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I Phil Collins laner sig koncen-
treret fremad fra sin blsde lader-
stol. Bag ham ligger den funklende
bli Lemanss og de snedakkede
bjerge, der udgor Montreuxkon-
certsalens imponerende udsigt.

Den engelske rockstjeme er nem-
lig blevet schweizer. fusagen sidder
ved siden ham - hans 30-irige
hustru, Orianne, som han msdte
for ti ir siden, og som han i dag bor
srmmen med i Diablercts-biergene
med deres lille ssn.

For halvandet ir siden grundlag-
de parret Little Dreams Foundation
- en fond, som stotter unge talent-
spirer inden for kunsten, musikken
og sportens verden. I dag har de
allieret deres sag med den schweizi-
ske urgigant, Swatch. Phil Collins
har designet to ure og tager imod
journalister fta lande som Rusland,
USA og Saudi-Arabien, som er flojet
til de billedsksnne omgivelser til
trods for den alvorlige verdens-
situation.

Msdet i dag handler nemlig om
drsmme. Og dromme er livets
fundament.

"Med urolighederne i verden, er
det isar vigtrgt at fokusere pi noget
positivt og pi at bygge noget for
ftemtiden," siger Phil Collins, som
har det med at lane sig ftemad, nir
han taler til 6n. De mange ir pi
scenen betyder nemlig, at han
praktisk er taget dw pi det ene ore.

Og si er han engageret, da organi-
sationen pi mange mider er et
personligt proiekt, der til daglig
involverer han og hans hustru.

Seriss musiker
Ligesom hans gamle band, Gene-

sis, der var uden de vilde udskef el-
ser, som hsrte til 7Oemes rock'n
rollunivers, har Collins altid varet
den serisse musiker. Miske netop
derfor, har pressen altid varet hird
ved ham.

Eller, som en engelsk kollega
senere bemarker, "si kan tabloid-
pressen lide at bygge stjerner op, for
bagefter at trakke dem ned igen.<
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Modet i Montreux handler om at
bygge drommene op - med tiden og
med htrrdt arbejde.

For Phil Collins vedkommende,
tog hans liv en brat vending, den
dag han fandt ud af, at han kunne
synge.

"Den dag jeg besluttede at gi
solo, forlod jeg ogsi mit sikkerheds-
net. Som trommeslager var f eg altid
i baggrunden. Da jeg begyndte at
synge, stod jeg pludselig foran, helt
alene,u fortaller Phil Collins, som
efter at have debuteret som sanger i
Genesis, da Peter Gabriel pludselig
trak sig, gik planken ud, da han seks
ir senere, i L981, udkom med sit
fsrste album, Face Value.

Solgt millioner af plader
Chancen var vard at tage. Som

solist har Collins solgt millioner af
plader, og han har vundet adskillige
priser, inklusive seks Grammyer og
en Oscar for soundtracket til Tar-

STJERNE - Phil Collins blev kendt
som trommeslager og sanger i
gruppen Genesis, inden en
solokarriere cementerede hans
position som en af verdens bedt
salgende solister.

zan. Han har desuden tient en
stsrre formue. Og den har han nu
besluttet sig for, at skal hjalpe
andre.

"Iirenes lsbhar jeg modtaget
breve fra foraldre, som har fortalt
mig om deres born, og om deres
specielle evner. Nogle ville sende
deres barn til universitetet, men
havde ikke rid til det, og de spurgte,
om ieg kunne hjelpe dem. Og der
findes se utroligt mange talentfulde
unge ude i verden, som ikke har de
okonomiske rammer til at udvikle
deres talent," fortaller han.

"Mange kolleger valger at trakke
sig tilbage, nir de er kommet til et
vist punkt i deres karriere. Men jeg
kan lide at go.re ting, som ikke er
giort for. Jeg tegnede en plakat til
Montreux-festivalen, og jeg spillede
med et bigband, som var nyt for
mig. Nu er jeg i gang med et pro-
jekt, der involverer ure,( siger Phil
Collins, som stir bag den smileylig-
nende fyr, der optrader pi urskri-
verne, hvor viserne forestiller arme,
der holder trommestikker.

"Jeg siger ikke, at det er stor
kunst. Jeg er god til at spille trom-
mer, jeg synger rimeligt godt, og si
kan jeg skrive sange," siger han.

Unge talenter
Fondens 2Zbsrn er ogsi ret gode,

til noget her i livet.
En er en dreng i USA, som er fem,

og som miske bliver den nye Tiger
Woods.

Der er ogsi en skilober, nogle
fodboldspillere, og hibefulde ten-
nisspillere, som blandt andet under-
vises af den franske tennisstjerne,
Yannick Noah, der horer til fondens
i alt 34 gudforaldre. Bomene un-
dervises i deres hjemlande og er
mel lem 4o9L6Fn.

"Planen er at vi skal vokse lang-
somt, si vi ikke mister overblikket.
Men alle kan henvende sig til os,
ved at blot sende en ansogning,<
fortaller Phil Collins, som forelobig
har giet igennem 200 ansogninger
med sine folk. Som overste boss, er
han den, som har det sidste ord i
udvelgelsen, nir det galder musi-
kaspiranteme.
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zan. Han har desuden tient en
stsrre formue. Og den har han nu
besluttet sig for, at skal hialPe
andre.

,'I irenes lsb har ieg modtaget
breve fra forddre, som har fortalt
mig om deres bom, og om deres
specielle evner. Nogle ville sende
deres bam til universitetet, men
havde ikke rid til det, og de sPurge,
om ieg kunne hjalpe dem. Og der
findes si utroligt mange talentfulde
unge ude i verden, som ikke har de
okonomiske rammer til at udvikle
deres talent," fortdler han.

"Mange kolleger velger at trrekke
sig tilbage, nir de er kommet til et
vist punkt i deres karriere. Men ieg
kan-lide atgarcting, som ikke er
giort for. Jeg tegnede en plakat Fl _
Montreux-festivalen, og ieg spillede
med et bigband, som vat nYt for
mig. Nu er ieg i gang med et Pro-
iekt, der involverer ure," siger Phil
Collins, som stir bag den smileylig-
nende fyr, der optrader pA urskri-
verne, hvor viseme forestiller arme,
der holder trommestikker.

"Jeg siger ikke, at det er stor
kunst. Jeg er god til at spille trom- -
mer, ieg slmger rimeligt godt, og si
kan ieg skrive sange,< siger han.

Unge talenter
Fondens ZLbarn er ogsi ret gode,

til noget her i livet.
f,n er en dreng i USA, som er fem,

og som miske bliver den nYe Tiger
Woods.

Der er ogsi en skilober, nogle
fodboldspillere, og hibefulde ten-
nisspillere, som blandt andet under-
vises af den franske tennisstierne,
Yannick Noah, der horer til fondens
i alt 34 gudforaldre. Bsrnene un-
dervises i deres hiemlande og er
mellem 4 og 16 ir.

"Planen er at vi skal vokse lang-
somt, si vi ikke mister overblikket.
Men alle kan henvende sig til os,
ved at blot sende en ansoglring,"
fortaller Phil Collins, som forelobig
har giet igennem 200 ansogninger
medsine folk. Som overste boss, et
han den, som har det sidste ord i
udvelgelsen, nir det galder musi-
kaspiranteme.

>Musikbranchen er en meget ri
branche. Vi ved, at de beslutninger,
vi tager, kan pivirke de unges liv,
hvis de pi et senere tidsPunkt ikke
kan leve op til forventningeme.
Derfor gor vi vores bedste, for at
velge de unge, som vi mener, at har
en fiemtid i branchen. De fleste af
dem, som sender bind til os, bor
holde sig til at synge under bru-
seren, e[er pi karaokebarer, for
deres egen fomojelses skyld. De skal
holde sig langt vak fra branchen, da
de bare vil blive skadet af den," siger
en alvorlig Phil Collins.

nJeg siger ikke, at
det er stor kunst.
Jeg er god til at
spille trommer, jeg
synger rimeligt
godt, og se kan jeg
skrive sange.((

PhilColl ins

akustisk guitar, som modtageret
rungende bifald.

Da bandet til sidst optrader
samlet, er de akkompagneret af en
26-Frrg, irhusiansk keyboardqiller,
som til daglig fungerer som derts
storebror. Han hedderJohan Dal-
gaard og har adresse i Paris, hvor
han i weekenderne spiller med
forskellige bluesnavne. Pi hverdage-
ne er han i Nyon, hvor han arbeider
med Orianne Collins oglDF-ban-
det.

>Little Dreams-fondationm er et
agte eksempel pi filantropi. Phil
Collinsvil give de tingtilbage, sm
han selv fik som bam. Det kan f.ets.
vare svert at skaffe penge tilinstru-
menter, nAr man er musiker, men
med organisationen firbsmene en
hindsrakning, foruden at de flr et
godt kontaktnet," sigerJohan Dal'
gaard, hvis LDF-unger allerede har
spillet under Montreuxfestivalen o1
forskellige steder som oPvarmnin&

Samleobjekter
Det er ikke fsrste gan& at Swad

allierer musik med tid. Jean-Michel
Jane og Brian Eno hsrer til de
kunstnere, som i irenes ldt har
varet med i Swatchlanceringeme
Med Phil Collins Little Dreams
Foundation er der tale om et lang
sigtet projekt. De fsrste to ure er
samlerobiekter, det salges som et
sat i en koncertkuffert, med Phil
Collins seneste single, Wakeup CalL
Foruden at en del af overskuddet ril
gi til Little Dreams-fonden, skal
urene hielpe med at udbrede fon-
dens kendskab.

"Id6en et, at urene Pe h+St slgt
skal kunne fis overalt i verden,"
fortaller Swatch-bossen, Michele
Sofisti.

"Timingen er ogsi god Folk har
ikke lyst til at ksbe nqg€t nyt, nlt
der er krig. Men de urolige tider
giver en ny vardi til urene. Og hvis
man kan hielpe lidt med at ksbe et
ur, er det en god ting-.
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>I en tid med talentkonkurrencer
pa TV, er det ogsi vighgt at sige, at
dette er noget helt andet. Hos os er
der ingen vindere, og ingen tabere.
De unge stir alene, som individer.
De kan forlade os nir som helst, for
vi er ikke deres managers. Vi til-
byder dem blot muligheden for at
realisere deres drsmme,< Ulfoier
han.

Det er ogsi med faderlig stolthed,
at Phil Collins prasenterer LDF
(Little Dreams Foundation)-bandet,
da han senere stir pi StravinskY-
koncertscenen.

>Jeg har spillet, siden ieg varfem,
og hal altid vidst, at ieg ville arbeide
med musikken. De her unger sPiller
10O gange bedre, end jeg giorde i
deres alder," siger han.

Lyset sankes, og tiden skrues
tilbage.

En-Ll-irig, purk - venstrehindet,
ligesom Collihs - giver den P'i
trommer, si taget nasten letter.
Bagefter gir turen til vokaleme, 'ler
ftemfores af to teenagepiger, og sA
kommer to drenge, som sPiller
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