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Alternativ soloaften på VoxHall 
 
Af Peter Sejersen, Ebeltoft 

Mig og moi Caprice 
Historien starter da VoxHall i februar an-
noncerer at moi Caprice gæster Århus d. 
4 april. Moi Caprice er et dansk band der 
spiller en prætentiøs (se bare det lille ”m” 
i navnet) blanding af rock og pop, med 
masser af falset-vokal og storladne gui-
tarstykker. Til trods for at bandet har 
udgivet tre plader, er de ikke rigtig slået 
igennem mainstream-muren, men lever 
en semi-skjult tilværelse i den danske 
musikundergrund. 
 Ikke desto mindre har undertegne-
de kastet sin kærlighed på dem – en kær-
lighed der i den grad føltes gengældt med 
bandets nyeste udspil The Art of Kissing 
Properly fra november sidste år. Alt det 
gode fra de første to plader blev endnu 
bedre, og forsanger Michael Møllers 
stemme havde fået mere dybde og gen-
nemslagskraft. Teksterne er lettere naive, 
men stadigt underligt påtrængende i de-
res kredsen om kærlighedens dualistiske 
karakter – på den ene siden indlysende, 
men på den anden uendelig kompleks. 
 
Skår i glæden 
For at vende tilbage til udgangspunktet, 
måtte jeg til koncert med moi Caprice. 
Socialt anlagt som man nu engang er, 
sørger jeg hurtigt for at overtale en god 
ven til at tage med, og billetterne bestil-
les. Dagen før den store aften aflyser 
bandet til min store skræk ”på grund af 
sygdom”. Heldigvis bliver koncerten flyt-
tet til den 18. april, og efter at have kon-
sulteret kalenderen kan jeg ånde lettet 
op. Desværre melder opvarmningsbandet 
Murder afbud til den nye dato. Næste 
uheld indtræffer cirka en halv time sene-

re, i form af en sms fra min ven, om at 
han ikke kan d. 18. Konklusionen bliver, 
at jeg må til koncert alene. Min entusias-
me er efterhånden skrumpet en del, men 
jeg overbeviser mig selv om, at det nok 
skal gå. Om ikke andet så har man da 
prøvet det med. 
 Den 18. april oprinder, og jeg glæ-
der mig faktisk til at komme til koncert. 
Godt nok er der ingen med mig og heller 
intet opvarmningsband, men det skal ik-
ke stoppe mig fra at få en god oplevelse 
med et af mine yndlingsbands. Stålsat 
bevæger jeg mig derfor ned i kiosken, 
hvor jeg køber seks Top med hjem, som 
én efter én knappes op i selskab med Tv-
avisen og Liebhaverne. Kvart i ni hopper 
jeg på cyklen med kurs mod VoxHall. Her 
viser jeg min billet, afleverer jakken og 
præcis klokken ni står jeg med en stor 
fadøl i hånden klar til koncert.  
 
I selskab med moi Caprice 
Tæppet går fra, og jeg overraskes, da jeg 
ser en langhåret gut med en akustisk 
guitar sætte sig på en stol midt på sce-
nen. Han taler engelsk til os og siger, at 
han hedder Emmett Tinley og skal varme 
op for moi Caprice. Han går i gang og 
overvælder mig med et intenst Damien 
Rice-agtigt musikalsk udtryk. Der er skå-
ret helt ind til benet, og stemme plus gui-
tar er eneste virkemidler. Det er godt, og 
sammenlignet med ingen opvarmning er 
det ligefrem sublimt. Højdepunktet kom-
mer halvvejs i form af en version af Co-
hens ”Hallelujah”, som han dedikerer til 
ofrene for mandagens tragiske massakre 
på Virginia Tech. Efter en halv time run-
der han af efter en fin, lille koncert. Jeg 
henter min anden fadøl og skynder mig 

Hvorfor skal man altid følges ad? Visirs udsendte har nødtvunget un-
dersøgt sagen og været alene til koncert med det danske band moi Ca-
price. Læs reportagen og find ud af hvorvidt det er en god idé. 
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tilbage til mit lille hjørne, hvor jeg kan 
gemme mig fra alle de andre (som selvføl-
gelig har venner med). Jeg når at tænke, 
at jeg skulle have haft kuglepen og blok 
med, så jeg kunne have lignet en anmel-
der. Men så kommer jeg i tanke om øllen 
og hvor svært, det må være at skrive med 
en øl i hånden. Mine filosofiske overvejel-
ser afbrydes dog, da moi Caprice tyve mi-
nutter senere entrerer scenen og uden at 
sige noget begynder at spille. 
 Første nummer er ”The Art of Kis-
sing Properly”, og jeg er solgt. Den pole-
rede, fine lyd fra pladen er blevet mere 
rocket og rå, og forsangeren viser sig at 
synge endnu bedre i virkeligheden. Væk 
er den pæne indpakning fra studiet, og i 
stedet får man den direkte, upolerede 
version af moi Caprice anno 2007. Jeg er 
glad og smiler, og selv mit tonedøve ben 
rocker med. I overlegen stil leverer ban-
det den ene fortræffelige sang efter den 
anden, og også sangene fra de to ældre 
plader får nyt liv med den intense live-
udgave af moi Caprice. Det helt store kli-
maks nås, da de spiller deres største hit 
”To the Lighthouse”. Hvor originalen er 
poppet og drømmende i sit udtryk, er 
live-versionen blevet til en dyster rock-
sang i bedste ’Nick Cave møder Muse-
stil’. Jeg tager (heldigvis) mig selv i at 
hoppe op foran scenen og deltage i fest-
lighederne og smiler i stedet så bredt, at 

jeg får helt ondt i kinderne. Derefter kan 
intet gå galt, og da bandet en fadøls tid 
senere slutter af, er jeg helt i ekstase. På 
vej ud spotter jeg merchandise-boden, 
der har nogle vinyl-udgaver liggende til 
salg. Jeg bukker under for min pladefeti-
chisme og køber moi Caprices andet al-
bum You Can’t Say No Forever på smukt, 
sort vinyl. 
 
Alene men glad 
Moralen med reportagen er, at det fak-
tisk varmt kan anbefales at tage alene til 
koncert. Min oplevelse er, at man bliver 
beruset på en helt fantastisk måde (af 
musikken – med øllene var virkningen 
den sædvanlige). Der er ikke alle de nor-
male snakke-afbrydelser, og man bliver 
derfor mere opmærksom på musikken og 
hele stemningen. Alt i alt blev det en dyr 
aften (billet, gebyr, garderobe, væske, 
plade), men det var alle pengene værd, og 
jeg vil til enhver tid gøre det igen. Den 
væsentligste bet er, at der ikke er nogen 
at dele glæden med – men så kan man jo 
altid skrive en reportage til Visir. 
 
Hør musikken her 
www.myspace.com/emmetttinley 
www.myspace.com/moicaprice 


