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Tim Christensen spiller gratis
Der er dømt fællessang til hits som ‘Kom tilbage nu’ og ‘Right Next
to the Right One’, når Danseorkestret og Tim Christensen giver
gratis koncert på Frederiksberg på lørdag. Danseorkestret går på
scenen på Solbjerg Plads klokken 20, mens Tim Christensen
stemmer guitaren og går i gang klokken 22.
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Namedropping
Lohan tilbage til eks’en
Der er noget, der tyder på, at
Lindsay Lohan og eks’en
Samantha Ronson har
fundet sammen igen. Den
rødhårede skuespillerinde
skrev forleden på Twitter, at
hun var sammen med sin
‘yndlings-yndling’ i London,
og at hun ‘måske’ havde
gode nyheder – samtidig
med at de to tidligere kærester blev set i en lufthavn i
den engelske hovedstad.

Madonna får sin Mercy

Publikum jubler på Ideal Bar i København, da en af dagens policy slammere bemærker: »I dag kan alle 16-årige køre på knallert ned til valgurnen, drikke sig stive og
dyrke sex i stemmeboksen. Men de kan ikke stemme.«
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Policy slam handler om at have
holdninger uden at lyde som en
1. maj-tale. MetroXpress har været
med på en lytter på Ideal Bar, hvor
seks ‘slammere’ dyster om både
dommere og publikums gunst
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En taler er gået på stolen ...

... eller rettere på ølkassen, for at slamme sin politik på bordet.

POLITIK
– på den sjove måde
Reportage
POLITISK. Der er Tiger-øl og
cola på bordene, trængsel i
baren og en forventningsfuld summen blandt gæsterne på Ideal Bar. Men lokalet
på Vesterbro i København
lægger ikke gulv til dj, dans
og flirteri denne onsdag
aften. I stedet er seks unge
mennesker mødt op for at
tale om noget så ufestligt
som politik.
»I dag kan alle 16-årige
køre på knallert ned til valgurnen, drikke sig stive og
dyrke sex i stemmeboksen.
Men de kan ikke stemme,«
siger 24-årige Martin Justesen fra den omvendte ølkasse, der i dagens anledning
er blevet til et podium.
Hans pointe er, at valgretsalderen bør sættes ned
til 16 år, og kommentaren
om sex i stemmeboksen
giver ham aftenens første
grin fra publikum.
Martin Justesen er en af
de seks deltagere i aftenens
policy slam – et koncept,

der er inspireret af poetry
slam, hvor digtere kæmper
om publikums gunst med
lyrik. I policy slam har politik afløst poesi.
Aftenens tema er ‘Hvordan får du indflydelse’, og
ud fra det tema skal hver
deltager tale i fire minutter.
Uden at lyde som et partiprogram eller en 1. maj-tale.
Det trækker nemlig ned
blandt de to dommere, som
denne aften er direktør og
tidligere politisk kommentator Lotte Hansen og filosof Vincent F. Hendricks.
I bedste ‘X-Factor’-stil er
de to placeret bag et dommerbord og vurderer køligt
de unges præstationer.

Policy slam
• Der er policy slam i aften
klokken 19 på Ideal Bar, Enghavevej 40 på Vesterbro i
København. Entré er gratis.
• Dommerne er i aften journalist Martin Krasnik og domprovst Anders Gadegaard.

»Holdninger er ligesom
røvhuller. Alle har et. Hvorfor skal vi høre din holdning,« spørger Vincent F.
Hendricks en af talerne, da
hun har leveret sin fire minutters lange svada.
Tonen er direkte, men det
er en del af charmen, ser
publikum ud til at synes.
Ved et af de forreste borde
mellem ølflasker og medbragt sushi sidder Grith
Strøbæk og Signe Agersnap,
begge 24 år og studerende.
»Det er anden gang, vi er
her, for første gang var så
stor en succes, at vi var nødt
til at komme igen,« forklarer de.
»Jeg havde ikke så store
forventninger, men blev
vildt overrasket over en
taler, som havde en total
modsat politisk holdning
end mig, men som jeg alligevel syntes var fascinerede
at lytte til. Jeg var helt høj,
da jeg gik hjem,« siger Signe
Agersnap.
MARIA LÜTZEN
ml@metroxpress.dk

Alt ser nu ud til, at Madonna
alligevel får lov til at adoptere
treårige Mercy fra Malawi. To
af de tre dommere, der leder
appelsagen, har allerede givet deres samtykke, og ifølge
en kilde er den tredje helt
enig med sine kolleger i, at
adoptionen skal gå igennem.
Den endelige dom
skulle falde på søndag i
Malawis
højesteret.

Efron og Cowell går
i Travoltas fodspor
‘American Idol’dommeren
Simon Cowell
har købt rettighederne til at
lave en remake
af 70’er-filmen ‘Saturday Night
Fever’. Men det bliver ikke
John Travolta, der skal få
dansegulvet til at gynge i
filmen. Den
barske brite har
linet teen-idolet
Zac Efron op til
rollen som Tony
Manero.

Winslet er træt af sig selv
Kate Winslet var aftenens
dronning ved samtlige årets
filmpris-uddelinger, hvor hun
gaflede statuetter på stribe.
Så hun kan godt forstå, hvis nogen ikke
orker at glo på hende
mere. »Jeg er træt af
at se på mig selv, og
det kunne jeg forestille mig, alle
andre også er,
så nu er det
vist på tide,
jeg tager en
lang ferie,«
griner hun.
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