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Kaya Brüel:
Mike Andersen:
… om at bestige
Sukkertoppen på
Svalbard og om selv
at træde lidt tilbage

… om at bryde igennem
som 19-årig, at stå i det
store Werner-studie og
lidt om små tyggegummipenisser

Niels Skousen:
Om koncerterne:
-Det er dét, der er meningen
med musikken. At den skal
eksistere mellem scene og
publikum

Mathilde Falch:
… om ”radiatormusik”,
om at glemme skiftetøjet
til en koncert og om at
tisse på dæk

Espen Strunk Journalist, forfatter
og foredragsholder. Uddannet cand.
mag. i Litteraturhistorie og tilknyttet
musikmagasinet GAFFA.
(foto Morten Rygaard).

Per Vincent: Journalist og udøvende
musiker. Og fmk.NUs bestyrelsesformand gennem mange år.

Hans Christian Bugge Journalist,
freelance musiker og skribent. Hans
Christian arbejder også med projektledelse og rådgivning og sparring i
kommunikative spørgsmål.

Sabrina Brohus: Journalist, foredragsholder og sanger.

Velkommen
backstage
Af Jesper Vander Nielsen

Anders Rostrup Lorentzen Digter,
poet og booker på Spillestedet
Olferts.

Nadia Staldgaard: Illustrator, billedkunstner, klummeskribent og nogens
mor! Bliv i godt humør og se mere af
Nadias streg på: nadiastaldgaard.dk

Vores nye medie ’fmk backstage’ ser
hermed dagens lys. Velkommen til alle
læsere.
fmk begyndte sine aktiviteter i 2002.
Kontoret blev startet på initiativ af Jesper
Vander Nielsen og Signe Jæger. Fra
starten - og stadigvæk - bliver kontoret
drevet som en forening, hvis primære
formål er at skaffe musikere jobs og sikre,
at de betales med minimum en tarif.

fmk-backstage udgives af foreningen
fmk.NU

Distribution: GLS, Post Danmark og
bookerens bagagerum!

Møllergade 11, 1. sal

Omdeles til / udgives: fmk-backstage
fremsendes til udvalgte spillesteder i
efteråret 2016 og til festivaler i foråret
2017.

DK-5700 Svendborg
Annoncer, projekt og kontakt.
Mette Heide. Ring 62800708
for diverse spørgsmål.

Tlf. 6280 0708
CVR-nr.: 2908 2146
fmk.NU , mail: post@fmk.nu
Følg os på
facebook.com/fmk.NU
Ansvarshavende chefredaktør:
Jesper Vander Nielsen
Grafik, trykkested og år:
Step, Svendborg, 2016, step.dk
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Vi har gennem mange år i booking
branchen hørt spændende historier om,
hvad der foregår backstage, når der er
ventetid. Mere eller mindre morsomme
og alvorlige historier. Nogle af disse er
nu foreviget i denne avis. Tak til alle de
medvirkende artister, som har valgte at
dele deres historier med os andre.
Vi håber, at I vil få glæde af at læse den,
mens I venter – i tourbussen eller backstage. Rigtig god fornøjelse!

1. udgave. Oplag: 15.000

Erhvervsmæssig affotografering af
bladets redaktionelle tekst og annoncer er ikke tilladt.
Bladet påtager sig intet ansvar som
følge af fejl i tekst og annoncer.

”Vi er jo lige som et
gammelt ægtepar”
Marie Carmen Koppel og Steen Rasmussen har spillet
sammen i 25 år, og de elsker det. Samarbejdet er også
et tæt venskab
Af Per Vincent
Sætlisten er fyldt med musik, der er både
stor og kompleks, soul, gospel og jazz,
men man skal ikke tage fejl: De elsker fis
og ballade, og de kan godt lide at få folk
til at grine.
Latter er befriende mellem de ofte seriøse sange, mener de.

Julemusikken og Molslinjen
- Engang til en kirkekoncert var vi af en
eller anden grund gået i crazy-mode, og
ude backstage løb vi rundt efter hinanden. Der stod et bord i midten af lokalet,
og det var vi på vej rundt om i fuldt
firspring, da præsten åbnede døren for at
hente os. Han stivnede i et par sekunder,
det var måske ikke lige, hvad han havde
regnet med, men heldigvis kunne han
også godt se det sjove i det. Det blev en
rigtig god koncert, griner Marie Carmen
Koppel.

Kontrakter
Forsikringer
A-kasse
Regnskab
Fundraising
Presse
Rettigheder

Molslinjen bliver brugt flittigt, og en dag
blev den rutineprægede sejltur til en
speciel tur på havet.
- Steen og jeg elsker julemusik, hele året,
og hvis vi ikke lige spiller Bob Marley på
de lange køreture, så er det juleklassikerne med for eksempel Frank Sinatra,
Nat King Cole og Bing Crosby, og hvis
det skal være, tager vi også en overromantisk Disney-julesang. Så da vi holdt
i køen ved Molslinjen, lod vi cd-spilleren
køre, og vi spiller ikke lavt, heller ikke da
vi kørte ombord, og vi så godt, at folk
reagerede rundt omkring os, langt de fleste med et smil. Nå, vi sad ved et bord i
cafeteriet, da Steen så en mand i uniform
komme gående målrettet imod os. Vi
gjorde os klar til at få skældud, men han
lyste op i et smil og kom for at takke os
for at skabe en god stemning ombord!
Vi fik to gratisture for indsatsen, det var

virkelig en sjov oplevelse, fortæller Marie
Carmen Koppel.

Venskabet
Steen Rasmussen og Marie Carmen
Koppel har været tætte venner i mange
år, de har været igennem hinandens
skilsmisser og sygdomme, deres børn

leger sammen, familierne ses, og den musikalske udvikling har de selvsagt været
igennem sammen.
- Vi er næsten som et gammelt ægtepar,
der kender hinanden ud og ind, det skaber for eksempel den tryghed, der gør, at
jeg kan give mig selv fuldstændigt under
koncerterne, siger Marie Carmen Koppel.

RÅDGIVNING OG SUPPORT
– NÅR DET PASSER DIG

DANSK ARTIST FORBUND
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Kaya og Kødblomsterne
Af Kaya Brüel
I året 1991, for præcis 25 år siden, debuterede jeg med mit første album “KAYA”
som 19-årig. Det var igennem min musiklærer Flemming Ostermann, der var
venner med Jens Rugsted, som producerede pladen. Han havde den her drøm
om at indspille alle sine favoritsange fra
60’-70’erne, men manglede en sanger
til at være i front. På den måde fik jeg en
pladekontrakt på 3 plader med det daværende, populære danske pladeselskab
Replay Records.
For mig var en stor drøm gået i opfyldelse, da jeg første gang stod i det store
Werner-studie og indsang bl.a. James
Taylors smukke ballade “Shower The
People”. Pladen solgte over 85.000 eksemplarer, og det gik forrygende. En stor
omvæltning fra at være ukendt teenager
til at blive genkendt overalt. Jeg var på
en sommerturné med Jens Rugsted, Billy
Cross og Flemming Ostermann som gæstesolist. Det var ligeså første gang, jeg
stod som solist foran et stort publikum
på diverse danske udendørsscener rundt
i landet og blev overvældet af, hvor mange der kendte sangene og mig. Der blev
skrevet autografer i lange baner, og det
var tryg introduktion til livescenen og
branchen at være på farten med nogle
garvede gutter.
Året efter indspillede jeg så mit næste al-

bum “The State I’m In”. Denne gang med
nyskrevne sange produceret af Peter
Biker og Paul Halberg. Også denne gang
skulle jeg på landevejen. Men nu skulle
jeg samle mit eget band. Trommeslager
Emil de Waal, guitarist Jonas Krag, bassist
Assi Roar og på keyboard Niels Wissum.
Vi holdt audition for resten af holdet,
som endte med Ole Kibsgaard på guitar
og kor og sidst Maria Montell på kor.
Et fantastisk hold var sat i 1992, og i 1993
skulle vi blandt andet på den meget velbesøgte “Rockshow” tour rundt i landet.
Vi var som regel sat til at spille som nogle
af de første, som også talte Zapp Zapp,
Sound of Seduction, Ace of Base m.fl.
Vores lille band mødtes altid ved Lurblæserne på Rådhuspladen i København,
hvor vi kørte afsted i en lejet Mercedes
med plads til 7 personer. Vi sad fuldstændig mast sammen med meget dårlig luft
og plads, ofte rigtig tidligt om morgenen.
En færgetur, hvor der blev formet og sat
små penisser af tyggegummi på hemmelige steder, som små hilsner til andre
musikere. Når vi ankom til spillestedet
og var færdige med vores koncert, tømte
vi vores eget rum for alkohol og var en
anelse beduggede ret tidligt på dagen.
Derefter blev det en tradition at “rydde
op” i de andres bandrum som en lille

hilsen fra os. Så når de ankom, havde vi
dekoreret deres rum med slik, vendt alle
ølflasker på hovedet, stillet borde og stole omvendt og selvfølgelig tyggegummipenisser og andet. En lille hilsen fra “Kaya
og Kødblomsterne”, som vi kaldte os.
Når vi optrådte, var vi på toppen, Ole
Kibsgaard kom ind på scenen med Maria
og mig på hver sin skulder. Det var et
powerband af landets fedeste unge
musikere. En stor epoke for mig og min
autodidakte indgang til min karriere som
musiker.
På motorvejen hjem mod København
kørte vi som regel samtidig med et
andet band, og så blev der konkurreret
i opfindsomme påfund i vinduet, når
man passerede hinanden. Selvfølgelig
det traditionelle “moon”, eller som da vi
hele gruppen smed overdelen og kørte
langsomt forbi de andre.
Sådan ramte vi i højt humør igen København, mødtes til middag et sted i byen
og så direkte på Jazzhouse, igen som
aftenen før, evt. op og afsted igen, når
lyset brød frem.
“Kaya og kødblomsterne” var et legendarisk band. Vi havde for et par år siden
reunion med fadøl og stegt flæsk. Desværre uden instrumenter, er ellers sikker
på, det stadig ville lyde pissegodt.

Hvorfor hedder I Girls in Airports?
Af Martin Stender, Girls in Airports
Girls in Airports er et anderledes navn,
som derfor har åbnet nogle døre for
os - især i jazzverdenen, hvor de fleste
bandnavne er tørre som kiks uden
smør! Men det har ind imellem været
lidt tungt at bære rundt på det navn.
Ni ud af ti interviews starter med
spørgsmålet; ‘Hvorfor hedder i Girls
in Airports’? I Kina var vi endda ude
for, at konferencieren spontant bad os
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forklare vores valg af bandnavn foran
publikum.
Måske er det fordi, at vores musik er ret
gennemarbejdet, og folk går ud fra, at
det er en stor tanke bag navnet også.
Men det er der ikke rigtigt.
Der er uden tvivl noget specielt i situationen, hvor man venter i en lufthavn,
som man kan skrive en lang gymnasiestil om. Det er lidt ligesom den klassi-

ske ‘watching the river flow’ overført
til en mere kompleks moderne verden,
men da vi valgte navnet, handlede det
mere om at finde et navn, der ‘virkede’!
Ind imellem er vi ærgerlige over, at
det tager fokus væk fra vores musik,
men omvendt er der noget forfærdelig
forfængeligt over at ændre navn, så vi
holder ud.

Det er også et problematisk navn for
chauffører, som skal hente os i lufthavne ude i verden. Det er jo ofte store,
midaldrende mænd, som skal stå og
flagre med skiltet ‘Girls in Airports’,
indtil vi får alle vores underlige instrumenter igennem security!

EXTENDS
EVERY

VOICE

e 935 – Dynamic Cardioid Vocal Microphone
Its balanced frequency range qualifies the e 935 for songs
of every genre. It clearly gives the voice more space and
positions it cleanly in front of loud instruments. With a
transparent high-end and warm but well defined lower
mids, it lends even gentle voices an impressive intensity
and size. The vocal track in the band mix can be emphasized much more easily. The e 935 also clearly increases
the speech intelligibility. It remains extremely resistant
to feedback as well as to the hard conditions of live gigs.
www.sennheiser.com/e-935

Knægten ville kun spille blues,
og se så hvad det førte med sig
Hvis man har fornemmelsen
for at flytte sig på det rigtige
tidspunkt, kan man bestige
bjerge på Svalbard, smiler
Mike Andersen

Af Per Vincent

For Mike Andersen var der ingen tvivl
overhovedet. Mens vennerne og skolekammeraterne, de andre 12-13-14-årige, rendte rundt og trykkede den af til
Wham og Duran Duran, var det B.B. King

og Muddy Waters der trængte igennem
hos Mike Andersen. Ikke mindst i hans
guitar.
Hans puls har altid kørt i rhythm’n’blues,
og den første plade fra 2002 var et state-

ment: ´My love for the Blues´, og det var
for så vidt det, kan man sige.

Flyt dig
Noget kom nemlig bag på Mike Andersen.
- Det var selvfølgelig rigtig fedt at lave
den første plade, nu kunne jeg endelig
vise mig selv og omverdenen, at jeg
kunne finde ud af det, jeg havde dyrket
så intenst, men jeg var også sikker på, at
den næste plade skulle videre, det skulle
ikke være det samme en gang til. Jeg
havde selvfølgelig ikke regnet med det,
men det var nødvendigt, at jeg flyttede
mig, og det overraskede mig faktisk,
fortæller Mike Andersen.
Han har udgivet syv plader indtil videre,
og han har flyttet sig hver gang. Men
bunden, feelingen er der stadig: kærligheden til den traditionelle rhythm’n’blues.
Da den århusianske musiker havde
spillet byen tynd og var kommet lidt op
i 20´erne, begyndte han at lytte til Al
Green og Donny Hathaway og deres kolleger, og igen var der ingen tvivl overhovedet. Dér skal vi hen. Så mødte han den
engelske bluesguitarist og bandleader
Otis Grand, Mike Andersen spillede med
på en festivalkoncert, og da han kom
tilbage til Danmark, tænkte han kun på
én ting:
´Jeg vil også have et seksmandsorkester
og spille soul og blues`.
Så det fik han, eller, sådan er det jo ikke.
Man knokler røven ud af bukserne, holder
styr på datoer og bandmedlemmer og
kontrakter og kontakter og alt det udenoms arbejde. Og skriver nye sange imens.
Mike Andersen Band udgav ´Tomorrow´,
en titel med løfter, allerede i 2004, og
den plade var lige præcis afsættet til
hundredevis af koncerter rundt i Europa.
Undervejs var der et par af de store
high-lights, bl.a. tre åbningskoncerter for
idolet B.B. King. Sådan.

Den nye plade
I 2016 er der blevet plads til lidt mere
vildskab, og det er der en grund til.
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- Vores nye plade hedder `Devil is Back´,
og allerede der er det mere pågående,
mere råt. Jeg har altid flirtet med ´vil
selv´, også når det gælder indspilningerne og produceringen, men denne gang
havde vi hyret trommeslageren Mads
Michelsen som producer, og jeg fik da
lige lært at træde lidt tilbage, griner Mike
Andersen.
Mads Michelsen har været med lige fra
de første gange i øvelokalet, og det er
hans fortjeneste, at der er kommet mere
vildskab ind i Mike Andersen Band.
- Ja, han stoppede mig, når jeg begyndte
at nusse for meget. Det lyder som det
skal, der skal ikke læsses unødvendige
ting på´, sagde han. Vi stod alle sammen
i studiet og indspillede tingene samtidig,
kun med ganske få overdubs. Resultatet
er, at det er mere levende og pågående,
siger Mike Andersen.

Husk chokoladen
Tag ikke fejl, der er også blues og soulmusik på Svalbard. Det ved Mike Andersen Band, de har spillet på Dark Season
Blues Festival i Longyearbyen to gange.
- Når nu vi var sådan et specielt sted, ville
vi jo også gerne se det, så vi fik en guide
til at hjælpe os. Vi blev rigtig gode venner med vores guide, som ellers var en
helt anden - nærmest militant - type end
os! Han havde tydeligvis sit besvær med
at ledsage sådan en flok hippier, der ikke
kunne modtage en kollektiv besked. For
eksempel gjorde han et nummer ud af,
at vi skulle have vand og chokolade med
og ordentligt fodtøj. Vi var ret spændte,
for vi skulle bestige Sukkertoppen, og vi
gennemførte strabadserne, alle mand.
Iført rockboots og uden vand og chokolade, ikke godt, så vi fik en skarp overhaling. Men vi var stolte! Stoltheden skrumpede lidt, da vi fik at vide, at Thorbjørn
Risager Band året efter havde besteget
et endnu højere bjerg. Bluesmusik er en
rå branche, griner Mike Andersen, der
ikke fulgte meget med i Duran Durans
karriere dengang.

Dicte & The Diamonds
på Spillestedet Olferts i Vester Skerninge den 11. marts 2016
Af poet & booker Anders Rostrup Lorentzen
En skøn velduftende musikalsk aften
Med dejlig mad og velplaceret bar
Endnu engang emmede det gamle forsamlingshus
Af forenet nydelse over et mega fedt orkester
Tre slags stilletblondiner i front
Divaen selv selvfølgelig
In the middle of everything
Strålende mellem det forføreriske hviskende
Og det howlende ekspressive
Giv den endelig fuld gas, baby
Med en strøm af flyvende guitarer
Akustiske og særdeles elektriske
På stilfulde smaragdgrønne lædersko
Bow wao baby wauw, yes it was cool!
Ved hvert af hendes ører funklede en diamant
Ud for det venstre
På sorte snørestøvler
Røde negle kælende
For bassens tykke strenge
(Hvem der bare måtte have været basstreng
En skøn duggende aften som den)
Lækker bas & smækker kor

Ud for højre øre
(Ikke et ord mere om Cody
Før vi i morgen sætter turbo på billetsalget)
På sandal stiletter
I sorte stormaskede strømper
En pink diamant, den lyserøde panter
Siddende med sin cello
Buestrøg tilføjede lydbilledet
Uvant og forfriskende
Klassisk velvære
Og så oven i
Vokalflirt med sangene
Og med boss-inden
Der om nogen selv mestrer den kunst
Bag de tre skinnende diamanter
Skubbet op mod endevæggen
Og tilmed dømt Adeles ude
I den nedtonede
Helt igennem feminine version
Af Her Personal Pain hittet Touch
Sad der selvfølgelig to mænd
Smede der svejsede sammen
Og fyldte umærkeligt hvert et hjul
Fik i ny og næ lov at gi´ los på beat & tangent
Men faldt på vink tilbage igen

For det var sensuelle Dicte &
damernes aften
Med en del numre fra
bagkataloget
Cinema Café kom vi for
eksempel ømt forbi
Noget nær samtlige fra
Perfume
Det spritnye album
Der kunne købes i baren
Med hilsen og signatur af
kunstneren selv
Nærværende imødekommende
Viste hun storform og oprigtig
Begejstring over det fantastiske
publikum
Og vores lille rockende spillested

10 ting du ikke vidste om Marie Frank
… Marie voksede op på en slægtsgård
i Løvskal mellem Viborg og Randers.
Som barn fik hun rideundervisning af
den 92-årige dyrlæge Stützer fra Hammershøj (de var Des, og han insisterede i
øvrigt på, at børn er nogle bøhmænd, og
at køer er klogere end heste).

… fik klaverundervisning af sin strenge
tyske farmor uden stor effekt. Marie var
lidt bange for hende og gemte sig ofte i
haven, når hun kom. Den dag i dag kan
hun stadig ikke læse noder. Eller spille
klaver.

… kæmpede i 3. klasse for en ponyparkering ved siden af cykelparkeringen på
skolen, da hun - som en helt naturlig ting
- krævede at kunne ride til skole i stedet
for at cykle! Sagen faldt, da skolebestyrelsen ikke mente, der var plads til en
mødding.
… har ikke altid været super organiseret,
men ofte super heldig. Spillede som purung en solokoncert på et twinpeaky hotel på en lille ø og UDEN ekstra strenge
til guitaren. Da der sprang en D-streng i
åbningsnummeret, måtte hun fortvivlet
støve hotellet rundt og åbne tilfældige
døre. Hun endte i pulterkammeret, hvor
der lå en gammel westernguitar med en
enkelt rusten streng på, og det var lige
den, hun manglede!
… har rejst rundt i Europa og USA som
gadesanger, hvor hun bl.a. oplevede at
få knust en guitar på en tysk rasteplads
under forhjulet på en lastbil, at blive kidnappet for en dag i Sydfrankrig og blive
forelsket i en charlatan i Key West; en episode, som sangen ”Big Love” fra hendes
album Vermilion (2001) er inspireret af.
… er i familie med en grønlandsk
trommedanser fra Thule. Har flere gange
overvejet at hyre hende som koreografisk scenekonsulent, men frygter at
kondien ikke er til det.

… har været kæreste med sin mand,
musiker og sangskriver Anders Pedersen
(DeSoto Caucus, Nive Nielsen, Maggie
Björklund m.fl.), siden 1999. De bor i
Langå og har to børn sammen, Viggo på
9 og Molly Johanne på 4 år.
… har engang gennemført en telefonsamtale med Sanne Salomonsen, hvor
Marie hørte ordet ”pris” som ”gris” og
derfor prøvede at få Sanne til at indse,
at der ikke var grund til at tage helt til
Holstebro efter én, da der jo er masser
på Sjælland. Det kom så vidt som til, at
Marie spurgte, hvor mange Sanne skulle
ha´, og om de var døde eller levende...
... medvirker i den aktuelle biografi om
den afdøde forfatter Jacob Ejersbo. Marie
og han var kærester i sommeren ’92. De
mødtes på Skagen Festival, den aften
Danmark vandt EM i fodbold.
… bruger stadig sin første guitar, en Yamaha, som hun fik som 10-årig, ved alle
sine koncerter og pladeindspilninger.
Hun har altid syntes, den lyder blødere og er bedre at spille på, end nogen
anden guitar hun har prøvet. Forældrene
byttede sig til den for en dobbeltseng,
fordi Jean, der boede i nabolandsbyen
Hjorthede Hede, fik besøg af sin mor fra
Paris og ikke havde et sted, hun kunne
sove.
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Mathilde Falch og radiatormusikken
Af Mathilde Falch
Scenetøj fra Føtex
For et par år siden spillede vi i Sønderborg. Det var en lang køretur, så jeg
havde taget mine pyjamasbukser på i
bilen. Vi havde en god tur til Sønderborg,
og under lydprøven går det op for mig,
at jeg stadig havde mine pyjamasbukser
på, og at jeg havde glemt skiftetøj.
Jeg spørger lydmanden lidt panisk,
om der er noget sted, der stadig havde
åbent sådan en lørdag aften. Han sagde,
at Føtex var det eneste, der var åbent,
og at det lukkede om 15 minutter. Jeg
drønede i Føtex og spurgte kassedamen
efter “tøjafdelingen”, hun grinte lidt og
pegede hen på et stativ med to kjoler i
XXXL og et par undertrøjer. Jeg valgte en
undertrøje, som jeg kunne bruge som
kjole. Det blev en fantastisk aften, og
siden da har jeg altid husket at pakke,
inden jeg kører.

Første gang jeg hørte min egen
sang i radioen
Første gang jeg var så heldig at høre en
af mine egne sange i radioen, var på en
lidt utraditionel måde.
P4 har været søde til at spille mine sange,
så når jeg kører bil, har jeg (selvfølgelig)
altid P4 tændt i håbet om, at de spiller
mig. Det var dog på en lidt utraditionel

måde, jeg første gang hørte en af mine
egne sange i radioen.
Jeg bor i lejlighed, og min underbo stiller
sin radio på sin radiator. Lyden fra hans
radiator bliver transporteret direkte op i
radiatoren i mit soveværelse.
Min underbo er sød til også at høre
P4, og en tidlig morgen i 2013 blev jeg
vækket af min egen sang igennem min
radiator fra min underbos radio.

Snestorm
Sidste år blev vi fanget med bandbussen
i snestormen. Vi havde spillet i Vejen og
havde hørt advarslerne om, at man skulle blive indendørs og endelig ikke køre
bil. Vi grinte af det, vi var trætte og ville
gerne hjem. Det gik skidegodt at køre
igennem Jylland, Fyn var også smertefrit,
men da vi rammer broen til Sjælland, går
det amok.
På et tidspunkt sidder vi helt fast, vi er
ude midt i ingenting, og der er ingen
hjælp at hente. Vi var der, hvor vi tænkte, at der var en seriøs mulighed for,
at vi alle ville dø. I det mindste ville vi
dø sammen, blev vi enige om (og det
kunne være vores chance for at komme i
nyhederne).
Vi sad helt fast, og sneen væltede ned, da
en af drengene får den idé, at hvis de alle

tissede på forhjulene, ville vi måske kunne komme fri. Det var det smukkeste syn,
da jeg sad på forsædet sammen med
Charlotte og kiggede ud på 4 tissende
fyre i snestorm. Det virkede fandme, og
vi kom fri!
Det tog 8 timer at komme fra Korsør til
København. Men der var ingen tvivl om,
at det bragte os tættere sammen at dele
en nærdødsoplevelse og at tisse sammen.

Musikvideo - min mand
skubbede bilen
I den første musikvideo jeg lavede, havde jeg drømt om at få en rigtig lækker
gammel Americana-bil med. Jeg endte
med at kunne skaffe en af mine venners
Volvo, den var til gengæld supergammel.
I slutscenen var det meningen, at jeg
skulle sætte mig ind i bilen og køre væk.
Da vi skal indspille scenen, går motoren i Volvo’en i stykker. Ret antiklimaks.
Heldigvis havde jeg min mand med, som
får den fantastiske idé, at han bare kan
skubbe bilen og holde sig bag kameraet.
Det lykkedes at få det til at ligne, at jeg
kører bilen, med 2 kilometer i timen.
Showbizzzz.

Rapperen, der hiver fisk ind og har porrer nok
Kristian UFO Humaidan bor på Ærø på et
gammelt husmandssted omgivet af små,
bakkede jordlodder og den slags havudsigt, som tager én til verdens ende. Her
kan man se ud over øer, broer og færger,
og det ubrudte kig vidner om afstanden
til resten af verden: Det tager fem kvarter
at sejle til Svendborg, og som øbo bliver
man nødt til at se færgeturen som noget
positivt, siger Kristian UFO Humaidan,
der flyttede hertil sidste år sammen med
sin hustru og deres fire børn. ”Jo flere
ting i livet vi tillægger værdi, jo gladere
er vi. Jeg synes, færgeturen er et helle,
og jeg glæder mig for det meste til den
tvungne afslapning, når jeg skal til eller
fra et job,” siger den erfarne singer/
song-rapper. “Det har været vildt eksotisk
for min familie og mig at flytte til Ærø.
Vi føler, vi har kastet os ud i noget på én
gang ukendt og meget hjemligt, og hver
dag opdager vi noget nyt, samtidig med
at vi flyder mere sammen med stedet.”
Kristian UFO Humaidan blev kendt i
nullerne som den ene halvdel af rapduoen UFO Yepha, der toppede hitlisterne. Siden 2010 har han været solo.
”Min musik er ligesom min hverdag i
evig bevægelse, og jeg oplever, at både
melodier og tekster kommer af sig selv,
når man bevæger sig gennem livet med
åbne øjne. Man forstår hele tiden lidt
mere, hvad end det rammer én, når man
står i marken og roder med jorden, hiver
fisk ind fra en lille jolle eller spadserer
rundt på Nørrebro. Alle de mennesker,
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jeg møder på min vej, er så forskellige, at
der er stof til hundrede års sangskrivning
blot i at være sammen med dem.”
Kristian UFO Humaidan spiller selv de fleste instrumenter på sine albums, og han
mixer og mastererer sine egne udgivelser fra studiet derhjemme. Siden familien
flyttede til Ærø, har hans arbejde været

henvist til et lille, interimistisk studie på
ét af børneværelserne, men efter nytår
går håndværkere i gang med at bygge
et lækkert og rummeligt musikstudie på
loftet af ejendommens gamle hestestald. ”Det nye studie bliver 70 m2 og får
en ubeskrivelig panoramaudsigt over
øhavet. Dér skal jeg selvfølgelig lave min

musik, men det er også planen, at andre
musikere skal komme her for at skrive og
indspille. Der er noget inspirerende ved
omgivelserne herude, synes jeg. Man
skal bare være her, så kommer der en ro
til én, som man kan savne andre steder.”

- Vi så folk løbe væk fra landingsbanen
Verdens største countrystjerner styrter som bekendt i døden med et fly, inden
de er fyldt 30 år. Heldigvis for Ester Brohus var hun passeret den alder, da
hendes fly kommer i alvorlige vanskeligheder på en tur til Grønland
Af Sabrina Brohus
Ester Brohus og bandet strandede i
marts 2003 i Sønderstrømfjord i Grønland, da der var meldinger om uvejr.
Det var Esters 10. tur til det kolde nord,
hvor hun og orkesteret skulle spille
en række koncerter i Nuuk. Sidst på
eftermiddagen begyndte vejret så småt
at arte sig. Flyet lettede, og selvom det
ruskede godt i propelflyet, så var det
først, da flyet forsøget at lande i Nuuk,
at det for alvor gik helt galt.
En kastevind fra siden fik flyet til at
rulle en omgang i luften. Da flyet kom
på rette spor igen, ramte endnu en
kastevind, så flyet igen rullede rundt.
”Min datter Sabrina og jeg sad med
fronten mod de andre. Vores bælter
strammede voldsomt om maven. Da
vi kiggede ud ad vinduet, kunne vi se
små mennesker på landingsbanen, som
forsøgte at komme væk”, fortæller Ester
Brohus.
Bagagehylderne sprang op, servicevognen susede gennem midtergangen, og
øl- og sodavandsdåserne måtte give
efter for trykket.

”Nogle begyndte at synge, andre råbte
og skreg. De fleste tog deres medpassager i hånden, selvom de slet ikke
kendte hinanden”, husker hun.

Retur til Sønderstrøm
Det lykkedes piloten at få rettet flyet op
og komme fri fra de hårde vinde. Alle
var uskadte, og flyet vendte tilbage til
Sønderstrømfjord.
”Da vi landede, var vi helt euforiske. På
vej ud af flyet så vi stewarden siddende
på gulvet. Han græd og var helt utrøstelig. Det var en voldsom oplevelse for
os alle”, fortæller den jyske sangerinde.
Alle passagererne fik tilbudt psykologhjælp, og Esters bassist meddelte,
at hans Grønlandseventyr var slut for
denne omgang.
”Han ville hjem. Det var helt forståeligt.
Alle fik tilbuddet om at tage hjem”.
Næste dag var det stadig dårligt vejr.
Bandet fordrev ventetiden med at spille kort inden næste flyvetur.
”Alt var godt, indtil den første kastevind meldte sin ankomst. Jeg husker,

Sabrina vendte sig om til mig og sagde,
at hun gerne ville ned igen”.
Med gårsdagens episode frisk i erindring valgte piloten at vende om igen.
Hele tre forsøg på at lande i Nuuk
mislykkedes denne dag. Koncerterne i Nuuk blev derfor endnu engang
udskudt.

3. gang er lykkens gang
På tredjedagen var de fleste trætte af
ventetiden og ikke mindst af at flyve.
Bassisten, som ellers havde fortalt, at
han ikke ønskede at forsætte rejsen, var
ikke at finde ved morgenmaden. Han
sad i Nuuk, da han fik mulighed for at
komme med et fragtfly, som ikke lod sig
kue af kastevinde.
”Det hele var så kaotisk, men også
enormt sjovt. Så sad han der i Nuuk, og
vi var endnu ikke klar over, om vi kom
afsted”, fortæller Ester Brohus.
Om eftermiddagen lykkedes det omsider bandet at komme til Nuuk. Flyveturen gik denne gang nogenlunde.
Rygterne om flyet, som nær var styrtet

ned, var nået bandet i forkøbet og var
aftenens helt store emne.
”Vi havde nogle rigtig dejlige koncerter, men vi så alle frem til at komme til
Danmark igen. Jeg kunne med sikkerhed sige, at der skulle gå rigtig lang tid,
før jeg skulle ud at flyve igen”.
Ester Brohus har ikke besøgt Grønland
siden episoden, men i efteråret 2016
går turen endnu engang til det kolde
nord.

Stil krav til din transportsamarbejdspartner – høje krav
At tage på turné er en oplevelse, som alle bands ser
frem til. Inden musikken spiller, så er der dog mange
tråde at holde styr på. Logistikken skal planlægges
minutiøst, for et er at få kunstnerne frem til landets
mange koncertsteder, noget andet er at få styr på
biler, varevogne, lastbiler og turnébusser. Særligt på
produktionskontoret kan transportspørgsmålene
hobe sig op ved eventplanlægningen, og det stiller
høje krav til den samarbejdspartner, man vælger.
Thomas Gerdes, indehaver/tourmanager hos Spark
Music, har i mange år håndteret planlægning og
eksekvering af events i alle størrelser og ved derfor
præcis, hvad der kræves: ”Som tourmanagement
bureau har vi opbygget solid erfaring med henblik på
at afvikle det perfekte event. Vi arbejder målrettet og
leverer en ekstraordinær indsats for at dække kundens
behov.”
Turnéerne er aldrig ens, og flådeplanlægningen styres
ud fra størrelsen på bands, udstyr, scenegrej og mange andre faktorer. Derfor er det vigtigt at kunne stole
på, at leverandøren kan leve op til forventningerne.
Thomas Gerdes tilføjer: ”Jeg har igennem de sidste
10 år brugt AVIS Biludlejning til at løse mine (og
diverse bands’) transportbehov, store som små, og er
aldrig blevet skuffet over det niveau af service, jeg får.
Der er næsten ikke den størrelse bil eller lastbil, som
de ikke har - og med det indgående kendskab de har
til live-touring, kombineret med de transportbehov og
udfordringer vi har, så er et samarbejde med AVIS helt
sikkert en god prioritering.”

Af

Samarbejdet starter allerede inden tourplanlægningen, og det sikrer, at man får dækket sine behov til en
fornuftig og god pris. Kravene er høje, når det gælder
biler, turnébusser, lastbiler og varevogne, og ifølge
AVIS er nye og moderne biler, service og convenience oftest de vigtigste parametre for kunderne i
underholdningsbranchen: “Vi har stor erfaring med
tourproduktioner og oplever en markant stigende
efterspørgsel på vores varevogne og turnébusser. Vi
lytter altid til kunderne og køber blandt andet ind til
flåden ud fra deres anbefalinger og ønsker”, forklarer
Lars Dissing, Scandinavian Commercial Director hos
AVIS Biludlejning i Danmark.
Som tourmanager skal det hele være let, overskueligt,
fleksibelt og lige ved hånden. Transport og lejebiler
skal der ikke indgåes kompromisser omkring med
hensyn til kvalitet og service. Den holdning deler
Christian Skjølstrup, GLASS Management: ”Jeg har
samarbejdet med AVIS Biludlejning, igennem de
sidste mange år. I tidens løb har der været mange logistiske udfordringer omkring transport og biludlejning
og uden undtagelse har de altid løst opgaven. Jeg er
ikke i tvivl om, hvem jeg bruger, når mine artister skal
på tour. AVIS får klart mine varmeste anbefalinger,
altid tjekket, serviceminded og fleksibel!”
Kort sagt. Stil krav til din transportsamarbejdspartner
og lad dem være høje. Det skal så at sige spille og
køre fra start, så at kunstnerne i sidste ende kan levere
de bedste koncertoplevelser til et forventningsfuldt
publikum.

i samarbejde med
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Landet rundt

Niels Skousen,
Tønder Festival. 2016.
Foto Susanne Mertz
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Veteranen Niels Skousen om fem årtiers turnéliv
– og om hvorfor landevejen stadig trækker

Af Espen Strunk
”Dengang kørte vi rundt i en varevogn,
og vi slæbte selv, stillede selv op og
pakkede selv sammen. Vi sad omme bagi
og havde en madras med til at lægge
ovenpå anlægget. Sådan var det dengang – og sådan er det muligvis også i
dag for nogle grupper, som ikke får ret
meget hyre. Men ellers vil jeg sige, at der
er sket utrolig meget.”
Ordene kommer fra Niels Skousen – 72
år og stadig en flittig gæst på landets
spillesteder her 45 år efter ”festivalsommeren” 1971, hvor Skousen & Ingemann
netop havde udgivet albummet Herfra
hvor vi står og pludselig var et særdeles
efterspurgt navn over hele landet. Trods
en længere pause fra musikken i firserne
og halvfemserne kan Skousen således
tale med større vægt end de fleste om livet som turnerende musiker. Vi har stillet
seks spørgsmål til den turnéaktuelle veteran – og fået en håndfuld indsigtsfulde
svar fra et langt liv på landevejen.
Hvordan vil du sige, turnélivet har ændret
sig for dig personligt, fra dengang du
turnerede med Skousen & Ingemann og
Musikpatruljen i halvfjerdserne og frem til
i dag?
Der er sket utrolig meget. For det første,
at alle stederne i dag har kæmpe sang
anlæg, mixerpult, og der er folk med til
at hjælpe med at slæbe og stille op. Og
hvis du er et stort navn, så rører du ikke
en finger – så går du lige på scenen;
det hele er stillet op. Det er jo blevet en
kæmpestor forretning, siden dengang
jeg startede.

Det var et fantastisk orkester, han var
fantastisk - det var virkelig utroligt.
Hvis jeg skal tale om mig selv, vil jeg sige
den anden koncert, vi spillede i Aalborghallen, i ’71. Det var en af vores hidtil
største koncerter – folk sad på gulvet,
hele stemningen var der; det føltes som
om, hele Aalborgs ungdom var taget
ind for at høre os. Men i det hele taget
de første koncerter med Skousen &
Ingemann, hele den første festivalsommer: Nyborg Festival, Djursland Festival,
Roskilde – før den rigtig kom i gang – og
også Aalborg. Den sommer var en fantastisk oplevelse for mig – og gjorde, at jeg
var nødt til at blive ved.
Det, man lever for, er jo faktisk livekoncerterne. Det er en udfordring hver gang.
På en måde kan man sige, at det er et
nulpunkt – det er et nu-punkt, hvor du
er købt eller solgt, til hver en tid. Det
synes du i hvert fald selv. Det er altid en
oplevelse, helt generelt.
Det lyder som om, der også er en vis angst
forbundet med det – altså det her med, at

man enten er købt eller solgt, hver aften.
Hvorfor er det så tiltrækkende samtidig?
Det er tiltrækkende, fordi det er dér,
musikken bliver udforsket, udfordret og
videregivet. Det er dér, dialogen med
publikum eksisterer – og det er dét, der
er meningen med musikken. At den skal
eksistere mellem scene og publikum.
Eller på et dansegulv. Og derfor er livesituationen altid så unik, som den er. Der
sker tingene i nu’et; de sker nu.

lukker klokken 22, og så er der kun hotelværelset tilbage. Det er også hyggeligt at
sidde og snakke på hotelværelset og få
en drink sammen. Og så kan man gå ud;
der plejer altid at være en bodega eller
natklub, der er åben – så er det meget
behageligt.
Jeg havde tænkt at spørge dig, hvad det er
ved livet på landevejen, som stadig trækker
i dig – men det har du sådan set været inde
på…

Dengang overnattede I ofte i kollektiver
rundt omkring, når I rejste rundt i landet – i
dag er det vel hoteller, antager jeg. Er der
nogen overnatningssteder – eller spisesteder, for den sags skyld – der har haft særlig
betydning gennem årene, når du har været
på landevejen?

Ja… men det er også dét, at man er ude
og køre i Danmark – det er i sig selv en
oplevelse. At opleve landet og byerne
på forskellige årstider; køre over broen
og så videre. Det er altid forskelligt, det
er aldrig ens – det er en stor del af det,
synes jeg.

I gamle dage var det altid Hotel Royal
i Aarhus og også det gamle hotel på
hovedgaden i Aalborg – og de gamle
hoteller i Randers, Horsens og så videre.
Jeg ved ikke, om der er en slags romantik
i det… altså sådan nogle hoteller, hvor
alting ikke er så strømlinet, og alle hoteller ligner hinanden, men hvor hotellerne
har en vis personlighed – det kan man
godt lide. Det synes jeg er hyggeligt. For
ellers kan hotellivet godt være lidt træls,
ikke? Altså, hvor morgenbordet altid er
det samme og sådan noget.

Og du har ingen aktuelle planer om at
indstille din turnéaktivitet?

Det, der er svært ved at rejse ud i dag –
synes jeg – er, at du aldrig kan få noget
at spise efter klokken ti. Du kan knap få
noget at drikke. De fleste provinsbyer

Næh. Jeg er både ude med band og solo
- der er ikke noget at gøre. Nu har jeg et
nyt album på bedding, som kommer i
oktober – og så tager vi turen igen.

Niels Skousen er aktuel med nyt
album i efteråret 2016, hvor han
også er på turné gennem landet
– både med band, solo og til et
par eksklusive liveinterviews på
scenen i Aarhus og Frederikshavn.

Egedam Festival, Skousen og Ingemann med Bjørn Uglebjerg, Peter Mandorf, Emmerik,
Stig Møller, Finn Jensen og TømrerClaus. 1971. Foto Susanne Mertz

I starten sang vi jo uden monitorer – altså uden medhør - på scenen. Det gav en
anden oplevelse. Selv da vi var inde og
høre The Jimi Hendrix Experience i Falconer Centret, havde de ingen monitorering på scenen – de sang også direkte ud
i salen, spillede på deres baggear. Men
det ligner faktisk hinanden rigtig meget,
bortset fra at det hele er blevet meget,
meget større - fordi rock- og popmusik
er blevet en kæmpe industri. Der var ikke
så mange bands dengang – og det er der
nu, der er jo ufatteligt mange bands. Og
ufatteligt mange festivaler.
Jeg ved, at Dylan i KB Hallen 1. maj ’66 var
en afgørende koncert for dig. Hvilke andre
igennem årene har raget op – egne eller
andres?
John Coltrane i Tivolis Koncertsal i ’59 var
en meget, meget stor oplevelse. Dylankoncerten i ’66. Hendrix. Og Lou Reed,
også i Falconer Centret, i midten af halvfjerdserne – helt fantastisk koncert. Jeg
har altid været meget inspireret af både
Lou Reed og The Velvet Underground.
Og i de senere år: Leonard Cohens koncert i Kongens Have – det var så stort.
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Skipper Stærk
lagde fra
land i
Handbjerg

Foto af Torben Callesen

I 2015 var det 50 år siden, Henning Stærk første gang
satte støvlerne på de skrå scenebrædder. Det skete
i Handbjerg Forsamlingshus. I juni var han tilbage i
Handbjerg – på en fiskekutter

Handbjergbandet hed The Roadrunners.
Det er Henning med tamburinen

Af Hans Christian Bugge
For 50 år siden kunne man i Handbjerg
Forsamlingshus opleve startskuddet til
en lang karriere inden for dansk rock. En
ung mand i rød rullekravetrøje – datidens navn var stonestrøjer, da rullestenene fra England havde gjort dem populære - og spidse støvler optrådte nemlig til
pigtrådsbal i forsamlingshuset. Navnet
var – og er – Henning Stærk.
”Jeg kan huske, jeg var frygteligt nervøs,
før vi gik på scenen, men når man først er
i gang med at spille, tænker man jo ikke.
Vi havde godt nok kun 7-10 numre på
repertoiret. Men det gjaldt for de fleste
pigtrådsorkestre dengang. Så derfor var
der flere bands, der spillede den aften,”
siger Henning Stærk.
Siden dengang er turen blandt andet
gået til både Texas, Thule og Tyskland, og
slagtersønnen fra Holstebro har sat sit
umiskendelige præg på dansk rockmusik. I juni 2016 gik turen så igen til
Handbjerg.

Forsamlingshus udskiftet med
fiskekutter
Handbjerg er et af de små lokalsamfund,
hvor man står sammen. Det viser sig
blandt andet ved den nyanlagte marina,
som er rejst og finansieret ved frivillige
kræfter. Marinaen er et af omdrejningspunkterne for det lokale liv – og hvad er
mere nærliggende end at få det – næ-
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sten - lokale bysbarn til byen igen 50 år
efter debuten samme sted? Som sagt så
gjort – selvom scenen denne gang ikke
er forsamlingshuset.
”Selve forsamlingshuset er nu lavet om
til familiebolig. Op til koncerten fik jeg en
invitation til at komme forbi og se, hvordan der nu så ud. Den invitation tog jeg
selvfølgelig imod. Selvom forsamlingshuset er bygget om, havde de ’gemt’ en
lille del af scenen, desværre nagelfast,
så jeg fik ikke et stykke med hjem,” siger
Henning Stærk.
Henning Stærk 1965.

På kuttertur
Netop Handbjerg Marina lagde jord –
eller rettere vand – til aftenens koncert.
Scenen var nemlig, som scener er færrest. En fiskekutter bygget i den tid, hvor
der endnu ikke fandtes kvoter i dansk
fiskeri. Kutteren havde ligget i Lemvig,
men blev sænket af stormen Bodil. Da
kutterens ejermand blev kontaktet af
folkene fra Handbjerg Marina og hørte,
at de ville bruge skibet som lokal musikscene i marinaen, syntes han, at det
var en sjov ide. Derfor slog han også så
meget af prisen, at kutteren kunne købes
for 1 krone.

Foto af Bent Christensen

”Så derfor blev vi til ’Skipper Stærk og
hans besætning’ for en aften,” fortæller
Henning Stærk.
Handbjerg 50 år efter

PÅ SPILLESTEDET
OLFERTS
Af Poet & booker Anders Rostrup Lorentzen
En tidlig Marie Kaj på Spillestedet Olferts
Nej, det var vist Frank, Anders P’s Marie
Hende der optrådte med Klondyke Michael
De lavede hyldestsang backstage i øvelokalet
Hvad fanden er det også med de musikkvinder
Der anvender drengenavne til efternavn
Så er det noget andet med Souvenirs Sophie
Miss Mukupa, Dicte eller UHØRTs Lone Hørslev
Der er ikke så meget mand over de navne
Men næsten altid mindst et par stykker bagved
Og så meget betyder kønnet da heller ikke
Når musikken spiller, salen og sjælene koger
Man kunne også nævne nogen af de gode gamle
Povl Dissing der havde sønner og ham Las med
Skousen med og uden livspartner Ingemann
Peter selv uden Skousen i Young Flowers & Dream syre City
Burnin Red Ivanhoe, Bazar og afdøde Hyldemor
Der alle genopstod og vaktes tresserligt til live
Kvinderne selv drømmer måske om at være guitaren
Mike Andersen heftigt kærtegner med sine hænder
Spiller på strenge og frembringer små blå orgasmer
Lidt lige som Sølvræven Billy Cross, der stadigvæk
Dufter amerikansk af Bob Dylan og Life At Budokan
+ dengang han svingede med CV og Delta Blues Band
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fmk.NU

– bureauet i midten
I begyndelsen gjaldt det de lokale
bands, i dag arbejdes der internationalt
Af Per Vincent
Da Jesper Vander Nielsen grundlagde
foreningen fmk.NU (dengang Fyns Musikkontor) tilbage i 2002 og i samarbejde
med Signe Jæger, indledte han også
jagten på nye bands og solister. Den jagt
er stadig i gang, nye talenter bliver booket, og samtidig er fmk.NU også management for en række af de velkendte og
veletablerede navne.
Sådan har planen været lige fra begyndelsen i et lille, ydmygt kontor, helt oplagt placeret i Ribers Gård i Svendborg,
der rummer øvelokaler og spillestedet
Harders. Den oprindelige ide om, at fmk.
NU er musikernes bureau, gælder også
stadigvæk.

Jeg brugte ghettoblasteren…
Den officielle fødselsdag er fredag den
13. september 2002, Fyns Musikkontor
havde haft en stiftende generalforsamling og fået en bestyrelse aftenen før, så
nu kunne Signe Jæger og Jesper Nielsen
bare gå til den. Tanken var blandt andet
at få de lokale bands ud i landet. Fyns
Musikkontor sørgede for plakater, kon-

takter og ordnede forhold, musikerne
skulle bare betale deres kontingent.
Jesper Nielsen havde snuset til musikformidling før, og nu havde han fået en
kollega, Signe Jæger, der kunne lave en
hjemmeside - med lydfiler, så arrangøren
kunne høre musikken.
- Førhen holdt jeg bare telefonen op
til ghettoblasteren, har Jesper Nielsen
fortalt.

Så steg niveauet
Men butikken udviklede sig lidt hurtigere, end nogen havde kunnet forudse,
det blev anderledes alvor, da kontoret
begyndte at booke kendte navne. Fyns
Musikkontor flyttede til reelle kontorlokaler i midtbyen, samtidig trak Signe
Jæger sig ud og blev erstattet af to nye
medarbejdere. Mette Heide var den ene
af dem, og hun er stadig på kontoret.
Det begyndte at rykke med navne som
Poul Halberg, Peter Smith og Moussa
Diallo, flere kom til, og for eksempel
lykkedes det at lave turneer for Afenginn
i Canada, Karen Mukupa i Finland og

fmk.NU har i dag kontor i Svendborgs bymidte som nabo til byens Torv

Mali, Pink Floyd Project i Tyskland og Die
Herren i Schweiz.
”Bureauet i midten”, som kontoret bliver
kaldt pga. den centrale placering i landet, var på vej op, da katastrofen skete.

En nødvendig flytning
En voldsom brand ødelagde de to øverste etager på det gamle byhus, kontoret
lå i, og stort set alt gik tabt. Flytning til
nye lokaler og reetableringen af kontoret

var en ordentlig omgang, men det lykkedes, fmk.NU var back in business, og en
smuk, gammel rederibygning på havnen
med en formidabel udsigt fra altanen
blev det nye domicil.
I dag er fmk.NU tilbage i bymidten, på
første sal i et stilrent byhus fra 1800-tallet, lige ved Torvet og gågaden. Begejstringen for musikken er usvækket, og
Jesper Vander Nielsen & co. er stadig på
jagt.

fmk-fonden hjælper, hvor den kan
Af Per Vincent
Musikernes eget bureau, fmk.NU, er en
forening, der også har et socialt ansvar.
Derfor er der oprettet en fond, der deler
penge ud til musikere, der har, hvad man
kan kalde ”brancherelaterede problemer”.
fmk.NU vil gerne prøve at gøre en forskel, så 10 procent af overskuddet bliver
placeret i en fond. Bestyrelsen tager
stilling til, hvem der skal have pengene.
- Vi vil gerne gøre noget for dem, der har
brug for hjælp, vi har en social profil, og
det ansvar går vi meget op i. Vi vil gerne

give noget tilbage, siger Jesper Nielsen,
bureauets daglige leder og tilføjer, at
det giver en god følelse at kunne hjælpe der, hvor der er brug for det.
For eksempel har foreningen givet
en sum penge til Paul Banks, fordi
han måtte aflyse en turne på grund
af sygdom i familien. Også andre har
modtaget større eller mindre beløb fra
fmk-fonden.
- Det kan godt være, at det nogle gange er en dråbe i havet, men vi vil gerne
hjælpe der, hvor vi kan, og alle modtagerne har da været glade for støtten,
siger Jesper Nielsen.

Da fmk.NU gik i Byretten
Af Per Vincent
Tilbage i 2007 var Peter Thorup og
Ole Frimer blevet hyret til en koncert i
Svendborg. Kontrakten var på plads, alt
var i orden, lige indtil…

team fmk.NU 2016:
Mette, Jesper,
Arne og Anni
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Arrangøren havde absolut ingen erfaring
med den slags, det var første gang,
hun prøvede at lave en koncert, det var
begejstringen over Thorup og Frimer, der
drev det.
To dage før koncerten blev arrangøren
syg, og hun aflyste det hele. Der stod så
de to musikere og fmk.NU med fletnin-

gerne i postkassen, ingen job, ingen
penge. Og så alligevel.
fmk.NU talte med kontorets advokat,
Verner Sørensen, og han var parat til at
anlægge en sag. Det gjorde han og fmk.
NU, og ved byretten i Svendborg blev
arrangøren dømt til at betale.
Det var en lidt usædvanlig og principielt
meget vigtig sag for fmk.NU, og Verner
Sørensen sagde dengang, at ”hvis ikke
de to musikere havde fået medhold,
havde det gjort hele den danske musikerstand retsløs”.

Uddrag fra Bookerbogen
af Niller Wischmann,
1994

KOM OG VÆR
BEDST
GANG I DEN ER
GUD
TAK FOR ALT

TI-BOOKERGUD-BUD
Vers 1
I begyndelsen skabte
den danske
musikbranche en
booker-gud

VANDMANDEN

FISKEN

VÆDDEREN

TYR

TVILLINGEN

KREBSEN

• 21. jan til 18. feb
• Planet: Uranus
Vandmanden har en stor,
positiv udstråling, som
man ikke kan lade være
med at blive imponeret
over. Skuespiller eller
politiker, han er dybt
idealistisk og formår med
overbevisning at overvinde
andre til at tænke som han
selv. Han kæmper for, hvad
han har kært. Han er lidt af
en ener og er mere privat
end social.

• 19. feb til 20. marts
• Planet: Jupiter
Stil og klasse hænger tit
sammen med Fisken, der
elsker kunst og kultur. Fisken beundrer alt, hvad der
er smukt og har et smukt
hjem. Den følsomme Fisk
bliver nemt stødt og såret,
så du skal være varsom
omkring en Fisk, så du ikke
er udiplomatisk. Fisken kan
godt lide at være alene, og
han nyder tiden, mens han
fordyber sig i bøger eller
sin kunst.

• 21. marts til 20. april
• Planet: Mars
Strander du på en øde ø,
så er det Vædderen, der
bliver den selvudnævnte
leder af gruppen. Den dybt
begavede Vædder er altid
den, der går forrest, når
tingene skal gøres, uanset
om det er på jobbet eller
derhjemme. Han arbejder
hårdt og er en perle for en
arbejdsplads. Han er stærk
og sårbar på samme tid og
har et stort behov for at
blive elsket.

• 21. april til 20. maj
• Planet: Venus
Tyren er en klippe, som
både venner, kæreste og
familie kan læne sig op
ad. Det er svært at finde
et mere solidt stjernetegn.
Tyren foretrækker stabilitet
i sit liv både på jobbet og
derhjemme. Han hader
drama og bliver utryg over
mennesker, han ikke ved,
hvor han har. Han har det
bedst hjemme, hvor han
nyder at lægge alle sine
aktiviteter.

• 22. maj til 21. juni
• Planet: Merkur
Der er liv og glade dage
overalt, hvor Tvillingen
er, for Tvillingen spreder
glæde med sit smil og
gode humør. Munden står
ikke stille på Tvillingen, der
elsker at snakke om alt og
ingenting. Hvis Tvillingen
bliver sur, så er det kun
et kort vredesudbrud, du
kan opleve, før Tvillingen
genvinder sit gode humør
og positive syn på verden.

• 22. juni til 22. juli
• Planet: Månen
Krebsen er et menneske,
der har et stort behov for
at holde fast i det trygge,
om det så er bolig, venner,
familie eller kæreste, så
holder han godt fast.
Nogle gange bliver det for
meget, for Krebsen kan
blive hængende i dårlige
relationer, fordi han ikke
kan slippe. Krebsen er
meget intuitiv og følsom,
og han er rigtig god til at
støtte op om vennerne, når
de har problemer.

LØVEN

JOMFRUEN

VÆGTEN

SKORPIONEN

SKYTTEN

STENBUKKEN

• 23. juli til 23. aug
• Planet: Solen
Charme og selvtillid er
det første, du tænker om
Løven, der med sit gode
humør har en vindende
personlighed. Løven er
et fantastisk generøst
menneske og vil tit være
den, der betaler gildet. Han
er sjov og charmerende og
har en stor omgangskreds,
som han dyrker. Han er en
stærk ledertype og vil helst
have alles beundrende
øjne på sig.

• 24. aug til 23. sep
• Planet: Merkur
Jomfruen har altid ret - i
hvert fald i egne øjne.
Jomfruen er dybt begavet
og helt enormt stædig.
Hun er super-perfektionist
og hårdtarbejdende. Den
udadvendte Jomfru er vellidt af alle omkring hende,
måske på grund af hendes
store følsomhed og empati. Har du brug for et godt
råd - så er det Jomfruen, du
skal gå til.

• 24. sep til 23. okt
• Planet: Venus
Vægten kæmper for dem,
der udsættes for uretfærdigheder og er den
skønneste ven, der bakker
dig op i alting. Vægtens
personlighed er varm og
omsorgsfuld, men du bør
lade være med at skændes
med Vægten, for han
holder på sit, og han bliver
ikke god igen af sig selv det skal være dig, der siger
undskyld.

• 24. okt til 22. nov
• Planet: Pluto og Mars
Skorpionen kan ind imellem lide under et voldsomt
sortsyn og temperament.
Jalousi kan drive ham
ud i nogle eksplosive
situationer. Er du Skorpionens ven, så er der ingen
ende på den omsorg og
opmærksomhed, han viser.
Skorpionen er en stærk
leder, der stædigt arbejder
for at nå i mål.

• 23. nov til 21. dec
• Planet: Jupiter
Ærlighed betyder uendelig
meget for Skytten, og til
tider ender han op med
at være alt for ærlig. Det
støder andre, når Skytten
er udiplomatisk, som han
ofte er, fordi han foretrækker ærlighed frem for
diplomati. Til gengæld har
Skytten et fantastisk godt
humør, og folk tilgiver ham
hurtigt.

• 22. dec til 20. jan
• Planet: Saturn
Har du brug for hjælp, så
skal du gå til Stenbukken,
der altid står klar til at hjælpe. Stenbukken er dybt
organiseret og kan hjælpe
dig med selv at få overblik.
Humøret er som regel højt
hos Stenbukken, men han
kan også blive over-bekymret. Lad dig ikke gå på
af, at Stenbukken kan være
bedrevidende, han vil bare
så gerne være den, der
styrer showet.

Vers 2
For at herske over
udøvende
musikkunstnere
Vers 3
Og for at skille dem efter
deres arter og kvaliteter
Vers 4
Og musikbranchen syntes,
det var såre godt
Vers 5
Musikkunstnerne
anbefales derfor at
efterleve:
1. bud
Spil aldrig gratis
– din kunst er Gud
2. bud
Pres din booker-gud
til det yderste
– kun jobs tælles
3. bud
Check altid din
booker-gud
– det kan kikse selv for
en booker-gud
4. bud
Stol aldrig på din
booker-gud
– de har deres interesser
5. bud
Vær altid kontant og
kærlig ved din
booker-gud
– det betaler sig
6. bud
Elsk aldrig med din
booker-gud – det kan
koste i provision
7. bud
Drik aldrig med din
booker-gud
– så lover de for meget
8. bud
Husk – betal altid
provision til tiden
– alt andet er ucheket
9. bud
Snyd aldrig din
booker-gud
– da vil det gå dig ilde
10. bud
Fyr din booker-gud
– hvis vedkommende
er en satan
Thomas Negrijn, sanger i
orkestret Tam Tam Top
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Det smager
skide godt
– super godt!
Der er ikke noget som en kop
coleslaw – backstage!
Thomas, tekniker, pubscenen,
Kløften Festival,
om Billy Cross’ coleslaw!
Se Billy Cross lave den bedste
coleslaw backstage på
www.fmk.NU

VIND EN MIKROFON!
... ELLER FEDT MERCHANDISE!
Mail til konkurrence@fmk.NU og skriv hvem der producerer
den viste mikrofon
Skriv konkurrence i emnefeltet – og senest den 1/12 2016
Vinderen modtager direkte besked og offentliggøres på facebook.com/fmk.NU

?

