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KØBENHAVN: »Von Ba-
dens gæstespil er uventet 
den mest slående forestil-
ling, der kan ses på et kø-
benhavnsk teater i øjeblik-
ket.« 
Sådan slutter Berlingske 
Tidendes teateranmelder 
Jakob Steen Olsen sin an-
meldelse af  det århusian-
ske teater Von Badsens 
gæstepil »Let Opklaring« 
på Teater Grob. Et krigs-
drama, der tager tilskueren 
med til fronten i Afghani-
stan. Her er vi med de dan-
ske tropper i det støvede 
krigshelvede, hvor eventyr-
lyst og kedsomhed snart 
forvandles til traumer, 
angst og afsavn.

»Forestillingens store ak-
tiv er netop følelsen af, at vi 
som tilskuere er med i forre-
ste linje. Vi er så tæt på, som 
vi kan komme,« fastslår an-
melderen.

Jakob Steen Olsen frem-
hæver Von Badens filmiske, 
intense realisme og konsta-
terer, at spillet er glimrende 
og gribende uden mindste 

sentimentalitet. Han giver 
fem stjerner til holdet bestå-
ende af  Anders Brink Mad-
sen, Frederik Meldal Nørga-
ard, Henrik Vestergaard og 
Chadi Abdul-Karim for de-
res indlevelse i soldaternes 
virkelighed og fremhæver 
Henrik Vestergaards mund-
rette dialog, der er spækket 
med troværdige detaljer om 
livet i frontlinjen.

Også Politikens Per Theil 
er begejstret: »Jeg overgav 
mig undervejs! Forestillin-
gen kan virkelig noget,« 
skriver han i sin anmeldelse. 
Han roser iscenesættelsen, 
der behersker krigens lyd 
og billeder med enkle virke-
midler og »i sine bedste øje-
blikke forhøjer realismen til 
det smukkeste teater.« »Man 
sidder til sidst selv med sand 
i munden, nerverne uden på 
tøjet og håber bare, at alt en-
der godt...,« slutter Per Theil, 
der kvitterer med fire hjer-
ter.  

»Let Opklaring« spiller på 
Teater Grob frem til 29. janu-
ar. pen

Ros til Von Baden 
i København

Von Baden går tæt på de danske soladter i Afghanistan 
i stykket »Let Opklaring«, som Berlingske Tidende 
giver fem stjerner og Politiken fire hjerter. Stykket 
spiller til 29. januar på Teater Grob i København.

pianist og bedstefaren kompo-
nist, så allerede i 8-års alderen 
var han sporet ind på en ud-
dannelse, der blev fuldendt 
med eksamen i komposition 
på Havanas Institute of  Fine 
Arts. I 1986 slog han igennem 
på Havana Jazz Festival, men 
allerede året før havde han ar-
bejdet sammen med Dizzy Gil-
lespie. I 1990 skrev Rubalcaba 
pladekontrakt med Blue Note 
og udgav året efter albummet 
»Supernova«, der indbragte 
ham en Latin Grammy for 
Jazz Album of  the Year. 11 år 
senere indbragte samarbej-
det med Charlie Haden om al-
bummet »Nocturne« ham en 
amerikansk Grammy for bed-
ste latin jazz album.

Hans seneste udspil 
»Avatar«- der intet har med 
filmen af  samme navn at gø-
re - udkom i 2008. Her mikser 
han avantgardistisk jazz med 
blandt andet post-bob og kam-
mermusik. Med sig på scenen 
har Rubalcaba kontrabassi-

sten Matt Brewer og tromme-
slageren Marcus Gilmore.

Skandinavisk jazz-møde
To dage før koncerten med 

Rubalcaba kan man opleve en 
af  Europas dygtigste jazzpia-
nister, svenske Lars Jansson, 
i Musikhuset. Jansson kan op-
leves i selskab med den danske 
jazzsangerinde Sinne Eeg. 

Samarbejdet mellem de to 
begyndte med indspilningen 
af  Sinne Eegs gennembruds-
cd »Waiting for Dawn« fra 
2007, men siden har de kun 
optrådt sammen ved ganske 
få lejligheder. Udgivelsen ind-
bragte Eeg prisen for Bedste 
Vokal Jazz Album ved Da-
nish Music Awards samme 
år. I 2010 gentog hun kunst-
stykket med cd’en »Don’t Be 
So Blue«.

Ved koncerten i Musikhu-
set kan publikum lægge ører 
til numre af  både Lars Jans-
son og Sinne Eeg samt enkelte 
jazzstandards. 

En varm aften i latinjazzens tegn kan publikum se frem til, 
når den verdensberømte jazzpianist Gonzalo Rubalcaba giver 
koncert i Musikhusets rytmiske sal 26. januar kl. 19.30.

til en yderst ubehagelig likvi-
deringsscene med tortur og 
voldtægt, og slippes først fri 
af  Lars Kepler på side 567. Her 
passes skurken over alle vå-
benskurke op på sin lystyacht 
i Den Botniske Bugt af  vores 
to helte, kriminalkommissær 
Joona Lina og den Lisbeth Sa-
lander-agtige Säpo-agent Saga 
Bauer, i en forrygende flot fi-
nale på en ujævn og alt, alt, alt 
for lang B-film.

Der er mange svagheder i 
»Paganinikontrakten«. Bort-
set fra de længere actionmæt-
tede afsnit er romanen slet 
ikke oppe i samme suveræ-
ne sprogleje som »Hypnotisø-
ren«, ligesom krimiens unød-
vendigt lange og til tider rode-
de midterdel tynges af  genta-
gelser. 

Mest skuffende er det dog, 
at seriens hovedperson, den 
finlandssvenske Joona Lina, 
nu viser sig at være ualmin-
delig almindelig. Hvor den 
retfærdighedssøgende og del-
vis synske kommisær i »Hyp-

notisøren« fremstod i en my-
stisk dragende aura, træder 
han i »Paganinikontrakten« 
ud i rampelyset som en »me-
del-Svensson«, der end ikke i 
en tango til Rigkriminalpoliti-
ets sommerfest har noget eks-
traordinært at byde på.

Til gengæld får vi så endnu 
et stockholmsk blodbad. I 1520 
rullede der omkring 80 sven-
ske hoveder, da Christian II 
spillede med magtens musk-
ler. I denne nye krimi falder 
der »kun« lidt under det hal-
ve. Konklusionen må være, 
at »Paganinikontrakten« som 
svensk eksportvare er ret kon-
ventionel.

»PAGANINIKONTRAKTEN«
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Roman af Lars Kepler. Oversat af 
Jesper Klint Kistorp. 582 s. 349 kr. 
Gyldendal. Udkommer i dag.

til kunststuderende og fagfolk, 
men alle er velkomne. 

Billetter kan købes i infor-
mationen eller på Aros e-shop 
for 150 kr. Tilmeldingsfrist er 
17. januar. Arrangementet er 
et heldagsseminar.

Torsdag 3. februar er der 

oplæg ved idehistoriker, Lars 
Morell på Dalgas Skolen - Lil-
le Skole for Voksne på Dalgas 
Avenue 12. 

Også her handler det om, 
hvordan det har påvirket ma-
lerens kunst at han lå syg af  
tuberkulose på sanatoriet 

i Silkeborg fra 1951-53. Syg-
dommen ændrede hans livs-
opfattelse, hvilket kommer 
til udtryk i billederne resten 
af  50’erne. Men også perio-
den efter 1960 er spændende. 
Her blev Jorn inspireret af  
det nordiske og arven efter 

Edvard Munch. Lars Morell 
tager publikum med på en 
spændende rejse ind i Jorns 
kunstneriske univers.

Det er fra kl. 9.30 - 11.30 det 
sker og der er gratis adgang 
for alle og alle er velkomne.
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AARHUS: Er Aarhus landets førende musikby - og hvis 
ikke, hvordan bliver den det så igen?

Musikere, arrangører, spillestedsansvarlige og politike-
re og forhåbentlig en lang række andre med meninger om 
musikbyen Aarhus får onsdag 2. februar mulighed for at 
krydse verbale klinger i Promus, det nye musikprodukti-
onscenter i Vester Allé.

På dagsordenen er blandt andet spørgsmål som: Er støt-
tekronerne rigtig fordelt, hvor skal musikmiljøet fokuse-
re og er der taget de rigtige initiativer til at bringe den lo-
kale musikscene skridtet videre? Aarhus’ satsning på at 
blive europæisk kulturhovedstad bliver ligesom Kunstrå-
dets rolle også et omdrejningspunkt for debatten. I pane-
let sidder musiker Asger Christensen, Henning Winther, 
Kunstrådet, Trevor Davies, projektleder Aarhus 2017 og 
Brian Nielsen, Arrangørgruppen Aarhus og Nortside 
Festivalen. Moderator bliver Gunnar Madsen, leder af  
Dansk Rock Samråd i Aarhus.

Før og efter debatten er der koncert med henholdsvis 
Dad Rocks og tung_nem. pen

Musikdebat om Aarhus, Råbar hos Promus, Vester 
Allé 15. Onsdag 2. februar kl. 18.30-22

Musikbyen Aarhus til debat


