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Anmeldelse. Den fede
koncertaften vil sent blive
glemt: Carpark North
diskede op med et suve-
rænt og komprimeret lyd-
billede, og Dúne afslørede
lidt af det, der er på vej.

SLESVIG. Stolerækkerne kunne
koncertarrangørerne fra Sydsles-
vigsk Forening ikke komme af
med. De gjorde forsøget, men
forgæves. De skulle blive ståen-
de, selv om der var rockkoncert.

Men knap var Carpark North
gået på scenen, før alle andre end
de medfølgende forældre hist og
pist vups sprang op fra sæderne
og hoppede ned på den lille rest
gulv foran scenen.

Carpark North lagde ud med
knas i teknikken, men det var
nok mest bandet selv, der be-
mærkede det.

De knap 500, der var kommet
til den danske kulturuges high-
light for de unge, ville tydeligvis
have en god aften.

Havde det været nord for
grænsen, ville denne koncert
med plads til godt 1200 have væ-
ret udsolgt.Vi taler faktisk om et
band, der for blot fire uger siden
udsendte sit tredje album og Dú-
né, der i januar vandt den største

rytmiske musikpris i Danmark,
P3 Gold og senere også to Danish
Music Awards. Men en stor del af
deres popularitet ophører ved
landegrænsen. Sådan ligger lan-
det også i rockmusikkens verden.
Men omvendt: Der var immer-
væk flere menesker end til så
mange andre arrangementer i
forbindelse med den danske kul-
turuge i Slesvig.

»Grateful« er titlen på Carpark
Norths ny album, der har fået
blandede anmeldelser i de
danske dagblade. Sådan havde
det ikke været, hvis jeg havde få-
et lov til at skrive dem alle. Der
er stærke følelser for Carpark
North her på redaktionen, og
derfor kan det også være, nogle
synes, man i de kommende linjer
er lige lovlig flink.

Melankolsk tone
Her, hvor Gitte Hænning havde
stået to dage tidligere, blev der
spillet brutale melodier med hef-
tige guitarriffs - fra »All Things
To Alle People« såvel som »Gra-
teful«.

Forsanger Lau Højen har været
på intensivt vokalarbejde hos
bandets amerikanske producer
og træder i dag tydeligere frem
som forsanger. Carpark North
præsenterede en melankolsk to-
ne, og selv om Nospa-teltet 
måske ikke ligefrem var til den

storladne lyd, så fik Carpark
North den frem i perioder. Man
stod næsten og troede, det var
Muse, der stod på scenen. De 
lækre korarrangementer ledte 
tankerne hen på det britiske
rockband.

Bassisten og keyboarderen stod
med den ene hånd i bandage ef-
ter en ulykke, der kunne have
kostet ham en finger, Morten
Thorhauge var trommeslager for
fuld knald, og Lau Højen knejse-
de bagvendt med sine store bril-
ler vendt mod teltloftet:

- Slesvig er ikke så ringe end-
da, takkede han.

Næh, var der nogen, der havde
sagt det?

De virtuose elektro-rockere
brillerede på deres instrumenter.
Lydbilledet var komprimeret,
men ikke mere avanceret end, at
der også var dansenumre til
mængderne - i Slesvig vel mest
gennemtrængende i singlehittet
»Shall We Be Grateful« og »Best
Day«. Næh, Carpark North var
heller ikke så ringe endda.

Nye numre
Dúné har ikke lavet nye skiver,
siden bandet var i Volksbad i
Flensborg i februar. Derfor blev
det også meget af det samme, der
blev spillet fra det prisbelønnede
album »We Are In There,You Are
Out Here« - med enkelte undta-

gelser. De nye, vi fik at høre, fort-
sætter det, som de unge skiboni-
ter på et eller andet tidspunkt
skal til at slippe. »Let Go Out
On Your Own« og »The Streets
Tonight« er lige så meget den hy-
brid af rock, højenergisk impul-
sivitet og kliniske synthflader,
som Dúné igen lagde publikum i
Sydslesvig ned med. Koncerten
set retrospektivt blev Carpark
North lidt af et supportband, for
det var Dúné, det unge publikum
var kommet efter.

- Vi fatter ikke, vi lod det her
territorium gå i 1864, men nu
kan jeg sige til min bedstefar, vi
har spillet hernede, kvitterede
forsangeren Matthias Kolstrup
for opbakningen.

Masser af selvtillid
Dúné gik den anden vej end ge-
neral de Meza og hans tropper.

- Vi havde det koldt og hunde-
frøs, da vi kom. Men nu er det
hedt, sagde Matthias Kolstrup til
publikum - og piskede  noget så

eftertrykkeligt synthrocksangene
ud i teltet - med en beundrings-
værdig selvsikkerhed. Det var
imponerende og også lidt svært
at forstå.

Efter at have oplevet Dúné i
det lidt trange Volksbad, var det
spændende at se, hvordan bandet
ville gribe sagerne an i det store
Nospa-telt med væsentligt mere
plads at brede sig på på scenen.
Med den konstant springende
fjeder, forsanger Kolstrup, de
huggende guitarmønstre, hårdt
tæskede trommer og den massive
synthklang fik Dúné grebet om
publikum - der ville omfavnes.
Fulde af selvtillid, frygtløse og
musikalsk total-sikre fik de
sveddråberne frem i et publi-
kum, der var i nogenlunde sam-
me hormonalder. Desserten efter
det ordinære sæt bestod af de to
ørehængere »80 Years« og »Go
Go Valentina« med den ekstremt
lange udfasning.

For søren hvor var det bagefter
en antiklimaks at komme ud i
det grimme  blæsevejr ved Slien.

Den danske kulturuge i Sles-
vig: Koncert med Carpark
North og Dúné i Nospa-teltet
lørdag aften. Arrangør: Syd-
slesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen

Sublim rockfest ved Slien
Forsangeren i Dúné, Matthias Kolstrup (øverst til venstre), Lau Højen fra Carpark North (øverst til højre), keyboarderen Søren Balsner (nederst til venstre) og det feststemte publi-
kum (nederst til højre). (Fotos: Povl Klavsen: Carpark North. Jürgen Sieg/LGS Matzen: Dúné)


