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Discountbutik gjorde jødisk band til stjerner
I 2005 spillede Klezmofobia kun deres jødiske musik for vennerne. Tre år
senere gik mexicanske pensionister agurk.

Af  Sune Sølund

Det er midt om natten. Det er maj 2008. Og det er i et fly ude over Atlanterhavet, at det
pludselig går op for Bjarke Kolerus og Jonatan Aisen, at drømmen er gået i opfyldelse. 

Eller mere end det. For det, der venter, havde de end ikke turdet drømme om.

De får øjenkontakt, nikker og smiler. Over den næste uge venter tre koncerter på den
store Ollin Kan Festival i Mexico City med henholdsvis 6.000, 9.000 og 20.000 tilskuere.
Og så skal de optræde til det mexicanske live tv-show ?Animal Nocturno? for fem
millioner seere.

20.000 eksemplarer solgt
Klezmofobia, som de kalder deres band, er ved at blive et navn. De har på det tidspunkt
solgt knap 20.000 eksemplarer af deres debutalbum, ?Tantz?, som året før blev kåret til
bedste album ved Danish World Music Awards. Og i koncertkalenderen 2008 er der over
60 jobs i Europa.

Klezmofobia startede med Kolerus
Det havde de aldrig drømt om dengang til familiefrokosten i 2003, hvor Klezmofobia blev
dannet over et par øl. 

Bjarke Kolerus var stoppet på det klassiske musikkonservatorium, fordi han var træt af at
læse noder, og fordi han havde en uforløst rockmusiker gemt af vejen et eller andet sted
i maven. Men hvordan pokker skulle han leve den drøm ud på klarinet? 

Han ville prøve gennem folkemusikken og tog en uddannelse i samme på det rytmiske
konservatorium i Odense, hvor han siden er kommet til at undervise. Det var også her, at
han en dag hørte om det amerikanske klezmerband Klezmatics. 

Straks blev han solgt til de jødiske toner, som dengang for snart 10 år siden var en
meget lille scene i København. Han kom ind i et miljø, hvor det var uundgåeligt at møde
sangerinden Channe Nussbaum. 

En bliver til to
Channe, som foruden at have dannet makkerpar med Pernille Højmark i Sweethearts og
have deltaget i melodigrandprixet, var Skandinaviens ukronede klezmerdronning.

Bjarke og Channe lavede en duo, blev kærester, og til familiefrokosten i 2003 dukkede
Channes nevø op, fritidstrommeslageren Jonatan Aisen. 

mailto:sune.solund@pol.dk
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Klezmofobia i øvelokalet.

Over et par øl aftalte de to fyre, at de skulle lave et klezmer boyband. Ambitionerne var
ikke store. Det vigtigste var at få nogle hyggelige bandmiddage. Og sådan begynder
historien om Klezmofobia. 

For Jonatan var det en prøvelse med de nye rytmer. Han var ved at blive skolelærer, og
hans musikalske baggrund var alternativ rock og funk. Men da det havde været ganske
uambitiøst og på hyggebasis, gik Klezmofobias spæde år med at få klezmergenren under
huden og lære de traditionelle jødiske numre.

Efter to års prøvelser var boybandet ved at smide håndklædet i ringen. Foruden Bjarke
og Jonathan havde de inspireret af Klezmatics fået trompetisten Ole Reimer med. Men
derudover var bandet en svingdør for orgelspillere og bassister, som havde travlt med
andre ting. Og det hyggelige boyband var ikke så hyggeligt, som de havde ønsket.

Da Tiger dukkede op
Men så en sommeraften i 2005 på Børneteateret Christiania svingede det pludselig, som
det ikke havde svinget før. 

Bag den kontrabasagtige balalajka var Jesper Lund, som ellers brugte det meste af sin
tid med at pudse vinduer i eget firma. Og på elguitar var Andreas Ugorskij, som med
rock?n?roll-attitude pludselig gav den traditionelle klezmerlyd en moderne kant. Det
skulle vise sig at blive fremtidens hold. Et hold, som skulle stå sin første alvorlige prøve
året efter.

Jonatan havde set en annonce i et blad, hvor der stod, at discountkæden Tiger havde
oprettet et pladeselskab, og at de søgte bands. Konceptet var, at pladerne kun skulle
sælges i landets Tigerbutikker og ikke koste mere end en tyver stykket. 

Et album på halvanden måned
Uden de andres samtykke sendte han en demoplade til discountkæden med fire numre,
som de netop havde indspillet i Malmø. Kort efter ringede Tiger tilbage. De tilbød en
kontrakt ? hvis altså bandet kunne have en færdig plade klar inden for halvanden måned.
Det skabte bøvl i Klezmofobia.

For på den ene side så fortalerne muligheden for eksponering. At det var bandets
chance, og at konceptet over for et styrtdykkende pladesalg var fremtiden. Modstanderne
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chance, og at konceptet over for et styrtdykkende pladesalg var fremtiden. Modstanderne
mente derimod ikke, at de var klar. De havde ikke numre nok. Og hvis de nu alligevel
skulle lave en plade, hvorfor så ikke få en ordentlig kontrakt med et ordentligt selskab og
sælge den til 150 kr. i en ordentlig pladebutik?

Det endte med, at de gav det et skud. Tidspresset betød, at de indspillede debutpladen
?Tantz? på tre dage sammen med Channe Nussbaum, som havde erfaringen med at
lede og producere. Kort efter kom hun selv med i bandet, og det kom de ikke til at
fortryde. 

Klezmofobia i øvelokalet.

Balkanbølgen
Alle fire Tigerbands solgte godt. Ikke mindst, fordi pladerne blev en populær
pakkelegsgave til julefrokosterne. Men især Klezmofobia skilte sig ud. Allerede ved
årsskiftet efter udgivelsen i november 2006 havde de udsolgt første oplag på 5.000
plader, hvilket var dobbelt så meget som det næstbedst sælgende Tigerband. Det
skyldes delvist, at udgivelsen kom i begyndelsen af det, som populært er blevet kaldt for
balkanbølgen; en trendy bølge af kaotiske sigøjnerinspirerede rytmer og toner i især den
københavnske undergrund. 

Den store nytårstest
Det var også grunden til, at Klezmofobia dagen før årsskiftet til 2007 stod som ukendt
overraskelsesband bag forhænget på Nørrebronatklubben Rusts scene. Det var en time
efter midnat. På den anden side af tæppet summede dansegulvet til dunkede
technorytmer. Klezmofobia vidste, at det her var deres prøve. Kunne de få fat i det unge
publikum, som de så gerne ville, og ikke bare henvende sig til en ældre generation af
klezmerfans, der ellers var den oplagte målgruppe?

Tæppet gik til side, og dansegulvets ansigter vendte sig mod scenen, hvorfra det ikke
var svært at spore deres overraskelse over at se en trompet, en klarinet og en trekantet
balalajkabas på scenen. Ikke just, hvad de havde sat næsen op efter denne aften.

Musikken gik i gang. Og publikum forsvandt ikke fra gulvet som frygtet. Først lyttede de,
så dansede de. Og så gik de amok i kædedans. For Klezmofobia var det et kick og en
øjenåbner for, hvad deres musik kunne. Det var ikke »museumsklezmer«, som de siger. 

Den mexicanske hvirvelvind
Derfor tog Channe og Bjarke på en tredages verdensmusikmesse i Sevilla, Spanien. Og
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Derfor tog Channe og Bjarke på en tredages verdensmusikmesse i Sevilla, Spanien. Og
her skiftede hundredvis af Klezmofobiaplader hænder. 

Kort efter tikkede en mail ind fra Mexico; arrangørerne af Ollin Kan, en stor musikfestival
for modkultur, ville have de glade danskere til at optræde tre gange i Mexico City med
en stadionkoncert som afslutning.

Det blev vildt
Før stadionkoncerten skulle de lige forbi et tv-studie, hvor de spillede for fem millioner
seere i liveshowet ?Animal Nocturno?, som mest af alt mindede om ?Eleva2eren? i 90?
erne; en udsendelse, man kan finde ved at søge på bandet på internetsiden Youtube.
Her kan man se danskerne blæse deres klezmerrock ud over et studiepublikum af
gråhårede compadres, der til sidst rejser sig i krumbøjet højde, mens de stamper i gulvet
og klapper i hænderne til takten af de fremmedartede rytmer i et tempo, der vækker
minder om en Charlie Chaplin-film.

Tusindvis af mexicanere 
Men det hele gik alt for hurtigt. Pludselig var det slut, og en chauffør kørte dem ud til det
stadion, hvor de skulle spille. Det var meget forvirrende, og Jonatan kom først rigtigt til
sig selv, da han trådte op på sit trommepodium og så de 20.000 kogende mexicanere.
Ud over en højtaler blev der råbt, at nu kom det danske band Klezmofobia. Jonatan
skulle til at starte koncerten med en trommefigur, men var blevet helt høj af pludselig at
være centrum for det store publikum. Bag trommerne med stikkerne i hænderne var han
lammet. Så kastede han armene i vejret og råbte: »HOLAAAA!«.

Det var det bedste, han lige kunne finde på. Tilbage fik han et kæmpe brøl fra publikum.
Det var, som han selv beskriver det, som at springe bungeejump ? og det vildeste, han
nogensinde har oplevet. På tre år, siden debutudgivelsen, havde Klezmofobia snurret
opad i en hvirvlende himmelfart af sigøjnerrytmer og klarinetmelodier, og denne aften
brød de igennem atmosfæren for at blive mødt af tusinder af blitzlys og skriget fra 20.000
struber.

Bryllupsband i Livvagterne
Det er indtil videre det sidste store kapitel i bandets historie. Det næste er afhængig af,
hvor langt de kan ride på bølgen. I december udgav de deres andet album, ?Ganze
Welt?, hos Tiger, som indtil videre har fået en fin modtagelse af anmelderne. Flere
butikker melder allerede om udsolgt i forhold til oplaget på 10.000 eksemplarer. 

I denne søndags fjerde afsnit af DR?s tv-serie ?Livvagterne? kan Klezmofobia opleves
som bryllupsband, og så ligger bandet for tiden i forhandlinger med det tyske
pladeselskab GLM i München om at få pladen ud i 30 lande. Det bliver også i Tyskland,
at de indleder det næste erobringstogt med en turné i foråret. 
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Hvad er Klezmer
Opstod i 1500-tallet i bl.a. Østeuropa, hvor den blev spillet af jødiske spillemænd
klezmorim, fortrinsvis til bryllupper. 

Karakteriseret ved sin vekslen mellem dyb melankoli og sprudlende udadvendt
dansemusik og trækker både på religiøs og verdslig jødisk tradition. Herudover høres en
afsmitning fra folkemusikken i de lande, hvor musikken er blevet spillet, bl.a. Ukraine,
Rumænien, Tyrkiet og Hviderusland, ligesom den har taget farve af romaernes
repertoire.

Synges på jiddisch, som var meget udbredt i Østeuropa frem til Anden Verdenskrig,
hvor kulturen blev udslettet fra Europa. Mange af musikerne emigrerede til USA, hvor
genren i en periode blev meget populær, og i de senere år har musikken oplevet en
renæssance i den vestlige verden.

fem gode klezmerbands ifølge Klezmofobia 
Klezmatics 

»Banebrydende og nyskabende newyorkerband, som for alvor opdaterede
klezmergenren med deres album ’Rythm + Jews’, der blev en milepæl inden for 70’ernes
klezmer-revival i USA«.

Brave Old World

»Amerikansk band karakteriseret ved raffinerede og forfinede arrangementer af
traditionelle klezmermelodier i virtuos udførelse«. 

The Epstein Brothers

»Amerikansk old school klezmer med referencer til Broadway og jazz«.

Naftule Brandwine

»’King of Klezmer’, en virtuos og legesyg klezmerklarinettist med storhedstid i 20’erne og
30’ernes USA. Optrådte bl.a. iført blinkende elektriske pærer«. 

Klezmofobia i øvelokalet.
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30’ernes USA. Optrådte bl.a. iført blinkende elektriske pærer«. 

Spielniks

»Kalder deres musik for »jidpop« – en moderne og personlig dansk fortolkning af
klezmergenren med sangerinde Channe Nussbaum i front.

Bag trommerne med stikkerne i hænderne var han lammet. Så kastede han armene i
vejret og råbte: »HOLAAAA!«. Det var det bedste, han lige kunne finde på.
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