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Legesyg musik fra Berlin på Transformator  
 
Det århusianske pladeselskab SOPA står den 21. november bag en berlinsk cocktail med 
legetøjsinstrumenter og trashy sangskrivning på Transformator. 

- Vi har længe gerne ville have Marzipan Marzipan tilbage og spille i Danmark og det er nu endelig 
lykkedes, fortæller Lars Kjær Dideriksen, fra det århusianske pladeselskab Sound Of Perpetual 
Astonishment (SOPA - www.sopa.dk). 
Den italiensk-berlinske musiker kommer fra den tyske hovedstad sammen med duoen Sister Chain 
& Brother John. Aftenens arrangement har fået navnet ”Transformator SOPA Saturday”. 
- Jeg synes, at kunstnerne her udmærker sig ved at have deres helt egen stil og stadig ramme en 
nerve, der på samme tid er både udfordrende og tilgængelig, siger Lars Kjær Dideriksen. 
 
Legetøj og trash fra Berlin 
Marzipan Marzipan er et en-kvinde band bestående af italiensk-berlineren Zelda Panda, der ikke 
blot har vundet fans i sine to hjemlande, Italien og Tyskland, men bl.a. også USA og Danmark. Det 
har hun med sin afdæmpede, sensuelle engelsk-italienske vokal og forunderlige tekster, der 
understøttes af en simpel og legende musik på trommemaskine, elektrisk guitar og 
legetøjskeyboards. 
Marzipan Marzipans første udgivelse på SOPA i 2007 fik flotte anmeldelser. Århus-magasinet 
Geiger skrev, at der ikke var ”nogen undskyldninger for ikke at opdage denne helt unikke og meget 
perspektivrige kunstner nu.” P3’s Det Elektriske Barometer havde hende på hitlisten i tre uger og 
kaldte hende “intens og forførende.” P2 kaldte cd’en ”fremragende” og sagde, at hun har ”sit eget 
personlige og ret sensuelle twist.” Den anerkendte amerikanske radiostation WFMU inviterede 
hende også til at lave en live radiokoncert. 
Web: www.myspace.com/marzipanmarzipan  -  www.sopa.dk/marzipanmarzipan 
Sister Chain & Brother John er en britisk-israelsk duo bosat i Berlin. De trækker på en rock’n’roll-
tradition fremført på en trashet songwritermanér. De har turneret i mange lande, men det er 
allerførste gang, at de spiller i Danmark. 
Web: www.myspace.com/sisterchainbrotherjohn 
Livemusikken suppleres af to DJs: Zelda Panda fra Berlin og Capt. Daydream fra Århus. Aftenen 
er blevet til i samarbejde mellem Transformator (www.transformatorweb.dk) og Sound Of 
Perpetual Astonishment (SOPA). 
 
Fakta: 
Marzipan Marzipan + Sister Chain & Brother John + DJs Zelda Panda & Capt. Daydream 
Transformator – Jernbanegade 9 – Aalborg – Dørene åbner kl. 20:30 - Entré 50 kr. 
 
Til redaktionen: 
Ønskes interviews med kunstnerne eller evt. anden information kan Lars Kjær Dideriksen 
kontaktes på telefon 40 95 64 39 eller e-mail: sound.of.perpetual.astonishment@gmail.com.  
 
Obs! Fotos i højere kvalitet kan downloades fra www.sopa.dk/sopanight 
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