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10-årige Johanne astrid fra Viborg
får hele Danmark til at rocke med
Houlkær-pigen Johanne Astrid Poulsen imponerede lørdag dommerne og resten af landet i programmet
Danmark Har Talent. Vi mødte hende til en snak om trommer, talent og hårdt arbejde.
TrommeTalenT
eskil lyngsøe

eskil@viborgfolkeblad.dk

Viborg: Bum-tssj, bum-bum,
tssj. Hvis der var lyd på en
avis, ville dette være den mest
larmende og rytmiske artikel, du nogensinde har læst
- eller hørt. For lydniveauet i
Houlkær-stuen er med sikkerhed på den gode side af 100
decibel, når Johanne Astrid
Poulsen slår sig løs på trommesættet.
Den 10-årige Viborg-pige
har det sjovest bag ved tønderne, som hun gerne kalder
det ene af de to trommesæt,
der står i stuen. Det ene sæt er
til jazz og blues, og det andet
er mere til rock, forklarer Johanne Astrid, da folkebladet
møder hende onsdag eftermiddag. Hun er netop kommet hjem fra skole på Viborg
Private Realskole, hvor hun
går i 4. klasse, og hvor hun
efter lørdagens udgave af
Danmark Har Talent på TV 2
er blevet lidt af en kendis.
Og talent, det må man sige,
at hun besidder.
- Når man har talent, så er
det fordi, man er god til noget,
og jeg synes, jeg er lidt god til
at spille trommer, siger hun
tøvende.
Johanne Astrid tager den
store opmærksomhed, som er
kommet i kølvandet på deltagelsen i talentprogrammet, i
stiv arm.
- Jeg har altid fulgt med
i Danmark Har Talent, og
det var bare rigtig sjovt at se
mig selv i fjernsynet, siger
hun.

10-årige Johanne astrid fra Viborg er gået videre fra første runde i danmark Har talent på tV 2, og hendes mål er at nå til finalen. Hun har det sjovest bagved sine
trommer. foto: Morten dueholm
tv-seere, er i program seks af
Danmark Har Talent, som
vises på TV2 den 18. februar.
Her bliver det afgjort, om Johanne Astrid skal gå videre til
programmets liveshows. Den
10-åriges mål er klart.
- Mit mål er at gå videre til
finalen. Jeg tror ikke, jeg vinder, for trommer er ikke et
soloinstrument. Jeg håber, at
folk tænker, at en pige på 10
år fra Viborg kan få hele Danmark til at rocke med, siger
hun.

nogle gange lidt hårdt

Mens både rock- og sambarytmer fylder lydbilledet
i stuen, ser den unge trommeslager koncentreret ned i
trommerne. Hovedet rocker
stille med til de på ingen
måde stille rytmer. Den lyse
hestehale svinger sig i takt
med de mange fills og slag på
lilletrommen. Ind imellem
alt dette har Johanne Astrid
tilmed overskud til at smile til
kameraet.
Hun er allerede en rutineret ung dame, som har spillet
trommer siden hun som seksårig fik et børnetrommesæt
af sine forældre. Indtil hun
blev otte år, spillede hun 20
minutter hver dag, siden steg
øvetiden til en time, og i dag
slår hun sig løs bag tønder-

- Jeg har altid fulgt med i danmark Har talent, og det var bare
rigtig sjovt at se mig selv i fjernsynet, siger Johanne astrid.

familiens to hunde, sally og Carmen, er efterhånden vant til det
høje lydviveau.

ne mindst to timer hver dag.
- Først stod sættet nede i
kælderen, men der fik jeg det
ikke rigtig brugt, men da det
kom op i stuen, brugte jeg det
rigtig meget. Jeg tror, det er
sjovere at være der, hvor de

og jeg kan mærke, at jeg bliver
bedre og bedre.

andre er, siger Johanne Astrid,
som også fortæller, at det ikke
altid er lige sjovt.
- Det er ikke så sjovt at skulle lære en rytme, man ikke
kan, men det er sjovt, når man
så kan den. Jeg giver ikke op,

Hele landet rocker med

Når den hårdtslående pige synes, det er lidt hårdt, er hun
glad for, at hun har forældre,

som støtter hende. Hun fortæller, at faderen, Henrik Bo
Poulsen, blandt andet hjælper
til, hvis rytmen ikke er helt
tight.
Næste
gang,
Johanne
Astrid toner frem for landets

Se video
www.viborgfolkeblad.dk
På vores hjemmeside kan du
høre Johanne spille trommer

