
Anmeldelse. Rod Stewart
kan endnu. Men han
smuttede lige lovlig tidligt
hjem i seng fra strandkon-
certen i Egernførde.

EGERNFØRDE. Rod Stewart har sta-
dig et godt spark. Boldene rammes
rent med vristen, når de skydes ud til
publikum – et gimmick, som den
halv skotske Celtic-fan har holdt ved
lige i mange år.

Stemmen er stadig gjort af sand-
papir, men den er der dog knap så
meget spark i som tidligere. 

Men hvad gør det? Man kan char-
mere sig til meget her i tilværelsen,
og det har Rod Stewart så sandelig
også benyttet sig af. Hans beun-
dringsværdige evner som charlatan
har han også brugt rent musikalsk.
Han begyndte for 40 år siden som en
ganske udmærket bluesrocksanger
og gjorde det bagefter i rock’n’roll.
Så red han med på disco-bølgen,
slog senere over i firserpop, og nu
croones der i ren Las Vegas-stil.

Fredag aften stod han på scenen
som hovednavnet på Summer Beach
festival på Südstrand i Egernførde –
med et andet 80er-navn som op-
varmning: Nik Kershaw, der kom med
gamle hits som »Wouldn’t It Be
Good« og »The Riddle«. 10.000 men-
nesker havde købt billet til festiva-
len, der også bød på en koncert med
publikumsvinderen i John Lennon-
talentkonkurrencen, Leon Taylor.

Rock, fodbold og damer.
Men det var The Rodfather, publi-
kum var kommet for at se og høre –
både herrer med høje tindinger og
modne fruer i en afslappet, men
ganske nydelig dresscode. Pæne par
de fleste – men dog med et udtryk i
øjnene, der signalerede, at de var
oplagt til narrestreger.

Kvinderne synes af en eller anden
grund, jeg ikke kan gøre mig klog på,
at Rod Stewart er lidt af en frækkert.
Og for mændene er han vel bare den
glade og sympatiske fyr, der er til
den slags ting, de fleste mænd er til:
Rock, fodbold og damer.

På stranden ved i Egernførde var
der da også Celtic både her og der.
Den skotske fodboldklubs logo pry-
dede scenegulvet, stortrommerne og
det halstørklæde, som Rod Stewart
slyngede om sig til hyldestsangen
»You’re In My Heart«  dedikeret til
fodboldklubben.

Rod Stewart gik på hele 37 minut-
ter, før han var annonceret, og det
efterlod megen vrede blandt de
mange, der gik glip af Rod Stewart-
koncertens første numre. Der var
nemlig adskillige, der kun kom for at
se og høre ham og lade hånt om Nik
Kershaw.

Tappert publikum
Rod Stewart åbnede med »Some
Guys« og roste publikum for at være
tappert og udholdeligt - og han
tænkte på den kraftige regnbyge, der
allerede havde vædet stranden under
Nik Kershaw-koncerten. Men lidt
desorienteret må Rod Stewart have
været, da han sagde, at det var »fan-
tastisk at være ved Nordsøen«. Det
blev et par sange senere rettet til
»Østersøen«. Det var der flere, der
morede sig over - blandt andre
Sandra Thomsen, der er veninde til
Slesvig-Holstens ministerpræsident,

Peter-Harry Carstensen.
Der blev viftet med hvide lomme-

tørklæder til »The First Cut Is The
Deepest«, et gammelt Cat Stevens-
nummer. Det lykkedes solen at træn-
ge igennem de ellers ret så standhaf-
tige skyer til »Baby Jane«, og ved »I’m
Sailing« havde Rod Stewart skiftet
outfit op til flere gange – nu var det
med fin kaptajnsskjorte forstås.

Som altid var det musikalske sel-
skab på scenen udsøgt og feminint:
En slank kvindelig saxofonist viste, at
hun mere end kunne håndtere sit in-
strument i »Twisting The Night

Away«, og backingkoret bestod af
smukke sorte damer i farvede kjoler
og med elfenbenssmil, der gjorde
lykke. Da der skulle skiftes tøj fik den
ene af damerne lov til at agere Tina
Turner i »Rolling On The River« - det
gjorde hun udmærket.

Skulle hjem i seng
Det blev til godt halvanden times
koncert med sølle ét ekstranummer.
Så tonede der på skærmen en løjerlig
tekst frem: »Mr. Stewart has left the
building«. Jo tak. Det var en frilufts-
scene, han stod på. Og inden vi så os

om, sad han i en bus med tonede ru-
der og rullede af sted ad B76. Bliver
man lidt nærig med ekstranumrene
på sine gamle dage?

Men når man er 64 år, skal man
også passe sin sengetid.

Nu har man hørt mange bedagede
sangstjerner ramme tonerne med
omtrent den samme præcision, som
jeg spiller dart. Men selv om Rodfat-
her af naturlige årsager ikke var den
samme som for 20 år siden, så kan
han godt være med endnu. Det så
mange andre også ud til at mene.

Men slutningen kom for hurtigt

for publikum, der selv midt i kriseti-
der havde punget 80 euro ud for ho-
vedsageligt at høre Rod Stewart. 17
numre på halvanden time inklusive
det ene ekstranummer. Det var lidt
for sølle.

Koncert med Rod Stewart ved
Summer Beach Festival i Egern-
førde fredag aften.
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hcd@fla.de

FLENSBORG AVIS — Mandag 13. juli 2009 — 17
F L E N S B O R G

KULTUR

Ren rynkerock

Lille Rod og store Rod. Den britiske popstjerne blev forstørret på storskærm i Egernførde.

Koncerten i Egernførde var en af blot
to koncerter i Tyskland. Den anden
fandt sted i Wiesbaden lørdag aften,
og via Luxembourg går turen i denne
uge videre til USA og Canada.

64 år men stadig i god form. Men
slutningen kom for hurtigt for publi-
kum. Manden med de skotske aner
var nærig med sine ekstranumre.

Mange gratister fik musikken med ved at placere sig på den anden side af
hegnet ved hovedvej B76 ved Egernførdes bygrænse.
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Rod Stewart gik på scenen hele 37 minutter før, arrangørerne havde annon-
ceret, at han ville gå på. Det efterlod en del bitterhed blandt flere, da ikke
nåede at få de første numre med.
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