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KULTUR

Anmeldelse. Shotgun
Revolution dyrker
gamle klicheer på
bandets album num-
mer to.

KØBENHAVN. Der er måske ik-
ke meget nyt at hente i det
andet album fra Shotgun Re-
volution. Det er klassisk hård
rock med lån fra Guns‘N’Ro-
ses, AC/DC og især Bon Jovi.
Og vel er der klichéer i tek-

sterne. Det virker som spil for
galleriet, men er man positivt
indstillet over for attituden,
kan man næppe andet end
smile. Og sætte albummet
»The Legacy Of Childhood
Dreams« på som baggrunds -
musik til en god fest.
På forsiden af albummet ser

vi en purk spille luftguitar
foran spejlet derhjemme. Det
er ren firserfars. Vi mangler
bare kassettebåndet.
Jeg har det o.k. med denne

kontante guitarrock og »mot-
herfucking« engang så frække
ord, der kan virke som klicheer
på »a son of a bitch«. Inflatio-
nen har nærmest udhulet
denne særlige art af det en-
gelske sprog.
Det positive ved dette al-

bum er det altid nødvendige
modspil til den pop, man el-
sker at hade. For det er hånd-
spillet det her. Angiveligt
uden autotune og med nogle
fængende guitar riffs.
Men overrasket bliver man

ikke. Allerhøjst bekræftet.

Shotgun Revolution: The
Legacy of Childhood Dre-
ams (Target Records).

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Spil for galleriet

Anmeldelse. Stella
Blackrose udsender
udmærket single før
»Death & Forever«,
der udkommer i maj.

KØBENHAVN. Den køben-
havnske heavyrockgruppe
Stella Blackrose udsender i
maj 2012 sit andet album,
»Death & Forever«, som opføl-
ger til »Kiss The Dirt«. Forud
for albummet kan man lytte
til teaseren på singlen »Vultu-
res pt II« .
Det er vanskeligt at sige no-

get kvalificeret om et band og
dets vej på grundlag af et en-
kelt nummer eller en single.
Singlen når jo aldrig at afsløre
en monotoni, og det kan sag-
tens være en enkelt teaser,
som resten af numrene på det
kommende album ikke kan
hamle op med.
Men skal der hæftes noget

på »Vultures pt II«, så må det
være betegnelser som rå ener-
gi og habil sangskrivning.
Rocken er komprimeret, og
Rebecca Louise Armstrong har
en forrygende vokal. Selv om
Armstrong helt sikkert helst
vil være sig selv, så må hun
nok leve med, at mange får
den noget ældre Kira Skov i
tankerne. En kompliment,
men måske også en bås, som
Armstrong sikkert helst selv
gerne vil ud af.
Det bliver spændende at

høre, hvad der følger efter på
»Death & Forever«. Måske
endda den tidligere forsvars-
minister Søren Gade - der of-
fentligt har bekendtgjort sin
store kærlighed til Stella Blac-
krose - dukker op fra sit skjul i
Holstebro for at gøre reklame
for sjællænderne, der fik det
store gennembrud i P4’s
Rocktogs-konkurrence for et
par år siden.

Stella Blackrose: Vultures
pt. II (single). Target Re-
cords.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Blot en teaser

Anmeldelse. Landes -
theater viser en let
forståelig udgave af
Aristofanes’ »Fugle-
ne«, der ikke løfter
sig meget over gen-
nemsnittet.

RENDSBORG. Hvad skal vi
med klassikere?
Nogle gange blive mindet

om, hvor tilbagestående vor
moderne tid kan være. Ikke
blot er der få tanker, der ikke
er blevet tænkt før. I en tid,
hvor der er reaktionære kræf-
ter, der med velmenende og
godtroende menneskers hjælp
vil bombe moderniteten tilba-
ge, så er det næsten en befri-
else at se, hvad den græske
forfatter tænkte og tillod sig
for allerede 2400 år siden. Ko-
mediens far skrev respektløst
om både guder og mennesker.
Frem for alt sætter han til-
skuerens fantasi på prøve. I
næsten alle hans komedier er
der en konflikt mellem spon-
tanitet og refleksion, mellem
gammelt og nyt og mellem
byliv og landliv.
Schleswig-Holsteinisches

Landestheater har taget ko-
medie »Die Vögel« (»Fuglene«)
på plakaten. To borgere forla-
der Athen for at finde et sted
uden hverdagens tunge byr-
der. De to - Peisetairos
(Felix Ströbel) og Euripides
(Konstantin Bühler) - opsøger
fuglene, men da de ikke ken-
der et så lykkeligt sted, får
den initiativrige komediehelt
Peisetairos en idé: Når ingen
jordisk by kan leve op til kra-
vene, bygger man sin egen by
oppe i luften. 

Fornøjelige optrin
Mellem gudernes himmel og
menneskenes jord grundlæg-
ger Peisetairos en befæstet by
og tager magterne over begge
parter. Med politisk snilde hyl-
des han som den, der tør at
sige guderne imod. De jordiske
og himmelske udsendinge an-
kommer med hver deres dags-
orden, og der opstår en serie
fornøjelige optrin, hvor Peise-
tairos snedigt tager deres
hænder væk fra kagedåsen.
Gad vide, om de store reli-

gioner i dag ville tolerere en
så respektløs behandling?
Nogle af dem er i hvert fald
bedre til det end andre.
Ingen klassiker uden moder-

nisering. I Landestheaters op-
sætning er der dog allerhøjst
blot en humoristisk mening
med galskaben. Fuglene fun-
gerer som GPS, moderne navi-
gationsudstyr, og Manuel Ja-
due forvandler stridsmanden
Herakles til en amerikansk ud-

sending på den verdenspoliti-
ske scene: I kamp mod uhyrer
og alskens ondskab. Det er ko-
stelig underholdning, og lat-
teren breder sig i salen.

Relevant for nutiden
Værket blev primært til som
en kritik af datidens politiske
system i Athen, og instruktø-
ren Christian Wittmann har på
en diskret facon gjort budska-
bet relevant for nutiden.
Der er ganske rimeligt ikke

brugt megen krudt på sceno-
grafien, der blot er en bagvæg
af et fjeld, som mennesker,
fugle og guder bevæger sig

henover. Komedien har andre
steder været spillet med helt
op til 65 roller og med et
halvt hundrede skuespillere.
Det slipper vi heldigvis for her,
hvor de medvirkende, som ik-
ke er mennesker, skifter mel-
lem roller som fugle og guder:
André Eckner, Ralph Jung, Ni-
na Mohr, Yevgenia Korolov og
Manuel Jadue. Til sidst serve-
res der endda rigtig stegt fjer-
kræ, så duften spreder sig i
teatersalen.
Trods sikkert skuespil,

mundrette og let forståelige
replikker og monologer og en
frisk iscenesættelse løfter fo-

restillingen sig dog ikke helt
over det pæne og det gen-
nemsnitlige.
I indeværende teatersæson

kan Die Vögel ses på Flensborg
Teater den 8. maj og 1.- juni
samt på Rendsborg Teater den
1. juni.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Die Vögel -
af Aristofanes. Instruktion:
Christian Wittmann. Pre-
miere på Rendsborg Teater
søndag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ingen respekt 
for guderne

Spillet bag sangerinde Rebecca Louise Armstrong er stabilt og
stærkt, og Armstrong  lyder som den ældre kollega, Kira Skov.

Felix Ströbel og Konstantin Bühler er de to athenere Peisetairos og Euripides, der vil grundlægge
en ny by - fri for gamle guder og menneskelige genvordigheder. I baggrunden er det Andre Eckner,
en af fuglene. 
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Shotgun Revolution
med forsanger Dit-
lev Ulriksen i spid-
sen.

AABENRAA. Den 10. maj slut-
ter den nuværende udstilling
med Lars Waldemar og Ga-
briele Beismann og afløses af
en ny med kunstnerne Thomas
Lunau og Trine Høy. Thomas
Lunau er uddannet på Det
fynske Kunstakademi, Lange-
lands kunsthøjskole og Søn-
derjyllands Kunstskole, hvor
han nu er leder.
Thomas Lunau er en ekspe-

rimenterende kunstner, som
gerne går nye veje. Hans bille-

der er farverige, intense og
pågående. Han har tidligere
udstillet på Krusmølle, men
overrasker hele tiden med nye
teknikker og udtryk. Denne
gang udstiller han en kom -
pilation med motiver fra arki-
tektoniske motiver og blom-
ster. Han er medlem af Græn-
selandsudstillingen, næstfor-
mand i Billedkunstnernes For-
bund og af Team X-bunker.
Trine Høy er uddannet på bil-
ledhuggerlinjen på Århus

Kunstakademi og på Det fyn-
ske Kunstakademi og har væ-
ret på marmorstudium i Itali-
en og er dimitteret som di-
plombilledhugger fra kunst-
højskolen i Berlin. Trine Høy er
en af de få yngre danske bil-
ledhuggere, der behersker den
klassiske billedhuggerteknik.
Hun er en alsidig kunstner,
som vedvarende tager på kur-
ser og afprøver nye områder.
Hun har tidligere udstillet
bronzefigurer på Krusmølle,

men denne gang bliver det
sort-hvide malerier med et
grafisk udtryk samt papir-
skulpturer.
Udstillingen åbnes den 12.

maj. Hen over sommeren vil
man kunne se en udendørs
udstilling med Johannes Cas-
persen, Heike Jacobsen, Anka
Landtau, Karin Mohrdieck,
Hans Reisener og Mona
Strehlow med den fælles
overskrift »Kunst i naturen«. 

(FlA)

Eksperimenterende kunst på Krusmølle


