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Signe Svendsen

HVAD MUNDEN ER FULD AF

Christian Alvad

Niels Hausgaard, det hedder vel egentlig ”Hvad hjertet er fuldt af”?
Min manager, Tess Pedersen, havde for travlt, og nu er det for sent at rette på det. Plakaten er lavet.
Kan du leve med det?
Hvis showet står og falder med titlen, så holder det ikke alligevel.
I dit sidste show fortalte du, at Jorden er rund. Var det nyt for dig?
Det gik op for mig, at Jordens form ikke tillader ubegrænset vækst, og vores samfund bygger udelukkende på konstant vækst. Det
var bare det, jeg sagde.
Hentyder du til regeringen?
Nej, det gør jeg næsten aldrig. Den synger jo på sidste vers.
Vores penge bliver mindre og mindre værd dag for dag og ....
Arh, mon ikke nærmere det er alting, der stiger og stiger?
Det kan der måske være noget om.
Hører den slags hjemme i et underholdningsshow i 2009?
Ja.
Hvordan har du det med, at mange opfatter dig som rød?
Det er jo meget smigrende her i Blegfisens århundrede.
Med alderen er det bare svært at leve op til. Fjederen slappes jo.
Er det på grund af din alder, du har Signe Svendsen med?
Vel ta’r Signe lige det værste, men hun er med, fordi hun er et musik-menneske med et enormt potentiale og en terrængående humor,
et rigtigt mandfolk - som man siger.
Chr. Alvad vil jeg ikke rose, han kan selv. Vi har spillet sammen i så mange år, at vi ikke mere behøver at tale sammen - men det gør vi
alligevel.
Hvorfor udgiver du ikke DVDer?
Jeg ser det som en svaghed, at vi vil bevare/indspille/fotografere alting, bare fordi det er muligt. Man skal ikke bevare det, der tilhører øjeblikket. Det gør øjeblikket uinteressant som et køkkenmodul.
Der er ellers mange der gør det.
Der er jo penge i skidtet.
Hvad er humor?
Jeg aner det ikke, og jeg har ikke tillid til dem, der ved det.
Hvem ved det?
Brian Mikkelsen, vil jeg tro.
God turné!

