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Anmeldelse. Dúné
har stadig masser af
hidsighed og energisk
appel over sig – selv
om variationen i det
melodiske ikke er helt
det samme som før.
Men Flensborg fik en
lovende start på den
ny Tysklands-turne.

FLENSBORG. Tatoveringerne
er blevet flere. Håret er vok-
set, og selvtilliden sikkert og-
så.

Det danske synthrockband
Dúné åbnede i torsdags »Enter
Metropolis«-turneen i Flens-
borg, der de kommende uger
fører dem til Hamborg, Frank-
furt, Köln, Berlin, Stuttgart,
Dresden og mange andre store
steder i Tyskland. Dúné er vir-
kelig ved at bide sig fast i det
tyske publikum.

»Enter Metropolis« er nav-
net på bandets andet album,
der udkom for godt en måned
siden. »Den svære toer«, der
dog heller ikke kan måle sig
med etteren – i hvert fald ikke
hvad det melodiske materiale
angår. Her halter det en smu-
le.

Men Dúné har stadig ung-
dommens vildskab i sig. Når
man møder de syv bandmed-
lemmer bag scenen, er de stil-
le og venlige, men på scenen
får den alt, hvad den kan
trække. I Max blæste guitaris-
ten Danny Jungslund på ryge-
forbuddet og gjorde, hvad
Kim Larsen kun har turdet tale
om: Sætte ild til en smøg på
scenen. Nogle af de andre
skulle også lige have et sug.
Men nu stod de jo allerede på
scenen og ingen greb ind –
heller ikke de store muskel-
mænd, der bestemmer i Max
og bestemt ikke ser ud til at
foragte denne rolle.

Røgalarmen nåede dog ikke
at gå i gang, før bandmed-
lemmerne sprøjtede vand ud
over publikum.

Dúné har stadig en smitten-
de ungdomskraft, der kan fas-
cinere selv dem, der er kom-
met i den alder, hvor der skal

kroner i munden. Den intense
og ildfulde elektrorock med
Matthias Kolstrups positivt
påtrængende vokal i front er
gået rent ind hos publikum.
Debutalbummet »We Are In
There We Are Out There« var
desuden smækfyldt med gode
melodier.

Det er den anden plade,
»Enter Metropolis« ikke. Her
halter det en hel del med det
melodiske og dermed også
med variationen.

Til gengæld udstrålede hele
bandet en rutine og selvsik-
kerhed ved koncerten i Max.

Sammenlignet med de tidlige-
re koncerter, Dúné har givet i
Flensborg og under den dan-
ske kulturuge i Slesvig sidste
år, var den rawede lyd lidt
mindre mekanisk, og synthesi-
zerne stærkt i front, men man
savner måske stadig lidt, at
rockguitarerne får en mere
fremtrædende rolle.

Gennemslagskraft
Matthias Kolstrup var lidt
svingende i sin vokal – til ti-
der helt oppe i de højder, man
gerne vil høre ham i, til andre
tider lidt for bleg især i det

nyere materiale – for de bed-
ste gamle kom selvfølgelig
også.  Materialet fra »Enter
Metropolis« er næppe lige så
slidstærkt som for eksempel
»Go Go Valentine« eller »80
Years«, men ved Flensborg-
koncerten viste Dúné med åb-
ningssangen »Time To Leave«
og især en ballade som »Re-
member« dog en gen-
nemslagskraft af den slags,
bandet er kendt for.

»Time To Leave« er en ved-
kommende strofe om, hvor-
dan det er at flytte hjemme-
fra, rykke rødderne op og

sætte kursen mod storbyen –
heraf også titlen på album og
turne »Enter Metropolis«. Et
nummer som »Revolution« lød
dog af mere, end det var.

Den hidsige energi var dog
ikke svækket, måske blot lidt
mere poleret. Koncertens ud-
tryk var generel meget sikkert,
og der er masser af potentiale
i fede live-optrædener fra Dú-
nés side – på kort og på lang
sigt. Selv om oplevelsen af en
koncert måske er lidt mere
dæmpet end tidligere, så skal
de gennemsnitlige præstatio-
ner også til, for de syv i Dúné
er stadig så unge, at der skal
udforskes og eksperimenteres
på ukendte marker – og ikke
blot tilfredsstilles for et publi-
kum, der vil have det ligesom
før.

European Tour: Enter Me-
tropolis med Dúné. Premie-
re i Max i Flensborg torsdag
aften, derefter ca. 25 andre
spillesteder i Tyskland,
Schweiz og Østrig.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Matthias Kolstrup insisterende vokal er atter helt i
front i Dúnés lydbillede og kom atter med en med-
rivende energi

Dúné hører til Danmarks mest efterspurgte liveor-
kestre, og den energiske synthrock giver også gen-
lyd i Tyskland.

Cecilie Dyrberg lader musikken tale for sig selv på
diskoteket Max i Flensborg, hvor turneen gennem
Tyskland begyndte.

Et rigtig dansk-tysk
møde på dansegulvet i
Max - halvdelen var
danskere, halvdelen
tyskere.

Dúné er med titlen »Enter Metropolis« flyttet til storbyen. Bandet er godt i gang med at slå igennem internationalt og tager endnu
en turne gennem Tyskland med den træfsikre indieelektrorock.

Den svære toer

HORSENS. U2 giver to koncer-
ter i Horsens næste år i august.
Det oplyser TV Syd.

Godt et kvarter efter billet-
salget gik i gang, var der ud-
solgt til U2’s koncert på Casa
Arena i Horsens den 15. august
næste år.

Mange ventende billetkøbe-
re har ligget foran Horsens Ny
teater i flere dage - og foran
den ventende skare bekendt-
gjorde koncertarrangør Frank
Panduro, at U2 gentager kon-
certen dagen efter - også på
Casa Arena i Horsens - man-
dag den 16. august 2010.

En oplysning, der vakte stor
jubel blandt frysende og våde
U2-fans. (FlA)

U2 giver to
koncerter i
Horsens 

KIEL. 20-året for Berlin-mu-
rens fald markeres med en ud-
stilling i Brunswiker Pavillon i
Kiel. Pavillonen er udstillings-
sted for billedkunstnernes for-
bund i Slesvig-Holsten.

De deltagende kunstnere er
Eva Ammermann (foto og in-
stallationer), Imme Feldmann
(træsnit), Ulrich Mattes (kunst
i det offentlige rum), Søren
Møller (foto og video), Sylvia
Stuhr (objekter), Joachim Tho-
de (foto), Dan Thuesen (maleri)
og Nils Vollertsen (maleri).

»Grænser« er overskriften på
udstillingen, der kan ses til og
med den 1. november. Og
grænser kan på udstillingen
forstås på flere måder. En
grænse er ikke blot en linje,
der deler, men også en grænse
for handlefrihed og autonomi.

(FlA)

Gud er boss i
Rendsborg
RENDSBORG. »Kære Gud, du er
boss«. Sådan lyder forfatteren
Harry Rowohlts optakt til en
læseaften i Nordkolleg i
Rendsborg torsdag den 8. ok-
tober. Harry Rowohlt, der er
ud af den kendte forlæggerfa-
milie, kommer sammen med
litteraturkritikeren Christian
Maintz. Aftenen begynder
klokken 20. (FlA)

Filmfestival i
Rendsborg
RENDSBORG. Schauburg-bio-
grafen i Rendsborg deltager i
den forbundsdækkende film-
festival »Uebermacht«, der va-
rer til og med på onsdag. Film-
festivalen begyndte i torsdags
og byder i Schauburg på både
offentlige filmforevisninger
og forevisninger for skoleklas-
ser.

I eftermiddag klokken 17 vi-
ses filmen »Ihr Name ist Sabi-
ne«, der handler om en autist. I
morgen kommer »Zuoz -
Schule der Elite« på lærredet.
Den handler om elite-kostsko-
len Lyceum Alpinum Zuoz i
Schweiz, hvor demokrati og
individualisme kommer i an-
den række. Begge film vises
klokken 17. På onsdag vises
»Die Schuld, eine Frau zu sein«
klokken 17 og 19.45. Denne
film blotlægger kvindekønnets
vilkår i det muslimske Paki-
stan. (FlA)

Kunst om
grænser


