F YENS S TIF T S TIDENDE
M A N D A G 2 2 . O K T O B E R 2 0 18

KULTUR.

15

Gal og genial

ANTENNEN

En syngende nation

PROFESSOR VED INSTITUT
FOR KULTURVIDENSKABER,
SDU

ANNE-MARIE MAI

U

gen efter Kim Larsens død
var jeg vært for en stor international konference
om Bob Dylan. Forskere
fra hele verden var strømmet til, og
vi mødtes i Studenterhuset i Odense centrum for at lytte til en stribe
forskningsindlæg. Fredag 5. oktober sluttede vi af, og deltagerne gik
ud i gaderne og kunne dér opleve
mindearrangementer for Kim Larsen. Mange mennesker samledes
lige uden for Studenterhuset for at
synge med, da Kim Larsen-kopibandet En lille pose støj spillede
hans sange. Siden blev mine kolleger vidne til den veltilrettelagte mindemarch, fællessangen, og
fik også oplevet sammenkomsten
uden for Larsens bolig med fakkeltog og blomsterhav.

DET GJORDE ET meget dybt indtryk
på mine kolleger, at vi i Danmark
hyldede en musiker og kunstner
på en så fin og storslået måde. Især
var de udenlandske gæster optaget af, at danskerne kunne hans
sange udenad. De musik- og lyrikinteresserede fra de forskellige verdenshjørner havde ikke oplevet
noget lignende. De meget anerkendende reaktioner satte mange tanker i gang hos mig. Måske er en af
nutidens vigtigste kulturværdier,
at vi kan lide at synge sammen, at
fællessang falder os nemt, og at vi
kan sange fra både fortid og nutid
udenad?
I EN AVIS kunne man læse, at Kim
Larsen var mere ægte, end han var
dansk (som om det nødvendigvis
skulle være en modsætning), og et
par skribenter benyttede ganske
malplaceret den sørgelige lejlighed
til et par nedsættende bemærk-
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ninger om den aldrende Kim Larsen og hans stok. Janteloven har vi
desværre endnu ikke fået afskaffet.
Men folk på gaden førte en helt anden tale og gav umiskendeligt udtryk for deres taknemmelighed og
glæde over alle de gode sange, de er
blevet beriget med.
Den folkelige reaktion så ud til at
komme bag på nogle af de offentlige meningsdannere. Men tilslutningen og hjerteligheden ved mindemarchen i Odense og senere ved
mindekoncerten på Rådhuspladsen i København var ikke til at tage
fejl af og fortalte om, at der er en
anden slags meningsdannelse end
den, medierne skaber.

DER ER SANGE og digtning, et stort
antal mennesker i Danmark tager
til sig, bruger i dagligdagen, og som
man tager med sig i livets glade og
sørgelige situationer. Kim Larsens
sange synges både ved konfirmationer og nonfirmationer, ved borgerlige og kirkelige bryllupper, ved
begravelser af folk af mange slags
konfessioner, til halbal og kinddans, ved lejrbålet, til skoleafslutningen og i børnehaven.
FÆLLESSANGEN ER EN sejlivet kulturtradition, som har rødder hos både Grundtvig, Ingemann, Aakjær
og Johannes V. Jensen. Sangen forbinder mennesker i Danmark med
hinanden, og et stort publikum elsker sine sangskrivere. Det er ikke
blot Kim Larsens sange, der er et
godt kulturgods, der bliver givet videre til eftertiden. Også Michael
Falch, C.V. Jørgensen, Anne Linnet,
Anne Dorte Michelsen og Steffen
Brandt har fornyet sangtraditionen med stærke tekster og musik,
der gør Danmark til en syngende
nation.
I DAGBLADET INFORMATION var chefredaktør Rune Lykkeberg inde på
noget lignende, da han karakteriserede Kim Larsens værk som en
ny kanon og sangbog for velfærdsstaten, der viser hvad fællesskabet
har skabt af værdier og fælles forestillinger om det gode og det onde.
Det er en tankevækkende pointe
i tider, hvor man ofte hører om et
tab af fællesskab. Så længe der synges, består gamle Danmark.
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De musik- og lyrikinteresserede
fra de forskellige verdenshjørner
havde ikke oplevet noget lignende.
Antennen skrives på skift af: Christian Have, Anne-Marie Mai, Lasse Bo
Handberg, Finn Wiedemann, Esben Just, Cecilie Bønnelycke og Karen
Maigaard.

Carlo Gesualdo (1566-1613),
en af senrenæssancens helt
store personligheder. Velhavende fyrste, komponist,
hanrej, hustrumorder, nervevrag. Dér er i sandhed
belæg for en god historie.
Det nære slægtskab med
biskop og kardinal Carlo
Borromeo skulle egentlig have afstedkommet en kirkelig
karriere, men skæbnen ville,
at han efter sin brors pludselige død som den nu ældste søn blev fyrste af Venosa.
Det gav ham en ubegrænset kunstnerisk frihed, som
han udnyttede til det yderste. Hans liv blev dog efterhånden præget af depressioner, angst og dæmoner, og
hans kompositoriske virke
blev blot en del af et smerteligt livsforløb. Men der er
uendelig skønhed i blandt
andet hans mange madrigaler, og det er ikke underligt,
at komponisten Bo Holten

måtte skrive en opera om
denne eksalterede personlighed.
På fascinerende vis inkorporerer Holten fyrstens madrigaler i sit eget værk, en treakter, som blandt andet blev
opført på Den Fynske Opera
i november 2016. Det er en af
disse opførelser, der nu foreligger som DVD, med Concerto Copenhagen siddende
i en rundkreds på gulvet som
en del af scenografien, med
kammerkoret Musica Ficta
som både madrigalkor og
karakterer i handlingen, og
med Gert Henning-Jensen i
det krævende titelparti og en
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Genre-betegnelsen er vist
Trinelises eget valg, men
den dækker fint over store dele af denne nyudgivelse fra den spændende og
sympatiske singer-songwriter. Omgivet af syv musikere begiver hun sig ud i små
fortællinger udelukkende
på dansk, ordret lyrik eller
finurlig legen med sproget,
blandt andet på den energiske "Tag mig", hvor et næsten
Benny Andersensk ordspilssprog ikke fornægter sig.
Man er dejligt fri for sangskriverens krængen sin egen
sjæl ud - åh, hvor er det synd
for mig - der er en flot almen-

gyldighed i sangteksterne, lytteren genkender såmænd både sig selv og
de andre i de små livskloge
vignetter, som hver tekst står
for. Der er masser af jazz, en
del country og såmænd da
også ligeudaflandevejen
popmusik på skiven, hvilket giver netop den alsidighed og variation, som er så
væsentlig for en udgivelse
som denne. Inspirationen
fra blandt andre Amy Winehouse, Lucinda Williams, Ja-

fremragende Tor Lind som
Skyggen, hans måske alter
ego eller blot hans samvittighed.
Det store problem ved
denne udgivelse er, at det
er en filmet forestilling, liveoptagelser, og ikke en selvstændig produktion. Det giver oplagt store problemer.
Lyssætningen synes tilfældig
og overblændet, men ofte
er scenen også i halvmørke.
De smukke video-projektioner på bagtæppet er umulige at forholde sig til. Der er
alt for mange umotiverede
closeups af hovedpersonen,
og totalbillederne giver ingen mening, virker ofte irriterende. Kameraføringen er
ujævn, og tit kommer de agerende til at kikke ind i kameraet, fordi de ikke kan se det
i mørket. Det er brandærgerligt, fordi der musiceres og
synges glimrende.

KLASSISK: BO HOLTEN:
”GESUALDO SHADOWS – A
MODERN BAROQUE OPERA”
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nis Ian og andre er dejligt tydelig, men først og fremmest
er Trinelise Væring sig selv i
sin fortolkning af sine tanker om den svære kærlighed,
det lisså svære parforhold, eller bare om små hverdagssituationer, som også kan gøre ondt. En både tekstuel
og musikalsk modenhed er
så udpræget på udgivelsen,
og de veloplagte musikere,
blandt andre Una Skot (guitar), Frederik Lundin (sax/
fløjter), Jeppe Skovbakke
(bas) og Otto Sidenius på et
virkningsfuldt hammondorgel, støtter loyalt og opfindsomt hele vejen. Skøn cd!

NEO-SOUL: TRINELISE
VÆRING: ”DU GÅR IND AD EN
DØR”
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På denne cd nr. imponerende 24 fra Kaare Norges to
hænder har han, efter eget
udsagn, udvalgt numre, han
"lige havde lyst til at indspille". Så er spørgsmålet jo bare, om vi også lige har lyst til
at høre dem. Men det har vi,
især når albumtitlen indikerer afveksling. Kaare Norges velbekendte mestring af
guitaren alene eller i selskab
med eksempelvis et antal
strygere til at gøre lydbilledet
endnu mere lækkert er jo en
ubestridt sandhed. På denne

nyudgivelse er det helt uden
instrumental sukkerlage eller anden blød indpakning.
Her er det den ægte vare, Kaare Norge helt alene, og selvom der bestemt er afveksling og variation undervejs,
efterlader et par aflytninger
af hele albummet alligevel
indtrykket af "det samme".
Kronologisk er spændet
vidt, fra Prætorius og Bach
henover Mozart til Kaare
Norge selv eller Bent Fabricius-Bjerre. Sidstnævnte er repræsenteret med et par velkendte sange, "En enkelt lille
melodi" og "Duerne flyver",
og så nok en lille melodiøs
og enkel sag, skrevet personligt til Kaare Norge, med tit-

len "Farvel". Men der, hvor
man virkelig spidser ører og
glæder sig, er til Norges egne to kompositioner, fyldt
med spansk fyrighed og elegance, "Danza del Alegría" og
"Danza La Primevera". Det
er livfuld og livsbekræftende musik, overbevisende og
virtuost udført. Bortset herfra stritter udgivelsen noget.
Det vidste vi dog selvfølgelig godt, den ville, med titlen
"Variation".

KLASSISK: KAARE NORGE:
”VARIATION”
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