alment kendt, at metalfans er enormt
trofaste og loyale over for deres genre og
særdeles nysgerrige på den mørke undergrund. Siden 2010 har Copenhell været
leveringsdygtige i hård rock og metal til
folket, og siden 2013 har festivalen arrangeret en tidlig forfest til de mest utålmodige typer. When Copenhell Freezes Over
giver en forsmag på, hvad der rører sig i
hardrocken og metallens beskidte muld.
Her får en række spirende, danske bands
mulighed for at vise, hvad de kan, og har
dermed en perfekt platform for fremtidige bookinger ved den store event, der i år
løber af stablen fra den 21. juni til den 23.
juni på Refshaleøen.
Glæd dig blandt andet til en øresønderrivende optræden fra Baest, der er en
særdeles lovende dødsmetalkvintet. Det
er gået hurtigt for drengene, og siden
de spillede deres debutkoncert til Royal
Metal Fest i 2016 har de imponeret på
både Uhørt, Copenhell og Roskilde FestiJANUAR 2018

val. Især koncerten på Roskilde Festival i
sommeren 2017 gav genlyd hos mange
metalfans, og den samlede anmelderstab
kvitterede med fem- og seksstjernede
anmeldelser – inklusive GAFFA, der skrev:
”Umiddelbart er det svært at forestille sig,
hvorvidt god, gammeldags dødsmetal
skulle få tag om Roskilde-publikummet.
Men det kan det, og det gjorde det.” De
spiller i øvrigt også til GAFFA-Prisen 2018!
Du kan også høre aarhusianske Unseen
Faith, der er noget så sjældent som et
kristent dødsmetalband. Groft sagt kan
de betegnes som et brutalt sidestykke
til Hymns From Nineveh. Genren er stor i
USA, Guds eget land, og der har bandet
allerede fået opmærksomhed for deres
skærende guitarriffs, hektiske tempo
og den direkte og brutale tilgang uden
for megen spildtid. De fik et mindre
gennembrud med det seneste udspil
Yokebreaker, hvis titel udtrykker den
bølgende fornemmelse, det er at være
et religiøst menneske, der forsøger at

holde fast i sin tro i en hektisk virkelighed.
Metalmagasinet Devilution udråbte dem
til Årets Nye Danske Navn i forbindelse
med udgivelsen.
Københavnerne fra Cabal spiller
mørke dommedags-heavytoner og
blander tung metal med black metal
og djent. Med det unikke mix lyder det
mest af alt som soundtracket til verdens
undergang. Gruppen blev dannet i 2014
og består af medlemmer fra et udvalg af
Danmarks mørke undergrund – Embracing Sickness, Scarred By Beauty og New
Discolour. De udgav sidste år deres første
single “Innocent Blood”, som tidligere
i år ligeledes figurerede på gruppens
debut-ep Purge. De spiller også på dette
års Roskilde Festival.
Ud over Baest, Unseen Faith og Cabal
kan du opleve Konvent, Junkyard Drive
og Dirt Forge. Så tag dine bedste venner
i hånden og få dig en på opleveren, når
helvede fryser til den 13. januar klokken
19.00.

SMUKFEST UDSOLGT PÅ
REKORDTID

Da billetterne officielt blev sat til
salg den 13. december, tog det kun
omkring halvanden time, inden
de eftertragtede partoutbilletter til
Smukfest blev udsolgt, hvilket var
langt hurtigere end året før, hvor det
tog omkring fem timer. Dermed kan
Smukfest for andet år i træk melde
udsolgt af partoutbilletter på blot
én dag.

MANGLENDE SIKKERHED VED
DANSKE KONCERTER

De seneste år terrorangreb i
forbindelse med koncerter, i
blandt andet Paris og Manchester,
har fået adskillige arrangører og
myndigheder til at sætte øget fokus
på sikkerheden. Imidlertid kunne DR
sin i dokumentar De sorte koncerter
vise, hvor nemt det var at komme
helt tæt på Justin Bieber under hans
koncert i Parken i 2016, hvis man
arbejdede som scenemedarbejder –
uden sikkerhedstjek.
G A F FA . D K
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Foto: Morten Rygaard

DEPECHE MODE

Foto: Per Lange

$UICIDEBOY$

JOEY MOE

HUGO HELMIG

Ruby de Cherry og $lick $loth leverer
mørk horrorcore glitch-trap, der bobler
af boomende bas og ildevarslende atmosfæriske rytmer. Oplev fem nye kapitler
fra deres Kill Yourself Saga og lad dig ikke
narre af navnet. $uicideboy$ leverer deres take på horrorgenren med integritet.

De fleste ved efterhånden, hvem Joey
Moe er. Den dansk-hawaiianske sanger
har cementeret sig som værende en gedigen og fast del af den danske popscene. Se frem til en festlig omgang, når der
skrues op for ”Million”, ”Jorden er giftig”
og ”Yo Yo”. Det er corny og klichéfyldt,
men også ærligt, fint og professionelt.

Han har taget Danmark med storm i
2017. Som søn af legenden Thomas
Helmig har han helt klart fået en del
medvind alene på den konto, men lad
dig ikke narre. For den unge artist har
altså noget at have sit momentum i. Den
bløde og velklingende stemme får frit
spillerum på singlerne ”Please Don’t Lie”
og ”Eyes Wide Shut”.

Kan opleves her:

Kan opleves her:

Kan opleves her:

9/1 Royal Arena, København

19/1 Vega, København

19/1 MCH Messecenter, Herning

Kan opleves her:

20/1 Train, Aarhus

20/1 Vordingborg Teater

20/1 Tapperiet, Køge

25/1 Black Box, Holstebro

25/1 Sønderborghus, Sønderborg

SERIØS EMOTIONEL SLAGKRAFT
Legenderne kan ikke få nok af Danmark.
Sidste år lagde de Parken ned med en
koncert, som vores anmelder gav seks
fuldfede stjerner. Han skrev, at Depeche
Mode var ”vedkommende, skarpe og relevante”. Til sommer gæster de Tinderbox,
men du kan nå at fange dem inden, når
de fylder Royal Arena til bristepunktet.

HORRORCORE GLITCH-TRAP FRA NEW
ORLEANS

POPULÆR POPPRINS MED MANGE HITS

SPIRENDE TALENT MED FLOT RØST

1/2 Skraaen, Aalborg

Foto: Anna Klode

Foto: Magnus Hyltof Thomsen

AURA

PASTELFARVET POP MED KANT

MARVELOUS MOSELL

KATINKA

Det gik fra en lille YouTube-sensation i
2011 til landeplage. Marvelous Mosells
talent og appel blev for alvor slået fast
med syvtommersøm, da han sidst i 2017
udgav Magisk, Mytisk, Mageløs, og vores
frontfigur fra december-forsiden er kendt
for at levere højenergiske og fællesskabsskabende liveoptrædener.

Katinkas poetiske, eksperimenterende
pop og det særdeles stærke tekstunivers er efterhånden kendt af mange
danskere. Frontkvindens imponerende
og stærke vokal komplementerer den
sjælfulde sangskrivning på fin vis, og så
har Katinka efterhånden cementeret
sig som et yderst gedigent liveband
med rockede tendenser.

GENIAL ORIGINAL

EMINENT SANGSKRIVNING TIL ALLE

Nyd Auras karakteristiske stemme, når hun
synger om forlist kærlighed, venskab og hverdagsrefleksion på et lydtapet, hvor der males
med de helt brede penselstrøg,
og se frem til en vekselvirkning
mellem det bløde og det tunge.
I efteråret var sangerinden
aktuel i Toppen af Poppen og imponerede ved flere lejligheder.
Kan opleves her:
11/1 Musikhuset, Aarhus
13/1 Tinghallen, Viborg
25/1 Godset, Kolding
26/1 Pavillonen, Grenaa

Kan opleves her:
27/1 Forbrændingen, Albertslund

Kan opleves her:
18/1 Nygadehuset, Aabenraa
25/1 Tønder Kulturhus, Tønder

Foto: Per Lange

LÆSERNES PRIS

G A F FA - P R I S E N 2018
22.FEBRUAR · ODEON · ODENSE
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DET SKAL GAFFAS
ANMELDERE HØRE

Foto: Rod Clemen

IRON & WINE
FOLK I FULDT FLOR

Sidst Sam Beam besøgte Danmark,
var tilbage i 2014, hvor han indtog
scenen med intet andet end sin akustiske guitar og sin stemme. GAFFA
kvitterede dengang med fem stjerner
og beskrev det som en ønskekoncert.
Denne gang kan du se frem til en koncert, hvor Beam flankeres af et fuldt
band og ny musik i bagagen.

KRISTIAN BACH PETERSEN
DEPECHE MODE
Royal Arena, København 9. januar

Sidste år i maj havde jeg den store
fornøjelse at lave P6 Beat Elsker Depeche
Mode – men missede den efterfølgende
koncert! Derfor må en arenakoncert
med Gahan & co være den optimale
måde at kickstarte koncertåret på. Ret
også ørerne mod opvarmningsbandet
Pumarosa – de kunne godt blive store
i 2018!

Kan opleves her:
22/1 Vega, København
23/1 VoxHall

JOSEPHINE ANDERSEN
HUGO HELMIG
Bygningen, Vejle, 19. januar

Jeg har et vaskeægte teenagecrush på
Hugo Helmig. Den unge århusianer
har med rekordfart sunget sig ind i mit
hjerte med sine få, men virkelig gode
melodier, der er et dejligt mix af pop og
en mere soulet lyd. Jeg er helt overbevist
om, at selv den værste vinterdepression
kan kureres med et skud Hugo.

Foto: Peter Troest

STEEL PANTHER

NORTHERN ASSEMBLY

FALLING IN REVERSE

Der er dømt glamrock for alle pengene, når Steel Panther gæster Danmark.
De har tidligere hevet både fire- og
femstjernede anmeldelser hjem fra vores
anmeldere. Selvom det intellektuelle
niveau drukner i parykker, spandex og
puns under bæltestedet, så fremhæves
det tekniske niveau som et stort plus.
Klart en oplevelse.

De har kun en ep på bagen, men i 2018
skulle der eftersigende komme et album
fra Andreas Bevan og Dina Danielsdottir, der udgør fælles front i Northern
Assembly – sammen med trommeslager
Jens Hedegaard og kontrabassist Jesper
Smalbro. Forvent eftertænksomme tekster, flotte stemmer og vellyd.

Hvis du er til Good Charlotte, Blink 182
og Panic! At the Disco, så kan du godt
svinge forbi Pumpehuset, når Falling In
Reverse gæster København. De har fire
album i bagagen, og du kan se frem til at
høre tracks som ”The Drug in Me Is You”,
”Fashionably Late” og ”Coming Home” fra
det nye album.

kan opleves her:

Kan opleves her:

1/2 Værket, Holbæk

19/1 Pumpehuset, København

SEX, SJOV OG ROCK’N’ROLL

Kan opleves her:
31/1 Vega, København

LOVENDE NEOFOLKKVARTET

HARDCORE POPROCK FRA LAS VEGAS

ANINE FUGLESANG
IRON AND WINE
Store Vega, København, 22. januar

Parkér din travle hverdag udenfor i
januarkulden og lad dig indhylle af de
på én gang intense, rolige og folkede
lydlandskaber, når Iron and Wine gæster
Store Vega. Med sit seneste albumudspil
Beast Epic er Sam Beam tilbage med en
række fine fortællinger om smerten og
det smukke ved at blive voksen.

KØB DIN
BILLET PÅ

IRIS GOLD
B A E S T LY D M O R
JANUAR 2018

GAFFA.DK/

PRISEN
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PORTALEN

MUSIKTEATER

Ishøj Kultur Café

KONCERTER
FORÅR 2018

GREVE TEATER- & MUSIKHUS
13. JANUAR

MOONJAM

LØRDAG 20. JANUAR

26. JANUAR

HUGO HELMIG
UD

S

G
OL

PER CHR. FROST
BAND

Mike
Andersen

T ! TORSDAG 25. JANUAR

NOAH

27. januar
kl. 20

KONCERT I KØGE KIRKE
2.FEBRUAR – 25. FEBRUAR

2. FEBRUAR

AURA

Anne Dorte
Michelsen
Solo

VINTER JAZZ 2018
LØRDAG 17. FEBRUAR

DANGERS OF THE SEA

10. FEBRUAR

ALLAN OLSEN
15. FEBRUAR

10. marts
kl. 20

FREDAG 23. FEBRUAR

BARBARA MOLEKO

STINE BRAMSEN

Søs

LØRDAG 3. MARTS

Fenger

RED WARSZAWA

16. FEBRUAR

DR BIG BAND

Familiekoncert

21. FEBRUAR

16. februar
kl. 20

LØRDAG 14. APRIL

BARSELONA

FEAT. CLAUDIA CAMPAGNOL

POUL KREBS &
BAND
8. MARTS

20. APRIL – 22. APRIL

CAROLINE
HENDERSON

MODERN JAZZ DAYS 2018

Blues Beatles

TORSDAG 3. MAJ

TURBOWEEKEND

23. MARTS

17. marts kl. 20

BISSE

www.kulturcafe.dk

OG MEGET MERE ..!

43 54 55 11
www.billetlugen.dk
facebook.com/kulturcafe.dk

WWW.TAPPERIET.NU
SØNDRE BADEVEJ 1, 4600 KØGE

KØB BILLETTEN PÅ
PORTALEN.DK

KELLERMENSCH

HALBERG & FRIENDS
LØRDAG 27.01

live

DIE HERREN

LØRDAG 03.02

JONAH BLACKSMITH TRIO
TORSDAG 08.02

HJALMER

FREDAG 09.02

BOYD ON BACHARACH
TORSDAG 22.02

BARBARA MOLEKO
TORSDAG 01.03

BURNIN RED IVANHOE
LØRDAG 03.03

CHRIS MINH DOKY TRIO
I Den Grå Hal

FREDAG 16.03

HUGO HELMIG

FREDAG 23.03

BISSE

LØRDAG 31.03

16. Feb

VOXHALL Århus

17. Feb

TOBAKKEN Esbjerg

03. Mar

DR KONCERTHUSET

HUSH UDSOLGT
LØRDAG 07.04

I BETA

MEZZOFORTE

FREDAG 25.05

Efterår:
NEW JUNGLE ORCHESTRA

KONCERTSALEN Kbh

FREDAG 28.09

I Den Grå Hal

5XVUUST

TORSDAG 11.10

MOONJAM

LØRDAG 27.10

FORSALG: AMAGERBIO.DK
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KEDELHUSET.COM
PAPIRFABRIKKEN 72, SILKEBORG

JANUAR 2018

PRÆSENTERER

DROPKICK MURPHYS

KYGO

9. FEBRUAR -- VALBY HALLEN

11. FEBRUAR -- ROYAL ARENA

JHENÉ AIKO

HOLLYWOOD UNDEAD

14. FEBRUAR -- STORE VEGA

22. FEBRUAR -- STORE VEGA

RAG’N’BONE MAN

13. FEBRUAR -- STORE VEGA

THE KILLERS

25. FEBRUAR -- ROYAL ARENA

PARTYNEXTDOOR

RUSS
26. FEBRUAR -- DR KONCERTHUSET, STUDIE 1 27. FEBRUAR -- DR KONCERTHUSET, STUDIE 1

26. FEBRUAR -- FORUM BLACK BOX

THE CHAINSMOKERS
10. MARTS -- ROYAL ARENA

AUGUST ALSINA

TOM MISCH
17. MARTS -- STORE VEGA

SE FLERE KONCERTER
OG KØB BILLETTER:

MAJID JORDAN
28. MARTS - DR KONCERTHUSET, STUDIE1

LIVENATION.DK

NORTHERN
ASSEMBLY

HUXI BACH

Torsdag 1. februar 2018

26.01 • 20.00

POUL KREBS
& BAND

IND TIL BENET

i Aalborg

Torsdag 8. februar 2018

MIDWINTER
MELTDOWN

ELECTRIC
GUITARS

Lørdag 10. februar 2018

JONAH BLACKSMITH TRIO

Onsdag 14. februar 2018

HJALMER

Torsdag 15. februar 2018

KIM LARSEN
& KJUKKEN

Fredag 16. februar 2018

HAYSEED DIXIE
(US)
Onsdag 21. februar 2018

HUGO HELMIG

Torsdag 1. marts 2018

PHYSICAL
GRAFFITI (NL)
Lørdag 3. marts 2018

CARL EMIL
PETERSEN

Onsdag 7. marts 2018

Stine
Bramsen
KONCERT 17. FEB

The
Bootleg
Beatles
Pepperland Sinfonia
og Hans Otto Bisgaard
KONCERT 24. JAN

DODO & THE
DODO’S

Per Chr.
Frost

UDE AF KONTROL

KONCERT 8. FEB

Fredag 9. marts 2018
Lørdag 10. marts 2018

ALBERT HAMMOND
Torsdag 15. marts 2018

MICHAEL
MCDONALD (US)
Lørdag 17. marts 2018

JESPER BINZER

KONCERT 9. FEB

Lørdag 17. marts 2018

SAVEUS

Lørdag 24. marts 2018

SHE’S A SAILOR

Allan Olsen

CARL EMIL
PETERSEN
16.02 • 20.00

Forsangeren fra Ulige Numre på egne ben.

Lørdag 7. april 2018

BARBARA
MOLEKO
22.03 • 20.00

Akustisk trio sæt. Intimt og tæt på!

MORENO, STIEF &
KOCK HANSEN
Lørdag 14. april 2018

Se hele programmet online

KONCERT 21. FEB

TURBO
WEEKEND
29.03 • 20.00

MUSIK- OG TEATERHUSET VÆRKET
SPILLESTEDET TURBINEN
Sven Dalsgaards Plads 1
8900 Randers C / T: 89 13 51 10
vaerket.dk / turbinen.dk

ANNIKA
AAKJÆR
07.04 • 20.00

Stærke sange i intime rammer

G A F FA . D K

SOFIE HAGEN
03/03

STINE
BRAMSEN
SORT SOl
16/03

Carl Emil
Petersen
23/03

SAVEUS
12.04 • 20.00

Martin Hedegaard live i Viften

ØSTKYST
HUSTLERS
27.04 • 21.00

PETER
SOMMER &
TIGGERNE
24/03

CAROLINE
HENDERSON
07/04

folkeklubben

Jazzy H, Bossy Bo og Nikolaj Peyk

MUSIKHUSETA ARHUS.DK
64

KOPPEL /
SONNE /
BINZER /
PASBORG /
KOPPEL

10/03

Northern Assembly
KONCERT 22. FEB

bernhoft

03/03

KONCERT 11. FEB

Sinne Eeg

10/02

24/02

Torsdag 5. april 2018

BISSE

aura

08.02 • 20.00

Tourstart - Turbo med fuldt smæk på!

Wakenius/
Lundgren
Trio

12/01

viften.dk

Rødovre Rådhusplads
facebook.com/viften

WWW.MUSIKKENSHUS.DK

JANUAR 2018

27 JANUAR

STEPPEULVEN 2018
9 FEBRUAR

KØBENHAVNS NYE VENUE I DET TIDLIGERE JAZZ HUS

KOPPEL KORNUCOPIA
22.02.2018

14 FEBRUAR

MICHAEL GIRA

HJALMER

(US)

SWANS

BOGFINKEVEJ

VI SIDDER BARE HER

JANOVE(NO) (EX-KAIZERS ORCHESTRA)

COPENHAGEN
DRUMMERS

16.03.2018

BLONDAGE

BAHAMAS(CAN)
22.03.2018

CHRYSTA BELL(US)

26 MA J

ALBUM LIVE
26 OKTOBER

LARS LILHOLT

21.03.2018

SAINT CAVA

(PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED CPH:DOX)

CARL EMIL PETERSEN(SOLO)
06.04.2018

29.+30.03.2018

THE ASTEROIDS GALAXY TOUR
WARHAUS(BE)

12 MA J

BLAUE BLUME

15.03.2018

(PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED CPH:DOX)

23 APRIL

UFFE LORENZEN

09.03.2018

BATHS(US)

10.03.2018

JØRGEN LETH, MIAKEL SIMPSON & FRITHJOF TOKSVIG

27 APRIL

24.02.2018

CINDY WILSON(US) B-52’S

02.03.2018

09+10 APRIL

14 APRIL

ELECTRIC GUITARS

15.04.2018

12.04.2018

EIVØR(FO)

CHRISTIAN HJELM
23.04.2018

21.04.2018

THE WEATHER STATION(US)
GUNDELACH(NO)

27.+28.04.2018

26.04.2018

KASPER WINDING(SOLO)

PROTOMARTYR(US) 01.05.2018
THORBJØRN RISAGER
& THE BLACK TORNADO

04.05.2018

FRIBYTTERDRØMME

10.05.2018

OLÖF ARNALDS
& SKULI SVERRISSON(IS)
16.05.2018

NYROPSGADE 39-41
1602 KØBENHAVN V

DICTE / HEMPLER

25.08.2018

BREMENTE ATER.DK

NIELS HEMMINGSENS GADE 10, 1153 KØBENHAVN K
HOTELCECIL.DK
JANUAR 2018
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FINALEN

„TRILLE VAR LYDEN AF MIN BARNDOM OG KOMMER
O G S Å T I L A T V Æ R E PÅ A N L Æ G G E T, N Å R V O R E S
DATTER KOMMER TIL VERDEN.“

SOFIE LINDE
Ald er: 28 å r Civilsta tus: I et fo rho ld med tv-v ær t en Jo a ki m I ng v er sen
Profession: Tv-vært, a ktuel i X Fa c t o r
FORTALT TIL: SIDSEL THOMASSEN FOTO: DENNIS MORTON

Hvad er dit allerførste musikminde?
– Da mine forældre fik deres første
cd-afspiller, havde de kun to cd’er. Den
ene var med Gasolin’, den anden med The
Smiths. Som alle andre ni-årige ville jeg
bare gerne være ligesom alle de andre
fra klassen, og hjemme hos min veninde
Christina hørte de altid Thomas Helmig.
I et pre-teen-pige-anfald skældte jeg ud
på min mor over, at vi altid skulle høre
det dumme surmule-musik fra England?
Hvorfor ville hun aldrig høre Thomas
Helmig? To dage efter mit anfald kom
min mor hjem med billetter til en Thomas
Helmig-koncert, som han den følgende
weekend skulle spille i Musikhuset. Jeg
tog stolt af sted i mit pæneste tøj sammen med min mor og hendes veninde
Lone. Jeg sad på skuldrene af dem hele
koncerten igennem. Selvom jeg ikke
kendte nogle af sangene, var det en
KÆMPE oplevelse. Og så købte min mor
en cd med Thomas H. til mig i merchandise-biksen på vej hjem.
Hvad er soundtracket til din ungdom?
– Jeg må indrømme, at der har været
mange. Jeg var særdeles excentrisk som
teenager, så jeg følte rigtig meget! Jeg
fandt altid et album til den fase, som jeg
gennemgik– på den anden side af Thomas Helmig, Spice Girls og Absolute Music.
Men fra mine teenageår står tre albums
meget klart, og dem vender jeg altid tilbage til: Psyched Up Janis med The Quiet
Album, Fleetwood Mac med Rumours og
Anne Linnet med Jeg er jo lige her.
Spiller du selv et instrument?
– Jeg gik til guitar og blokfløjte, da jeg
var yngre. Desværre blev jeg aldrig god.
Jeg valgte mine fritidsinteresser ud fra,
hvor de flotte drenge var. Det betød
også, at jeg gik ind i aktiviteterne uden
en oprigtig interesse og uden et ønske
66
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om at blive rigtig dygtig. Noget jeg virkelig fortryder i dag. Jeg ville elske at kunne
spille klaver, eller et hvilket som helst
andet instrument for den sags skyld.
Du gør det eminent som mimer på
Instagram. Kan du egentlig synge?
– Tak skal du have! Jeg venter også på, at
der en dag kommer et Danmarksmesterskab i lip-sync. Nej, jeg kan på ingen
måde synge, Desværre. For jeg elsker
det. Min søster er til gengæld god til at
synge, men jeg holder mig til at mime på
Instagram.
I dit virke som vært på X Factor har du
lagt øre til mangt et covernummer. Er
der et nummer, der bare synges igen
og igen, når I afholder auditions?
– ”House of the Rising Sun”. Der kommer
hvert år minimum 20, der tager chancen
med den sang. Det er også en virkelig
god sang, men jeg tror, at man synger
den sang bedst, hvis man er fra New
Orleans og har levet et lidt hårdt liv.
Har du egentlig på noget tidspunkt haft
indflydelse på sangvalgene i X Factor?
– Aldrig. Desværre – jeg synes ellers selv,
at jeg har haft rigtig mange gode forslag.
Hvis nu Joakim skulle fremføre en
serenade for dig på jeres bryllupsdag,
hvilken én ville så slå benene helt væk
under dig?
– Jeg ville hade (helt ind til benet hade)
hvis han fyrede op under en sang til
vores bryllup. Det skal man kun gøre, hvis
man som minimum har nogenlunde styr
på, hvordan man gør. Joakim er ikke den
bedste sanger, så hvis han skulle synge,
skulle det være en let og charmerende
sang. Noget i stil med ”Jeg elsker dig”
med Vesterbro Ungdomsgård. Sød og
god sang i øvrigt.

Ville du i øvrigt kunne holde masken?
– NEJ!! Jeg er rigtig dårlig til at synge –
og det er han virkelig også.
Hvis vi nu lige glemmer Joakim i to
sekunder, hvilken musiker vil du så
allerhelst på date med?
– Det må være Prince og/eller George
Michael.
Hvilken artist vil du allerhelst opleve
eller genopleve live?
– Igen må jeg sige Prince og/eller George
Michael. For mig bliver det ikke større
end de to drenge. Jeg har altid lyttet til
deres musik, og jeg har været til adskillige koncerter med dem begge. De har
aldrig skuffet, og jeg ville elske at kunne
gøre det igen.  
Hvis du har sådan lidt småondt af
dig selv og er lidt trist, hvilken sang
forstærker så de følelser?
– Hvis jeg er i et humør, hvor jeg har lyst
til at dyrke den triste stemning, så fyrer
jeg op under noget Mazzy Star eller Cat
Power. Deres fine fe-stemmer og simple
arrangementer virker altid melankolske
på mig. However, vil jeg gerne i godt
humør igen, smækker jeg altid Savage
Rose på. Man kommer tilpas gradvist i
godt humør igen, og samtidig kommer
man af med lidt aggressioner, når man
forsøger at synge som Annisette.  
Hvad er din ultimative fredags-banger?
– Alicia Bridges' "I Love the Nightlife". Det
er så fedt et nummer, og man kommer
naturligt i den bedste feststemning, uanfægtet hvilken dag på ugen det er, hvor
træt man er, eller hvilken årstid det er.
Hvilken slags musikalsk indoktrinering
skal dit barn udsættes for, når han/hun
er kommet til verden?

– Trille. Uden tvivl. Jeg er allerede begyndt
at spille ”Min lille sol” for maven. Vi venter
os en datter, og hun skal hedde Trine –
med kælenavnet Trille. Trille var lyden af
min barndom og kommer også til at være
på anlægget, når vores datter kommer til
verden.
Hvilken musik skal bare spilles
til jeres bryllup?
– Jeg har altid haft et ønske om at danse
brudevals til ”More Than a Woman”
med Bee Gees, men den tror jeg ikke,
at Joakim er med på, desværre. Så må
vi danse til den senere på aftenen. Til
brylluppet skal der spilles en masse festog dansemusik. Alt lige fra ”When I’m
Sixty-Four” med The Beatles til Wes med
”Alane”. Så vi skal have fat i en god dj med
et varieret kartotek.
Hvis Kim (Sofies hund, red.) var et
soundtrack, hvilket soundtrack var
han så?
– Jeg synes jo lidt, Kim ligner Simon
Le Bon, da han kørte den pjuskede
hvid-afblegede 80’er-frits – så mon ikke
et godt bud kunne være "The Reflex"
med Duran Duran? Jeg har engang læst
i et interview med bandet, at netop den
sang startede som et prætentiøst projekt
med dyb lyrisk mening, men i takt med at
de blev fuldere og fuldere, som aftenen
skred frem, blev nummeret mere bare
en masse sætninger, som lød fede, og
til sidst var de færdige med "The Reflex",
som ikke – ifølge dem selv – betyder
noget, men som de elsker, og som i
den grad var med til at kickstarte deres
karriere. Jeg var også sikker på, at jeg
ville have en schæferhund, som jeg skulle
træne, men så blev jeg tilbudt en gratis
bomulds-rotte fra Bulgarien. Han kan
ikke en skid, men jeg EEEEELSKER ham og
vil aldrig kunne undvære ham.
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