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Sydfyn: Hvis videoen Sydfyn
Style ikke allerede er berømt,
så bliver den det nu.

For showet Zulu Awards
har en vis størrelse.

- Det er en af vores største
succeser, og vi forventer at
have godt 200.000 seere. Og
så bliver det jo genudsendt på
vores hovedkanal, TV2, siger
TV2 Zulus kanalchef, Sune
Roland.

Mange har gennem tiden
plagieret den koreanske pop-
stjerne Psys nummer, Gang-
nam Style, fortæller han.

- Men den med borgme-
strene fra Sydfyn er den mest
opfindsomme og den sjove-
ste, siger kanalchefen.

Prisen hedder ”Det vi alle-
sammen grinte af”, og der er
flere berømtheder blandt de
sydfynske borgmestres kon-
kurrenter.

Den tidligere fodboldspil-
ler Allan Simonsen er nomi-
neret for sine klodsede trin i
programmet Vild med Dans,
mens Bubber har sneget sig
med ved at spise en meget
stærk chili sammen med Chili
Klaus.

Komikerne Amin Jensen
og Nikolaj Stokholm har kys-
set på scenen, hvilket også har
sikret dem en nominering, og
endelig er der konkurrence
fra Ivan Tønder, som med sin
blokfløjtefortolkning af num-
meret Get Lucky er kommet
igennem nåleøjet.

Alle de nominerede vil bli-
ve inviteret med til showet,
som bliver vist den 3. april,
oplyser Sune Roland.

Udtil
tusinder
afseere

Filmenmeddedansende
sydfynske borgmestre blev
verdenskendt på få timer, da
videoen den 10. april sidste år
havnede på youtube.
138.000 såfilmenallerede den
første dag, og da den imaj blev
fjernet af UniversalMusic, var
den set af flere end 282.000.
Musikvideoenblevproduceret
til et iværksætterseminar - ar-
rangeret af Fremtidsfabrikken.
Påfilmendanserog synger de
fire borgmestre fra Langeland,
Svendborg,Ærø og Faaborg-
Midtfyn tilmusikken fra ”Gang-
namStyle” - et hit fra den syd-
koreaneren Psy.
Nuerfilmendomineret til en
Zulu Award i kategorien, ”Det vi
alle sammen grinte af...” Zulu
Award-showet afholdes i Østre
Gasværk den 3. april og sendes
for første gang direkte på TV2
Zulu.

SydfynStyle

-Haha, jegkanslet ikke stoppe
med at grine. Ærøs tidligere
borgmester, Karsten Landro
(K), kunne næsten ikke styre
sig, da avisen i går overbragte
nyheden om, at de sydfynske
borgmestre er domineret til
”årets grin” ved Zulu Award.
Også hans kolleger griner
også af nomineringen.

Borgmestre
griner endnu

Hans
Jørgensen
(S),Faaborg-
Midtfyn:Jeg
erglad for, at
der ernogen,
der kan tage
dether fra

den sjove side, ogderfor er jeg
ogsåglad fordomineringen.
Og så tror jeg faktiskogså, at
budskabetmedfilmenergået
hjem:At vi skal turdegøreno-
get andet enddet forventede.

Curt
Sørensen(S),
Svendborg:
Jeghørte til
dem,dersyn-
tes,atfilmen
varsjovtog
festligt, og

vikomfaktiskudmedvores
budskab.Vifikblandtandet10
minutter idenbedstesendetid
påGo’aftenDanmarktilat for-
tælleomiværksætteriogalt
det, vi ergodetilpåSydfyn.

Karsten
Landro(K),
Ærø:Jeg tro-
ede,detvar
overstået,
menkan ikke
andetend
grineafdet.

Jeg tror, jegstemmerpåAllan
Simonsen, for jegsynes,det
var frisktatgå indpåetom-
råde,hvorhanvarhjælpeløs.
Detvarviogså,men jegkanda
ikkestemmepåmig selv?

Bjarne
Nielsen(V),
Langeland:
Hvadsiger
du?Er vi no-
mineret ... ha-
haha!Det er
jo fantastisk,

at vi endnuengang fårmu-
lighed for at vise os fremsom
nogen, der ikkebare sidderpå
et kontor i jakkeog slips.Den
slagsomtale kanvi slet ikke
fånokaf, sådet glædermig.

■Den tidligereSvendborg-borgmester, Curt Sørensen, skal dystemodblandt andreAllanSimonsen,BubberogChili Klaus i kampenomårets bedstegrin.

Sydfyn:Historien om videoen
Sydfyn Style er slet ikke fær-
dig endnu.

Næsten 11 måneder efter
præsentationen af videoen,
i hvilken de fire sydfynske
borgmestre danser og syn-
ger og ikke er gode til nogen
af delene, er den nomineret
til prisen ”Det vi allesammen

grinte af” ved det årlige show
Zulu Awards på TV2 Zulu.

Her skal den konkurrere
med blandt andre det Vild
med Dans-deltagende fod-
boldkoryfæ Allan Simonsen
og den chilispisende og der-
for voldsomt utilpasse Bub-
ber. Nomineringen blev of-
fentliggjort i går.

Vild jubel
En nyhed, som bliver vel
modtaget af projektleder
Susanne Linnet Aagaard fra
Fremtidsfabrikken, som fik
dansevideoen lavet til en kon-
ference for iværksættere.

- Der er vild jubel her,
vi kan slet ikke få armene
højt nok op, lyder det fra

Susanne Linnet Aagaard.
Også hos Desireé Ulrich,

som ejer Bandit Productions
og har produceret videoen, er
der glæde.

- Det fortæller bare, at vi-
deoen er pissesjov, og at den
er kommet i liga med de
store, siger hun om videoen,
som ikke er helt fri for at være
kontroversiel.

Brudpåophavsretten
Ikke bare er den blevet be-
skyldt for at udstille Sydfyn
som et område, der primært
er beboet af landsbytosser -
den har også ført til et krav fra
pladeselskabet Universal Re-
cords, som har rettighederne
til sangen Gangnam Style.

Nogen løsning på sagen er
der endnu ikke kommet, hvil-
ket altså ikke forhindrer de to
aktører i at glæde sig.

- Det havde selvfølgelig væ-
ret rart, hvis der havde været
en afklaring. Men vi vil gerne
have, at filmen får et langt liv,
og det gør den jo nu. Så nu
håber jeg bare, at rigtig man-
ge sydfynboer bakker op og
stemmer på sangen, siger Su-
sanne Linnet Aagaard.

Til grin igen
Ikke alle glæder sig dog.
Dansk Folkepartis Mads Fre-
deløkke er en af de hårdeste
kritikere af borgmestrenes
dansefilm, og han krummer
stadig tæer.

- Åh nej, så skal vi være til
grin engang til på landsdæk-
kende tv, siger Fredeløkke,
der håber, at Bubber løber
med prisen.

- Men er det ikke også pinligt?
- Jo, men Bubber er ikke en

offentlig myndighed. Det er
o.k. at have det sjovt, men det
er ikke i orden at gøre en hel
egn til grin og da slet ikke for
offentlige midler, siger Mads
Fredeløkke.

Nomineret til årets grin
■Den omstridte
dansevideo Sydfyn
Style skal kæmpe mod
Allan Simonsen og
Bubber ved TV2 Zulus
direkte tv-awardshow
i Østre Gasværk
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