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CHRISTOPHERS TOP 5 DUFTE
Le Male
En duft, af mynte, lavendel og vanilje. En frisk og
sexet duft, som er en god
balanceret blanding af
virilitet og sensualitet.
Jean Paul, 40 ml. 360 kr.

SÅDAN DUFTER MIN

DRØMMEKVINDE

Pour Homme
Duften er intens, sensuel
og forførende med noter
af mint, citron, æble,
tonkabønne, geranium,
vanilje og cedertræ.
VERSACE, 30 ml. 375 kr.

I 2011 brød han igennem med sin singlen „Against the Odds“ og har lige siden
udgivet hit efter hit. Han har lancerede
sin egen parfume, Aquarius by Christopher, og i den forbindelse mødte vi den
succesfulde popstjerne, Christopher, til
en snak om den nye duft.
„Denne her duft er super clean, citrusagtig og dufter af rent ny sengetøj. Jeg kan
sindssygt godt lide det her friske univers,“
siger sangeren Christopher og fortsætter:
„Det er det her, jeg bliver tiltrukket af ved
en kvinde, og det er sådan her, min drømmekvinde skal dufte. Det er en parfume,
der fremhæver ens egen naturlig duft, og
der skal kun meget lidt på af den.“
„Der er noget over det der helt rene og
friske. Det er alt det, jeg står for,“ og i sangerens optik, er der ikke noget værre end
piger med alt for tunge og heftige dufte.
„Jeg tror, vi alle har prøvet det der med
at gå forbi en gammel dame, og så hænger hendes meget kraftige parfume duft i
luften 10 meter efter. Så tænker man bare
puuuuuh,“ forklarer han med opspærrede
øjne og vifter sig for næsen.

„Det er sjovt med dufte, for det er jo sådan
en personlig ting, ikke? Men jeg synes, at
jo lettere den er, og jo mindre den fylder,
desto federe er det,“ siger Christopher, der
tydeligvis har lagt meget arbejde og omtanke i at kreere den helt perfekte duft.
„Så jeg synes, processen har været megafed, og jeg er megastolt af det her færdige resultat.“

Fik hjælp fra kæresten
Det er ikke kun Christopher selv, som allerede er vild med hans duft Aquarius. Også
sangerens kæreste, modellen Cecilie Haugaard, er blevet glad for den nye parfume:
„Hun har den faktisk på lige nu. Hun har
også været med til at udvikle den fra start.
Det var en blanding af vores yndlingsparfumer, som var vores udgangspunktet,“ siger Christopher, der ikke var i tvivl om, at
hans første parfume skulle være til piger.
„Selvfølgelig skulle det være en parfume til piger. Jeg kan hellere ikke komme
i tanke om nogen af mine drengevenner,
der ville gå med en Christopher-parfume,“
griner han og uddyber: „Det er bare federe at lave en parfume til piger.“

The Scent
Duften er baseret på
udsøgte noter af ingefær,
eksotisk Maninka og læder, der udfolder sig over
tid og forfører sanserne.
Hugo Boss, 50 ml. 545 kr.

Kenzo Homme
En frisk blanding af kardemomme, grapefrugt,
bynke og vetiver. En sensuel duft til manden der
gør forførelsen til en leg.
Kenzo, 30 ml. 350 kr.

CLEAN FOR MEN
Som var du trådt ud af
brusebadet. En mandlige,
forfriskende og liflige
duft. Med noter af lavendel, nellike, lime.
CLEAN, 60 ml. 495 kr.
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PEDER OG STEEN MONDRUP

TEAM

TVILLING
Det hele begyndte, da de voksne tvillinger Peder og Steen Mondrup, bedre kendt
som Team Tvilling, blev verdenskendte, da de i august 2014 sammen gennemførte
en KMD IRONMAN Copenhagen.
Den 22. januar 1980 blev vi født på Rigshopitalet, 3 måneder for tidligt, og vejede
dengang kun 1.200 gram hver.
De første tre måneder foregik i kuvøse
og en masse lægetjek undervejs.
Under fødslen opdagede man, at peder
manglet ilt og endte med, at blive spastiker og har siddet i kørestol i hele sit liv.
Vi voksede op i en lille by på Midtsjælland, og havde en dejlig familie, som støttede hinanden i alle slags situationer.
I vores øjne har han jo kun et handicap,
nemlig, at være kørestolsbruger. Derfor er
han aldrig blevet behandlet „anderledes“.
I snart 34 år har vi som tvillingebrødre
levet på godt og ondt indtil videre. Peder
har altid taget imod en udfordring, har altid engageret sig politisk og i diverse foreninger som fortaler for handicappede.

Se muligheder frem
for begrænsninger
Tilbage i 2014 besluttede vi os for, at prøve kræfter af med en Ironman. Vi gennemførte inden for den bestemte tidsgrænsen
som var 16 timer og vores tid var 15 timer
38 minutter 42 sekunder. Vi vil vise at det
kunne lade sig gøre, og inspirere andre til,
at se muligheder frem for begrænsninger.

En måned efter løbet startede vi foreningen teamtvilling.dk for, at give andre muligheden for at dyrke sport trods, at være
kørestolsbruger.
Den 5. januar 2014 stillede vi op med 6
racerstole, som vi havde investeret i til formålet. Vi træner sammen med vores medlemmer i vores forening og den 26. april
2015, stillede vi til start med 11 racerstole.
Projektet vokser og vi er pt. ved, at udvide konceptet til resten af Danmark, Norge, Dubai, og Tyskland.
På sigt skal det være almindeligt, at se
racerstole side om side med andre løbere.

Vores budskab skal åbne øjne
Vi vil åbne for omverdenens øjne, de kan
se, at kørestolsbrugere og handikappede
kan meget mere sammen end de tror, og
vi håber, at kunne inspirere til, at se mulighederne frem for begrænsningerne.
For både handikappede og fuldt fungerende mennesker gælder det, at man kun
får et skønt liv, hvis man
er indstillet på det og arbejder for det.
Det er efter vores helt
egen mening et spørgsmål om indstilling.
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festival
ANBEFALINGER

MÅNEDENS

NORTHSIDE
17 juni - 19 juni
NorthSide er med internationale og danske navne. Det finder sted ved området Ådalen
i Aarhus. NorthSide bygger på
kerneværdierne musik, bæredygtighed og innovation.
www.northside.dk

TINDERBOX

...KLAR, PARAT, FESTIVAL?

6 TING MAN BARE SKAL HUSKE!

GAFFATAPE
Ingen festival uden gaffatape!
Det er faktisk uundværligt. Du
kan fikse alt med det, dine sko,
din regnjakke, festivalstolen til
telt og pavillion. Husk en ekstra rulle. Der er helt sikkert andre der får brug for det.

SOLCELLE OPLADER
Det er så træls, at skulle undvære sin mobil, mens den skal
oplades. Hvorfor ikke bare udnytte solen? Opladeren passer
til alle typer iPhones og smartphones. Og så virker den også,
selvom det er overskyet.

SOLCREAM
Solen har det med at vise sine
stråler frem fra skyerne fra tid
til anden, og det kan være lidt
svært, at finde skygge ved en
bar festivalplads. Sørg for ikke
at bruge mindre end faktor 15
og sørg for at smør jævnligt.

23 juni - 25 juni
Tinderbox er en af de nye tiltag i Odense på Fyn. Musikken
på festivalen er rock. Musikfestival er i en europæisk klasse.
Tinderbox forgår på pladsen i
Tusindårsskoven ved Bolbro.
www.tinderbox.dk

ROSKILDE FESTIVAL
25 juni - 2 juli
Roskilde Festival er kendt for,
at være Nordens største, hvor
musikken er i forskellige genrer, men mest blandet pop og
rock. Som på andre festivaler
er der ikke kun musik, her er
også events og diverse boder.
www.roskilde-festival.dk

SAMSØ FESTIVAL
20 juli- 23 juli
Samsø Festival henvender sig
til et bredt publikum og folk i
alle aldre. Festivalen er kendt
for, at være Danmarks Hyggeligste og overskuelig festival.
www.samfest.dk

SMUKFEST
CONVERSE
Converse et must! Vælg dem i
mørke farve, for så kommer de
til, at se seje ud. Vi har alle efterhånden fundet ud af, at vejret er noget så uforudsigeligt.
Så det er en god idé, at have et
par gummistøvler med i teltet.
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TELT
Et rigtig godt telt er uundværligt. Det skal være holdbart og
nemt, at opstille, så du jo ikke
går glip af opstarten. Der skal
være meget plads, man ved jo
aldrig om der kommer en ekstra og overnatter i teltet.

SOVEPOSE
Det er især vigtigt, at du ligger
godt om natten og får en god
nat søvn. Så er du frisk og kan
nyde en dag med god musik,
sjov og fest. Vi anbefaler klart
en dobbelt sovepose, så er der
også plads til besøg.

3 august- 7 august
Alle de mange navne at huske.
Festivalen er kendt, som både
Danmarks Smukkeste Festival,
Smukfest, og Skanderborg Festival. Festivalen forgår i Skanderborg. Temaet er „Musik og
Bøgetræer“.
www.smukfest.dk

BABE

NINA COSTA
Nina er uddannet frisør, men valgte at
gå en helt anden retning og bosatte sig
i USA i april for, at arbejde som Model.
Jeg elsker mænd, når de kører bilen, og
jeg kan sidde ved siden af og nyde turen.
Det er virkelig plat, men jeg synes faktisk,
det er ret frækt, når han laver den med at
skulle bakke og tager armen om bag mig.
En mand skal hvile i sig selv. Jeg skal
kunne mærke, at jeg kan læne mig op ad
ham, hvis det bliver nødvendigt. Han skal
kunne forføre mig, så jeg stopper med at
tænke på andet end ham.
Jeg er lykkelig, når jeg tager en nøgen
svømmetur i havet på en dansk sommerdag. Det er frihed og lethed.
Jeg sænker paraderne, hvis jeg kan
se og mærke, at han kan rumme alt det,
jeg slæber rundt på og kan rumme mig.
Især det, jeg er bange for at dele.
Det er vigtigt, at flirte. Man skal stadig kunne flirte, selv om alle kortene er
lagt på bordet. Selv når man er kærester,
skal det stadig være en leg.
Mænd må gerne gøre sig umage. Jeg
synes, det er dejligt, når de er gentlemen.
At være gentleman er en attitude, det er
ikke kun nok, at trække stolen ud for mig.
De skal lege og spille rollen som mand, så
jeg kan spille rollen som kvinde.
Den mest romantiske og sødeste, jeg
har oplevet, var engang, jeg var på weekendtur med min daværende kæreste. Jeg
blev syg og lå med 41,2 grader i feber og
havde kramper. Alligevel lå han i ske med
mig og holdt om mig hele natten. Det var
så fint, at han ikke tænkte på sig selv og
var ligeglad med, at jeg svedte på ham.
Det mest sexede ved en mand er, at se
ham bagfra i en hvid T-shirt, hvor man lige
kan ane konturerne af hans nakke, ryg og
skuldre. Det er så maskulint. Der kan man
se, om der er trænet, eller om han er lidt
vattet. Det er nærmest en fetich for mig.

FLÆSKESTEGSSANDWICH
PÅ RISTET RUGBRØD

Protein-pandekager med
friske blåbær og honning

&

Ve
Vel

Vi har haft en lille sludder med kokken
Claus Holm om alt fra det gode liv, mad
og hans måde at holde sig sund på.

Hvad er det gode liv for dig? Det er faktisk enkelt. Jeg forholder mig glad til hverdagen. Jeg får rigtig gode madoplevelser
og jeg elsker det, jeg laver: tv, kogebøger
og smagsudvikling. Jeg prøve da, at lade
være med, at gå og være sur. I stedet ser
jeg de gode ting i hverdagen. Jeg er meget på Facebook, hvor der er rigtig mange, der brokker sig over det ene eller det
andet. Men altså, solen skinner, og vi har
mad på bordet. Det kunne jeg godt tænke mig, at folk gik lidt mere op i.
Hvornår har du det bedst? Det er når jeg
er sammen med min kone, Anna, som jeg
har haft ved min side i snart 26 år. For mig
er hun er ikke bare min kone, hun er også
min bedste ven. Jeg er tryg og glad sammen med hende. Hun har lært mig, at se
positivt på tingene. Og jeg er ikke så god
til, at være alene. Jeg har det også godt,
når jeg får lov til at skabe noget i mit eget
madunivers, f.eks. når jeg skal lave mad til
et større selskab. Så tænker jeg ikke over,
om jeg er grim eller tyk, jeg er bare i nuet.
Hvad er afslapning for dig? Det er klokkeklart, at stå op om søndagen sammen
med min kone Anna og vores hund Carlo,
drikke en balje espresso og gå i haven og
hygge mig. Jeg har en naturhave med en
lille sø, hvor jeg fodrer guldfiskene og her
sidder jeg på en jernstol og ser på det lille springvand, der plasker. Så tænker jeg:
Hold op, hvor det kører!
Hvad er der altid i dit køleskab? Der er
altid mindst en liter minimælk fra Thiese.
En pakke Snøfler, som er en slags aflange
romkugler, som jeg er tosset med. Leverpostej, tunsalat, og drueagurker. En dåse
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Spicy rosenkål
kaviar. Jeg kan altid finde en anledning til
at spise kaviar.
Hvad er din største last? Jeg har to. Den
første er vin. Jeg kan ikke gå forbi en vinbutik uden at se, om jeg ikke lige kan lave
et godt kup. Det andet er chokolade. Det
er ikke fin chokolade, men kan godt være
en Rittersport med yoghurt, Marabu med
daim eller Snøfler. Det er forfærdeligt!
Hvad gør du for at holde kroppen og dig
selv i gang? Jeg arbejder meget. Jeg sørger for, at komme ud at løbe og gå 10 km.
fire gange om ugen sammen med Anna.
Jeg får sol og luft lige i hovedet, og det er
dejligt og enormt godt, når jeg har været

10 mini is

Skovbærispinde
med lakrids og
hvid chokolade

rundt omkring i landet for, at holde foredrag. Jeg har måske lidt for mange kilo, at
slæbe på, men det lykkes, at holde vægten nede, når jeg løber eller går mine ture
med min kone Anna og vores hund Carlo.
Det bedste råd om sunhed, du har fået?
Det er fra min gode makker Christian Bitz,
som er sundhedsekspert og medforfatter
til „Grillrevolution”. Han har engang sagt,
at man skal huske at acceptere, hvis man
er på kur og falder i, så falder man i. Husk
at gøre det med en god samvittighed og
så ellers op på hesten igen. Man skal ikke
have det sådan, at „nu falder min verden
sammen”, for det gør den ikke. Det var et
rigtigt godt råd.

med koriander

INGREDIENSER:

FREMGANGSMÅDE:

INGREDIENSER:

FREMGANGSMÅDE:

• 350 g snittet kål

1. Hæld væde fra drueagurkerne
over den snittede kål og lad
det trække i 5-10 min, så kålen
marineres.

• En god håndfuld blåbær

1. Start med at skære bananerne
over i nogle stykke, gør det
samme med dine blåbær.

• 2 spsk væde fra drueagurkerne
• 8 skiver rigtig godt rugbrød
• 2 spsk sennep
• 12 skiver kold flæskesteg
• 2 stk drueagurker i skiver
• 2 skiver bacon, sprødt stegt

2. Smør rugbrød med sennep og
læg 4 af skiverne på et skærebræt.
3. Kom den marinerede kål på,
så 3 skiver kold flæskesteg, så
drueagurk og kartoffel.

• 2 æg
• 1-2 bananer
• 2 spsk skyr
• 2 dl havregryn
• 30 g proteinpulver (f.eks.vanilje)
• 1/2 tsk salt (kan undværes)
• 1/2 citron

4. Til slut kom bacon på og den
sidste skive rugbrød.

2. Hæld bananerne, blåbærne,
havregryn, æg, skyr, proteinpulver og salt i en skål.
3. Blend det hele i en blender
eller med en stavblender til det
er en lind masse. Har du ikke en
blender, kan du også bare piske
det hele sammen. Dejen skal
helst være tykkere end normal
pandekagerdej.
4. Tilføj lidt citronsaft til dejen ved
at klemme en halv citron.
5. Find pande frem og steg dine
pandekager i kokosolie eller
normal olie ved middelvarme.

Nikolaj Lie Kaas

DET HAR JEG LÆRT

6. Når de er færdige anrettes de
evt. med honning, flormelis og
friske blåbær.

Ingredienser:

30 MIN.

25 MIN.

4 PERS.

2 PERS.

Fremgangsmåde:

INGREDIENSER:

FREMGANGSMÅDE:

INGREDIENSER:

FREMGANGSMÅDE:

Skovbæris:

Skovbæris

• 300 g rosenkål

• 230 g skovbær

1. Blend skovbær, sukker, mælk
og fløde sammen, og si kernerne fra. Smag til med citronsaft.

• 1 rødløg

1. Rens rosenkålene ved at fjerne
de yderste blade og en smule
af stokken. Halver kålene, og
giv dem et hurtigt opkog i
letsaltet vand i ca. 2 minutter.
Dræn kålene, og lad dem dryppe af i sigten.

• 150 g sukker
• 100 ml minimælk

• 2 spsk Sweet Liquorice Syrup

2. Køl massen ned, og kør den på
ismaskine. Fyld isen i forme, og
hæld forsigtigt lakridssirup i.
Sæt dem i fryseren natten over.

Overtræk og pynt:

Overtræk og pynt

• 200-300 g hvid chokolade

3. Smelt chokoladen i en skål over
et varmt vandbad, og hæld den
op i et smalt glas.

• 100 ml piskefløde
• 1-2 tsk friskpresset citronsaft

• 1 fed hvidløg
• ca. 10 g ingefær
• 2-3 spsk smør
• 1 tsk gurkemeje
• 2 tsk garam masala
• salt

• Frysetørrede bær
• Nødder
• Raw Liquorice Powder

4. Dyp ispindene ned i chokoladen, og pynt straks med
frysetørrede bær, lakridspulver,
nødder osv.

• 1 bdt. koriander

2. Hak løg, hvidløg og ingefær
fint. Varm smør op på en
pande, og svits løg, hvidløg og
ingefær i et par minutter. Tilsæt
gurkemeje og garam masala,
og lad det ’brænde af’.
3. Kom rosenkålene op i panden,
og vend det hele godt rundt.
Lad det simre ved svag varme
i ca. 10 minutter, hvorefter det
smages til med salt.
4. Drys til sidst grofthakket koriander over, og server salaten
lun. Kom eventuelt finthakket
frisk chili på, hvis du er til det
stærke.

45 MIN.

„Jeg har aldrig kaldt mig for skuespiller.
Jeg har bare tænkt, at jeg kunne lave det
menneske, den følelse og det udtryk. Jeg
har aldrig følt mig som „skuespiller.“ Men
det må jeg indrømme, at det er jeg jo.“
„I en periode arbejdede jeg på Det Kongelige Teater som fastansat, og det var nu
meget rart. Jeg fik løn, jeg gik i kantinen,
og der var en rutine. Man spiller, har fede
roller og er sammen med spændende og
rare folk. Men pludselig tænkte jeg: „Hvad
sker der?“ Pludselig har man lullet sig selv
hen på en måde, så man lige så godt kunne arbejde i Sydbank. Man skal holde sig
selv i ave, ikke glemme sig selv. Ikke glemme, hvad udgangspunktet var.“
„Der kommer tit folk hen og meget gerne vil have taget et billede sammen med
mig. Engang var der sådan en kæmpestor
fyr med tatoveringer, som bare stillede sig
ved siden af mig, mens en af hans venner
så tog et billede. På overfladen kunne jeg
ikke fornemme, at han var starstruck. Men
i det øjeblik, jeg holdt om ham, kunne jeg
mærke, at det der store, store brød ved siden af mig stod og rystede indeni.“

„Jeg sagde ja til, at medvirke i reklamer
for Punkt 1. Jeg var lige blevet far og havde ikke tjent penge i et år. Så jeg vidste, at
man vil tjener godt på sådan en reklame,
og det var bevæggrunden. Men samtidig
tænkte jeg: „Når man beslutter, at bringe
sin røv op i klaskehøjde, så skal det gøres
ordentligt.“ Jeg gik ind i projektet og kom
med idéer til min karakter. Vi improviseret
i starten. Jeg sad bare foran kameraet og
derved opstod sætningen: „Det er en ren
win-win-situation.“ Kampagnen kørte i tre
år. Men jeg gør det ikke igen.“
„Jeg har bevidst ikke tænkt i karriere før,
det er nyt for mig. Jeg har i flere omgange
været i Los Angeles for at gå til møder, castinger og gøre benarbejdet. Min familie
og jeg overvejede også, at flytte der over
for en kortere periode. Det kan også have
sin fordel, at bo langt væk, siger min amerikanske manager. Inden filmen „Engle og
dæmoner“ var gået i gang, gjorde det mig
så glad, at jeg overhovedet havde en rolle
i den film. Man sidder til en masse møder
med filmfolk, hvor man nu kan mærke, at
man spilder tiden, men den dag, jeg skulle hjem til Danmark, skal jeg lige love for,

at telefonen begyndte, at ringe. De var så
bange for, at miste mig til andre. Det er nu
et underligt marked, der ikke har så meget med virkeligheden, at gøre. Hvis man
skal satse på det, må man tro på, at man
har noget, som ingen andre har.“
„Det kan virke, som om tingene er faldet
let for mig. Jeg kan godt se, hvordan det
måske ser ud udefra, og andre i branchen
har måske haft ondt i røven over det. Ikke
over mig som person, men over mig som
institution. Som om det kører for mig, og
at jeg ikke kan gøre for det. Men der ligger rigtig meget arbejde bag. Flere synes
sikker at, de er lige så gode som mig, hvis
ikke bedre, men de har ikke haft det lige
så nemt som mig, synes de. Jeg er så taknemmelig for, alle en rolle, jeg har spillet.
Det er det, jeg altid har drømt om.“
„Jeg har spillet i rigtig mange forskellige
bands, men det er mange år siden, jeg har
spillet. Min kone har op til flere gange forsøgt at få mig til at smide mine keyboards
ud. Der står en 4 stykker nede i kælderen.
Men det kan jeg simpelthen ikke. Det ville
være som at rive noget ud af mig selv.“
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GOD MUSIK, SOLID DESIGN OG SEJE

HØJTALERE
Med en trådløs højttaler får du god lyd,
hvor end du er. Vi tester tre forskellige.
Sommeren er over os, og det er tid til, at
tilbringe gode stunder ude i det fri.
Det betyder da ikke, at du skal undvære
din musik. Tag den med på festival, stranden eller bare ud i haven. Alt, du behøver,
er din mobil og en smart trådløs højttaler.
Der femstilles hele tiden nye modeller,
og uanset om du prioriterer størrelse, pris,
lydkvalitet eller design, kan du helt sikkert
finde den højttaler, som passer dig.
De har et solid design, så du ikke skal
være bekymret for, om de får skrammer.
Denne test fokuserer på højttalere i en
prisklasse, der er til at overkomme for de

unge studerende, som ikke har så meget
at gøre med. Vi har bedømt, hvor lette de
er, at installere og betjene, deres funktioner, og hvilke lydkilder man kan bruge.

For at vurdere lydkvaliteten, har vi spillet
en del blandet musikgenre. Til sidst har vi
givet en samlet karakter, hvor også prisen
er taget i betragtning.

VI TESTER
#NR1

NAVN

Sony SRS-X33

UE Boom 2

Beats Pill 2.0

PLUS +

Fremragende kvalitetsfølelse og god
størrelse. Nem betjening og gode funktioner. Strålende lyd fra en lille højttaler.

Lækkert design, kompakt størrelse og en
lækker 360 graders lyd. Den er desuden
vandtæt og stødsikker.

Nem Bluetooth-parring og tilslutningsmuligheder. Praktisk opladning af mobilen og kan bruges som mobilhøjttaler.

MINUS-

Der er begrænser for både lydtryk og
bas. Betjeningsknapperne på undersiden
er svære at komme til.

Dybbas og stereo må man kigge i vejviseren efter. Og prisen er i den pebrede
ende. Ingen aptX-understøttelse.

Overraskende svagt batteri. Mangler
både volumenressourcer og engagerende bas.

FAKTA

Indgange: NFC og Bluetooth
Batteritid: Op til 12 timer

Indgange: NFC og Bluetooth
Batteritid: Op til 15 timer

Indgange: NFC og Bluetooth
Batteritid: Op til 7 timer

FREKVENS

20 - 20.000 Hz.

90-20.000 Hz.

75-20.000 Hz.

MÅL & VÆGT

18,5 x 6 x 5,9 cm. / 730 gr.

18 x 6,7 cm. / 548 gr.

19 x 4,6 cm. / 310 gr.

PRIS

DKK 999,-

DKK 1.220,-

DKK 1.499,-

TRÆN

GRATIS
I JUNI
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TILBUDET GÆLDER NYE PRIVATMEDLEMSKABER I UDVALGTE CENTRE T.O.M. 18/6-16. MIN. 1 MDR. TRÆNING Á 99KR.

F

MADS LANGER

NÆRVÆR PÅ

ALBUMMET
Mads Langer er lykkedes med den svære transformation fra langtidslovende til
superstjerne. Denne gang tog han til L.A. for at arbejde, men fandt i stedet en
sønderjyde og sig selv.

16 BEHIM JUNI 2016

lere af udsolgte Store Vega solokoncerter, en folkefærd i tårer over hans
komposition, der forløste Sanne Salomonsens indre liv og en række af radiohits taler hvis for sig selv. En stjernestatus,
i den grad, etableret på egne præmisser,
som den sympatiske skibonit ikke er kommet sovende til. Han har både spillet med
sit eget band på festivaler og andre spillesteder, eller som ene mand med en guitar
og et klaver på efterskoler og højskoler.
Mads har stædigt holdt fast, er stille og
roligt vokset i graderne. Han har udviklet
sig stort både personligt og professionelt,
sammen med sin musikalske ven og „storebror“, Tim Christensen. Mads er, ud over
sit talent, en flink fyr, men på det aktuelle
album „Reckless Twin“ har han fjernet forsigtigheden, fjernet pleaser-genet og rendyrket gået efter, at udtrykke sit inderste
og har ikke ladet businessfolk bestemme.

komfortzone. Han har inspireret mig til, at
udforske grænserne for min vokal på en
helt ny og anderledes måde. Han sagde til
mig, „du er den bedste sanger, jeg nogensinde har arbejdet med, så nu skal vi bare
have dig ud i krogene.“ Vi har ikke dyrket
det polerede og mere pæne udtryk, hvilken min stemme har lidt fra naturens side.
Ingen autotuner, det må gerne være kantet og have ridser og skrammer i lakken.
Han har givet mig styrke til, at stole på
min mavefornemmelse og gå efter, hvad
jeg synes er godt, og det har rykket mig.
Vi har isoleret os og ikke tænkt eller spekuleret på, hvad andre syntes. Vi har haft
syg optur over, at lave musik sammen og

Sune Wagner

har danset rundt som 14-15 årige drenge.
Når jeg kom hjem fra studiet, har jeg ikke
kunnet sove, fordi jeg har været helt oppe
at køre over det, vi havde lavet sammen.

Helt konkret skulle Mads følge op på succes-albummet „In These Waters“ fra 2013.
Og hvad er mere naturligt end, at smutte
til Hollywood og L.A, når man allerede er
ved at have godt fat i det store internationale marked. Men i stedet for at møde op
med internationale hotshots og skæbe et
stort internationale album, fandt Mads en
åndsbeslægtet sønderjyde, og derved dybere ind til sig selv, og fik med hans egne
ord nærværet ned på albummet. Han vil
nu fortælle os om sin udvikling.
– I januar sidste år flyttede jeg til L.A. og
havde fået sat alle mulige sessions op. Det
første møde med en af den amerikanske
branches hotshots. Men han aflyste vores
planlagte session på grund af sygdom, og
pludselig stod jeg der og havde ugen fri.
Jeg havde mødt Sune Wagner nogle gange før sådan rundt omkring, vi kom godt
overens og havde snakket om, at lave noget sammen på et tidspunkt. Jeg ringede
til ham spontant, vi mødtes, og så klikkede det bare helt vildt, så jeg aflyste jeg ellers alt, jeg havde i kalenderen og brugte
de næste otte måneder med Sune.

Ud af komfortzonen
Din vokal er anderledes på albummet?
– Sune Wagner har givet mig troen på,
at jeg kan og skal træde ud af min vokale

„DET ER DET SOM ADSKILLER
OS FRA RESTEN AF VERDEN.
VI HAR FÅET MELODIEN IND
MED MODERMÆLKEN“

I Danmark er jeg født
Det, at du har været meget i udlandet, har
det gjort, at du er begyndt at se Danmark
med andre øjne?
– Ja, det har. Jeg har fået en helt anden
respekt og forståelse for vores land. Musikalsk og kunstnerisk har vi en lang og rig
tradition i blandt andet salmeskatten og
Højskole sangbogen, de har en fantastisk
indflydelse på de danske og de skandinaviske kunstnere og gør os mere spændende på det musikalske verdenskort.
Vi har fået noget ind med modermælken, som adskiller os fra folkeslag i resten
af verden i forhold til melodiforståelse. Vi
er vokset op med en kæmpe skat af gamle og komplicerede melodier, som vi har
sunget til so fra barnsben i skolen, og jeg
håber for alt i verden, at det er noget, vi vil
værne om og dyrke for altid.
Det har været en helt fantastisk rejse, at
lave min nye plade med en udøvende og
ægte kunstner i ordets rene forstand, som
helt kompromisløst kun lader sig styre af
sin kreativitet. Jeg er ham evigt taknemmelig for at give mig troen på, at jeg kan
og skal det samme, og det er en vej, jeg

aldrig kommer til at forlade igen. I forhold
til min internationale karriere, så føler jeg
aldrig, jeg har stået med stærkere kort på
hånden og det skyldes netop, at jeg udelukkende har haft min mavefornemmelse,
som kompasnål i tilblivelsen af det nye cd
album, hvilket i min egen optik på mange
måder er endt med et større helstøbt og
internationalt udtryk.

Reckless Twin
Hvad ligger der i albumtitlen?
– At få slutte fred med sine skyggesider
og dermed blive til et bedre og mere helt
menneske. Jeg har måske været kategoriseret som den pæne dreng, men jeg rummer også mindre pæne sider. Jeg har haft
perioder, hvor jeg ærlig talt har haft det
ad helvede til, og så er det svært, at skulle fremstå med overskud og leve op til et
poleret billede, omverdenen har tegnet af
dig. Min indre Reckless Twin har lært mig
at være den, jeg er, både på godt og ondt
og ikke lade sig styre af, hvad andre tænker om mig.
For det har du har været noget bekymret
om tidligere?
– Ja, det har helt klart været noget der
har fyldt meget. Man skal tænke på, at det
er en brutal og ubarmhjertig verden, når
du først bliver kastet for løverne, sladdertaskerne og de andre sindssyge stoddere,
der vil drikke hver en dråbe gossip, de kan
få suget ud af dig og kaste den op ud over
alle mulige tænkelige flader. Det kommer
sgu bag på selv den mest robuste og jordbundne jyde. Det er jeg blevet bedre til at
navigere i, i dag, men det har også krævet
nogle knubs og et par forliste forhold på
vejen. Sune Wagner er vildt god til bare at
give fuck-fingeren til alle idioterne.
Jeg har altid haft en god intuition, men
jeg har bare ikke altid været god til at følge den. Titlen „Reckless Twin“ kommer ud
fra et omkvæd fra sangen „Lonely Street“.
Den første sang jeg lavede til pladen i L.A.
tidligt sidste år. Sætningen lyder „Love is
like a reckless twin, I’m giving in. Crazy times we’re living in, I’m giving in“. Altså, at
give slip på det, du alligevel ikke kan styre
og lade dig lede af, stole på og styre af din
intuition. Mere vil jeg tolke i det her. Resten må være op til folk selv at fortolke og
forhåbentlig gøre til deres egen historie.

Johan Bülow er

Vi er især stolt af at kunne præsentere
29-årige Johan Bülow. Som bare 22-årige startede han sin helt egen virksomhed LAKRIDS by Johan Bülow. Virksomheden har nu over 100 fuldtidsansatte,
hele 6 butikker og millionsucces. Sidste
år blev der solgt mere end 2,5 millioner
dåser lakrids i Danmark.
„Det er vitterligt blevet til en stor succes. Vi
siger nej til flere kunder, end vi siger ja til og
har lige nu mere end 400 kunder på venteliste til at få lov til at sælge vores produkt bare
i Danmark. I bund og grund burde det ikke
kunne lade sig gøre med sådan et produkt,
som vi laver. Så jeg kan da godt se, at vi har
sat gang i noget,“ smiler Johan Bülow.
LAKRIDS by Johan Bülow producer høj
kvalitet af gourmetlakrids. Trods er udvalget småt, men kvalitet og design er i top.
Idéen er at producere verdens bedste Lakrids, hvor duft, smag, kvalitet og oplevelse, smelter sammen.

Ægte iværksætterdrøm,
der er blevet til virkelighed
Johan Bülow er en ildsjæl. En ikke-akademisk idémager. En opdyrket iværksætter.
Og så har han et gå-på-mod, som mange
kunne lære af – han giver ikke op.
„Jeg vil altid være bedst. Hvis jeg skal løbe
15 kilometer, og min krop ikke kan, så falder
jeg om, inden jeg giver op. Men det er noget
du bliver du nødt til at have i dig, hvis du vil
være entreprenør.“
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Johan Bülow er langt foran sine jævnaldrende, når det angår ansvar, job, bolig og
økonomi. Uddannelse har der endnu ikke
været hverken tid eller behov for i forhold
til at drive virksomheden. I dag står der en
3.500 kvadratmeter lakridsfabrik i Hvidovre med hans navn på. Fabrikken producere helt op til 2,5 tons lakrids hver dag og
er betalt med rede penge.

Iværksætter som 14-årig
Hans mor, Pernille Bülow er en anerkendte glaskunstner i Danmark, så iværksætteriet har altid ligget lige til højrebenet.
Johan Bülow blev opdraget til, at skulle
skabe noget selv. Det behøvede ikke være
noget, han kunne leve af. Det skulle være
noget, der blev skabt med hjertet.
Allerede som bare 14-årig startede Johan Bülow sin første virksomhed. Han lånte 10.000 kroner af sin mor til, at forpagte
en lille strandkiosk på Bornholm.
„Jeg tror, jeg endte op med 14 timers arbejde hver dag, 12-13 uger i træk og nul kroner i fortjeneste. Men fair nok. Det var gode
lærepenge, og jeg fik set, hvad det hele var i
en ung alder. Det CVR-nummer, jeg fik dengang, har jeg stadig i dag. Det er nu lidt vildt
at sige, at man har været selvstændig i snart
15 år, når man er 29.“

Ideen bag lakridseventyret
Idéen om, at starte sin helt egen virksomhed opstod før ideen om lakrids, forklarer
Johan Bülow:

„Jeg gik bare efter, at lave noget, jeg kunne
leve af, en passion. Jeg var igennem en helt
masse, og på et tidspunkt snublede jeg over
lakrids – og så tænkte jeg ’hold da op, jeg elsker lakrids, men hvorfor er der aldrig nogle,
der har lavet en succeshistorie på det her’?“
siger han og tilføjer:
„Jeg stoppede og tænkte over, ’hvad er lakrids i virkeligheden? Er det piratos? Gajol?
Hvad er lakrids, og hvad kan det bruges til?’
Jeg fandt ud af, at lakrids var mere end bare
et stykke slik.“

Lakrids, blod, sved og tårer
Selve idéen om, at producere lakrids kom
relativt hurtigt, det var opskriften der tog
tid. Johan Bülow brugte sit netværk. Han
var således i kontakt med en rigtig god lakrids-specialist i Sydney, i Australien, som
endte med at rejse helt til Danmark for, at
hjælpe med hans interessante projekt.
Det lykkedes dog ikke helt for dem, og
de var lige ved, at måtte opgive det hele,
men så fik parret kontakt til en fyr, der hed
Tage. Tage havde før arbejdet
med lakrids og havde da
hørt om de to unge, der
ikke så godt kunne finde ud af det derovre på
Bornholm.
De fik besøg af Tage
og hans makker Wolf
i fem lange weekender, som hjalp
til med, at få ret-

„Det kan blive rigtig
stort, det her“
- Johan Bülow

tet og afsluttet opskriften. Da Tage
og Wolf rejste hjem, fortsatte de to
unge. Døgnet rundt drev det hele med
lakrids, blod, sved og tårer.
„Jeg har aldrig nogensinde i hele mit
liv lært så meget, på så kort tid. Som en
ild, der ikke kan slukkes, lykkedes det os
endelig, at komme helt i mål med opskriften på lakrids,“ beskriver Johan Bülow om
den lange vej til den rette opskrift.
„Det tog os knap fire døgn, at producere
nok til, at få hylderne fyldt i kogeriet på Glastorvet i Svaneke. Den 7. juli 2007 åbnede vi
dørene kl. 10, men kl. 12.30 var alt udsolgt!
Ikke én vare lå tilbage. Det var lykkedes os,
at skabe en lakridsproduktion på gourmetmæssigt niveau,“ fortæller Johan Bülow.

2,5 tons lakrids hver dag
på fabrikken i Hvidovre
I april 2013 flyttede hele lakridsproduktionen, kontorer og medarbejdere til 3.500
kvadratmeter i Hvidovre. Med alle faciliteterne samlet på en adresse og kan udvikling fortsætte i de kommende år. Fabrikken producere 2,5 tons lakrids hver dag.
Johan Bülow fungerer som administrerende direktør, og han trives med chefrollen, som han hele tiden forsøger at blive
bedre til. Han måler sin store succes i profit, omsætning og stolthed. Stolthed over
at have skabt noget ud fra en god idé og
senere se, hvordan det udvikler sig.
„Det motiverer mig vildt, at se forretningen blive større og at se folks ansigtsudtryk,
når de spiser lakridsen. Det der med, at lave
noget fra bunden og se glæden i folks øjne
– at kunne være stolt af ens projekt – det er

en vidunderlig følelse at stå op til hver dag,“
fortæller Johan Bülow.

Konge – men ikke supermand
Alt er dog ikke lutter lakrids og latter. En
dag bliver presset for stort. Nok er han lakridskonge, men han er ikke supermand.
Stress overskygger glæden.
„Jeg sidder til møde med nogle forhandler, da jeg pludselig mærker et jag i nakken.
En følelse af, at få stød. Jeg bliver vildt forskrækket, for jeg har aldrig fejlet noget. Jeg
undskylder og forlader mødet for, at tage til
lægen,“ siger Johan Bülow, der håber, lægen vil komme med et hurtigt bud på en
løsning, så han fluks kan slette problemet
fra sin indre to-do-liste og komme videre.
Men lægen har ingen hurtig mirakelkur.
„Han siger bare, at jeg ikke er Superman.
Og at der ikke er nogen opskrift på det, jeg
fejler. At det kan tage lang tid.“ siger Johan
Bülow, der vælger at tage konsekvensen
med det samme. Han slukker for alt elektronik og overlader alt i hænderne til sine
medarbejdere.
Johan Bülow prøver stadig, at finde en
balance mellem arbejde og fritid, hvilket
nemt kan flyde sammen for en passioneret iværksætter. Men stresssymptomerne
er fortid, og han er blevet klogere.
„Jeg sørger for at udvikle mig. Både som
mand og familiefar, men også i virksomheden. Livet er i mit tilfælde et spørgsmål om
udvikling og eventyr – jeg er nødt til løbende at udvikle mig, ellers bliver jeg utilfreds,“
siger Johan Bülow.

Lakrids spindes til guld
Lakrids by Johan Bülow forhandles i specialbutikker og udvalgte hoteller. Brandet
er især kendt, som et luksuriøst og kvalitetsmæssigt højt produkt. Derudover har
Lakrids by Johan Bülow seks forretninger,
der ligger en i Magasin på Kgs. Nytorv og
i Lyngby, i Århus, i Svaneke på Bornholm
og i Tivoli – i den gamle cigarrulleforretning lige over for forlystelsen Den Flyvende Kuffert, samt i Københavns Lufthavn.
Lakridsen bliver tilmed leveret til større
danske og udenlandske virksomheder til
firmagaver, kundegaver, mødeforplejning
osv. Ja, forretningen må siges, at være en
kæmpe succes, og målet er at gøre lakridsen populær på internationalt plan.
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Iskaffe
Johan Bülows bedste tips, hvis du vil
opstarte dit eget:

01.

JUST
DO IT

Gør det og tro på det. Lad være med at
løbe i 6 måneder eller over et år og tro,
at det hele går op i en højere enhed, for
det gør det ikke. Selvom vi første dag, da
vi åbnede vores første lille butik, solgte
hele butikken på 2,5 time, og alt var en
mega succes, så er det stadigvæk meget
op ad bakke. Så skaber man bare noget
nyt eller noget helt andet, der skal produceres og en fødevarestyrelse, der stiller endnu større krav.

02.

DU SKAL
VILLE DET

03.

AFSLUT DE
LØSE ENDER

Vær klar over, at du er nødt til ofre andre
ting. Gør det, hvis du har lyst til, at gøre
det og har mod på, at gøre det. Du skaber noget unikt, og du skaber noget, du
kan være rigtig stolt af, hele vejen igennem, hele livet igennem. Sørg for, at dit
bagland bakker op omkring det, for det
er ikke en dans på roser at starte en forretning i Danmark.

Du er nødt til, at tage de hårde beslutninger, og det skal gøres med det samme. Få det nu overstået. Der er ikke noget, der må gå og irritere dig, der er ikke
noget, der skal hænge som en klods om
benet, så kommer du til at forsømme en
helt masse andet, som er vigtigt pga. af
så lidt du kunne have ordnet.

Hyldeblomstsaft

Smoot hie

Unfaithful

INGREDIENSER:

FREMGANGSMÅDE:

INGREDIENSER:

• 20-30 hyldeblomstskærme

1. Skyl og rens skærmene, og
put dem i en stor gryde el.lign.
beholder med låg.

• 1 dl kold espresso

• 2 økologiske citroner
• 2 spsk citronsyre
• 650 g sukker (evt. rørsukker)
• 1 l vand

2. Skyl citronerne, og skær dem i
skiver. Læg citronerne i gryden.
3. Bland citronsyren med sukkeret, og opløs blandingen i
kogende vand. Hæld sukkerlagen over skærmene, læg låg på
gryden, og lad saften trække i
køleskabet i 4 dage.
4. Si saften, og hæld den på
rengjorte flasker.

Stilfuld
opbevaring
af accessories

• 1 tsk farin/mørk sirup
• 2 dl mælk
• Isterninger

FREMGANGSMÅDE:
1. Blend kaffe og sukker/sirup.

Materialeliste:
1 gammel cigarboks
1 gammel skjorte eller andet stof
1 skumplade (2 cm. tyk)
1 skumkarton (A3, 0,5 cm. tyk)
1 Limpistol f.eks. Bosch GluePen
Skæreredskab f.eks. den ledningsfri Bosch
IXO V-skruemaskine med skæreforsats

2. Tilsæt mælk og blend igen.
3. Fyld isterninger i høje glas.
4. Hæld kaffeblandingen over.
5. Server straks.

INGREDIENSER:

INGREDIENSER:

• 5 cl Hendricks gin

• 300 g jordbær

• 2 cl citron saft

• 250 g blåbær

• 2 cl honning

• 100 g ribs

• 1,5 cl Cointreau

• 1½ dl yoghurt naturel

• 1 tsk Johan Bülow raw lakrids sirup

• 2 spsk ahornsirup

• 1 agurk

• ca. 5 dl skummetmælk

1

Det første du skal er at fat i en gammel cigarboks. Start med at måle de indvendige
mål på boksen og skær en skumplade, der
passer i størrelsen. Herefter skæres skumpladen i tre lige store rektangler.

2

Derefter skal du f.eks. have fat i en gammel skjorte eller stof. Læg et af skumstykkerne på skjortestoffet og skær stoffet ud.
Husk nu at skære stoffet et par centimeter
større end skumpladen, så der er nok stof
til, det kan vikles om på bagsiden. Gentag
med de andre to skumplader.

3

Pak skumpladen ind i det afklippede stof,
så den ene side af pladen er dækket med
stoffet. Lim stoffet fast med limpistolen.

4

Mål højden og bredden på boksen. Skær
to rektangulære stykker skumplader, som
passer med målene. Pladerne skal bruges
til, at opdele boksen i tre rum. Skær stof,
der kan nå hele vejen rundt om hver af de
2 stykker – plus lidt ekstra til at lime rundt
om. For at få en pæn jævn overflade skal
man huske, at lime pladderne til først.

• Evt. knust is

FREMGANGSMÅDE:

FREMGANGSMÅDE:

1. Mos agurken i shakeren, så saften
bliver frigjort.

1. Blend alle jordbær, blåbær, ribs
sammen med yoghurten.

2. Hæld de andre ingredienser, i og
fyld med is. Ryst grundigt, og si
indholdet over i et coctailglas.

2. Tilsæt sirup og derefter mælken –
lidt ad gangen – til den ønskede
konsistens.

3. Pynt evt. med lakridsrod.

3. Server evt. med knust is.

TIP:
Små puder til ure og manchetknapper kan laves af
skjorteresterne. Klip den
ønskede størrelse, fyld det
med vat og sy det samme
til en lille rund pude.

5

Pak stoffet rundt om de limede skumplader. Fold det overskydende stof ender ind,
så overfladen forbliver glat, uden at der er
nogen hjørner, der stikker frem.

6

De første skumplader du lavede, placeres
side om side i boksens bund. Placer derefter de to skumplader, så boksen bliver opdelt i tre. Boksen er nu klar til brug, rigtig
god fornøjelse.

1

2

3

4

5

6
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SOLIDT OVERSKUD
Det er overskuddet, der gør vores hverdag
letter – hvad enten vi snakker om rummelighed, energi eller økonomi. I Santa Fe finder du et overnaturligt overskud, der ikke
er til at misse. En effektfuld firehjulstrækker
med trækkraft, plads og udstyr i en klasse
for sig. Få del i overskuddet med Santa Fe –
og nyd de mange fordele, der følger med.
Hyundai Santa Fe, 544.199,-

TIDERNE SKIFTER, MEN
DISSE URE ER TIDLØSE
HUGO BOSS
Hugo Boss Black
1499,-

Daniel Wellington
Classic Bristol
1299,-

Prevetti
Hamptons
1499,Lars Larsen
Lars Larsen Watch
1849,-

H.C.ANDERSEN WATCHES
Kejserens nye klæder
1599,-

BERING
Bering Classic
1799,-

Invita
Speedway
999,-
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På udkig efter et elegant og klassisk armbåndsur, som er produceret i høj kvalitet?
Uret er designet af én af verdens førende
modebrands, Hugo Boss. I deres nye kollektion til mænd, er der fokuseret på maskulint design. Så uret fra Hugo Boss Black
serien en oplagt kandidat.
Dette armbåndsur er designet af mærket Prevetti, og er fra deres Hamptons kollektion, der indeholder elegante herreure
i et klassisk design. Alle urene i kollektion
har slank urkasse, stilren urskive, samt en
flot kvalitetsrem af ægte læder.
Dette minimalistiske ur beviser, at simpelt ikke nødvendigvis behøver at betyde
kedeligt. Det 5 mm. tynde Daniel Wellington ur passer til enhver lejlighed. Uanset
om du deltager i et formelt arrangement,
spiller et sæt tennis eller nyder en lækker
brunch. Daniel Wellington producerer ure
i tidløse design til mænd og kvinder.
Nøgleordene for dette ur er enkelthed
og et stilrent design. Hvert eneste Larsen
Ur er unikt. Som producenter stiler vi efter
en høj kvalitet og et unikt design, der skiller sig ud fra mængden. Alle vores ure er
håndlavede i Danmark. Uret er guldbelagte med en 41 mm. slanke urkasse og har
et bløde mørkebrune læderrem.
I BERING forenes det minimalistisk danske design og maksimale materialestyrke.
Inspirationen fra denne arktiske skønhed
viser sig i kollektionens klare, strømlinede
former og enkle elegance. Et flot klassisk
herreur med kalvelæder rem.
H. C. Andersen Watches er en sammensætning af høj kvalitet, simple og klassisk
design. Det er snarere en genoplevelse af
hans eventyr. Urerne er skabt med inspirartion fra eventyrene. H. C. Andersen Watches er specialdesignet, samt indgraveret
med hans originale signatur og silhuet.
Herreure hvor kvalitet og design er helt
i top. Veldesignet og populært ur i rustfrit
stål med rosegulddoublé. Uret er lavet af
mærket Invicta, og er en del af Speedway
kollektionen. Tal og viser er selvlysende.

Hvorfor Hyundai Santa Fe?

hele vejen

ANDREAS BO, KOMIKER
Selvom jeg måske ikke havde råd til det, så købte jeg
for nogle år siden en Hyundai Santa Fe. For jeg
syntes, jeg fortjente den. Fornemmelsen af,
at sidde en halv meter længere oppe - det
er guld værd! Det er den bedste bil jeg har
haft. Jeg så også på TV, at Mikkel Kessler
havde en magen til, så den er godkendt.

følgdempåinstagram
Josephine
Skriver
23 år
New York

RASKE
PENGE

Livet handler om at opleve noget

Jeg vil opleve en koncert med den brasilianske musiker Jorge Ben Jor. Jeg lytter
meget til brasiliansk musik og har været
helt vild med ham i mange år. Men jeg har
hørt, at han er blevet ramt af en sygdom
i hjernen, så det er ikke sikkert, han bliver
ved så længe endnu. Jeg håber, at Roskilde Festival eller Copenhagen Jazz Festival
finder på at invitere ham til Danmark
Jeg vil møde en musikproducer, som jeg
kan lave min musik sammen med. På min
nye plade har jeg haft en masse folk inde
over. Jeg mangler virkelig den faste mand
eller dame, som kan lave musik efter mit
hoved og er god til at sparre med mig.
Jeg burde købe en ny computer. Den jeg
har er blevet vildt langsom, og jeg bruger
den rigtig meget. Så er det nu ret dumt,
at spilde en stor del af tiden på at glo på
en lille, snurrende badebold på en skærm.
Jeg gider ikke holde noget releaseparty,
som man ellers bør gøre, når man udgiver
et eller andet. Jeg orker det ikke, at arrangere det, men det ville være fedt, hvis nogen fandt på at stable et surpriseparty på
benene. Så ville jeg blive glad.
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Jeg vil gerne rejse med den transsibiriske
jernbane. Jeg elsker at køre med tog. Det
er en meditativ måde at transportere sig
selv på, synes jeg. Og så er det jo bare to
spor, der skærer sig gennem landskabet,
og storslået natur til begge sider.
Jeg hørte efter min far. Hans sagde: „Man
skal sgu opleve noget.“ For mig er det tæt
på at være noget af det, livet handler om.
Jeg har altid forsøgt, at efterleve det råd.
Til tider nok lidt mere, end min far ønskede. Men jeg synes, at jeg har fået en masse fede ting med mig indtil videre.
Jeg elsker min pladesamling. Jeg tror, jeg
har godt 8.000 plader, og min første plade
var Gnags’ „Den blå hund“ fra 1984. Jeg er
nu ikke sådan en samler, der skal have det
helt unikke førstetryk. Jeg skal bare have
de numre, jeg godt kan lide at lytte til.
Jeg har gjort noget godt, med Klumben
og vores band. Vi spillede gratiskoncerter
i Brasilien for folk i Osasco, i São Paolo, og
de var virkelig glade. Vi følte virkelig, at de
fik noget fra os, og gav så meget tilbage.
Det var rørende. Vi mødte også fem dansere, som vi hyrede til vores musikvideo.

Selvfølgelig ligger hun på toppen af vores list. Hun er sød,
smuk og sexet. Den lækre model nyder livet i New York. Der
er fuld fart på karrieren, med
shows for Victoria’s Secret.

Nina
Agdal
24 år
Hollywood
Hendes plan er, at bruge hele
sin sommerferie i Mexico. Hun
betegnes som Danmarks største fotomodel. Hun lever fortsat sit meget glamourøse modelliv i det skønne Hollywood.

Mathilde
Gøhler
22 år
Hollywood
Hun nyder stadig det søde og
solrige liv. Modeljobsne er lagt
på hylden i en periode. Hun er
blevet kåret af forskellige medier, som den næste store ting
på Instagram.

Sofie
Bording
21 år
København
Hun er en af de få danske modeller, som har skabt sin karriere gennem Instagram. Hun
er ansat i modelbureauer i København, Belgien og Tyskland.
Sommeren tilbringes på Ibiza.

KOMIKEREN
CHRISTIAN FUHLENDORFF
SVARE PÅ DENNE MÅNEDS SPØRGSMÅL. TEMAET ER MUSIK
Har du drømt om at blive musiker? Helt
Bestemt! I gymnasiet havde jeg rockstjernedrømme. Men virkeligheden havde andre planer. Ligesom talentmassen i mig.
Hvad betyder musik for dig? Musik har
en unik evne til, enten at samle en op eller bringe en ned. Pt. burger jeg musik til,
at sætte mig op. Jeg har lavet en playliste,
som kører, inden jeg går på scenen med
mit nye show. Hip to Be Square med Huey
Lewis and the News er sidste nummer, inden jeg skal op på scenen. Jeg elsker det
nummer. Og man kommer op på tæerne.
Hvem er din yndlingskunstner? Kan da
ikke holde mig til en. Men for tiden hører
jeg meget Robben Ford, City and Colour,
Allan Olsen og Frank Ocean. Og så er jeg
så heldig at kunne lytte til mine gode ven
Annika Aakjærs nye ting, som udkommer
inden så længe. Det glæde jeg mig til!
Hvilken slags musik kan du ikke holde
ud at lytte til? Jeg har det lidt svært med
indierock. Det lyder, som om de ikke gør
sig umage. Det har jeg aldrig forstået.
Hvilken sang forbinder du med din første forelskelse? Det er hele Alannah Myles første album. Eller også noget Beatles.
Jeg var meget forelsket i en tre år ældre
pige, som sang til vores forårskoncert på
min folkeskole i Aalborg.

Hvad er den bedste musik til en erotisk
aften? Det kommer vel an på, hvor man
er i det erotiske krydsfelt. Prince eller
Adele. Det er vist meget individuelt.
Det ikke noget jeg har tænkt over.
Hvad hører du sådan en søndag
morgen? Jeg har da en søndagsplade, som jeg har hørt i snart 9 år.
Liv Lykke – Musikken er af Kai Normann
Andersen. Skøn plade. Fremragende sange, fantastisk spillet og smuk sunget.
Hvilken sang kan få tårerne frem i øjnene på dig? Jeg tror aldrig, jeg decideret
har grædt til en plade. Men Joni Mitchell:
A Case of You. Eller Regina Spektor: Samson. Helt fantastiske sange! Ellers kan jeg
godt blive rørt af en god vammel countrysang. En, hvor konen er skredet, hunden er død og pickuppen blevet stjålet.
Har du en god koncertoplevelse? Det er
nu svært at vælge en enkelt. Men Tønder
Festival 2013 var et hit for mig. Jeg var for
mange år siden i London og se Lisa Marie
Presley. Det var frygteligt. Men uden helvede – ingen himmel!
Hvis du skulle på date med en musiker,
hvem skulle det så være? Klart Miley Cyrus. Det ville nok sikker blive sjovt. På den
ene eller den anden måde, hvis I forstår
sådan en lille en.

FUHLENDORFF ANBEFALER

LUKAS GRAHAM
LUKAS GRAHAM

MADS LANGER
RECKLESS TWIN

COLDPLAY
GHOST STORIES

GO GO BERLIN
ELECTRIC LIVES

TOPGUNN
INGEN ANDRE

KATO
NOW
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STANDING
ON WATER
Hvad er SUP?
SUP eller Stand Up Paddle er en surfdisciplin, hvor man står oprejst på brættet
og styrer og padler med en åre. Brættet
er større og tillader derfor, at fange bølgen tidligere, inden den brækker, samt
at surfe på mindre bølger. Bruges også
til tursejlads i Danmark.

U
Navn: Casper Johan Steinfath
Kælenavn: The Viking
Født: 5 oktober 1993
Alder: 22 år
Bopæl: Klitmøller/Cold Hawaii, Danmark
Yndlingssurfspot: Bunkers & Klitmøller
Disciplin: Stand Up Paddle (SUP) surf og race
Højdepunkter: Dobbelt regerende Europa(EM)- og Verdensmester(VM)
Motto: Train Hard, Go Fast, Have Fun

dgangspunktet for filmen er Stand
Up Padler Casper Steinfath. Dette
er en film, som viser hvordan passion får en dreng til, at trodse frygten for
vand og på den anden side finder porten
til en verden, hvor surfing bliver til en leg.
En leg, der rører sjælen så dybt. Det er historien om familiebånd og opbygning af
et dansk surf community i Cold Hawaii.
Caspers forældre kom fra to lande, moren fra Danmark og faren fra USA, så halvdelen af tiden boende han i Danmark og
resten af tiden i udlandet. Dette var ikke
kun en fordel i forbindelse med hans surfing, men bliver også af Casper beskrevet
som en fordel i hans videre liv i forhold til
at kunne tilpasse sig nye steder og rutiner.

Et barn af Cold Hawaii
Familien flyttede til Danmark ved Klitmøller, som på dette tidspunkt var mekka for

surfere og inden længe underviste faren
ikke kun Casper og hans bror i wave surfing, men også andre drenge fra området.
Hele filmen er en rejse, hvor vi følger Casper fra de første skridt, op gennem hans
ungdommen, frem til voksenlivet og til en
karriere som professionel surfer.

Vænnet til vand
Trangen til vandet er sjovt nok ikke medfødt, og som lille kunne Casper faktisk slet
ikke lide at få hovedet under vand. Dette
ændrede sig dog, da Caspers lillebror blev
gammel nok til at tage med på vandet, og
sammenspillet mellem de to brødre virker
helt afgørende for Caspers udvikling som
en af verdens bedste SUP’ere.
Casper er bestemt en af verdens bedste
stand up paddlere med hele 2 VM titler og
et liv, hvor surfing er blevet Caspers levebrød. Han har en rigtig lys fremtid og med

sine kun 22 år, har han heldigvis mange år
endnu til at nå podieplaceringerne.

Hovedpersonens egne ord om
filmen „Standing on Water“
„Det føles bare helt fantastisk og nærmest
uvirkeligt at være nået hertil med filmen.
Det har været en lang, lærerig og meget
personlig rejse og jeg er super stolt over
den endelige film vi er nået frem til. Det
er en historie om at møde sin frygt og følge sin passion, og jeg glæder mig virkelig
til at dele den med verden. Jeg håber folk
vil se filmen og kunne relatere nogle ting
til deres personlige liv, også selv om man
ikke surfer eller har et tæt forhold til vand.
Jeg håber at filmen kan inspirrer folk til, at
gå op i ens passion. Lig kærlighed til den
aktivitet, man går rundt og laver i livet eller, som man skal tage chancen og prøve.“
siger Casper Steinfath.
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top
træning
01.

BOX
JUMP

02.

FRONT SQUAT
MED HÆLLØFT

03.

SQUAT MED
SKULDERPRES

Udgangsposition: Stil dig foran en kasse
med en hoftebredes afstand – højden på
kassen skal være sådan, at du føler du virkelig skal sætte af og hoppe til for at komme op på den.
Bevægelse: Bøj i knæene og hop opad,
træk benene op under dig og land på kassen med begge fødder. Hop ned fra kassen til udgangsposition igen.
Antal: 10 stk. med kort pause imellem.

Udgangsposition: Placer dine hæle oppe
på en lille forhøjning og peg fødderne en
lille smule ud ad. Hold en vægtstang oppe
ved kravebenene og hold albuerne oppe.
Bevægelse: Bøj i knæene så din numse
kommer tættere på jorden samtidig med
du kigger femad og holder albuerne højt.
Når numsen er så langt nede som muligt,
kommer du op til udgangsposition igen.
Antal: 12 stk. uden pause imellem.

Udgangsposition: Stil dig med en større
afstand end hoftebredden og peg fødderne ud. Hold håndvægtene ved skuldrene.
Bevægelse: Kør ned i dine knæene og
kør numse ned mod jorden – så langt du
kan komme mens din overkroppen peger
fremad. Kom op til udgangsposition igen
og kør håndvægtene opad i strakte arme
og tilbage til udgangsposition igen
Antal: 12 stk. i alt.
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