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Kulturtips 
fra Karoline 
Brygmann
Den 32-årige skuespillerinde 
er uddannet fra Odense Skue-
spillerskole, og du har måske set 
hende i TV-serierne ”Bedrag” og ”Mercur”. 
Karoline medvirker i forestillingen Torben 
Toben, som har premiere den 26. januar 
på Teatret ved Sorte Hest.

Jeg læser ...
– Norwegian Wood af Haruki 
Murakami. Jeg var skeptisk 
i starten, fordi jeg vidste, at 
forfatteren skriver i et tempo 
og har en melankoli, som jeg tit 
ikke bryder mig om. Men jeg fik 
bogen i gave og begyndte at 

læse. Og så måtte jeg sluge alle mine fordomme 
om Murakami. Det er virkelig smukt og et helt 
specielt univers, han får skabt. Han har helt klart 
melankolien med sig, men det er på en måde, jeg 
godt kan overskue. Jeg tror endda, jeg kneb en 
lille tåre på et tidspunkt.

Jeg lytter til ...
– Albummet FutureSex/
LoveSounds. Her må jeg stå 
ved min store kærlighed til 
popmusikken og hylde vores 
alle sammens Justin Tim-

berlake. Det er hans andet soloalbum, og det er 
simpelthen så godt. Det har betydet meget for 
mig, og albummet er nærmest ét langt sound-
track over alle de mærkelige ting, jeg fandt på 
og oplevede, dengang det udkom. Ikke alle lige 
smukke og stolte minder, men minder er det jo. 

Jeg ser ...
– Black Mirror, som 
simpelthen er den vildeste 
serie. Hvert afsnit er en ny 

historie, og det foregår altid et sted i fremtiden 
og giver forskellige bud på, hvad den teknologi-
ske udvikling kan ende med at gøre ved os. Det 
er simpelthen det bedste og mest uhyggelige, 
jeg længe har set. Jeg blev fuldstændig revet 
med, og på et tidspunkt var jeg også nødt til at 
holde nogle måneders pause, fordi den påvirke-
de mig for meget. Jeg ved, der er en ny sæson på 
vej, og jeg glæder mig virkelig meget.
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CHA-CHA-CHA
M U S I K  Jeg ved ikke med dig, men VARM musik er lige, hvad jeg har brug 
for nu. Så er det jo heldigt, at man kan sætte Vintage Latino på og rotere i 
hofterne og lade, som om man faktisk kan danse rumba, samba, salsa og tjuhej 
hjemme i køkkenet, uden at nogen ser det. Det er fairtrade-verdensmusiksel-
skabet Putumayo, der har udgivet ”Vintage Latino”, som er en skøn omgang 
sydamerikansk musikalsk nostalgi. Man får følelsen af at befinde sig på en 
svedig tropisk natklub engang i 1950’ernes Argentina, Puerto Rico, Mexico, Co-
lombia – og på Cuba selvfølgelig. Du får nemlig også lige chancen for at nyde et 
par trioer, som optrådte på caféer og bordeller på Cuba i tiden før Fidel Castro.

♥♥♥♥♥                                                                                                                                                  TINE

RACISME 
OG SKYLD
B O G  Den amerikanske forfatter-
inde Jodi Picoults romaner har 
det med at blive bestsellere på 
trods af ganske svære emnevalg. 
Sådan er det også med Det store 
i det små (Cicero), der handler om 
spædbarnsdød, racisme og dybe, 
dystre fordomme og forventnin-
ger, der måske – måske ikke – har 
rod i virkeligheden. Her møder vi 
den erfarne barselssygeplejerske 
Ruth, som af en racistisk far bliver 
bedt om ikke at røre hans nyfød-
te. Ruth er sort, og da barnet dør, 
står hun pludselig anklaget for 
mord. Den idealistiske advokat 
Kennedy tager sagen, og da den 
begynder at rulle, og ikke en ene-
ste detalje er urørt, tegner der sig 
et billede, ingen havde forventet. 
Dette er en stærk og barsk bog 
fortalt uden unødigt drama, men 
roligt og på hovedpersonernes 
præmisser. En stærk læseople-
velse, der giver mening. Udkom-
mer i denne uge.

♥♥♥♥♥ JULIA

LYT TIL:
”Cha Cha Cha 

Para Ti” 


