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Tim Bendzko havde sagtens kunnet fylde den meget større Campushalle. I Det tyske Hus i Flensborg kunne der lige klemmes 2000 mennesker ind. Mange fans gik forgæves
efter billetter.

Opvarmningsnavnet var rapperen
F.R. fra Braunschweig.

Koncert. 2000 havde sik-
ret sig billet til Tim
Bendzko i Flensborg. Han
kommer igen i sommeren
2012.

FLENSBORG. Der var flere hundrede
meter kø i begge retninger på forto-
vet foran Det tyske Hus, da et af de
allerstørste navne på den tyske pop-
scene var på besøg i Flensborg. Teen-
agepige efter teenagepige. Men også
en mor og en far her og der. Og
teenagedrenge, der dog klart var i
undertal.
Hvor det er en stejl vej op ad bak-

ke for mange unge drenge og mænd,
da havde singer-songwriteren Tim
Bendzko bare behøvet at knipse med
fingrene, og han havde kunnet tage
en kæreste med hjem fra Flensborg.
Knap 2000 havde købt billet til

årets første rigtig store popkoncert i
Flensbog, og kort før den udsolgte
koncert kunne Tim Bendzkos boo-
kingbureau og den lokale arrangør i
Flensborg, Förde Show Concept,
meddele at der i sommeren 2012 bli-
ver mulighed for enten et gensyn el-
ler en chance for de mange, der ikke
nåede at få billet til koncerten her i
januar. Den 9. juli giver Tim Bendzko
atter koncert i Flensborg, denne
gang i den meget større Campushalle
som en del af turnéen »Du warst
noch nie hier«.

32 koncerter er der på turnéen i
disse måneder. 26 af dem blev ud-
solgt i løbet af ingen tid, og Flens-
borg var en af dem.
Efter opvarmning med Braun -

schweig-rapperen F.R. (en forkortelse
for hans virkelige navn, Fabian Rö-
mer), gik Tim Bendzko på scenen i
ganske almindelig blå cowboyskjorte
og cowboybukser.
Det var så almindeligt, som det

kunne være. Og han behøvede
egentlig bare at vise sig for at få
kontakt med publikum. Energien
kom i første række fra publikum ret-
tet mod Bendzko og i mindre grad
fra Bendzko mod publikum. Perfor-
mance og interaktion var ikke dét,

Tim Bendzko lagde allermest vægt
på. Men soulen i hans stemme fejle-
de ikke noget: »Sag einfach ja«, sang
han. Og publikum sagde med det
samme ja.

Popbesætning med 
cello og akkordeon
Et band med klassisk popbesætning
samt cello og akkordeon bakkede

Bendzko godt op, mens numre fra
platin-albummet »Wenn Worte mei-
ne Sprache wären« blev serveret for
det sultne publikum - til stor til-
fredshed.
Efter en time gik Bendzko fra sce-

nen, men kom hurtigt ind til fire eks-
tranumre med »Kurze Zeit« som af-
slutning på godt halvanden times
soul i den kolde januar.
Næste gang er det sommer, når

han optræder. Billetsalget er be-
gyndt.
På fredag bringer Flensborg Avis’

ungdomssider, Sandpapir, mere om
Tim Bendzko-koncerten i Flensborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Soul i cowboyskjorte

Fakta
•  26-årige Tim Bendzko
vandt i 2009 sin første
store talentkonkurence.
Præmien var en koncert
på Waldbühne i Berlin
for mere end 20.000
mennesker. Koncerten
var kraftigt medvirkende
til, at han samme år teg-
nede pladekontrakt med
Sony.

•  I juni 2011 udsendt Tim
Bendzko sit debutalbum
»Wenn Worte meine
Sprache wären«. Med
mere end 300.000 solgte
eksemplarer har album-
met allerede vundet pla-
tin.

•  I 2011 vandt han også
Bundesvision Song Con-
test og optrådte som
supporter for Elton John
og Joe Cocker på deres
turne i de tysksprogede
lande.

•  Tim Bendzko har også
været en talentfuld fod-
boldspiller. Han gik på
sportsgymnasium i Berlin
og spillede på det bedste
ungdomshold i 1. FC
Union Berlin.

Thumbs up!  Tim Bendzko havde et meget positivt indstillet publikum i Flensborg.

Tim Bendzkos fodboldkarriere lovede i første omgang mere end den
musikalske karriere.

Der var en klar overrepræsentation af unge
piger blandt publikum.


