
LARM

 Larm er kærligt ment.
For denne blog handler
om musik, især den
rytmiske variant, som vi
elsker så højt og
larmende som
overhovedet muligt.

Larm er med andre en
blog om den musik, der
gør mest væsen af sig.
Og den musik, som vi
mener fortjener størst
ståhej. Den musik vi
elsker og den vi hader,
den vi har store
forventninger til – og den
vi har store bekymringer
for.

For med internettets
komme er musik også
blevet et spørgsmål om
kriminalitet og
borgerrettigheder, og det
kan vi ikke ignorere.
Hvordan skulle vi kunne
det? Vi elsker jo al den
larm.
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Luftskibets Kalender er brugernes egen. Enhver kan tilføje
arrangementer til kalenderen.

Mellem tro og videnskab
30 April, 2007 - 16:15

Rød 1. maj i Albertslund
1 Maj, 2007 - 08:30

1.Maj møde
1 Maj, 2007 - 12:00

Bertolt Brecht i musik
1 Maj, 2007 - 19:00

En solstrålehistorie
1 Maj, 2007 - 19:00

Meditation - hver tirsdag kl. 20
1 Maj, 2007 - 20:00

Social succes på markedet
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Cafe Props fylder 10 år
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Foredrag: Eric Andersen ”Før eller siden – Parallelle –
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2 Maj, 2007 - 19:00
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Afsked i det røde felt
LARM
Ralf Christensen | Søndag 29. April 2007

Jeg var til Radiohuset rocker i går, og det havde både lyspunkter og knap så
heldig passager. Med andre ord var det et sikkert tværsnit af ung dansk rock-
med-mere. Her er en udvidet udgave af min anmeldelse, som kommer i
morgendagens udgave af Dagbladet Information.

Afsked i det røde felt

Radiohuset rockede for sidste gang. Unge bands viste storform for første gang.
Noget gammelt og slidt blev afløst af noget ungt og uslebent. Alt var som det
skulle være denne ene dag i statsradiofonien.

Festival

Af Ralf Christensen

Der findes mere lavmælte dødsmesser end den, man kunne bevidne i lørdags.
Nu er musik jo også en højrøstet størrelse, og det er der heller ikke tvivl om, da
man træder ned i den højt elskede kælderetage i Radiohuset, som bliver rystet
for sidste gang i sine grundvolde af ung dansk rock. Nedsænket i et mørkegult
lys, gennembraget af salige overgreb på musikinstrumenter og fyldt med
menneskehed, der som bekendt også har overordentlig store problemer med at
holde kaje. Alt er altså som det skal være under denne sidste udgave af
Radiohuset rocker. Dedikeret til yngre dansk rockmusik, den alternative
musikbranche samt et par trækplastre, der lokker fodfolket til.

Så Radiohuset skælver for sidste gang, alt i mens DR er udsat for langt mere
grundvoldsrystende kræfter i dansk kultur og politik. Men de er glemt for en
stund. Musikken får os til at glemme, danse, elske, men også til at bide tænderne
sammen i trods.

Nogle hurtige indtryk: Kvartetten Kloak knuser vante skabeloner med hardcore
våben, i elegante, men frådende udladninger. Guitaren og bassen trækker
tæppet væk under harmoniske vanemæssigheder, og forsanger Anders Jørgen
Mogensen lyner med både kraft, subtilitet, humor og en sikkert doseret
desperation. Ekstremt vellykket, fordi de har en gnistrende forsanger, og fordi de
formår at udforske nye strukturer og harmonier under deres mur af asfalt. De få
numre jeg når at høre med Beta Satan med den tidligere Tiger Tunes-forsanger
Mr. Q afslører god tyngde og energi og en sund uortodoks slingrekurs gennem
sangskrivningen.

The Floor Is Made of Lava har hørt alt alt for meget Franz Ferdinand-med-mere
og mangler stadig at finde et personligt aftryk. Og det er altså strengt nødvendigt,
hvis ikke man vil være et jam-band. Gravy virker stadig lidt blegnæbbede, og
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hvis ikke man vil være et jam-band. Gravy virker stadig lidt blegnæbbede, og
deres ufærdighed handler ikke så meget om det tekniske som om afgørende
konturer af karakter i deres ellers ganske egensindige sange. De er bedre denne
lørdag, når de er lidt udflydende/udsyrede og holder sig fra de for
Pavement/Modest Mouse-farvede sange.

Duoen Murder er allerede fuldmodne efter debutalbummet, og deres næsten
akustiske lineup på fem mand lyser med en skrøbelig flamme, som skælver
usikkert, men gribende. Kong Salami har ikke noget videre behageligt at tilføje
den verserende dansksprogede dancehall/reggae-bølge i det imposante studie
2. Fordi de er gumpetunge som et 80’er-rockband, fjollede uden at være
morsomme og opererer med en bizar distance, som lukker den sidste luft ud af
deres i forvejen svage kalkeringer af Bikstok Røgsystem.

Dagens til genæld lykkeligste overraskelse kommer fra tre kvinder i front med to
herrer i ryggen. Marybell Katastrophy med Marie Højlund – også ex-sanger i
Tiger Tunes – i centrum. Et forrygende kollektiv, der har imaginære beboere fra
både Pixies og Chicks On Speeds. Med evident spilleglæde, livsalig indlevelse,
sublimt uortodoks kombinatorik og en ambition om at dreje skønhed og skrue
morskab ud af det elektronisk udbyggede rockband. En slags spraglet
avantgardepop? I hvert fald sange, der er bristefærdige med melodisk gejst,
grænseløse ideer og bred lykke over alt hvad musikken kan. Og det er en del i
hænderne på denne både sexede, humoristiske og eksperimenterende kvintet.
Hurra.

Aftenens kransekagefigur er Under byen i forening med
RadioUnderholdningsOrkestrets over 40 m/k i den smukke koncertsal. Det viser
sig at blive en romantisk begivenhed. Orkesterarrangementerne tør nemlig ikke
modsige Under byens sange, men vover i stedet at forstærke de mest
dramatiske og følelsesbetonede elementer i deres ærefrygtindgydende
sangkatalog. I hast indøvet, som primus motor Jan Sneum understreger i
introduktionen, og med et par fejl undervejs. Og ikke lige så udfordrende som
vanligt, men til gengæld i passager rygradsrislende smukt. Sturm und drang i
tårnende lag på lag over et i forvejen stærkt emotionelt udtryk.

Som Sneum også sagde, så var denne dag et farvel til fortiden og et goddag til
fremtiden. Altså goddag til alt det som ikke er endnu. Og farvel til en lørdag med
unge bands, der gav løfter om ny fremtidig fryd. Mens andre bands vist bare
drømmer om at stå på en scene uden at have gjort sig tanker eller haft
ambitioner om at bidrage med noget nyt eller vedkommende. Og mens nogle
lyste med en glød, som gav os feber. Så alt var som det skulle være. For en
stund.
rach@information.dk

Radiohuset rocker, Radiohuset, Kbh., lørdag.
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