
FO
TO
S: P

ER
M
O
RTE-N

A
BRAH

AM
SEN

FLENSBORG AVIS — Tirsdag 8. marts 2011 — 17
F L E N S B O R G

KULTUR

Koncert. Danske Veto
er et varmt navn med
tredje bandets stu-
diealbum, »Everyt-
hing is Amplified«.
Den 26. maj giver
bandet koncert i Max
i Flensborg.

FLENSBORG. Det er efterhån-
den ved at være sjovt at bo i
Flensborg, hvis man har hang
til dansk rockmusik og popu-
lære danske navne inden for
poprocken.
Bookingbureauet Mitten-

drin har gjort det igen og
skaffet det danske elektro-
rockband Veto til byen. Veto
giver koncert på diskoteket
Max den 26. maj klokken 20.
Veto er super pladeaktuelle.
Den 28. februar udkom

bandets tredje studiealbum,
»Everything is Amplified«. Al-
bummets titel er taget fra en
tale af den amerikanske tv-
vært og komiker Jon Stewart
under demonstrationen Rally
to Restore Sanity and/or Fear i
Washington i oktober sidste år
hvor han sagde: »When eve-

rything is amplified, we hear
nothing«.
- Vi er nået til et punkt,

hvor vi giver os plads til at le-
ge mere, hvorimod vi tidligere
har været meget strukturere-
de og systematiske. Så der er
højere til loftet og mere knald
på kor og rumklang på pla-
den. Det hele er uden filter, og
det har været rart for os at
mærke, at musik ikke altid
skal tænkes, siger sangskrive-
ren Troels Abrahamsen om al-
bummet.
Musikken er mørk som al-

drig før, men samtidig fuld af
hårdtpumpet energi og synth-
hooks. Musikmagasinet Gaffa
kalder pladen for det mest

ambitiøse udspil fra Veto no-
gensinde.
»Lyden åbner nemlig op på

pladen, og der er højere til
loftet. Større kor og mere
knald på rumklangen, hvor
det har været snøret til tidli-
gere««, skriver magasinet.
Veto opstod i 2004, da Tro-

els Abrahamsen, David Krogh
Andersen, Mark Lee, Jens Skov
Thomsen og Mads Hasager
fandt sammen. Fire af bandets
medlemmer kendte hinanden
fra et tidligere projekt, som
blev skrottet, da forsangeren
droppede det. I stedet for at
det blev enden, bestemte de
sig for at kalde det en ny be-
gyndelse. De tog kontakt til

Troels Abrahamsen, der blev
bandets femte medlem, og
dermed var Veto skabt.
Veto kæmpede hårdt for en

pladekontrakt, men kørte træt
i ikke at få noget ud af det.
Derfor droppede de fire jyder
idéen om at lave, hvad plade-
branchen ville have og i ste-
det lave musik, som de selv
ville have den. De lavede al
sangskrivning i øvelokalet.
Numrene blev til ved en kom-
bination af idéer fra samtlige
af bandets medlemmer.
Veto har haft topplacerin-

ger på flere danske hitlister.
»We Are Not Your Friends« og
»You Are A Knife«, fra album-
met »There’s A Beat In All Ma-
chines« har begge ligget før-
stepladsen på Liga.dk i fire ud
a fem uger, samt været i fast
rotation på MTV Danmark
Det nuværende band Veto

skal ikke forveksles med det
danske new wave-band af
samme navn fra starten af
80’erne.
Sydslesvigsk Forening og

Sydlesvigs danske Ungdoms-
foreninger er involveret som
medarrangører og står for en
del af billetsalget.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Dansk elektro-rock i Flensborg

Anmeldelse. Lever du
i et alt for normalt
måske endda kedeligt
ægteskab? Så er fo-
restillingen »Hun-
desvømning« en ting,
der vil få dig til at
sætte pris på det.
Forbavsende få så
dog stykket, da det
var i Flensborg.

FLENSBORG. Når hunde svøm-
mer, ser det ud som om, de
kæmper for at holde hovedet
oven vande. Man spørger altid
sig selv, hvorfor de har forvil-
det sig ud på det dybe vand,
når deres rette element er
landjord og fast grund under
poterne.
I weekenden var Folkete-

atret på besøg i Flensborg
med forestillingen »Hunde -
svømning« skrevet af den
schweiziske dramatiker Reto
Finger.
Der var forbavsende få i te-

atret. Jeg erindrer ikke at have
set så få til dansk gæstespil i
Flensborg Teater. Havde de
mon lugtet lunten, dem der
blev væk?
Noget af det mest velan-

bragte i dette nogle gange
lidt fortænkte stykke teater
var Sjostakovitjs moderne
stykke musik »Waltz«  - samt
en scenografi, der gynger som
de mennesker, den kærlighed
og det moderne ægteskab,
som her portrætteres.
Men ellers går der lidt for

meget metateater  i forestil-

lingen, der lanceres som »en
komedie«. Guderne må vide
hvorfor.
»Hundesvømning« begynder

som skuespillere, der er til læ-
seprøve, men teatret tager
over, og derefter en i perioder
moraliserende historie om
parforholdets trængsler.

På gyngende grund
- Jeg går fra dig, siger Char-
lotte (Pernille Albæk Ander-
sen) til sin mand Robert
(Frank Thiel). Og man tror
ham, når han siger, at det er
dårlig timing. Parret er netop
kommet hjem fra en ferie til
Sydfrankrig.
Men han flytter ned i kæl-

deren under den scenografi,
der  symboliserer institutionen
ægteskab på gyngende grund.
En stuedekoration vipper i alle
retninger. Snart hæves den,
snart sænkes den. Tallerkner
og bestik vælter ud fra køkke-
net, mens dramatikeren Reto
Finger ser sit snit til at fyre
nogle af de bedre replikker af.
Det går nogenlunde i styk-

kets første del, hvor Charlotte
er den rastløse, der vil noget
andet og noget mere, mens
Robert bare nyder at sidde og
klæbe billeder ind i ferieal-
bummet.

Porno-fyr
Sofie Stougaard er hendes
veninde, der fremstår som en
rigtig repræsentant for gene-
ration fucked up. Dem, der er
født i de glade 60ere eller kort
efter. Generationen, der ved,
hvad de ikke vil, men sjæl-
dent, hvad de vil.
Og så er der Charlottes nye

elskere, en porno-agtig  fyr
med svenskerhår spillet af
Paw Henriksen og figuren Jo-
hann (Claes Bang), som man
ikke rigtig ved, hvad man skal
mene om.
Men, men... i anden del går

gassen af ballonen. Det er alt-
så en lille smule skuffejern,
for der blev altså spillet op til
lidt mere fra forfatterens side.
Skuespillerne gør deres til at
redde al den service, der væl-
ter ud af skabene, men, men,
den forsmåede ægtemand, der
står nede i kælderen og skrå-
ler op, skæres ud i pap med en
masse, masse ord.
Åh ja, parforholdets eller

ægteskabets kvaler. Man kan
nærmest gå hjem og være
lykkelig, hvis man skulle være

så heldig at leve i et røvkede-
ligt ægteskab.

Folketeatret: Hundesvøm-
ning - af Reto Finger. Sce-
nografi: Nicolaj Spangaa.
Instruktion: Anders Lun-
dorph. Opført i Flensborg
Teater, lørdag aften. Arran-
gør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Generation fucked up skåret ud i pap

Ovenfor: Robert (Frank Thiel) nægter at erkende, at han ikke
længere er en del af Charlottes (Pernille Albæk Andersen) liv, og
han flytter ned i kælderen. Dramatikkens fokus på en ægteska-
belig gyngende grund symboliseres af en hævet scene, der kan
hælde i alle grader.

Så er Charlotte havnet i kanen med en ny mand. Denne gang Jo-
hann (Claes Bang), der får et barn med hende og derefter selv
laver sidespring.

Den århusianske synthrock-gruppe Veto (billedet) er kunstnerisk
beslægtet med kollegerne og bysbørnene fra Spleen United.

Arkæologisk frysetørring
SLESVIG. Hvordan bevarer man arkæologisk træ, så det
ikke forgår? Det fortæller fysikeren Roland W. Aniol om,
når Schleswig-Holsteinisches Landesmuseen på onsdag
inviterer til fyraftensforedrag på Gottorp Slot. Det be-
gynder klokken 18.30 og sætter fokus på frysetørring.
I Slesvig-Holsten findes der ikke tørt arkæologisk træ

på grund af klimaet. Det vanddrukne træ er karakterise-
ret ved, at det ved udgravningen har en helt unik velbe-
varet facon og intakt overflade. Hvis disse trægenstande
udtørres ukontrolleret vil de blive skadet af kollaps,
svind og revnedannelser, og dermed være uegnet til bå-
de udstilling og videnskabelige formål. Frysetørring kan
forhindre tabet af denne kulturhistorie.
Deltagelse koster otte euro og fem euro for medlem-

mer af museets støttekreds. Mødestedet er billetsalgs-
huset foran Gottorp Slot. (FlA)

100 års teater i Aabenraa
AABENRAA. Foreningen »Teater i Aabenraa« fejrer 100
års jubilæum med en gallakoncert i Sønderjyllandshallen
den 18. maj. Sønderjyllands Symfoniorkester spiller un-
der ledelse af David Riddell.
Aftenenes konferencier bliver orkesterchef Claus

Skjold Larsen, og han kan også præsentere en række an-
dre kunstnere på scenen: Skue spillerne Jeanne Boel,
Thomas Mørk, Jens Albinus, sangerne Iben Silberg, Jes-
per Lundgaard og Louise Fribo samt dansere fra Peter
Schaufuss Balletten. Flere af kunstnerne har en tilknyt-
ning til Sønderjylland, blandt andre Jens Albinus og Iben
Silberg, der har boet i grænselandet.
Jubilæumskoncerten begynder klokken 19.30.
Teaterforeningen i Aabenraa er en af Danmarks æld-

ste. Kun Hjørring og Viborg har længere teaterhistorie
at byde på. (FlA)


