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Simon sang til Superligaen

En murerarbejds-
mand synger al

sin smerte ud. Al-
lan Vegenfeldt er

ikke blevet ringe-
re med årene -

tværtimod.

Bassisten Ole Wennike fra The Sand-
men.

Kritikerne har klandret
Nephews Simon Kvamm
for at lave for lidt teater
på scenen. Det  har han
åbenbart taget til sig.

Kløften Festival. Topscorerne fra
Danish Music Awards sparkede
Haderslevs festival i gang sam-
men med genopståede Sandmen.
En god cocktail, der sågar fik
publikum i sommerstemning.

HADERSLEV. Der var superligastemning,
da Kløften Festival blev fløjtet i gang
torsdag aften.

Godt nok missede SønderjyskEs fod-
boldhold oprykningen til Superligaen i år,
men Haderslev fik taget revanche med et
band i storform. Den midtjyske kvintet
Nephew kom til smatmarken i Kløften-
parken med ekstra stænk støjrock og mere
opstemthed i forhold til det, man er vant
til fra den melodiøse synth-rock på cd’er-
ne.

Lige så genert som forsanger Simon
Kvamm kan være, når han bliver intervie-
wet af en kvindelig journalist på fjernsy-
net, ligeså hæmningsløs kan han være, når
han står på en scene. Og han kunne dele
sine skuffelser med Haderslevs publikum,
da han skrålede fadølshymnen »Superli-

ga« ud i sommernatten. Nephew kommer
fra Silkeborg, der i år er blevet degraderet
fra Superligaen til første division.

Men når det gælder musikken, har
midtjyderne givet københavnerne baghjul.
Nephew løb med fire priser ved Danish
Music Awards i marts. Selvtilliden fejlede
da heller ikke noget i Haderslev, hvor
nyudsprungne studenter, ungmøer og de
40, fede og færdige fik serveret en god
blanding fra især gennembrudsalbummet
»USADSB« og dundersuccesen »Interkom
Kom Ind«.

Simon Kvamm er tidligere blevet be-
skyldt for at være for lidt teatralsk på
scenen. Det var han bestemt ikke i Hader-
slev, hvor han skar det ene skæve ansigt
efter det andet.

Fest efter regnvejret
Nephew fik skabt en fest, der må have
gjort festivalarrangørerne i Kløften helt
euforiske oven på de seneste dages grå-

sorte nedture. På den frygtelige syvsover-
dag i onsdags gik festivalchef Erik Kock
& Co. rundt og bed negle. De frivillige
hjælpere kæmpede en ulige kamp for at få
Kløften Festival helt klar til at modtage
masserne.Vandmasser faldt i stride strøm-
me ned i Kløften-parken. Teltene væltede
i det, der lignede en oktoberstorm, og an-
dre telte måtte de frivillige helt opgive at
få rejst.

Gummistøvler og regnfrakker
Alle 7000 billetter er for længst solgt, men
alligevel kan vejret få økonomiske konse-
kvenser for festivalen.

- Det betyder selvfølgelig noget, for man
drikker og spiser ikke så meget, når solen
ikke skinner. Så hvis det fortsætter sådan
her, kan det betyde rigtigt meget, siger
Erik Kock.

- Vi sælger gummistøvler og regnfrak-
ker, og så hælder vi en masse flis på jor-
den, så det ikke bliver alt for smattet, si-
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Den danske solist Poul Krebs og boogierock-
musikeren Jeff Healey var topnavne på Kløf-
ten festivals store scene i aftes.

I eftermiddag spiller Povl Dissing, Lars
Lilholt og Outlandish på den store scene, før
Hanne Boel, The Quireboys og Big Fat Snake
tager over om aftenen. Der er tre andre sce-
ner: Bakke-, Telt- og Pubscenen.

På Teltscenen spiller blandt andre Allan
Olsen i eftermiddag, og på Bakkescenen går
Rasmus Nøhr på som det første aftennavn.

Kreativitet. Ny konferen-
ce vil bringe kunstnere og
erhvervsliv sammen.
Kunstnere kan nemlig no-
get, som erhvervslivet har
brug for.

ODENSE. Reoler kan bruges til
andet end bøger. For eksempel til
at tromme på. Det opdagede mø-
belproducenten Montana Møbler,
da den fik komponeret en trom-
mekoncert med tilhørende ballet.
Trommerier og dans gav nye må-
der at formidle producentens va-

rer på, og er et af de eksempler på
samarbejde mellem kunst og er-
hvervsliv, der onsdag fremlægges
på konferencen »Der er værdi i
fantasi« i Odense.

- Traditionelt er kunstnere
sponseret af erhvervslivet, men vi
ønsker at vise, at kunstnere og er-
hvervsliv kan mødes på lige vil-
kår. Sammen kan de skabe vækst,
siger Pia Wirnfeldt, der arrange-
rer konferencen blandt andet
med støtte fra Odense Kommune.

Konferencen skal skabe et net-
værk mellem virksomheder og
kunstnere på Fyn, og allerede nu
er et nyt samarbejde opstået på

baggrund af konferencen. Møbel-
producenten Erik Jørgensens
Møbelfabrik a/s vil sammen med
kunstnerduoen Bosch og Fjord
udvikle et nyt demokratisk møbel
på baggrund af kunstnernes pro-
jekt Gumstrategy, der undersø-
ger, hvad der ville ske, hvis fi-
nanslovforhandlingerne foregik
siddende på gummibolde.

På konferencen vil Arla Foods,
Lego og Københavns Universitet
fortælle om deres erfaringer med
at bruge kunstnere i virksomhe-
den.

- Kunstnere kan se tingene på
en ny måde, give nye vinkler, ide-

generere og være innovative. De
kan tilføre et produkt noget
unikt. Det har virksomhederne
brug for, når det gælder om at
skabe udvikling og skille sig ud
fra konkurrenterne, siger Pia
Wirnfeldt.

Konferencen i Odense sætter
især fokus på fire områder, hvor
virksomheder kan bruge kunst-
nere: Hjælp til branding af virk-
somheden, hjælp til at forbedre
de sociale relationer i virksomhe-
den og til dens kunder, hjælp til
integreret udsmykning på virk-
somheder og hjælp til produkt-
udvikling for eksempel emballe-

ring og udseende.
Hvis konferencen bliver en suc-

ces vil den fortsætte som kunst-
og erhvervsbiennale hvert andet
år.

Flere af partierne i Folketinget
har sammen med regeringen net-
op besluttet at bruge 90 millioner
kroner til at sikre et bedre sam-
spil mellem erhvervsliv og kul-
turliv. Pengene skal bruges til at
oprette et center for kultur- og
oplevelsesøkonomi og lave fire
oplevelseszoner, hvor Danmark
har særlige erhvervsmæssige po-
tentialer og kreative kompeten-
cer. /ritzau/

Kunstnere kan give virksomheder vækst


