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Store Scene
Mandag - fredag kl. 19.30 • Lørdag kl. 16.00

Gysermusical af Hugh Wheeler

med musik af Stephen Sondheim

Med bl.a.
Preben Kristensen,
Mads Knarreborg.
Betty Glosted,
Kiki Brandt og
Stig Rossen

Musik, Gys og Galgenhumor

Odense Teaters Billetkontor tlf. 66 12 00 52 • www.odenseteater.dk
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Stjerne i klassiker:  Cecilie Stenspil, der fik sit
gennembrud i ”Livvagterne”, er blomsterpigen
Eliza i ”My Fair Lady” på Det Kongelige Teater.
Læs Lene Krygers anmeldelse i  NU i morgen

Ret ind: - Det starter jo allerede i børnehaven.
Først i gymnasiet er det legalt og muligt at bry-
de rammerne. Læs interview med sangerinden
Annika Aakjær på www.fyens.dk/kulturfyens.dk

ROMAN
Stefan Merrill Block: ”En fortælling
om at glemme”
#####¤#####¤

Hvorfra stammer Alzhei-
mers, denne forfærdelige
altædende sygdom? Et bud
er fra den engelske landadel
i 1700-tallet og Lord Alban
Mapplethorpe. Lorden var
vellidt, omend lidt distræt,
indtil han begyndte at fare
vild på sit gods, optræde i nat-
kjortel ved en audiens og ind-
lede hundredvis af sidespring
med lokale kvinder.

De kunne imidlertid regne
med fuld diskretion, for efter-
følgende kunne han absolut

intet huske. De mange affæ-
rer gik henover hovedet på
mændene på egnen, som til
gengæld sad ved hans døds-
leje og nedskrev hvert eneste
ord, som de i årene efter hav-
de lange fi losofi ske diskussio-
ner om.

Historien er et af de svinke-
ærinder Stefan Merrill Block
tager i sin debutroman. Vi er i
Texas, hvor den 16-årige Seth
mister sin mor til tidlig Alz-
heimers og beslutter sig for at
udforske sagen. Vi møder den
gamle eneboer, Abel, der som

ung havde en affære med sin
svigerinde, mens broren gik i
opløsning for øjnene af dem.
Centralt i historien står fabel-
riget Isidora, en by af guld, et
hukommelsens paradis, som
begge har fået ind med mo-
dermælken.

Historien kommer vidt
omkring, men frem for at bli-
ve konstrueret og klæg ender
det som en medrivende bog,
der emmer af kreativitet og
overskud. Det er stor kunst at
tage et så tungt emne og hol-
de læseren fanget hele vejen.
Hvilket blot forstærker den
mulige pointe.

Der er slanger i paradiset,
også i hukommelsens.

Om bogen
Stefan Merrill Block: ”En fortælling
om at glemme”. Oversat af Nina Bre-
nøe. 364 sider, 299 kr. Tiderne Skifter.

AfThomas Kaarsted
kultur@fyens.dk

Slangen i hukommelsens paradis
■ Kan man skrive en
medrivende roman
om Alzheimers?
Stefan Merrill Block
har gjort det

■ Kasper Eistrup tror på,
at en del af eleverne på
Skolerne i Oure kan se frem
til en lang musikalsk karriere,
hvis de lytter til de råd,
han giver dem.

strup, Mads Tunebjerg og Asger
Techau på Kastanievej Efter-
skole i foråret 1991. I 2001 fi k de
selskab af svenskfødte Henrik
Lindstrand.
Oure Contemporary Music
arbejder i en synergi imellem
instrumentalundervisning,

bandworkshops, sangskrivning,
liveperformance, pladeindspil-
ning,  branchekendskab og al-
men kulturel inspiration.

www.kashmir.dk
www.oure.com


