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Den høje tenor-tone holdes,
som var det én af De tre Te-
norer, der sang over anlægget
hos Anne Marie Meyer i Al-
bjerg ved Oure.

Det er det ikke, men en af
de velsyngende herrer i ope-
ra-pop-kvartetten ”Il Divo”.

Hos Anne Marie Meyer
har de fire klassiske sangere
alle hovedparti. Siden Anne
Marie Meyer blev fan, har
plakater, programmer, cd’er
og kalendere fra hele verden
præget hendes lille hus på
hjørnet i Albjerg.

Den bærbare computer
står tændt for fanside og ikke
mindst hendes egen facebook
profil. Profilen prydes af et
kæmpe foto af hende og en

AnneMarieerEl

DrømmenomatseAustralienogencdmedopera-pop-kvartetten IlDivovarbegyndelsenpåenhelny livsstil forAnne
MarieMeyer iOure.Ligesomenglobal fanskarerejserhuntilkoncertermedkvartettenverdenrundt.Dethargivetet
netværkafvennerogrejseoplevelser. Foto:KatrineBecherDamkjær.
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”Når kvinder danser sam-
men, så er det jo kun fordi,
de vil udstille sig selv for at
få lokket en dansepartner
ud på gulvet...” konstaterede
en ven af hankøn selvsikkert
- til min store bestyrtelse og
skamfulde forfærdelse.

Efter at have tilbragt mel-
lem 30 og 40 år på dansegul-
vet - fortrinsvis alene, fordi
dansen er et anliggende alene
mellem mig og musikken -
opdager jeg således, hvordan
min dans er blevet opfattet:
Som en jammerlig gøren kur.
Som en kommunikations-
form uden modtager. Som en
mislykket parringsdans.

Så det er på høje tid at gøre
op med en mandschauvini-
stisk kategorisering af dan-
sende kvinder og udbrede
budskabet: Kvinder danser,
fordi vi kan lide at danse.
Kvinder danser, fordi musik-
ken taler til os, fordi vi ikke
kan sidde stille, fordi vi nyder
at lade os henføre af rytme og
bevægelse.

Hvis vi vil danse med en
mandlig partner, byder vi selv
op. Og hvis de siger nej, dan-
ser vi alligevel.

Den kan de så tænke lidt
over, mændene, som kun
nødtvungent rejser sig fra
festbordet for at inklinere -
og som i øvrigt aldrig kunne
forestille sig hverken at danse
alene eller at danse med en
anden mand.

Jeg forstår, at det i vores
civilisation kan virke lettere
pinligt, når kvinder over en
vis alder - lad os sige 40, selv-

Kvinder danser alene
- fordi vi kan lide det.

Ikke fordi vi venter på
en dansepartner

om det heldigvis hele tiden
rykker sig mod pensionen og
graven - danser alene. Især
hvis vi foretrækker fri dans
fremfor en ubehjælpsom
to-frem-og-én-tilbage, der
oftest er den eneste danse-
version, mænd har at byde på
- dog i visse festlige tilfælde
suppleret med en drejning
til højre ud under herrens
arm og tilbage igen. Igen. Og
igen.

Muligvis stemmer disse
dansetrin overens med en
discountversion af danse-
gulvs-klassikeren ”Pas på
den knaldrøde gummibåd”,
men ellers ikke til meget
andet. At danse til Doors, til
Queen, til Malk de Koijn el-
ler til nyere musik fordrer en
anden indlevelse end de fan-
tasiforladte selskabstrin. Selv
popmusikken har en energi,
der kalder på andet og mere,
mens musik beregnet til stan-
darddanse som engelsk vals,
quickstep, eller cha-cha-cha
kræver en partner, der både
kan danse og forstår at føre -
og hvor er de henne?

Blandt andet derfor elsker
jeg mine mandage med fri
dans: 8-13 kvinder (!) mødes
og danser alle de forbudte
trin, uden nogen kigger og
griner. Vi danser alene, og vi
bestemmer selv!

Deforbudte
dansetrin

Enfejendevalserskønatdanse -hvispartnerenforstårat
danseogføre.Ellers foretrækkerdeflesteatdansealene.

passion
Opera-pop-kvartetten Il Divo har damer

og divaer fra hele verden i sit
verdensturné -kølvand.

De fire velsyngende herrer har åbnet hele
verden for sydfynske Anne Marie Meyer,

der lige nu har besøg af Il Divofans fra
Afrika, Japan og England

bejder og fængselsbetjent er
blandt hundredevis af damer
og meget færre herrer i alde-
ren 20 til 80 år, som følger i
turnéernes kølvand.

- De seneste tre år har jeg
hvert år besøgt ca. 15 lande,
arrangeret Il Divofest for 100
fans i Dublin, besøgt fans
verden rundt og selv haft
gang i gæsteværelserne her
på Albjergvej. Leget turist-
guide for fans på genvisit fra
Japan, Afrika, England, Ir-
land, Brasilien og Tyrkiet.

Anne Marie Meyer gør en
pause.

Venner over hele verden
- Hvis jeg fik dét fortalt, ville
jeg nok synes, det lød lidt

medfan, japanske Tamaki. De
nydelige damer står smukt
garneret af kvartetten.

Efter Anne Marie Meyer,
53 år, har lagt et varieret ar-

bejdsliv bag sig, har hun tid
til at rejse jorden rundt, hvor
de fire giver koncerter, og
hun er ikke alene.

Den tidligere turistmedar-
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➤ Il Divo�erenmultinational vokalgruppe,
somsyngeren fusionafopera,musical og
pop-musik.Det vardenengelske talentspej-
der SimonCowell, somogsåopdagede
Westlife, derfikøre fordefire store stemmer
ogsammensattegruppen, derdaogsåhar
base i London.
➤ Il Divo�erfleregangeo�måretpå turné
verden rundt.
➤Defiremandligedivaererden spanske
barytonCarlosMarin, denamerikanske tenor
DavidMiller, den schweiziske tenorUrsBüh-
ler og franskeSebastién Izambard.Allefire
havdeen sangkarriere, dadeblev tilbudt at
blive kvartet.
➤

IlDivo-album
➤ Sidengruppenblevdannet i 2001, har vo-
kalgruppen fra2004udgivet10album.
➤ Dekendtesteer ” IlDivo”, ” Encore”, ”
Siempre”, ” TheChristmasCollection, ” The
Promise”og ”AnEveningwith IlDivo, live in
Barcelona”.
➤Deer so�lgt verdeno�ver i 28millionerek-
semplarer. VedClassicBritAward2011fik
kvartettenprisen som”Artist of theDeca-
de”.

blå bog

Divo-diva

HeleAnneMarieMeyershjemerfyldtmed
souvenirsogminderfrahendes IlDivo-rejser.
Foto:KatrineBecherDamkjær.

AfMarianneKjær
makj@faa.dk

➤ Kvinder især,� i hundre-
devis overhele verden
følger vokalkvartetten
IlDivopå turné rundt til
verdenskoncertsale. I sid-
steogdenneuge synger
kvartetten iGdansk, Polen
samtde tyskebyerBerlin
ogCologne.
➤Vo�r fynske fan,�Anne
MarieMeyer sidder26.
marts kl. 20på første ræk-
ke i ForumHorsens, når
defire stemmer sammen
meddenwalisiskemezzo-
sopranKathrine Jenkins
giver koncert iDanmark.
Hunvarogsåblandtpub-
likum iBerlinogharher i
foråret koncerter til gode
i Frankfurt, Leipzig, Lon-
donogDublin. Vedkon-
certernemødeshunmed
forskellige fans.Globalt
inviterer fanshinanden til
at bohoshinandenom-
kringkoncerterne. Påden
måde fårdeoplevethele
verden.AnneMarieMeyer
har ligenubesøg fra Syd-
afrika, JapanogEngland.

skørt, siger hun med slet
skjult humor.

-Men ligeså vigtigt som
koncerterne er det kæmpe
globale netværk, jeg har
fået, siger hun, der også be-
nytter sine rejser til at tage
Svendborg-familien med til
udlandet.

- Da jeg var i New York,
hvor min fætter bor, invite-
rede jeg min bror med. Han
slap for koncert, men vi fik
et skønt familietræf ud af
det. Familien kan ligeså godt
vænne sig til Il Divo-sound,
for de får alle de nyeste cd’er
til jul, griner Anne Marie Me-
yer, der for få år siden aldrig
havde hørt om den spanske
baryton Carlos Marin og de

tre tenorer fra USA, Schweiz
og Frankrig, David Miller,
Urs Bühler og Sebastién
Izambard.

- Har du nu en yndlings-
Divo?

- Nej, for det er de fire
sammen, som giver den helt
fantastiske klang, siger Anne
Marie Meyer, der en dag fik
en cd med kvartetten foræret.

Alene i Beirut vednat
- Jeg syntes godt om kvartet
og repertoire. Så læste jeg på
nettet, at de skulle give den
næste koncert på det olympi-
ske stadion i Sydney, Austra-
lien. Jeg havde aldrig set
Australien, men længe haft
lyst til det. Jeg slog to fluer

med ét smæk og fik en kæm-
pedrøm opfyldt. Jeg var solgt,
og tænkte, at den koncertop-
levelse måtte jeg have igen,
griner Anne Marie Meyer.

Næste koncert var i Beirut!
- Selv om jeg ikke er så let

at skræmme, så stod jeg lige
pludselig i den mørke arabi-
ske nat i en storby i Libanon.
Jeg havde over nettet aftalt
med en fan fra Texas, at vi
skulle mødes og dele værelse
på et lille hostel for at spare
penge. Det viste sig at være et
forfærdeligt sted med mug på
væggene. Desuden var min
room-mate manisk og ikke
rar. Det var til gengæld kon-
certen i bjergene næste dag,
hvor jeg mødte Lance og Ju-

lie fra Sydafrika og japanske
Tamaki.

- Nu er det blevet en livs-
form. Jeg går for tiden til
spansk og tysk for at blive
bedre til at snakke med mine
venner ude i verden. Penge-
ne? Huset og ny bil må vente!

Anne Marie Meyer er lige
kommet hjem fra koncerter
samt et tur til Vietnam.

-Vietnam var ren ferie,
men nu er jeg klar til gæster,
selv at være gæst og sidde på
første række til flere koncer-
ter.

Fansmedpli o�gmo�ral
- Jeg har mange gange til-
fældigt boet på samme hotel
som Il Divo, men nu skal du

ikke tro, at vi fans kaster os
skrigende over dem for auto-
grafer og fotos. De skal have
lov at spise i fred, men det
hænder, de selv kommer over
og hilser, siger Anne Marie
Meyer, der glæder sig til at
være fanvært inden koncer-
ten i Horsens.

-Jeg føler, jeg som dengang
i rejsebranchen viser Fyn
frem for hele verden, siger
hun.

fakta


