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ROCII-N ROLL TOREVER

E:r fulles passion formusikken
De er far og søn og så
er de også kollegaer
i bandet Fatting Out.
Clement og Ftemming
Dendenroth nyder at
stå på scenen sam-
men og gtæder sig
tit at det nystartede
bands premierekon-
cert ved kulturnatten

AfAnne Andersen

,."ii :. Der er fire årtier mel-
lem dem, så det lii ild<e nød^
vendigvis i kortene at Clemetrt
og Flemings interesse for
musik skulle udmunde i et fæl-
les projekt. Ikke desto mindre
har gritaristen og den 40 år
)'ngre tromeslager, ftindet
samnen i bandet Falling Out.

"Det vår egentlig slet ikke
meningen at vi skulle spil-
le samen", lyder det fra
lar fleming. "Vi havde en
anden tronmreslager i ban-
det da vi startede for loap et
årsiden, men han blevnødttil
at stoppe, og så spurgte vi Cle-
ment, om han lume afløse el
periode".

'Jeg sprang til forhjælpe, da
jeg tænkte, at det lGme være
sjovt at spille med mjn far og
det er riglig fedt", smiler Cle-
ment som har været bandets
faste tromeslager siden.

Fra barns ben

Flemhg Dedemoth har spil-
let musik det meste af sit liv,
med rigtig mange memesker,
på rigtig mange spillestecler,
og glæden ved at ftembrhge
lyd på et instrument, har han
givet videre td sin søn.

'Jeg fik mit første tromre-
sætdajegvartre årgamrel og
mine forældre brugte lang ticl
på at Iå mig optaget på musik-
skolen, fordi jeg egentlig var
alt for fille, men jeg stårtede
der som 3-årig, og blev også
kaldt Danmarks lmgste [on-
meslager", griner Clement og
fortsætter:

"Når andre bøm gik til
sport, så gik min søster ogjeg
til musik, og cler\iemme slog
og tlonmede man jo på alt
hvad der var. Jeg kan i hvert
fald huske, at jeg havde en
masse tome sæbebeholdere,
jeg brugte", smiler han mens

Både Flemming og Clement er glade for atspille sammen i Falling Out- og de gtæder sig til ot spilte
deres første offentlige koncefitil kulturnotten den 23- ougust.

Bmdet består ud over Flem-
ming Dendmoth og Clement
Dedemoth af Eli Olsen, Frank
Loretrtzen, Jonas Bruutr og
Ame Vinther Nielsen. Og iføl-
ge de to familiemedlemer så
er det på trods afbandets korte
eksistero, en helt speciel ople-
velse at spille i Falling Out

'Jeg har Lrun prøvet at have
den følelse en gang fø1 og det
vari et afde bands,jeg spillede
i, da jeg var helt mg. Vi kon-
kuerer ikke, og det er spisk
der detgårgalt. AIle ervirkelig
lreative, og så er det bare dyg-
tige musikere", fortæiler Flem-
ming stolt.

"Der er aldrig nogensin-
de nogen der hu kastet med
noget, eller er gået og har

Clement Dedenroth vor allerede som 3-årig en hobiI trommesla
ger (Foto: Privot).

Bandet hartidligere på året lejet scenen på Godset for en dag. Der
hor de optaget sig selv for atfinde ud af, hvad der skulle rettes til,
inden de kunne optræde for publikum.

smækket med døren. Vi snak-
ker stille og roligt om thgene",
forsilaer Clement.

Øver hver uge

Bmdet øver smen 1-2 gan-
ge om ugen og den 23. aug$t
skal de for før- sætter vores
ste gang stå på : a . I r. eget præg på
scenen foran et - , :: : musikken".
publikum. Ved Falling Out
den Engelske er så småt
Pub og på Kul- l.lemming Dedenroth, milsll(er beg\Tdt at
tumatten skal lave deres
de vise koldingenseme hvad egne nume, og de kan, sm-
de kan, oghvemde er. men med nume af blandt

"Det er ldart, at mu bliver andre Bob Seger, Bryan Adams,
)ic1t neruøs, men det skal mm Tom Petty og Muk l(nopfler
være", lyder det fta Flemring altså opleves til krltumatten
Dedeuoth. mellem klokken 18-21 i A.L

"Vi henvender os nok pri- Passagen.

han far fortsætter. "Clement
brugte en ketcher som luftgui-
tar, og når vi så spillede Rockin
all over the world, så fik clen en
ordendig tur".

Et fiisted
I dag har Clement skiftet luft-
guitaren ud med homlesæt-
tet mens Reming i bandet
spiller rytrnisk guita. Og det

er, for dem begge, en helt spe-
ciel oplevelse at spille i sme
band.

"Det er stort at spille sam-
men, men det er wært at for-
ldue med ord- Men det er fan-
tastisk, at man kan dele sin
interesse med sin søn", §der
det fia den ældre generation
af Dendemoth'eme.

Et unikt band
"Selvom vi Lrun har spillet sam-
men i bandet i nogle få måne-
der, så kender r.i jo hinan-
den så godt, så jeg ved præ-
cis hvordan min fu han spil-
1er - og onrvendt. Vi er hudløst
ærlige overfor hinanden, og
vi har altid haft et meget tæt
forhold"-

mært til den lidt ældre gene-
ration, men hvis der konmer
folk på 20 år forbi, mens vi
spiller, så trorjeg også helt sik-
kert, at de ville kume lide det.
Vi spiller covemume, men vi
gør det på vores egen måde, og

Fatting Out
Musikken der spilles er rock, blues, iazz country.
Clement er med sine 26 åryngste medlem i bandet mens Remming
er den ældste
Flere af bandmedlemmerne, inktusiv Remming, spilter næsten altid
med solbriller på når de skai optræde


