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Nordjysk forfatter igen blandt topscorerne

Telefon 99353535 Fax 99353375 E-mail kultur@nordjyske.dk
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø

BIBLIOTEKSAFGIFT: Den nordjyske forfatter Bent Haller er traditionelt blandt
topscorerne, når biblioteksafgifterne fordeles en gang om året, og 2016 er
ingen undtagelse. Haller er nummer fire på listen, og det er 619.356 kroner
værd. I alt er der fordelt 175,8 mio. kr. til 8522 forfattere.

Skøn folkemusik
FOLK/POP
Cody: ”I’ll Ride With You”
#####¤
Københavnske Cody er skrumpet ned til kun fire personer, og det klæder deres lyd, at der er færre mennesker til
at skabe værkerne.
”I’ll Ride With You” er titel- og åbningsnummeret på
den nye plade, og det starter skønt ud.
Den næsten syv minutter lange sang sætter stemningen
godt for resten af albummet, og allerede her overbeviser
teksten om, at det er værd at lytte til.
De bløde toner lægger stemningen for albummet, men
det messende kor i baggrunden virker dog lidt malplaceret i forhold til den resterende lyd på nummeret.
Teksterne på albummet behandler de vanlige singersongwriter emner som kærlighed og længsel, og de er
yderst velskrevne.
Teksterne komplementeres effektivt af guitar, rytme og
strygere fra de velspillende bandmedlemmer. Netop den
brede vifte af instrumenter, som præsenteres, er med til
at gøre oplevelsen spændende hele vejen igennem.
Specielt strygerne på ”Saw It Coming” giver nummeret
en fantastisk energi og komplementerer vokalen nydeligt.
At de 11 numre på ”I’ll Ride With You” veksler meget i
udtryk og længde er godt, da det giver mulighed for nogle gode afbræk og temposkift, som klæder albummet som
helhed.
For ”I’ll Ride With You” er ikke bare klassisk sød folkepop, men giver også plads en til tider mere rocket kant,
der gør, at interessen holdes hele vejen igennem.
Der kunne dog godt have været lidt mere fart på til tider, da det ender med at blive lidt for blidt og rart. Dermed ikke sagt, at det er dårligt, men lidt mere kant til tider havde været skønt.
Det fås heldigvis i det korte nummer ”Crystal Water”,
som er skønt at lytte til, da instrumenterne er på et minimum, og det giver plads til, at vokalen for en kort stund
er helt i centrum.
Det er et skønt og befriende afbræk oven i nogle af de
andre skæringer endelig at høre Kasper Kaae næsten helt
alene sammen med sin stemme modsat nogle af de mere
instrumenttunge skæringer, der ellers er på pladen.
Med nummeret ”Rise Over Reason” sættes tempoet op
igen, og trommerne kommer lidt mere i fokus. Det giver
en skøn energi, som det er svært ikke at rocke lidt med
på.
”I’ll Ride With You” er en stærk plade fra Cody, som
sætter sig fast længe i bevidstheden selv efter det sidste
nummer, ”W W”, har fundet sin afslutning.


Kristian Gull Pedersen

kristian.gull@nordjyske.dk

{{Cody: ”I’ll Ride With You”
Playground Music

Kvindetegnet er lagt ned, men det overgiver sig ikke. Man går ikke direkte ind fra enden, men sideværts ind og tvinges derved rundt mellem tre
trædemølle bliver til. Det er kvindekampen fortalt som en uendelig historie, der hele tiden foregår.

Køn, krop og kighull
KUNST
”Råberi over hegnet”
#####¤
Udstillingen begynder med
en forhindring. Et hegn med
kighuller for børn eller
dværge og alligevel høj nok
til, at de fleste voksne må
strække sig en smule for at
kigge over. Forhindringer,
både af den humoristiske og
tankevækkende slags, er der
flere af i udstillingen.
Det hele er en total installation med kunstnere, der
nærmest spænder over en
generation: Linda Bjørnskov
(f.1973), Pernille Kløvedal
Helweg (f.1946), Anne Marie Ploug (f.1966), Melou
Vanggaard (f.1967) og Maria Wæhrens (f.1976). De
fem fylder i et fælles projekt
og sammenhængende værk,
og de fylder de tidligere industrielle og maskuline rum
med feministisk kritik.
Kunstnerne råber sammen,
og råbet giver mange ekkoer
i et samlet og gennemført og
gennemarbejdet udtryk.
Det er både råt, med slidte

genbrugsbrædder, og blødt med røde stoffer og folie for
vinduerne. Og det har gjort,
at kunsthallen ikke ligner
sig selv. De kendte rum er
brudt op og ned og er virkelig en udstilling til stedet.
Det feministiske handler ikke om det pussenussede,
men om kønnene og deres
manglende ligestilling, eller
måske endda om kønnenes
kamp.
Men der er mere på spil
end blot at ville mene, at feminisme er overbevisningen
om, at køn har været og fortsætter med at være en
grundlæggende kategori for
organiseringen af kulturen.
Og at denne struktur som
regel favoriserer mænd frem
for kvinder. Råberiet over
hegnet er ikke kun et skrig
mod uligheden, men det er
også et råb mod og til begge
køn. Skiller det os mere, end
det gavner os at tænke i køn
overhovedet?
I den store sal er tegnet for
kvindekønnet, der bærer titlen ”Den Uendelige Historie”, lagt ned. Ikke fordi det

overgiver sig, men fordi det
fylder det hele ud. Man
kommer sideværts ind i tegnet og kan gå rundt mellem
alle de 400 tremmer og opfatte det som en trædemølle
uden ende, eller som et
fængsel eller som …
Ja, tingene er ikke ligetil,
og det gør dem spændende
og udfordrende både for
kroppen og sindet.
I de bageste rum handler
det også om at gå forbi et buet hegn, som gør én nysgerrig. For hvad mon der er derinde bagved, og hvordan får
jeg det at se? Hegnet giver
mulighed for, at man både
ser og undgår selv at blive
set. Kunsten viser det, der
begæres af beskueren, og
udstiller beskueren.
En advarselstrekant, hvorpå der står ”Lighedsfortov”,
viser hen til betonfliserne,
der er lagt rundt om en skillevæg i to trin, så man kan
gå rundt og se hinanden i øjnene, uanset hvilke (højde)
forskelle der måtte være i
køn eller andet mellem os.
Skiltet er med til at skære

det ud i pap, hvilket er synd,
da det beskærer oplevelsen
af værket, som man absolut
må op og gå på. I det hele taget er udstillingen og dens
dimensioner i værkerne meget kropslig.
Alle værkerne bærer titler.
Det store værk ”Sendebud”
består af 10 meter sammensyede, røde og brugte stykker stof fra bukser, bluser,
kjoler håndklæder og duge.
Her lukker titlen op. For
hvad er der på færde? Meget
af tøjet kunne være fra
70’erne og handler måske
om kvindekampens spæde
begyndelse, eller handler
det kvindearbejde? Eller om
kvindens evne til at få enderne til at nå sammen i lappeløsninger i familielivet?
Kig selv efter.
Vinduerne i rummet ned
ad trappen allerbagest er beklædt med rødt folie, og lyset strømmer ind og sætter
sit intime præg på rummet,
så det bliver til en livmoder.
Eller er det blot et venteværelse eller et rugerum, hvor
nyt kan ske og komme frem?
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Eivør flittig gæst på nordjyske scener
MUSIK: Den færøske sangerinde Eivør er en flittig gæst i det nordjyske de

kommende måneder. 22. april giver hun foyerkoncert i Musikkens Hus, 3. juni er hun på plakaten på Halkær Folk & Roots Festival, og 2. juli kan hun opleves på Nibe Festival.

Fuld af ægthed
KONCERT
Østkyst Hustlers
####¤¤

Udstillingen begynder med en forhindring. Et hegn skaber nysgerrighed, som er drivkraften rundt i hele det gennemførte værk.

Et lighedsfortov. Her kan den ene komme i øjenhøjde med den anden. Man må absolut op på fliserne og rundt. Udstillingen udmærker sig ved at være meget kropslig.

emmerne, mens et fængsel eller en

ler
Den røde farve dominerer
i udstillingen som lidenskab
og blod, som både skabende
og ødelæggende. I et lille
rum kommer to hurtige symaskinenåle susende mod
en fra begge sider på to film,
mens den penetrerer den
ene meter af rødt stof efter
den andet. Også her handler
det om køn og krop. Det
handler om at trænge ind og
tage imod.
At råbe er at tale med meget høj og kraftig stemmeføring, så det kan høres langt
borte og påkalde sig opmærksomhed. Det sker også
ved denne udstilling, der giver ørenlyd, så både kroppen og kønnet bliver synligt
gennem kighullerne. Kunsthal Nord ligner ikke sig selv
for tiden. Og det er både
godt og flot gjort.


Troels Laursen

kultur@nordjyske.dk

{{”Råberi over hegnet”
Med Linda Bjørnskov, Pernille
Kløvedal Helweg,
Anne Marie Ploug, Melou

Sendebud (Detalje): Værket består af 10 meter sammensyede, røde og brugte stykker stof fra bukser, bluser, kjoler håndklæder og
duge. Hvad er der på færde?

At være til koncert med Østkyst Hustlers
er som at træde ind i en tidslomme.
Et hurtigt blik op mod scenen med de tre
mænd sender dig på tidsrejse tilbage til
Hustlernes 90’er-storhedstid.
Jazzy H går stadig i baggy tøj og har sine
obligatoriske små solbriller på.
Peyk har det samme skæg, som han altid
har haft, og shorts på.
Og Bossy Bo er energibomben, der hurtigt farer rundt på scenen i løstsiddende Tshirt.
Det eneste, der er forandret, er, at Jazzy
har fået en lille hestehale, og Bossy er blevet lidt grå i siderne.
Men det har overhovedet ikke taget pusten fra de gamle Hustlere fra østkysten, at
det i år er 20 år siden, at deres andet album, ”Fuld af Løgn”, udkom.
Et album, der tidligere i år formåede at
modtage syvdobbelt platin: Det har solgt
flere end 150.000 eksemplarer.
Da de tre modne herrer træder ind på
scenen og lægger ud med ”Hustlerstil”
uden introduktion, er folk tændte og
spændte.
For i det sekund er tilbagerejsen begyndt. Efter en dårlig opvarmer virker
publikum utålmodigt. Det er dog hurtigt
glemt, da de endelig kan nyde, hvad de er
kommet for at se og høre.
Helt oppe foran scenen føles det virkelig,
som om man ikke er trådt en eneste dag
ind i årtusindeskiftet.
Det skulle da lige være med undtagelse
af, at Bossy Bo laver lidt om på teksten i
det efterfølgende nummer ”Bla Bla Bla”,
da han rapper:
”Selv på Facebook kører de deres BLA
BLA BLA”.
Jazzy H nævner også både Aalborg, Aalleren og Skråen i sine strofer som cadeau
til byen og spillestedet.
Samtidig med, at Hustlerne har en fantastisk fest med de inkarnerede fans, er
der mere afslappet stemning og uopmærksomhed bagerst i salen.
Et par ældre kvinder ligner nogle, der er

Jazzy H’s kendetegn er solbrillerne, som han aldrig viser sig uden.
gået forkert - de sidder og snakker.
Helt oppe foran, derimod, ser det ud,
som om to andre kvinde har set frem til
koncerten i årevis. De står med solbriller
på, danser og skråler med på alle numrene
og bliver helt teenageforlegne, hvis en af
de tre på scenen rapper med blikket mod
dem.
Efterhånden som aftenen skrider frem,
går luften lidt af publikumsballonen.
Skråens lokale er langtfra fyldt til randen,
og det er ikke alle publikummer, der er
helt med på Hustler-præmissen og giver
genren en chance. Der er meget larm og
småsnakken, og det ødelægger desværre
lidt af den samlede oplevelse.
Det ser dog slet ikke ud til at ødelægge
de gamle drenges humør.
Udover at spille alle numrene fra ”Fuld
af Løgn” leverer de fire ekstranumre, som
blandt andet byder på ”Ankomst” fra det
første album, ”Verdens længste rap”, og
”Kyssesvinet” fra albummet ”Så hold dog
kæft!”
Selvfølgelig kan man heller ikke tage til
Østkyst Hustlers koncert, uden at deres
ubestridte største hit ”Han får for lidt” flyver ud af højttalerne.
Den får publikum til at live op og rappe
med det bedste, de har lært.
Ren nostalgi. Hustlerne holder!
	

Katrine Hjulmann

	katrine.hjulmann@nordjyske.dk

{{Østkyst Huslers
Skråen, Aalborg, lørdag aften
Spiller på Nibe Festival 2. juli

Den røde farve dominerer i udstillingen, som lidenskab og blod,
som både skabende og ødelæggende. Den røde folie på vinduerne
lader lyset strømme ind og sætter sit intime præg på rummet, der
bliver til en livmoder eller et venteværelse eller et rugerum, hvor
nyt kan ske og komme frem.
Vanggaard og Maria Wæhrens
Kunsthal Nord, Aalborg
Til 22. maj.

Østkyst Hustlerne er blevet 20 år ældre og ligner sig selv. 
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