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Anmeldelse. Den
danske-irske soul-
funk sanger Lukas
Graham tillod sig at
melde afbud til
Flensborg i februar.
Her i april blev ska-
den gjort god igen.

FLENSBORG. Lukas Graham
har været sopran i Køben-
havns Drengekor.
Ja, det er muligt, du ikke vil

tro på det, og det er til at for-
stå. Når han giver koncerter,
dyrker han den flabede dren-
gerøvsattitude med en ameri-
kansk kasket, der vender bag-
vendt på hovedet. På scenen
snakker han om sved og sex,
synger kække tekster til ube-
kymrede melodier og bevæger
sig med en fræk selvtillid og
personlighed.
Det er imponerende al den

stund, at der ikke er den store
klang eller nogen synderlig
dybde i hans stemme. Hvad er
forklaringen så på, at han har
så sikkert et greb om sit pub-
likum - både live og med stu-
dienumrene?
Den lå egentlig lige for, da

Lukas Graham lørdag aften
gav koncert for godt 1000
mennesker i Deutsches Haus i
Flensborg. En koncert, der ef-
ter planen skulle have været
spillet to måneder tidligere,
men som i februar blev af-
blæst, da Lukas Graham for-
talte, at han havde problemer
med stemmebåndet.  det sam-
me skete med en række andre
koncerter i Tyskland.

Fuld stemmepragt
Stemmen fejlede ikke noget
her i april, hvor vinterens in-
fame influenza-epidemi i øv-
rigt er ved at ebbe ud. Med
skiftevis kæk og følsom og
meget organisk stemme ryste-
de han det billede af fløde-
bollesoul, der har inficeret

genren i det musikalske land-
skab - ikke mindst på grund
af påvirkningen fra Amerika.
Og det er en del af det, der
gør ham så forfriskende. Han
synger sange, der fortæller hi-
storier fra hans eget liv.
Med »Ristorp« på keyboard,
»Lovestick« på trommer og
»Magnúm« på bas gennemfø-
res drengerøvsuniverset af
øgenavne. 

Censur på iTunes
For godt et år siden stod han
på scenen i det meget mindre
Volksbad i Flensborg. Det var
endda før, at hans selvbetitle-
de debutalbum kom ud - al-
bummet, der er prydet et co-
vermaleri af en nøgen kvinde
mellem tømte flasker og et
frækt glimt i øjet. 
Maleriet er af kunstneren

Lars Helweg, og modellen er
den svenske skuespillerinde
Anita Ekberg. Behøver man i
øvrigt fortælle, at coveret er
blevet censureret på iTunes og
erstattet med et nærbillede af
Anita Ekbergs ansigt?
Repertoiret i Deutsches

Haus var meget lig dét, der
blev spillet i Volksbad. Det bød
på 12 numre fra albummet
»Lukas Graham« - og lidt til.
Blandt et af ekstranumrene
var »Once I Was 7 years«, der
ifølge Graham selv aldrig tid-
ligere er blevet spillet live for
publikum. Men sådan bliver
der jo sagt og gjort så meget,
som skal fremstå som væren-
de unikt. Igen, igen blev en
ung kvinde - denne gang var
det Mandy - inviteret op på
en stol på scenen, og så blev
der serveret et par glas til
nummeret »Red Wine, mens
Graham kurtiserede og gjorde
ved. Det er ved at være fast
indslag under Graham-kon-
certerne.
Publikum blev sikkert ramt

af Lukas Grahams boblende
poplinjer med den smittende
lethed. »Criminal Mind« blev
udført i en spændende vek-
selvirkning mellem ballade og
uptempo. »Nice Guy« er et
dejligt, funky nummer om den
interessante naturlov, der går
ud på, at farlige fyre snupper
pigerne, inden de pæne dren-
ge har nået at tælle til tre.
Der var hiphopbeat med
»Drunk In The Morning« og

solskinsfunk med den herligt
krøllede melodi »Ordinary
Things«. Og da han performe-
de det følelsesladede »Better
Than Yourself«, var der tårer i
øjenkrogene her og der.
Lukas Graham har ikke helt

smidt hvalpefedtet - men via
sit irske ophav præsterer han
fraseringer og tekster, der er
befriet for dansk accent, og
det giver ham et autentisk
forspring i forhold til så man-
ge andre langt mere erfarne
danske kunstnere.
Der blev råbt på »ekstra

numre« i Deutsches Haus. Kun
spredt hørte man det tyske

udtryk »Zugabe«.  Graham
rammer et publikum, der ikke
lader sig spise af med Justin
Bieber eller Gangnam-Psy.
Efter koncerten var der fo-

tografering med  Lukas Gra-
ham og band. Fotograferingen
blev dog afbrudt, da der op-
stod tumult omkring aftenens
hovedperson.

Koncert med Lukas Graham
i Deutsches Haus i Flens-
borg lørdag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Kæk og
følsom

Lukas Graham kan den svære kunst at performe foran et stort publikum.

Kække kommentar, svedig energi og dfrenget charme. Lukas
Graham virker som et spirende naturtalent.

Over 1000 unge og ikke helt så unge gav Lukas Graham en solid
opbakning i Deutsches Haus i Flensborg.

Det Lille Teater aflyser
FLENSBORG. Det Lille Teater Flensborg aflyser to
kabaretforestil linger. Det er »Dansk Melodi Grand Prix«,
der ikke spiller den 16. og 24. april som planlagt.
De to andre forestil linger den 18. og 23. april vises

som planlagt klokken 19.30 i Hjemmet i Mariegade, op -
lyser teknisk leder Stig Benny Schulze. (FlA)

Unge musik elever spiller
LYKSBORG. En gruppe prisvindere fra delstatskonkurren-
cen i Jugend Musiziert optræder på søndag ved en kon-
cert i Auferstehungskirche i Lyksborg. Koncerten begyn-
der klokken 17 og byderpå musik inden for kon -
kurrencens kategorier klaver, klarinet, cello og kontrabas.
Eleverne kommer fra musikskolen i Flensborg. (FlA)

Koncert i dansk kirke
EGERNFØRDE. Ensemblet Schmatzfetzen spiller ever-
greens fra 1930erne og 1950erne ved en koncert i den
danske kirke i Egernførde. Det sker lørdag den 20. april
klokken 18.
Der er gratis adgang til koncerten, men arrangørerne

beder om et bidrag til bøssen. (FlA)
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