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Gratis glæder på fjorden.13.000 mennesker var samlet på det unikke koncertsted foran Augustenborg Slot.

Roger Waters spillede med en præcision, der indgød ærefrygt. Som sædvanlig med masser af visuelle effekter, som man kan vælge at se
som et plus eller et minus for musikken. (Foto: Lars Salomonsen)

Anmeldelse. Roger
Waters inviterede i
hjemmebiograf i Au-
gustenborg med
knald på effekterne
og en imponerende
surroundlyd. Det var
næsten til fuldmåne.

AUGUSTENBORG. Månen
skinnede halvfuld og spej-
lede sig selv i Augusten-
borg Fjord- som bestilt til
»Dark Side of the Moon«.
Så er det alligevel rigtigt,
hvad de siger om Roger
Waters. Han gør ikke noget
halvt.

»The creative genius of
Pink Floyd« havde arran-
gørerne trykt på billetterne
til de 13.000 mennesker,
der tog til psykedelisk
rockfest i slotsparken lige
uden for Augustenborgs
psykiatriske hospital.
Rundt omkring på plænen
greb de ældre generationer
til ganjaen i et forunderligt
blandet publikum af for-
retningsforbindelser, der
var inviteret med til
rockkoncert, unge, der lyt-

tede til mor og fars ung-
dom, og lokalpatrioter
(dem findes der rigtig
mange af på Als), der hav-
de købt en Waters t-shirt i
merchandise-boden: Augu-
stenborg figurerer her
sammen med Milano, Prag,
Budapest, Hong Kong,
Mexico City og Melbourne.

Fed surroundlyd
På scenen blev der sat
knald på ildsprudlende ef-
fekter, en kæmpe ballon-
gris blev sluppet løs i luf-
ten over Als, og verdens
største hjemmebiograf tog
fokusen væk fra selve mu-
sikken.

Imponerende ja  - især
med Roger Waters’ legen-
dariske surround-lyd, der
sendte kasseapparatslyde
ind til »Money« og hånlig
latter til »Brain Damage«.
Men hvor meget ville selve
musikken have været værd
uden dette gigantiske bil-
ledshow?

Hardcore Pink Floyd-
fans ville indvende, at de
to ting ikke kan skilles ad.
Det er smag og behag. Un-
dertegnede hører til dem,
der nød storskærmens sy-
rede budskaber, selv om de

politiske budskaber nogle
gange blev skåret ud i pap.
Eksempelvis i Roger Wa-
ters’ ny solonummer »Lea-

ving Beirut«, hvor talebob-
ler bogstaveligt talt blev
blæst op. Tegneserieeffek-
ten i sig selv var dog gan-

ske morsom.
Den stærke maj-sol ud-

satte koncerten godt en
halv time. Lyset udviskede
billedet på storskærmene,
der først kom til deres ret
ved halv ni-tiden.

Første afdeling var et
skab med relikvier fra
gamle dage: Fra »Mother«
til »Set the Controls for the
Heart of the Sun« og de to
hyldestnumre til 60ernes
Pink Floyd-partner Syd
Barrett, der syrede så me-
get ud, at han endte et
sted, der kan sammenlig-
nes med Augustenborg:
»Wish You Were Here« og
»Shine On You Crazy Dia-
mond«.

Tæt på originalen
Anden afdeling var en
samlet opførelse af »Dark
Side of the Moon« - al-
bummet, der har bedst af
at blive hørt som ét. Ho-
vedværket fra 1973 lå i
mere end 14 år på Bill-
boards ugentlige liste over
de de mest solgte plader. 30
millioner eksemplarer er
der langet over disken.
Egentlig behøvede Waters
ikke engang stå på scenen i
Augustenborg og de andre

verdensbyer. Men hvad
skulle han så give sig til?

Tiden og stedet var mere
end velvalgt. Mørket sæn-
kede sig i Augustenborg,
og månen rejste sig over
fjorden, hvor en masse sej-
lere fik en gratis koncert-
fornøjelse. Ja endog et far-
tøj fra marinehjemmevær-
net havde kastet anker til
lyden fra Roger Waters’
bagkatalog, der tone for
tone lød som for 30 år si-
den. Det i sig selv er impo-
nerende, men næsten også
lidt af et illusionsnummer
godt hjulpet af moderne
teknik. Det var musik, der
skulle så tæt på originalen
som muligt og helst ikke
tilføres hele for mange nye
nuancer.

Derfor fik publikum en
aften, der sagtens kunne
måle sig med den fornem-
me koncert, der blev leve-
ret på Roskilde Festival
sidste år.

Roger Waters Tour 2007 i
Augustenborg Slotspark
tirsdag aften. Arrangør:
Kultur i Syd.

Hans Chr. Davidsen

En mester i måneskin

Han lyder som for 30 år siden.


