
Anmeldelse. Veto tog i
Volksbad i Flensborg pub-
likum med på en rejse
mellem menneske og ma-
skine.

FLENSBORG. Veto var toptunet, da
bandet fyldte Volksbad i Flensborg
med smidige grooves og særprægede
keyboard-features. 
Denne gang gik Veto på scenen

med den nyeste elektronica-rock fra
ep’erne »Point Break« og »Sinus«. Og
koncerten blev en forunderlig rejse i
grænselandet mellem menneske og
maskine.
Der blev lagt hårdt ud i det stærkt

grønne spotlys, der badede koncer-
tens første numre.
Jens Skov Thomsen gav den sådan

én på bassen, at det i perioder ryste-
de i vægge, loftsplader og lamper i
Volksbad. Men keyboardet har været
bandets DNA siden debutalbummet i
2006. Troels Abrahamsen stod med
siden vendt mod publikum, så hans

keyboard kunne presses ind på den
lille scene i Volksbad. Han generere-
de nogle dybe molklange, der blev
hjulpet på vej af Mads Hasagers tun-
ge, men dynamiske trommespil. Ve-
tos solide varemærke er kølige og ef-
fektive beats med pågående rytmer.
Med »We Are Not Your Friends« fra

debutalbummet »There’s a Beat in All
Machines« og »Esc« fra »Point Break«
åbnede vokalen Troels Abrahamsen
for alvor for sit dystre og neglebi-
dende tekstdrama.

Karismatisk vokal
Han har en karismatisk stemme og
står nærmest og dyrker det indad-
vendte - eller det »introverte«, som
det er kommet på mode at benævne
det efter et årti, hvor det ekstroverte
er blevet båret frem. Gad vide, om
Troels Abrahamsen har X-Factor, når
det kommer til stykket?
Den lidt ensformige optræden til

trods havde Veto godt fat i publikum
i den gode halvanden time, koncer-
ten varede. Det skyldes især den go-
de blanding af en smule tilbagehol-
denhed og nogle pludselige og me-
get eksplosive energiudladninger,
hvor den syntetiske elektronik sam-
men med Mads Hasagers pumpende
trommespil fik opmærksomheden
lidt væk fra det fortænkte.
Veto spillede godt - det plejer

bandet at gøre. Med en bastant ryt-
me krydret med kølige og effektive

beats. Bandet må dog hele tiden
kæmpe mod den lurende monotoni,
hvor stemningsforløbene let kommer
til at ligne hinanden, og hvor prædi-
katet »tuderock« ligger og lurer.

Svære ekstranumre i Volksbad
I »Duck. Hush And Be Still« og »Blac-
kout« blev der eksperimenteret godt
med lyd og rytmik. Det lød fint, men
også lidt af rutine.
At give ekstra numre er sin sag i et

proppet Volksbad, hvor musikerne
for at komme backstage skal tage
hele gåturen ned gennem publi-
kumsmængden.
- Vi spiller to numre mere og kom-

mer ikke tilbage, fastslog Troels
Abrahamsen og lukkede for en stem-
ningsfuld koncert med melodisk
pondus.
Det er halvandet år siden, Veto

sidst stod på scenen i Volksbad. Syn-
derligt meget er ikke sket siden da,

og vi fik heller ikke noget afgørende
nyt bud på, hvor bandet er på vej
hen.

Koncert med Veto i Volksbad i
Flensborg onsdag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Mads Hasagers trommespil var tungt, men dynamisk.

Veto indbød både
til bevægelse og
fordybelse på de
forreste rækker i
Volksbad.

Troels Abrahamsen kan det der med at servere et sortseer-epos, så det bliver til at holde ud at lytte til.

Guitarist David Krogh Andersen sørgede for lidt klassisk
rock i det ellers maskinelt pumpede lydunivers.

Indadvendt
elektro-
rock
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Festival. Musikpro-
grammet er på plads til
endagsfestival i Jyd-
bæk den 31. august.
Billetsalg begynder på
nettet.

JYDBÆK. Jennifer Rostock og
Selig bliver topnavne på som-
merens Jübek Open Air. De to
bands står den 31. august på
scenen på det tidligere motor-
sportstadion i Jydbæk.
Det tredje større navn på

open air-festivalen bliver Marky
Ramones Blitzkrieg, et band, der
blev startet af den tidligere Ra-
mones-trommeslager Marky Ra-
mone.

Der bliver også en afdeling for
den yngre generation af bands.
Afdelingen fyldes ud af Heiss -
kalt fra Stuttgart, det lokale
Kompliment, Black City fra Dan-
mark og Bukowski fra Frankrig.
Det tyske rockband Jennifer

Rostock kommer navnet til trods
fra Berlin. Det var dog i Rostock,
der for alvor kom gang i sager-
ne ved en song-workshop. Jen-
nifer Rostock var i Flensborg for
fire år siden, da bandet spillede
ved Dockyard Festival ved hav-
nen - en festival, der blev holdt
i forbindelse med de danske års-
møder.
Hamborg-bandet Selig har

også flere gange spillet nord for
Kielerkanalen. Bandet havde
stor succes i midten af 1990er-
ne, blev opløst i 1998 og gen-
forenet ti år senere. I 2008 ud-

sendte Selig reunion-albummet
»Und Endlich Unendlich«, der
gav flere guldplader.
Jübek Open Air har en hi-

storie, der går tilbage til 1985. I
ti år bød festivalen på store
navne, men udgifterne voksede
festivalen over hovedet, og den
sidste af de store gamle Jübek
Open Air fandt sted i 1995. En
gruppe forsøgte sig med en en-
kelt, men forgæves genopliv-
ning i 1998. Først i 2010 lykke-
des det at få gjort festivalen
bæredygtig igen. 2013 bliver
den fjerde i rækken af de nye
Jübek Open Air-festivaler.
Billetter koster 35 euro og

gælder hele dagen den 31. au-
gust. Der er forsalg på jübek-
open-air.de

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Jennifer Rostock og Selig til Jydbæk
Koncert. Den ny musikalske
dyst får skandinavisk premiere
i Sønderborg.

SØNDERBORG. MingBattlen er en musike-
vent, som kombinerer show med klassisk
musik, så der skabes en ny platform for
klassisk musik. Spektakulære showelemen-
ter fra boksning, som bokseringen, duellan-
ternes indmarch, showkonferencier – dan-
ner rammen om arrangementet, men når
gongongen lyder, er den klassiske musik i
fokus.
Reglerne er enkle: To pianister duellerer

mod hinanden i forskellige tematiske run-
der og får points fra en jury og fra applau-
sens styrke. Den, der vinder flest runder,
vinder MingBattlen.
Den 3. maj klokken 20 inviterer Bund

Deutscher Nordschleswiger og Sønderborg

Kommune til en klaverduel i bokseringen i
Alsion, Sønderborg: To musikskoleelever fra
Danmark (Jakob Andersen, Kulturskole óg
Musikalsk Grundkursus i Esbjerg) og Tysk-
land (Jan-Dominik Krueger, Musikschule
Flensburg) møder hinanden i en forkamp,
hvorefter den danske pianist Camilla Sibani
og Ming duellerer mod hinanden.
Ideen bag muskbegivenheden er at til-

trække et publikum, der ikke plejer at tage
til traditionelle klassiske koncerter, og at gi-
ve klassikelskere en hel ny koncertoplevelse.
MingBattlen er udviklet af pianisten

Ming, der nu bor i Berlin. Det er hidtil alene
gennemført i Tyskland og Østrig. Showet i
Alsion den 3. maj er således en skandinavisk
premiere.
Billetter kan købes i forsalg på sonder-

borgbilletten.dk (FlA)

Musikere i en boksering


