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40 år - og så kan Anastacia vrikke med numsen. Det var ikke blot fotografen, der lagde mærke til det.

Der var blom-
ster til popdi-
vaen... og tak
for det, Søn-

derborg!

Anastacia er befrien-
de afslappet og god

til at holde lange
monologer om vind
og vejr. (Fotos: Povl

Klavsen)

Anmeldelse. Anastacia er
blevet kaldt for »discount-
diva« af sine kritikere.
Men i modsætning til så
mange andre gør hun sig
umage, når hun står på en
scene.

SØNDERBORG. Regnen stoppede, da
Anastacia gik på scenen i Sønderborg.

- Jeg troede, jeg skulle se en helt
skov af paraplyer, sagde hun glæde-
strålende.

Troede.
Hun vidste åbenbart ikke, at der var

blevet nedlagt paraply-forbud i Mølle-
parken torsdag aften. Det var der også
mange andre, der ikke vidste, og de
måtte pænt lade deres paraplyer blive

hængende på hegnet ved indgangen
og håbe på, at den så var der, når kon-
certen var slut.

Den amerikanske verdensstjerne var
en dejlig sol her den 11. juni, Fandens
fødselsdag, der var lige så kold og kla-
me, som en dag i begyndelsen af april
kan være det. Nu har avisens udsendte
efterhånden været til en hel del af de
store koncerter, som »Kultur i Syd« be-
undringsværdigt har præsenteret for
publikum i Sønderborg og Augusten-
borg. Og mange af dem har været som
at møde kassedamen i Aldi: Man får
varen, sender hende et smil, men får
ikke noget tilbage. Mark Knopfler, Ro-
ger Waters, Joe Cocker... de var der, og
nogle af dem gav endda store musikal-
ske oplevelser, men deres kontakt til
publikum var til at overse.

Anastacia ikke blot vrikkede med
numsen, hun var der også og tog sit
publikum alvorligt. Bevares, hun har et

velsmurt snakketøj, men hun er til ste-
de og fanger reaktionerne og taler
med indlevelse med publikum. Det er
desværre ingen selvfølge. Og hvor går
grænsen mellem attitude og nærvær,
når stjernerne står på scenen? Dybest
set kommer der vel ingen steder uden
en lille smule attitude.

Fanden-i-voldsk energi
Hun er blevet kaldt for en »discount-
diva«, og musik er da også smag og be-
hag - ikke rigtig eller forkert. Kritiker-
ne mener, Anastacia har for lidt på
hjerte, og at hun forvalter sin soul-
stemme lige lovlig skødesløst. Der er
da også numre, der lugter lidt af halv-

dårlige Amy Winehouse-plagiater, der-
iblandt »Same Song«, og man skal da
heller ikke være blind for, at hun gan-
ske udmærket ved, hvad der er en fæl-
lesnævner - men den behøver ikke al-
tid at være den laveste. Flertallet har
ikke altid ret, men flertallet har ret til
selv at bestemme, hvad det vil have.
Og de over 2000 mennesker, der blæ-
ste på regn og rusk her midt i juni, ville
have Anastacia - og hun ville have
dem. Hun gjorde sig i hvert fald rigtig
umage for at give dem en på opleve-
ren - og havde et fedt band og et par
veloplagte korsangere med på scenen.
Popmaskine? Måske - men med hun
kan synge soul, rock og pop med en
fanden-i-voldsk energi.

Sønderborg fik de klubagtige numre
fra albummet »Heavy Rotation«, lidt
fra det første album »Not That Kind«
og selvfølgelig også fra det mest solgte
af dem alle, nemlig det, der blot bærer

hends navn. På de forreste rækker gav
et helt kor af unge sig til at synge »I’m
Outta Love«, og Anastacia var ikke sen
til at række dem mikrofonen. Det ville
have været helt gennemført, hvis hun
havde taget netop dette nummer med
det samme og ikke ventet med det til
senere.

Det var en koncert med en ubestri-
delig energi - det må selv Anastacias
kritikere give hende. Men hun var i
den grad i venne-lejr i Mølleparkens
hyggelige amfiteater. Jeg indrømmer
det gerne: Pop var sørme lige, hvad
man kunne bruge på sådan en Fandens
fødselsdag.

Koncert med Anastacia i Møllepar-
ken i Sønderborg  torsdag aften.
Opvarmningsnavn: Ida & Aida. Ar-
rangør: Kultur i Syd.

Hans Christian Davidsen

Pop på fandens fødselsdag

Tykke damer i Aabenraa 
AABENRAA. I denne og næste måned er der i forhallen på Aa-
benraa Sygehus en lille montreudstilling med keramik. 

Damer i ler med deres helt eget udtryk lavet af Anna Marie
Nørgaard, som er autodidakt kunstner. De livsglade damer er
udført i raku. Rakubrændt keramik er kendt fra Japan og dæk-
ker begreberne nydelse, lethed, behag, ro og lykke.

Brændingen foregår udendørs. Den 1000 grader varme kera-
mik tages ud i frisk luft. Temperaturchokket får glasuren til at
krakelere. Lerets sorte farve fremkommer, når den endnu var-
me keramik dækkes med savsmuld i en beholder.

Vejr og vind spiller en stor rolle for det færdige resultat.
(FlA)

Koncert i Augustenborg
AUGUSTENBORG. Lørdag den 20. juni klokken 15 er der mulig-
hed for at opleve forårets sidste Café-koncert på Augusten-
borg Slot.  Foreningen, der står bag Café-koncerterne, har
denne gang valgt at lade tidligere og nuværende medlemmer
af foreningens bestyrelse optræde med et program, der har få-
et titlen Musik og Litteratur.  De medvirkende er Henriette
Deckert, oplæsning; Paul von Weitzel-Mudersbach, guitar; Bir-
git Bauer, violin; Jens Bauer, blokfløjte og basun; Thorstein Q.
Hemmet; fløjte. Musikken vil være af blandt andre Henry Pur-
cell, David Uber, Mozart og Paganini, mens dagens tekster vil
være skrevet af både danske og udenlandske forfatter og dig-
tere.  Der er gratis entré til koncerten. (FlA)

Kunst på papir
SLESVIG. Schleswig-Holsteinis-
che Landesmuseen viser en
særudstilling med 100 års
kunst på papir. I morgen klok-
ken 11 står kunsthistorikeren
Margret Schütte for en rund-
visning på udstilling, der vises
på Gottorp Slot. Mødestedet er
billethuset foran slottet. Ud-
stillingen byder på værker
spændende fra Adolph Menzel
til Kiki Smith.                   (FlA)


