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Once 
 

To mennesker mødes, 
og sød musik opstår  
Af Palle Johansen 
 
Som titlen antyder, er det en ganske simpel 
kærlighedshistorie i Dublin mellem en irsk gademusikant 
- Glen Hasard, der var med i filmen ”The Commitments 
(1991)” som bandets guitarspiller - og en tjekkisk 
indvandret pige - Markéta Irglová. Rammen er musikken. 
Den irske guitarspiller tjener lidt på at spille sine sange 
og hjælper lidt med i sin fars støvsugerværksted; pigen 
forsøger på bedste vis at klare sig i den fremmede by 
med at sælge blomster på fortovet, men hun har set 
gademusikeren og på sin charmerende vis følger hun 
ham og opmuntrer ham i den ellers triste by. Sammen 
skaber de en magi af musisk nærhed. Hvis du nogen 
sinde har følt en bevægelse ved musik, vil du elske 
denne film.  

 
Filmen skrider roligt og langsomt frem i brede klippede forløb, hvor man synker tilbage i stolen og 
nyder handlingens og musikkens varme og ægthed. Ganske uden action! Faktisk er det ikke til at 
forstå, at denne film i stor udstrækning er lavet med simpelt udstyr til en pris på kun 700.000 kr. og 
alligevel fik filmen i sin tid en oscar for den bedste sang - ’Falling Slowly’.  
 
Mødet mellem de to – vi får aldrig navnene! – udvikler sig gennem musikken som en enkel musical. 
Han får kærlig støtte til udvikling af sin musik og sine tekster af hende, ligesom hun supplerer med et 
poetisk akkompagnement – både på klaveret og i den ærlige søgen efter det musikalske udtryk. Det 
er en enkel, men autentisk musikalsk ramme, der skaber gløden i den lille kærlighedshistorie mellem 
de to. Musikken fører dem sammen, og de mærker begge, at de står foran deres store eksistentielle 
valg i hver deres liv. Der, hvor musikken kompromisløst forener de to musikere, vokser samtidig 
kravet om, hvordan livet herefter skal fortsætte. Se filmen og vurdér selv, hvad der er det rigtige at 
gøre! 
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