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Gammelt og nyt. I Odense har Tidens samling gjort
Daells Varehus’ kataloger levende, og i Svendborg flytter Galleri DGV permanent til fantastisk beliggenhed.
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Sex-stjernet vokallir

■ Dicte og Claus
Hempler stod
for helt igennem
fremragende
vokalpræstationer
Koncert

DicteogClausHempler”
#####¤

■ Lige så fascinerende og hypnotiserende Martyn Jacques’
falsetstemme er, lige så enerverende bliver den, når den er
så godt som ene om at skabe det vokale udtryk i en hel musikforestilling.

The Either Or Cabaret
Sukkerkogeriet, Odense, torsdag: ”The Either Or Cabaret”.
Ordløs musikforestillling i tre
akter inspireret af filosoffen Søren Kierkegaards hovedværk
”Enten - Eller”, fortrinsvis ”Forførerens dagbog”.
Musik og tekst: Martyn Jacques.
Instruktion: Anders Nyborg.
Scenografi: Rikke Juellund.
Koreografi: Peter Friis.

Medvirkende: Peter Zandersen, Lila Nobel Mehabil, Klaus T.
Søndergaard, Malene Melsen og
Marie Nørgaard, Wen Yang, You
Mei, Yang Ziyi og Jia Qui.
Orkester: The Tiger Lillies
Opføres i Odense til og med 13.
februar. Herefter flytter forestillingen til Shanghai, hvor den
opføres 10 gange.

skyggespil, men deres figurer er lige så flade og endimensionale. Og deres eneste
opgave er at personificere
menneskelige laster. Det er
der ingen grund til at ulejlige
kinesiske skuespillere helt til
Danmark for at medvirke i.
Sangene ”Love For Sale”
og ”Teardrops” er sammen
med Peter Friis’ stærke koreografi til nummert ”Forget
About Us” og Adrian Stouts
fremragende kontrabasspil
lyspunkter i en stillestående

forestilling, hvis skildring af
menneskets ud- eller afvikling - benævnt Kedsommelighed, Angst og Fortvivlelse
- for mig aldrig bliver andet
end kedsommelig.

Af LeneKryger
Foto: AndreasBastiansen
kryger@fyens.dk, anba@fyens.dk

Hvorfor jeg ikke har hørt
denne stjernekonstellation
før, er mig en gåde. For rygtet om deres grotesk geniale samarbejde burde have
spredt sig som en steppeild i
løbetid. Nick Cave og Kylie
Minogues parløb med ”Where the Wild Roses Grow” fra
1996 virker nærmest dilettantisk i sammenligning med det
niveau, det gamle kærestepar
Dicte og Claus Hempler når
på scenen som kolleger. Hvis
deres elskov var bare halvt så
intens og intim, som det de
skaber sammen på scenen,
har det været nærmest overjordisk.
Jeg har ikke hørt Claus
Hempler live i fem år. Og han
var ved at smuldre for mit indre øre. Det rettede han op
på efter få toner på Posten,
hvor hans stemme stod skåret i granit. Jeg har gennem
de seneste år omtalt fynske
Funch og Søren Huss som
landets ypperste sangere.
Det må jeg trække tilbage.
Hempler er kongen. Og omtalte Nick Cave burde være
villig til at give sin venstre
arm for at besidde den dybde og klang, Claus Hempler
konstant imponerer med.

■ Dicte og Claus Hemplers vokaler klædte hinanden perfekt på Posten. Lige så vel som Mika
Vandborgs guitarspil klædte melodierne. Foto: Tim K. Jensen
Målløs og paralyseret sidder
jeg og forsøger at konsumere
hvert eneste sunget ord, han
forkæler publikum med. Den
kronisk sørgmodige mørkemand disker endda op med et
”sprælsk” nummer med ”Let
Your Straitjacket Hang Loose”, der i den grad klæder den
ulastelig klædte crooner.
Landets fedeste
Jeg kunne skrive noget meget identisk skamrosende om
Dicte, som jeg sidst oplevede
i et telt ved Tusindårsskoven,
hvor hun slet ikke kom til sin
ret. Jeg er helt forgabt i hendes konstante skift mellem
den kælne, forsigtige lillepige
og den sensuelt eksplosive
rappenskralde, der skriger
sine følelser ud. Hendes frem-

ragende sange ”French Film”
og ”Place Your Hands Where
They Belong” har aldrig lydt
bedre end med Hempler på
kor og den perfekt castede
guitarist Mika Vandborg.
Han løfter samtlige sange
ved at dosere sit spil helt perfekt og kun få velvalgte gange
overstråle de to vokalister.
På Dictes nummer ”How
It’s Done” akkompagnerer
han på zitar, og den orientalske klang gør nummeret til en
sanserig rejse, man ikke har
lyst til at vende hjem fra.
Den fynske musiker Jesper Mechlenburg sørger for
yderligere variation på keyboard, og fraværet af bas og
trommer virker oplagt, når
det netop er stemmerne, der
er omdrejningspunkt. Dicte

og Claus Hempler er meget
vel to af rigets slankeste sangere, men til gengæld har de
landets fedeste stemmer.
Hvis ikke starten af koncerten havde været lidt famlende, og hvis den irriterende,
konstante støj fra en monitor
var blevet elimineret, havde
det kastet den sidste stjerne af
sig. Dicte og Claus Hempler
optræder igen på Fyn 7. februar på Tobaksgaarden.
Steppebranden er hermed
antændt.
Omkoncerten
Posten, Odense, torsdag: Dicte og
Claus Hempler med Mika Vandborg
og Jesper Mechlenburg
Af SimonStaun
sim@fyens.dk

Kongen af karisma leverede varen
■ På trods af
skønhedsfejl hist og
her var underholdningsværdien i top, da
Danmarks ubestridte
konge af karisma
lagde vejen forbi Fyn
og leverede varen
Koncert

PeterBelli
#####¤
Som det nu engang hører sig
til ved en vaskeægte premiere, skulle Peter Belli og resten
af bandet lige finde både sig
selv og hinanden på scenen,
da den 70-årige sølvræv torsdag aften på Industrien i Aarup tog hul på sin danmarks-

turne med en velspillet og
underholdende koncert.
Premierenerverne havde
dog sin charme og blev tacklet med højt humør af det
yderst kompetente hold af
musikere, som behandlede
materialet med stor respekt.
Befriende energi
De fire (i forhold til aftenens
hovedperson) unge musikere
tilførte numrene en befriende
energi, som klædte Peter Belli
mindst lige så godt, som det
elegante, sorte jakkesæt, han
bar.
Det er nærliggende at
fremhæve førsteguitaristen
Mads Løkkegaard, som aftenen igennem stod for stort
set alle soloer – nogle bedre
end andre, men hele bandet
leverede i den grad varen, og
spilleglæden gennemsyrede

hvert enkelt nummer. Det
var svært ikke undertiden at
savne et orgel til at give den
sidste dynamik. Orgel eller ej:
Bandet leverede, og det samme gjorde Peter Belli.
Stående bifald
Med en misundelsesværdig karisma indtog de - med
mandens egne ord - efterhånden voksne sanger scenen
og dels hyggede dels rockede
sig igennem to sæt bestående
at alt lige fra dugfriske kompositioner til bedagede om
end evigt grønne klassikere.
Numre som ”Ulven Peter”,
”En at bli’ som”, ”København
(fra en DC9)”, ”Vores kvarter” og ”Sylvias mor” faldt
især i god jord hos Industriens publikum, som kvitterede
med adskillige stående klapsalver aftenen igennem.

Trods sin alder og det faktum, at han løbende var nødt
til at skele til sine papirer for
at huske især de nyere tekster, er og bliver Peter Belli
en ener i dansk showbiz. Mellem numrene var der plads til
lune historier, glimtet i øjet
var funklende som altid, og
den karakteristiske stemme
er som uforandret. Sprød og
kraftfuld. Præcis som det hører sig til for en alfahan. For
det er lige netop, hvad Peter
Belli er. Dansk pigtråds ubestridte alfahan. Ulven Peter.
Ingen over, ingen ved siden
af.
Omkoncerten
Peter Belli med band, Industrien,
Aarup, torsdag aften
Af RuneMoesgaard
rumo@fyens.dk

