Pressemeddelelse
Den 9. august 2012.

Oplev Baard Owe i utraditionelt samarbejde med bandet Alibi
Når Aalborg i dagene fra den 28. august til den 2. september går i rødt med temaet “skævt”,
udkommer Alibis nye album ’Febersyner’. Hele albummet kan opleves for første gang og i en
speciel fremførelse sammen med skuespilleren Baard Owe, der med kraft og underfundighed
binder den musikalske fortælling ’Febersyner’ sammen med digte af Kasper Anthoni. Det hele
kan opleves på Teater Nordkraft torsdag den 30. august 2012 kl. 21.00

Et utraditionelt trekløver
Skuespilleren Baard Owe (født 1936, og kendt fra en lang række film som ’Europa’, ’Portland’ og
ikke mindst Lars von Triers tv-serie ’Riget’) bryder nye grænser, når han den 30. august kan
opleves på Teater Nordkraft i en koncert sammen med det nordjyske band Alibi, der har allieret
sig med den nyligt prisvindende nordjyske digter Kasper Anthoni (Aalborg kulturpris, Kulturel
højdespringer 2012). Resultatet er en live-performance, hvor lyrik, drama og musik smelter
sammen med lys, lyd, ord og billede i én, sammenhængende kondensløbende fortælling –
’Febersyner’.
Musikalsk fortælling
“Idéen til ’Febersyner’ tog form, fordi vi i Alibi er meget optaget af den musikalske fortælling, der
samtidig går ind i sindet, frem for blot at udgive syv nye numre og samle dem på en cd. For os har
det handlet om, at lave den her fortælling om en uge i en persons liv og beskrive den indre
udvikling eller rejse i både musik og tekst,” siger Carsten Steen Nielsen, der er forsanger i Alibi.
“Undervejs blev vi opmærksomme på Kasper Anthonis lyrik og fik den idé, at den – med den
rigtige fremførelse – kunne binde vores musik endnu mere sammen.”
Kasper Anthoni har selv nøje udvalgt de digte, der underbygger musikken og teksterne på
’Febersyner’ bedst, og Baard Owe har sammen med Alibi fundet den rette stemning og timing, når
han lægger stemme digtene.
Bryd grænser
“Som skuespiller og kunstner er det vigtigt at prøve nye grænser af og arbejde med fornyelse. Da
jeg blev spurgt, om jeg ville være med i dette projekt omkring ’Febersyner’, var jeg ikke i tvivl – og
da slet ikke efter, jeg havde hørt musikken og læst Kasper Anthonis lyrik. Det er et originalt projekt
med spændende perspektiver, som samtidig kan få en erfaren mand som mig ud på det dybe vand
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igen – og det glæder jeg mig meget til at arbejde med,” siger Baard Owe, der blev bredt kendt i
Danmark som den patologiske professor Bondo i Lars von Triers ’Riget’.
Showet på Teater Nordkraft er bygget op om soundtracket på ’Febersyner’ som er en nytænkning
af konceptalbummet. Alibi forfølger et, på samme tid, akustisk og elektronisk udtryk, hvilket er
endt som et stærkt mix mellem sound, melodier, instrumentering og tekst – i producer Nikolaj
Heymans mixerpult. Resultatet er en sammenhængende mættet musisk og filmisk fortælling om
en nedadgående spiral - en dag, en uge eller et år i en persons liv.
Ny cd på gaden
I forbindelse med uropførelsen på Teater Nordkraft udgiver Alibi samtidig cd’en ’Febersyner’, der
kan høres på Spotify og købes på Gateway Music eller iTunes.

For yderligere information, kontakt venligst:
Jens Askehave, bassist
Tlf.: 22 60 42 09
Email: jens@askehave.dk
Helle Hammer, Hammer PR & Kommunikation
Tlf.: 21 60 98 24
Email: hh@hammerpr.dk

Om Alibi
Alibi er dannet i 2006. Første cd ”Alibi” udkom i 2008 med masser af
spilletid på bl.a. P4 med nummeret ”Almindelig”. Alibi består af Søren
Askehave (Ak. guitar og vokal), Bo Nilsen (guitar), Jens Askehave (bas
og kor), Søren Raundrup (trommer) og Carsten Steen Nielsen (vokal
og keyboards). Før 2006 har Alibi udgivet cd’er under navnet Høst.
Om Baard Owe
Baard Owe (f. 1936) er en norsk-født dansk skuespiller. Uddannet fra
Statens Teaterskole i Oslo 1956. Rejste til Danmark, hvor elevtiden
fortsatte på Aalborg Teater frem til 1958. Efter en række engagementer
på forskellige teatre op gennem 1960'erne, uddannede Baard Owe sig til
zoneterapeut og forsøgte sig også med et teologistudium. Denne karakteristiske og markante
skuespiller huskes fra en mængde spillefilm og fra tv især fra Riget, som professor Bondo samt fra
serien Hotellet, som den mystiske altmuligmand.
Om Kasper Anthoni
Kasper Anthoni (f. 1979) er digter og kunstmaler. Han er uddannet cand.mag. i
dansk fra Aalborg Universitet. Kasper Anthoni er aktuel med digtsamlingen
Også når du kommer mig i møde og kan opleves forskellige steder i Aalborg og
omegn.
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Om Aalborg i rødt
Den femte udgave af AALBORG I RØDT, Aalborgs kultur-, sport- og modefestival, vender tilbage
med hundredvis af forskellige aktiviteter og oplevelser rundt om i byen fra den 28. august til den
2. september. Årets tema er "skævt," og er udgangspunkt for langt de fleste aktiviteter - den
skæve klatrevæg, skæverter i kunsten, skæve historier og skæve motionsformer. Det er en bred
flok af byens kræfter, der går sammen om at skabe festugen; lige fra musikarrangementer,
kunstmarked, børnelege, sportsaktiviteter og konkurrencer.
Aalborg Events er overordnet arrangør og ansvarlig for AALBORG I RØDT, der afholdes i den første
uge af september. AALBORG I RØDT blev første gange afholdt i 2008 med temaet "Sund livsstil,"
mens temaet i 2009 var "Klima og Sport," "På bølgelængde" i 2010 og i 2011 med "den røde tråd."
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