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Anmeldelse. Tina Dico tænker
meget over livet og er så fuld-
endt perfekt, at det nogle gange
blev en smule forudsigeligt. Men
synge og skrive musik - det kan
hun sørme.

FLENSBORG. Vemod, rastløshed og eftertænk-
somhed. Tina Dico er storleverandør i pinde-
madder fra det feminine følelsesliv. Men der
var også et stærkt maskulint præg på tilskuer-
pladserne, da den danske sangerinde søndag
aften gav koncert i Det tyske Hus i Flensborg.
Næsten hele gulvpladsen var fyldt op med til-
hørere, og der var mange herrer iblandt.

- Kvinder har det jo med at overanalysere
alt, sagde Tina Dico - hvad der fik flere af her-
rerne til at smile så skævt, som kun mænd kan.
Men hurtigt bagefter blev budskabet fuldendt
til kvindernes moro:

- Mænd analyserer jo ikke noget som helst!
Og så sang den blonde århusianer en strofe

om at være i krig med en, der slet ikke mener
han er i krig: En mand i et parforhold, hvor ik-
ke alt er, som det skal være - ifølge kvinden.
Tina Dico (eller Tina Dickow som hun stadig
hedder på det danske marked - jeg forstår ikke,
hvorfor kun ikke markedsfører sig konsekvent
med den samme stavemåde i hjemland og ud-

land) serverede gamle og nye sange til det
formfuldendte. Med et sikkert ståsted mellem
singer-songwriter og countrystil, med fremra-
gende kompositioner og en sikker sangstemme.
Som sangskriver er hun absolut formidabel på
den seneste cd, »A Beginning A Detour, An
Open Ending«, der udkom i 2008.

Malende grooves 
Melodierne er iørefaldende og generelt også
overraskende, og i Flensborg præsenterede hun
materialet ganske suverænt med malende
grooves, kantede ekkoer om stemmen og strin-
gente verselinjer. Ofte gik hun i dialog med si-
ne egne backingspor, og hendes producer og
altmuligmusikeren Dennis Ahlgreen hoppede
legesyg med på elguitar og minitrommesæt,
mens den underfundige islænding Helgi Jons-
son akkompagnerede følsomt på klaver.

Pænt og perfekt alt sammen.
Alligevel sad man allerede efter en tre kvar-

ters tid og sukkede efter noget nyt. »Ain’t No
Time To Go To Sleep« sang hun pudsigt nok, da
man sad og tænkte: Dette her bliver nogle
gange lidt for søvnigt og lidt for sirligt. Det er
alt sammen smagfuldt og følsomt og temmelig
forudsigeligt.

»Walls«, »Friend In A Bar« og »He Doesn’t
Know« er alle varme og venlige sange i arran-
geret i behagelige folkpop-stil, og teksterne
handlede generelt om kærlighedslivets op- og
nedture, skrevet og sunget på et formfuldendt
engelsk. Tina Dico har boet i London de seneste
otte år og kan noget, som få andre danskere på
hendes alder kan. Det svingede fra det skrabe-
de til det storladne under koncerten.

Der blev pustet nyt liv i nogle af de gamle
sange fra albummet »Count To Ten«, blandt an-
det i »Nobody’s Man«. og lidt tiltrængt
schwung blev det også med forskellig instru-
mentering i et par nye soundtracknumre fra
den cd, der ryger på markedet den 13. novem-
ber.

Men anken over det lidt for slebne og forud-
sigeligheden var vi formentlig kun få, der sad
tilbage med. Tina Dico høstede efter to ekstra-
numre et stående og meget højt bifald.

Koncert med Tina Dico i Det tyske Hus i
Flensborg, søndag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Varm, venlig og velsyngende

Tina Dico havde taget en godt
blandet sætliste med til Flens-
borg, hvor hun flettede ældre
numre sammen med soundtracks
og sange fra sit seneste album

Islændingen Helgi Jonsson spiller blandt meget andet klaver i Tina Dicos band - og fik lov til at
være opvarmningsnavn i en halv time.

Produceren Dennis Ahlgreen er en musikalsk altmuligmand - og gav flere af numrene i Det tyske
Hus i Flensborg et nyt liv.

Skulpturtræ præsenteres
AUGUSTENBORG. Et 200 år gammelt dødt bøgetræ i
skulpturparken Augustinia i Augustenborg er nu blevet til
et nyt kunstværk. Det skyldes landartkunstneren Jørgen
Rønnau, der med sin motorsav gik i gang med træet i for-
året og nu har færdiggjort værket.

Træet har fået både et armbånd, kroner, spir og hjerter.
På fredag klokken 14 præsenteres træet med taler af
blandt andet formanden for Sønderborg Kunstfond, A.P.
Hansen, og formanden for Sønderborg Kommunes kunst-
udvalg, Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti).

(FlA)

Teater i Haderslev
HADERSLEV. Teatret Møllen er snart klar med et nyt styk-
ke, Santiago, der er lavet frit efter Hemingways roman om
Den gamle mand og havet. Stykket bliver til i et samarbej-
de med teatergruppen AbstraXteater. Gitte Kath instrué-
rer, og på scenen er Connie Tronbjerg og Bo Stendell Lar-
sen. Det handler om den gamle fisker Santiago, der ikke
har fanget noget i 84 dage. På den 85. dag drager han helt
derud, hvor de store sværdfisk lever, men det bliver en
lang og hård tur, inden han kommer hjem med sin fangst.
Og så er der også hajerne. Stykket har premiere fredag den
6. november klokken 20 og spilles derefter den 7.,9., 10. og
11. november. (FlA)

Johnny Winter til Sønderborg
SØNDERBORG. Sønderborghus får torsdag den 5. novem-
ber besøg af den verdensberømte amerikanske bluesguita-
rist Johnny Winter, der helt tilbage i 1969 udgav sit første
album. 

Hans eksplosive karriere derefter var bygget på en blan-
ding af blues og rock’n’roll, og Winter var kendt for at
spille sin guitar hurtigere og med mere følelse end de fle-
ste andre. I de seneste 10-15 år er Johnny Winter vendt
tilbage til sine rødder, og drengen fra Texas spiller nu først
og fremmest blues.

Entreen er i forsalg 350 kroner og ved døren 370 kroner. 
(FlA)


