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Anmeldelse. Kom-
mercielle elektroni-
ske succeser i ual-
mindelige i Dan-
mark. Trentemøller
har brudt tendensen
med »The Last Re-
sort«.

ROSKILDE. Der står han
gemt bag computere, key-
boards og en masse isen-
kram. Som en dj, der ikke
gør meget væsen af sig,
men blot vil have musik-
ken væltet ud over publi-
kum. Anders Trentemøller,
der er blevet det store hit
med albummet »The Last
Resort«. Hans modsætning
er guitaristen og bassisten
Mikael Simpson, der tyde-
ligvis nyder at blive hørt
og set. Nogle gange er det
næsten et nummer for på-
taget.

Men sammen med trom-
meslageren Henrik Vibskov
er de blevet noget så sjæl-
dent som en kommerciel
succes med elektronisk
musik. »The Last Resort«
har solgt i mere end
20.000, hvilket er meget og
aldeles usædvanligt i Dan-
mark, hvor genren holder
til ude på en af fløjene.

Efter en turnestart i Kø-
benhavn for nylig stod
Trentemøller på Odeon-
scenen i Roskilde og kunne
sagtens have fyldt Orange
Scene ud med både lyd og
publikum.

Trentemøller er en over-
dådig blanding af dub,
house og technomusik med
masser af bas, der rystede
godt i teltduge og tromme-
hinder. Der er masser af
teknik og lys og et skruen
og drejen på knapper,
enorme lyskegler der ligne-
de et sværd og et veloplagt
publikum, der dansede
med på hittet »Moan« - der
ligesom al øvrig stof kon-
stant bliver omarrangeret
fra koncert til koncert.
Musikken står ikke stille
her, selv om størstedelen af
lyden er medbragt på
harddisk.

Odeon blev fyldt med ra-
ve-stemning og hårdtslå-
ende dansegenrer, som selv
nye passagerer kunne hop-
pe med på.

Trentemøller på Odeon
fredag aften.

Trentemøller
er blevet
trend

Anmeldelse. The Who
var tilbage i allerhø-
jeste gear med fed
stemning og gamle
rocksymfonier uden
alt for megen tingel-
tangel.

ROSKILDE. Lyden var
perfekt, og koncerten var
meget mere end blot en li-
ve-udgave af the greatest
hits. The Who væltede ikke
Roskilde, men fik dog unge
som ældre til at mødes i et
lettere ironisk ungdomsop-
rør.

Den 62-årige guitarist
Pete Townshend er ikke så
vred som i sine unge dage.
Han behandler sine guita-
rer ordentligt, men spiller
stadig indlevende som få
andre. Og den et år ældre
forsanger, Roger Daltrey,
fyrede sætlisten af med
svingende mikrofoner, sto-
re fagter og tamburiner,
der blev hamret mod hin-
anden - uden at man kun-
ne høre dem mere af den
grund. Han var tilbage i
allerhøjeste gear.

»I Hope I Die Before I
Get Old«, sang Roger Dal-
trey til de levende billeder
på scenen - glimtvis med
scener fra gamle dage.

To stjerner tilbage
To fra The Who nåede al-
drig at blive gamle som
Daltrey og Townshend.
Trommeslageren Keith
Moon og bassisten John
Entwistle døde af for me-
gen narko, så The Who i
dag i virkeligheden er en
duo med to stjerner og
vandbærere.

De tre mestendels meget
yngre musikere - nogle af
dem kunne være sønnerne
- var blot arbejdsmænd på
scenen i Roskilde. Under-
holdningen og solo-præ-
stationerne stod alene Dal-
trey og Townshend for. Og

de kom med et perler som
»Can’t Explain«, »Who Are
You«, rockballaden »Be-
hind Blue Eyes« og »My
Generation« i et helt nyt
arrangement.

The Who er fra dengang,
at lysshow og sceneshow
ikke kunne redde en mid-
delmådig live-optræden.
»Verdens bedste live band«
kaldte man rockdinosau-

rerne, da de var på deres
højder for cirka 35 år si-
den. Og titlen gav de ikke
lige sådan fra sig i Roskil-
de, hvor nye numre som
»Fragments« og »Mirror
Door« fungerede fint ind
imellem de gamle hits.

I mellemtiden er der dog
alligevel kommer stor-
skærme, filmklip, flotte
lyseffekter og artwork til.

Det var blomsterdagene,
der genopblomstrede med
en fed stemning og smukke
rocksymfonier.

The Who på Orange Sce-
ne lørdag aften.

Gamle generationer
Flygtede fra
Roskilde
ROSKILDE. Tusindvis af
festivalgæster blev så
grundigt trætte af torsda-
gens regnvejr, at de flygte-
de fra Roskilde.

Københavns Hovedbane-
gård var fredag morgen
forvandlet til en sovesal.
Hundredevis af festivalgæ-
ster ville hellere sove i tør-
vejr på hovedbanegården
end blive sjaskvåde i deres
telte på muddermarkerne i
Roskilde.

- Jeg vil bare hjem nu.
Jeg er ligeglad med, hvor
mange penge det har
kostet.Vi er gennemblødte
og risikerer en lungebe-
tændelse, sagde en sven-
sker med kurs mod toget i
Roskilde.

Torsdag aften satte DSB
ekstra tog ind på stræk-
ningen fra Roskilde til
København. Drivvåde fes-
tivalgæster ville væk fra
Roskilde og hjem til
deres tørre seng i Køben-
havn. Over 300 unge kom
dog ikke med det sidste
tog til København, da toget
var propfyldt. Derfor satte
DSB ekstra tog ind.

- Både lokofører og tog-
personale synes, det var så
synd for festivalgæsterne,
at de tilbød at tage  over-
arbejde og tage tilbage for
at hente de sidste. Særto-
get bragte især unge kø-
benhavnere hjem
i tørvejr, fortæller Dennis
Sørensen, souschef i DSB-
trafik.

Vabel-
epidemi
ROSKILDE-sygen på årets
Roskilde Festival var ikke
dårlig mave, men vabler på
fødderne. Det var meldin-
gen fra samaritternes leder
Lars Rasmussen 

- Normalt har vi rigtigt
mange vabler, men i år
havde vi sindsygt mange
vabler, lød det fra de hvide
telte med de røde kors-
folk, som tager sig af festi-
valgængernes småskavan-
ker.

Problemet var, at mange
festivalgæster løb rundt på
festivalen med våde strøm-
per eller bare tæer i gum-
mistøvlerne, og det viste
sig at være et godt miljø
for invaliderende vabler.
Når folk tog gummi-røjser-
ne af, så skar mange af
dem fødderne på skarpe
sten eller smadrede flasker
gemt i mudderet.

Hans Christian 
Davidsen i Roskilde

Rockdinosaurerne er endnu ikke uddøde. Pete Townshend lever endnu. Som Roger Dal-
trey sang: »I Hope I Die Before I Get Old«. (Foto: Lars Helsinghof, Scanpix)

Denne unge mand  gik nøgen
rundt på pladsen for at se, hvor
mange han kunne forarge.

Den festival vil vi aldrig glemme

Sådan så teltpladsen ud fra oven i går morges. Tusindvis af camperende festi-
valgæster blev på festivalen overrasket med en vandseng. Flere steder stod
vandet i 20-30 centimeter.

Koncert med det amerikanske band The Flaming
Lips. Forsangeren Wayne Coyne lavede gymnastik
med frisuren.
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