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Anmeldelse. Publikum
råbte på danske sange, da
Medina gav koncert i
Flesborg. Men hun var
kommet for at synge på
engelsk. Og sådan blev det
- næsten da.

FLENSBORG. Det havde Medina ikke
lige regnet med.

At der var så mange danskere til
hendes koncert i Det tyske Hus tirs-
dag aften.

Ét var, at hun havde kunnet gætte
sig til, at danskere i hundredevis ville
strømme til Flensborg fra Sønderjyl-
land. Noget andet var, at hun aldrig
havde hørt om, at der skulle eksiste-
re et dansk mindretal syd for græn-
sen. Hvor skulle hun også vide det
fra? Hun har jo bare gået i en almin-
delig dansk skole.

Men nogen burde dog have hvi-
sket hende det i øret. En oplyst ma-
nager for eksempel - hvis den slags
findes. Nu endte det i en total for-
virring, der dog på flere områder af-
slørede, hvad popmusik i virkelighe-
den er for en størrelse. Hvis man ik-
ke skulle vide det. Medina fik et bra-
gende bifald, da hun over for publi-
kum konstaterede, hvor mange
dansktalende, der var blandt det
godt 1600 tilhørere i Det tyske Hus. 

Fra masserne kom et inderligt øn-
ske om at høre hendes sange på
dansk, men ønsket besvarede Medi-
na på følgende måde:

- Jeg er her for at promovere mit
internationale album. Derfor holder
jeg mig også til engelsk, sagde hun.

Aha!
Der kom vi åbenbart ind til kernen

af det hele. Medina var blot i Flens-
borg for at promovere sit album. Ik-
ke for at improvisere og føle sig ind
på publikum. Den opgave magtede
hun åbenlyst ikke. Eller måske viljen
manglede. Man behøver blot tænke
på bands og kunstnere som TV2, Kim
Larsen eller Nephew, der i den grad
magter at spore sig ind på publi-
kums ønsker og improvisere sig frem.
Være 100 procent til stede i nuet.

Men her er det, at Medina helt
klart adskiller sig fra bands og
kunstnere, der selv bestemmer, hvil-
ken kasse de vil ned i. Og ikke over-
lader det til pladeselskaber eller
tredjepersoner.

Forvirring
Det gik helt i skuddermudder, da
Medina tre-fire gange måtte måtte
starte på nummeret »Lonely«, fordi
hun åbenbart ikke kunne slippe den
danske tekst, mens hun forgæves
forsøgte at fange den engelske tekst.
Der gik simpelthen en klap ned. Og
så kørte hun den igennem med »En-
som«.

- Jeg er så forvirret. Jeg tænker
hele tiden på den danske version.
Det er en svær aften for mig i aften,
undskyldte Medina fra scenen.

Og »shit!« havde Medina sagt til to
unge journalister fra Flensborg Avis’
ungdomssider, »Sandpapir«, da de
kort før koncerten havde fortalt
hende om de mange danskere, der
helt sikkert ville komme til koncer-
ten.

Det blev dog til et par danske ver-
sioner - trods alt - og til publikums
enorme jubel. Senere i koncerten var
det »Kun for mig«, vi fik at høre på
originalsproget. Alligevel var det et
meget taknemmeligt publikum, Me-

dina havde i Flensborg. Måske det
store flertal alligevel tog hendes op-
fordring til sig:

- For dem, der ikke kender mit in-
ternationale album  så godt - se det
som jeres chance i aften! sagde hun
i sin argumentation for at fortsætte
på engelsk.

Med tre ekstra-numre varede hen-
des koncert dog blot en time og ti
minutter, og det var altså lidt sølle
for en billepris på 27,40 euro på
Eventim.

- Jeg har en lang turné foran mig,

sagde hun.
Det er muligt. Men nu stod Medi-

na i Flensborg, og det er det, vi og
publikum kan forholde os til. Hun
burde have givet mindst tre kvarter
mere.

Sensualitet
Men, »Welcome to Medina«, og det
kan man ikke komme udenom. Hen-
des popmusik er smittefarlig, veleg-
net til dansegulve, teenageværelser
og hitlister - og til mor og far, som
alligevel med det ene øre hører, hvad

de yngre genereationer nu får listet
ind i afspilleren i bilen eller der-
hjemme. Med blottet maveskind
sang hun numre, der også fungerer
ganske udmærket på engelsk. Den
smukke ballade »Execute Me«, en
sang om dagen derpå, når kærlighe-
den gør ondt, »In Your Arms«, et
nummer fyldt med længsel,  og »The
One«, der bare er et rigtig godt beat.
Og så var der naturligvis titelnum-
meret, hvor hun i den grad fik lejlig-
hed til at fylde salen med lidt forfø-
rende sensualitet - noget, der nok
kan klæde det gammeldags interiør i
Det tyske Hus.

Det internationale album »Welco-
me to Medina« består af de store
danske hits i engelsksprogede versio-
ner. Derudover er lidt af fedtet fra
det danske album skåret væk, og til
er kommet en håndfuld nye sange
på engelsk. I Det tyske Hus’ akustik
forsvandt nogle af detaljerne i san-
gen og musikken. Beatsene var over
længere tid lidt ensformige, men der
var fuld knald på, og hendes musik
passer perfekt til en teenagefest. Og
jo yngre lytterne var, jo større til-
fredshed.

»Welcome to Medina« - koncert i
Det tyske Hus i Flensborg, tirsdag
aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ingen plads til svinkeærinder

Medinas koncert i Flensborg varede kun godt en time. Var det kræfterne eller materialet, der ikke strakte til me-
re? Den slags bør publikum i hvert fald ikke lade sig spise af med.
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For meget lød for ens, men Medina passer perfekt til en teenagefest.


