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Vold, begær og sex
BØGER. 25-årige Josefine Klougart debute-
rede for et år siden med den anmelderroste 
roman »Stigninger og fald«, der under stort 
ståhej for nylig blev indstillet til Nordisk 
Råds Litteraturpris. På fredag udkommer 
hendes anden roman, »Hallerne«, som 
med København som kulisse er en lyrisk 
undersøgelse af et destruktivt forhold mel-
lem en mand og kvinde. I den forbindelse 
har Klougart udtalt: »Det er ikke nogen be-
hagelig bog. Den insisterer på det voldelige 
sprogs monotoni og vedholdende huggen.«
Hvad: »Hallerne«
Udkommer: 28. januar

Knausgaards tredje 
BØGER. Næste bind i Karl Ove Knausga-
ards maratonselvbiografi er på trapperne. 
Vi er nu i starten af 1970erne. En familie på 
fire – mor, far og to drenge – flytter til Sør-
landet, til et nyt hus i en ny forstad. Frem-
tiden ser lys, strålende og åben ud. Men på 
et eller andet tidspunkt lukkes den. Denne 
tredje bog beskriver en verden, hvor børn 
og voksne lever parallelle liv, som aldrig 
krydser hinanden. Romanen handler om 
et barns gryende selvforståelse, om hvor-
dan det, der allerede er sket, griber ind i det, 
som sker.
Hvad: »Min kamp«. Tredje bog
Udkommer: 25. februar 

Spontandansk med tilløb
BØGER. Sprogprofessor Jørn Lund stil-
ler skarpt på det danske sprog i årtusin-
dets første årti, hvor de unges talesprog 
tog endnu et skridt i retning af et mumle-
dansk, som for ældre mennesker er svært 
at skelne fra telefonens summetone. En tid 
med gang i sproget, hvor danskerne lærte at 
SMSe, google, powernappe og speeddate. 
Og en tid, der med sine mange klicheer og 
distance blænderord gav vilde udslag på 
Jørn Lunds indre »floskomat« og ofte gav 
ham lyst til at uddele »ti-stille-plastre«.
Hvad: »Dansk i nullerne«
Hvornår: 7. februar

Anders Lund Madsen
... under overskriften: Afskaf Poptinget.

»Med benhård satire skal idioti, stem-
ningsdemokrati samt signal- og levebrøds-
politik fordrives!«

www.facebook.dk/anderslundmadsen

Af Jens Andersen
//jea@berrlingske.dk

Af Jeppe Bangsgaard
//jeba@berlingske.dk

MANCHESTER: Det er en helt almindelig 
onsdag eftermiddag i en grå og temmelig trist 
midtengelsk industriby. Men inden for dørene 
i Palace Theatre Manchester er der optræk til 
lidt af en fest. Det traditionelle teater er stuven-
de fyldt af folk i alle aldre. Små børn med deres 
forældre, teenagere i skoleuniformer og en 
betydelig andel af endog temmelig modne og 
gråhårede damer og herrer. Stemningen koger 
allerede, da scenetæppet – prydet af en stor ørn, 
der sætter kløerne i en krone – glider fra. 

En række nedslag i rockhistorien ruller hen-
over storskærmen, mens to discokugler på hver 
side af scenen sammen med den røg, der ban-
ker ud af røgkanonerne, får teatret til at virke 
som en kæmpe natklub. Da en tekst om Queens 
debut i 1973 toner frem, hujer folk begejstret, og 
endnu vildere bliver de, da det annonceres, at 
Queen i 1976 skriver »Bohemian Rhapsody«. 

Man kan ikke se et band på scenen. Men man 
kan i den grad høre det, da de sidste tekster 
har passeret skærmen. Særligt de karakteristi-
ske rockguitarrifs og heftige taktfaste serier på 
trommesættet sætter ind, da nummeret »In-
nuendo«, hamrer mod trommehinderne. 

Berlingske er taget til Manchester for at op-
leve »We will rock you«, Queen-musicalen, der 
snart kommer til Danmark. Først til Forum 
i København, hvor den har premiere den 23. 
februar, og til marts går turen så til multiare-
naen i Herning, der husede kvindernes EM i 
håndbold. 70.000 har allerede købt billet.

Musicalen om det legendariske britiske 
rockorkester er skabt af den engelske komi-
ker og forfatter Ben Elton i samarbejde med 
Queen-medlemmerne Brian May (ham med 
det lange krøllede hår og det ekvilibristiske 
guitarspil) og Roger Taylor. »We will rock you« 
spiller på niende år i Londons West End, hvor 
den har været vist over 3.000 gange. 

Et ikonisk band

At briterne har et særligt forhold til Queen, der 
vel kan sidestilles med svenskernes relation til 
ABBA, er man ikke i tvivl om denne eftermid-
dag i Manchester. Foran mig sidder en dreng 
på omkring fem år og skraldgriner med sin 
mor og en bamse i hånden. Lidt til højre sidder 
en gruppe gråhårede damer. Eller de står fak-
tisk op det meste af tiden. Hujer, klapper, og 
bevæger armene energisk fra side til side.

Også for skuespillerne på scenen betyder 
Queen noget helt specielt.

»Queen er et ikonisk band. Det er en væsent-
lig del af britisk musikhistorie, ligesom The 
Beatles er. Vi er alle vokset op med Queen og 
kender deres musik. »We are the champions« 

har kørt ved enhver sportsbegivenhed. Deres 
shows var spektakulære, og det prøver vi også 
at gøre musicalen her,« fortæller Noel Sullivan, 
den 30-årige skuespiller, som har den mand-
lige hovedrolle.

Sådan har Tiffany Graves, der spiller den 
onde Killer Queen, det også.

»Da jeg var lille, plejede min familie at køre til 
Sydfrankrig for at holde sommerferie. Hele ve-
jen derned på motorvejen hørte vi to-tre bånd 
igen og igen, og ét af dem var med Queen. Så 
deres sange er simpelthen mejslet ind i min hu-
kommelse. Jeg kan stadig høre mine forældres 
stemmer for mig, da de sang med.«  

Det store drama

»We will rock you« foregår i en dystopisk frem-
tid. En verden, hvor globaliseringen er slået fuldt 
igennem med en ensretning, der får alle til at 
høre den samme musik, gå i det samme tøj og 
tænke de samme tanker. Kun syntetisk boy- og 
girlbandpop er tilladt. Rock’n’roll er for længst 
død, og ægte musikinstrumenter bandlyst af 
Killer Queen, hjulpet af The Ga Ga Cops. Men der 
er heldigvis nogle rebeller, eller bohemians, som 
de kaldes, der ikke lader sig tæmme. De holder 
til på Heartbreak Hotel. En skjult kælderverden, 
iscenesat med rustne kloakdæksler og nedløbs-
rør i »We will rock you«. Musicalen bliver på den 
måde en fantasi over det mystiske og sagnom-
spundne Queen-hit »Bohemian Rhapsody.« 

I slutningen af første akt mødes bohemerne i 
Heartbreak Hotel. De bryder ud i sangen »No-
one but you« med det fængende omkvæd: »One 
by one / only the good die young / they’re only 
flyin’ too close to the sun / cryin’ for nothing / 
cryin’ for no-one / no-one but you.« 

Imens kører billeder på den store skærm 
over scenen med ikoniske rockmusikere: Jim 
Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain og til sidst 
selvfølgelig Freddie Mercury, frontfiguren i 
Queen, der døde af aids i 1991. 

»Jeg husker også tydeligt Freddie Mercury i 
det hvide outfit fra musikvideoerne,« fortæl-
ler Amanda Coutts, der spiller den kvindelige 
hovedrolle som Scaramouche: »Han havde en 
helt fantastisk stemme. Det ramte mig hårdt i 
min opvækst, da Freddie døde. Det står stadig 
virkelig klart for mig.« 

Netop det er en af grundene til, at det er oplagt 
at gøre Queens musik til en musical, mener Mi-
chael Eigtved, lektor ved Institut for Kunst og 
Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

»Freddie Mercury er en af de unge døde. 
Det er en historie, der er uopslidelig. Og så er 
Queens musik i udgangspunktet teatralsk,« si-
ger han og tilføjer: »Der er et stort drama i den, 
og de var de første, der kom af sted med at lave 
et nummer, der var en helt lille opera, nemlig 
Bohemean Rhapsody, den længste single, der 
nogensinde er blevet indspillet, så vidt jeg ved. 

At de kunne fastholde deres lyttere i et format, 
der normalt er tre minutter, siger noget om, at 
det virkelig er teatermusik.«   

Fra superliga til scene

Men det er også risikabelt at tage livtag med et 
ikonisk rockband, der kunne noget helt unikt, 
mener Michael Eigtved.

»Freddie Mercury som sanger og Brian May 
som guitarist er i den grad virtuoser, og når 
man har at gøre med superligaen, er der altid 
en fare for, at en teaterversion kommer til at 
virke amatøragtig.«

Det lader ikke til at bekymre publikum i Pala-
ce Theatre Manchester. Vi afslører vist ikke for 
meget ved at sige, at »We will rock you« til sidst, 
efter 23 Queen-klassikere, der blandt andet 
indbefatter »We Are The Champions«, »Radio 
Ga Ga« og selvfølgelig »We Will Rock You«, når 
til »Bohemian Rhapsody«, efter at publikum 
er blevet spurgt, om de vil høre den. Det vil de i 
den grad. Hele salen på benene og synger med. 

»Det er en helt vild følelse at stå på scenen og 
mærke, hvordan publikum er med,« siger Ian 
Reddington, der spiller rollen som en gammel 
hippie i forestillingen.

»Det er det tætteste, man som skuespiller 
kommer på at være med i et band.«

Hvad: Rockmusicalen »We will rock you«.
Hvor: Forum, København og Herning Multia-
rena.
Hvornår: København: 23. februar – 6. marts. 
Herning: 8. – 13. marts.

Musical.  »We will rock you« kommer efter ni år 
i Storbritannien til Danmark i februar. Berlingske 
tog til Manchester for at se, hvad der venter os, 
når Queen hyldes med en musical baseret på det 
britiske rockbands største hits.

Queen-musicalen »We will rock you« er 
skrevet af den britiske komiker og forfat-
ter Ben Elton i samarbejde med Queen-
medlemmerne Brian May og Roger Taylor. 
Musicalen spillede første gang på Dominion 
Theatre i London i sommeren 2002. Siden 
er fulgt en række internationale produktio-
ner, og »We will rock you« har spillet i bl.a. 
Irland, Australien, Canada, Rusland, Spanien, 
Japan, Sydafrika, New Zealand og Sydkorea, 
lige som den stadig på niende år kører i 
Storbritannien. Herhjemme har musicalen 
på forhånd solgt 70.000 billetter.   
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»We will rock you

Queen
musicalen der vil 
rocke danskerne

Queens 3 bedste

 »Queen II« (1974)
Som titlen antyder, er dette 
kvartettens andet album 
– hvorpå de spiller en hård, 
stram rockmusik. Her er de 
ved at finde ind til det, der se-
nere blev selve kernen i Que-
en, nemlig det episke drama. 
Selv i balladerne, i arbejdet 
med harmonierne, er der 
kontant afregning. Det po-
pelement, der senere gjorde 
Queen til stadionfavoritter, er 
endnu ikke opfundet. 

»Sheer Heart Attack« (1974)
Udgivet uhyre tæt på forgæn-
geren er dette albummet, 
hvor Queen for første gang 
lyder som det band, det meste 
af verden kom til at elske. Mu-
sikken bliver større og mere 
poppet, dramaet tager til. 
Sange som »Killer Queen« og 
»Stone Cold Crazy« står sta-
dig stærkt i kataloget.

»A Night at the Opera« (1975)
Hovedværket i Queens kata-

log. Arrangementerne er både 
vanvittige og vittige med »Bo-
hemian Rhapsody« i spidsen. 
Her er progrock, pop, opera, 
music hall i én pærevælling. 
Lag af guitar, pompøse trom-
mer, bizarre vokaler, alt er så 
overdrevet og langt ude, at 
man kun kan elske fire-ban-
dens fjerde skive. 

Af Thomas Søie Hansen  //tsn@berlingske.dk

Det er Queen-medlemmerne 
Brian May og Roger Taylor, der 
sammen med den britiske komi-
ker og forfatter Ben Elton står bag 
»We Will Rock You«.  Musicalen 
spillede første gang på Dominion 
Theatre i London i sommeren 
2002 og er siden gået Jorden 
rundt.

Det britiske rockband Queen blev dan-
net i 1970 af Freddie Mercury (vokal og 
piano), Brian May (guitar) og Roger Taylor 
(trommer). Året efter kom bassisten John 
Deacon med. Bandet debuterede i 1973, 
men slog først for alvor igennem i 1975, 
da singlen »Bohemian Rhapsody« slog alle 
salgsrekorder i Storbritannien. I 1977 udgav 
Queen to singler sammen, nemlig »We Are 
the Champions« og »We Will Rock You«, der 
efterfølgende kom med på pladen »News 
of the World«. Begge fik straks status som 
rockklassikere. Queen og ikke mindst 
Freddie Mercury er også blevet kendt for 
de storslående liveoptrædender. I 1991 
døde Freddie Mercury af aids. Tre år efter 
hans død udgav de resterende medlem-
mer »Made in Heaven« baseret på nogle 
demoer, som Freddie Mercury havde lavet 
fra sin sygeseng. Brian May og Roger Taylor 
er siden fortsat med at lave musik og har 
bl.a. forsøgt sig med en revival af Queen 
med Paul Rodgers i Mercurys rolle.  
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