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Show:� Komikerne Casper 
Christensen og Frank Hvam 
står på scenen i Stadium Are-
na Fyn 23. marts 2012 som 
led i en landsturné.

På turnéen vil de ”spille 
rollerne som sig selv”, som 
parret siger i en pressemed-
delelse. Væk er udklædning 
og fiktion. Tilbage står to 
mennesker, der fortæller en 
historie om venskab, forskel-
le, konflikter og jagten på den 
næste joke. Det er selvudle-
verende og ærligt, men først 
og fremmest sjovt, lover de.

”Casper & Frank. Nu som 
mennesker” har premiere 

den 1. september på Bremen 
i København.

De to komikere bebuder-
samtidig, at der ikke kommer 
en ”Klovn 2”-film, men at de 
har andre filmideer i hove-
det. ”Klovn”-filmen, der hav-
de premiere sidste år, blev set 
af over 855.000 mennesker.

- Vi tog til Spanien for at 
udvikle showet, men man 
kan ikke sidde i 10 timer om 
dagen og tænke på det sam-
me. Så vi begyndte at brygge 
på en ny filmidé, siger Casper 
Christensen, der ikke vil ud 
med, hvad filmidéen går ud 
på. (sim+peh)

Casper og Frank i arenaen

■■  Frank Hvam og Casper Christensen tager på turné landet 
rundt. Showet får premiere til efteråret.

Show:� Den legendariske 
CNN-vært Larry King gæ-
ster til september Falconer 
Salen i København med et 
stand-up-show med historier 
fra hans lange liv med celebre 
møder.

I showet ”Larry King: 
Standing Up” giver tv-ikonet 
et humoristisk indblik i alt fra 
opvæksten i Brooklyn til sit 
gennembrud som en af tider-
nes mest anerkendte ameri-
kanske interviewere.

Igennem karrieren er det 
blevet til mange mindevær-
dige interviews. Larry King 
er blevet kysset af Marlon 
Brando, har været i verbal 
infight med Jerry Seinfeld, og 
så var han den første, der in-

terviewede Paris Hilton, efter 
hun forlod fængslet.

77-årige Larry King er 
blevet en institution i ame-
rikansk tv, hvor han tæt på 
hver eneste dag i 25 år har 
fanget millioner af seere med 
det verdenskendte og pris-
vindende tv-program ”Larry 
King Live”.

Det lykkedes også for Lar-
ry King at få en interviewaf-
tale i hus med Frank Sinatra, 
der ellers ikke just var kendt 
for sin villighed til at snakke 
med journalister.

Den 16. december sidste år 
var det tid til den Emmy-vin-
dende værts sidste interview 
på CNN, hvilket altså giver 
tid til at drage på soloturné.

CNN-vært til DaNmark

musik:� 31 dage, 31 sange om 
uigengældt kærlighed og 31 
udgivelser.

Sådan lyder konceptet for 
Moi Caprice-forsangeren 
Michael Møller, der i maj vil 
forsøge at sprænge rammer-
ne for, hvad man traditionelt 
forstår ved en musikudgi-
velse.

Hver eneste dag udgiver 
han en sang fra sit værk ”A 
Month of Unrequited Love”, 
hvor den uigengældte kærlig-

hed i dens mange forskellige 
facetter og udtryksformer 
sættes i fokus. 

På hjemmesiden www.
amonthofunrequitedlove.
com kan man i 31 dage følge 
med i projektet, der er til-
gængelig som gratis down-
load.

31 sange  
på 31 dage

■■  Michael 
Møller, for-
sanger i Moi 
Caprice, giver 
sine sange 
væk i maj.

Hendes værksted er et even-
tyr. Det er stort, og der er højt 
til loftet. Der er opstillet stak-
ke af malerier ved en væg. Der 
hænger store skulpturer, som 
minder om de afrikanske væ-
verfugles reder. 

Midt i det hele står en 
gammel sofa med et herligt 
kludetæppe. Ved et par ar-
bejdsborde er der krukker 
med pensler, æsker med far-

ver. Men også slibemaskiner, 
skuetrækkere og save. Der er 
tuber med maling og spande 
med flydende asfalt. Og en 

udstoppet musvåge fortæller, 
at her lever et menneske, der 
er optaget af natur. 

Hun hedder Maria Bojsen. 

Hun er 30 år, vidunderlig gra-
vid, snart færdig på Det Fyn-
ske Kunstakademi og i gang 
med at finde nye veje i kunst 
og materialer og udtryks-
form. Ud fra ideen om sam-
spil mellem kunst og natur. 
Hun ser intet modsætnings-
forhold mellem det menne-
skeskabte og naturen.

- For mig er kunst ikke no-
get dybt avanceret eller no-
get, der hentes i en drømme-
verden, siger hun. - Jeg henter 
inspirationen i det, der fore-
går lige foran øjnene. På mar-
kerne, i haven, i træerne. Jeg 
har altid været dybt betaget af 
natur og dyr. Nu kan jeg ind-
drage min interesse og sym-
pati for naturen i min kunst, 
i min profession. Det er gode 
livsbetingelser.

Drømmen druknede
Maria Bojsen drømte en gang 
om at blive dyrlæge. At kunne 
hjælpe dyr. Så fandt hun ud 

I værkstedet

Droppede dyrlægen 
og blev kunstner

■■Kunst■er■ikke■en■
drømmeverden,■men■
noget■helt■nærvæ-
rende,■siger■Maria■
Bojsen,■der■inddrager■
sympati■for■naturen■
i■sin■profession■som■
kunstner

■■Maria Bojsen har lavet et 
kunstprojekt på siloerne på 
Kerteminde Havn. 
Foto:■Kim■Rune


