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KØBENHAVN. Albummet
»EGGS«, med det danske
rockband Oh No Ono, har vagt
opsigt ude i verden.
Så meget, at det nu er no-

mineret til en Grammy i kate-
gorien »Best Recording Packa-
ge« ved Grammy-uddelingen i
Los Angeles til februar.
Best Recording Package

handler om den kunstneriske
udsmykning og designet af
selve pladecoveret og den
måde, det underbygger mu-
sikken.
Inspirationen til Oh No

Onos album-kunst fik bandet
fra en engelsk børnebog.
- Siderne var splittet op i to

dele, og hvor alt passede sam-
men, lige meget om man
bladrede ti sider frem i den
øverste halvdel og tre sider
frem på den nederste. Det vil-
le vi gerne have i vores cover
også, siger guitarist og sanger
i Oh No Ono Aske Zidore.
- Samtidig ville vi gerne ha-

ve, at vores collageagtige til-
gang til musikken blev afspej-
let i det visuelle, forklarer han.
Kunstneren Malene Mathi-

asson har lavet indmaden til
coveret.
Det er den amerikanske ver-

sion af »EGGS«, der har mod-
taget nomineringen. Bandet
selv synes, at den oprindelige
digipack-version, som udkom i
Danmark i april 2009, er end-
nu flottere. Det nominerede
album er bandets opfølger til
debut- og gennembrudsal-
bummet »Yes«, der udkom i
2006.
»EGGS« skal ved Grammy-

uddelingen konkurrere med
Devendra Banhart, The Black
Keys, Chip Taylor, Anaïs Mit-
chell. De fleste medlemmer af
Oh No Ono har rødder i Aal-
borg. /ritzau/

Europæisk
immigration
FLENSBORG. Navnet er ikke li-
gefrem kort eller fyndigt:
»Fräulein Wunder AG - künst-
lerische Arbeitsgemeinschaft
für Theater, performance und
Aktion« hedder den teater- og
kabaretgruppe, der i den ko-
mende uge kommer til
Kühlhaus i Flensborg.
Torsdag den 9. december og

fredag den 10. december kan
gruppen opleves i kulturværk-
stedet ved Flensborg Bane-
gård, og begge aftener begyn-
der forestillingen klokken 20.
»På sporene af...« er overskrif-
ten på aftenerne, der kommer
til at handle om europæisk
indvandringshistorie. Efter
fredagsforestillingen er der en
paneldiskussion med Peter
Rohrhuber fra rådhusets koor-
dineringsafdeling for integra-
tion i Flensborg. (FlA)

Koncerter i
Kühlhaus
FLENSBORG. Kulturværkstedet
Kühlhaus i Flensborg byder i
næste weekend på to koncer-
ter.
På fredag klokken 24 er der

reggae-party, og lørdag den
11. december klokken 21 spil-
ler horrorpunkbandet The Ot-
her. Man kan læse mere om
bandet på MySpace på »the-
other«. (FlA)

Dansk
rockband er
nomineret til
en Grammy

Rundvisning i morgen 
FLENSBURG. Museumsberg inviterer i morgen
klokken 14.30 til en rundvisning gennem
særudstillingen med værker fra NDRs kunst-
samling. Mag.art. Martina Klose-März leder
rundvisningen i Hans-Christiansen-Haus.
Klokken 14 begynder et radioværksted for

børn under ledelse af Tanja Brümmer. (FlA)

Blæsere i Braaschhof
FLENSBORG. Trompetister, en basunist og en
tuba-spiller åbner i eftermiddag klokken 15
for festlige blæsermusik i Braaschhof i Rote
Straße i Flensborg. I spidsen for orkestret står
Hans Köster. Næste lørdag samme tid synger
operasangerinden Sylvia Wieland solo. Hun
akkompagneres af Maria Sommer på klaver. 

Orgel i St. Nikolai
FLENSBORG. St. Nikolai-Kirche ved Süder-
markt i Flensborg danner i aften rammen om
en musikalsk aftengudstjeneste. Organist
Michael Mages spiller klokken 17.30 værker
af Franz Tunder og Louis Vierne. Pastor
Thomas Bornemann læser tekster fra adven-
ten. (FlA)

Trommeslageren Johan Luth spillede som et vilddyr, da Ginger Ninja var på besøg i Flensborg. Ban-
det smager af det store udland og dets afsmitninger på Danmark. Bandet er inspireret af indiepop
med lyse mandevokaler.

Der blev spillet numre fra »Wicked Map«, der udkom i januar
i år. Der blev hurtigt skabt en god dansestemning og klubat-
mosfære i Kühlhaus i Flensborg.

Guitaristen Rasmus Søby Andersen fyrede den for alvor af på
den hitpotente guitarpopsang »Sunshine«, der skaffede Ginger
Ninja gennembruddet i Danmark.

Anmeldelse. Et varmt navn
fra den københavnske live-
scene var slemt på udebane
i Kühlhaus i Flensborg, hvor
publikummet var til at
overse.

FLENSBORG. Ginger Ninja var i 2009 et
af de varmeste navne på livescenen i
København. Der er kant og vildskab i
bandets optræden på en scene. Ener-
gien smitter, og synthklodserne falder
perfekt i en blanding af technorock og
guitarpop.
Der var dog ikke mange til at give

koncerten den rette publikumsstem-

ning, da  Ginger Ninja torsdag aften
gav koncert i Kühlhaus i Flensborg -
med Sydslesvigsk Forening og Sydsles-
vigs danske Ungdomsforeninger som
arrangører. Og man kan næppe kun gi-
ve sneen skylden. Så svært var det hel-
ler ikke at tilbagelægge vejen fra an-
dre dele af Flensborg til Kühlhaus ved
Flensborg Banegård. Faktisk var det
bare en hyggelig vintertur gennem
sneen, og inden for i Kühlhaus var alt,
som det skulle være. Der kunne bare
have været flere folk.
Erfaringerne siger, at det kun er de

virkelig store danske navne inden for
den rytmiske musik, der kan trække
publikum til. Newcommere fra Køben-
havn siger ikke unge i Sydslesvig ret
meget.
Med YouTube, MySpace, iTunes og

diverse blogs har de alle muligheder
for at følge med i de spændende ting,
der sker inden for dansk musik, men
først når navnene er slået igennem på
den kommercielle scene som Dúné,
Nephew eller Medina, er der rift om
billetterne.

Derfor bør Sydslesvigsk Forening og
Sydslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger også overveje at gå foran med en
målrettet fokus på de store navne in-
den for rytmisk musik som den del af
de danske kulturtilbud, der retter sig
mod den yngre målgruppe. De koster
penge. Det samme gør de omrejsende
teatre, operaer og symfonikoncerterne.

P3-basker og dansestemning
Man kan kun beklage, at der ikke var
flere end knap 30 mennesker til kon-
certen med Ginger Ninja. For kvalite-
ten fejlede ikke noget. I januar i år ud-
sendte Ginger Ninja debutalbummet
»Wicked Map«, og det var især numre
herfra, som danskerne serverede - her-
under også P3-baskeren fra sommeren
2009, »Sunshine«, der udkom på ban-
dets første single.
Der blev hurtigt skabt en god danse-

stemning og klubatmosfære, som gui-
taristerne Rasmus Søby Andersen og
Henrik Hamilton gav god næring til.
Og så var trommeslageren Johan Luth
ikke bare et syn for guderne, men også

en djævelsk god trommeslager. Det er
ikke Henrik Hamiltons til tider lidt
matte stemme, Ginger Ninja lever på.
Det er på det instrumentale, der her er
et kollektiv af sugende groove med so-
lide keyboardflader ind imellem.
Ginger Ninja er dog stadig et band,

der orienterer sig mod deres helt eget
udtryk. Nogle gange lister der sig i
musikken nogle klichéer ind, klicheer
man har hørt et eller andet sted før i
en anden form. Koncerten vaklede og-
så nogle gange lidt mellem den fin-
pudsede guitarpop og den rå klublyd
med gennemtrængende dunk-lyde.

Koncert med Ginger Ninja i
Kühlhaus i Flensborg fredag aften.
Arrangører: Sydslesvigsk Forening
og Sydslesvigs danske Ungdomsfor-
eninger.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Knald på i Kühlhaus


