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Anmeldelse. Der var
vid og energi over
Aske Drasbæk Kvin-
tet i Flensborghus -
lidt mere variation i
kompositionerne vil-
le dog ikke være at
fornægte.

FLENSBORG. Selv rela-
tivt ukendte navne kan
trække et solidt jazz-pub-
likum til Flensborghus en
fredag aften.

Det må være, fordi pub-
likum har tillid til arran-
gørernes sans for kvalitets-
navne.

Denne gang var det et
stort set ubeskrevet blad,
der indtog scenen. Aske
Drasbæk Kvintet har godt
nok spillet på Copenhagen
Jazz Festival i år, men har
kun fået sparsom omtale i
Danmark.

Kvintettens repertoire er
primært originalkomposi-
tioner af kapelmesteren,
der selv spiller saxofon. In-
spirationen har Aske Dras-
bæk hentet fra den moder-
ne amerikanske jazzscene.

I Flensborg lagde kvin-
tetten ud med et par kom-
positioner inspireret af
Keith Jarrett, Jan Garba-
rek og Wayne Shorter.
»Dead End« var titlen på
et interessant nummer, som
Aske Drasbæk fortalte,
han havde bøvlet med i
længere tid for hver gang
at havne i en blindgyde -
indtil han mødte en guita-
rist, der fik ham ud af kat-
tepinen. Og det kunne hø-
res - her fik guitaristen Bo
Thymann lov til at komme
på banen.

God ven med sin bas
Bassister har det med at
stå ved deres bas, som om
det er en god ven, de betror
sig til. Claus  Kaarsgaard

(ny i kvintetten efter Co-
penhagen Jazz festival)
smeltede også sammen
med sin bas, så det kunne
ses og høres.

Der var en fantastisk dy-
namik og ikke mindst et
nærvær i trommeslageren
Marc Lohrs (også ny i
kvintetten) spil. Han bar så
at sige numrene igennem.

Lavere tempo
I andet sæt blev tempoet
sat en smule ned, og nogle
gange havde kvintetten
godt kunnet variere mate-
rialet lidt mere. Selv om
hvert nummer for sig stod
stærkt, kom de til at stå
som en smule monotone i
deres sammenhæng. Det
piller dog ikke ved musi-
kernes dygtighed og hel-
hjertede indsats, der kon-
stant var til stede.

Aske Drasbæk foldede
sig flot ud med sin sax-so-
lo i »Modvind«. I »Soft
Singing« var der atter lin-

jer tilbage til Keith Jarrets
og Jan Garbareks 70er-
plader, og »Wrong Direc-
tion« imponerede med et
lille finurligt tema.

Pianisten P.G. Juliusson
spillede med et godt har-
monisk overblik med gode
kontraster og finesser.

Alt sammen meget hel-
støbt med vid og energi -
men som lytter savnede
man nogle gange lidt stør-
re spring i tempo - især ef-
ter pausen.

Koncert med Aske Dras-
bæk Kvintet i Flens-
borghus fredag aften.
Arrangører: Sydsles-
vigsk Forening og Syd-
slesvigs danske Ung-
domsforeninger.

Hans Chr. Davidsen

Jazz med ung energi
Guitaristen Bo Thymann med en kapelmester i bevægelse
i forgrunden.

Bassist Claus Kaarsgaard og Aske Drasbæk på saxofon.
(Fotos: Martina Metzger)

Aske Drasbæk (på saxofon) har samlet en kvintet med nogle af de musikere, han har studeret musik sammen med. Ef-
ter Copenhagen Jazz festival er der sket udskiftninger i rytmesektionen.

Et blik på havet
BREDSTED. Nordfriisk In-
stituut har udsendt sin foto-
kalender for 2008. »Jaring«
hedder kalenderen på moo-
ringer frisisk og betyder
»dette år«. Billedmaterialet fra Nordfrisland er le-
veret af fotodesigneren Ulrich Oberst og har kastet
»en schunk aw e siie« - et blik på søen.

Ulrich Obersts kigger nok ikke på havet med den
samme rutine som mange lokale. Han stammer
nemlig fra Ludwigshafen og blev for første gang fa-
scineret af Vadehavet og marsken, da han i syvende
klasse var på udveksling hos en landmandsfamilie i
Sankt Peter-Ording på Ejdersted.

Kalenderen koster 16,80 euro og kan købes i
Nordfrislands boghandler eller direkte hos Nord-
friisk Instituut. (FlA)

Volbeat til Tønder
TØNDER. Det danske
heavy-band Volbeat
har netop fået en pla-
tin-plade for 30.000
solgte eksemplarer af
albummet »Rock The
Rebel - Metal The De-
vil«. Aldrig tidligere
har et metalalbum
solgt til platin i Dan-
mark.

Samtidig åbner Vol-
beat sin efterårsturne, der den 23. november inklu-
derer en koncert i Tønder Kulturhus. Det er musi-
klubben Noldes Nabo, der inviterer til koncert. Der
er kun 150 billetter tilbage ud af 850 billetter. (FlA)

I Bissens fodspor
SLESVIG. Billedhuggeren
Herman Wilhelm Bissen
(1798-1868) blev født i Sles-
vig.

Faderen var holstener,
mens moderen, Anna Marg-
rethe Dorothea født Elfen-
dehl var fra den dansktalen-
de del af Sønderjylland.

I 1824 fik Herman Wilhelm
Bissen et legat og vandrede
gennem Europa med kurs
mod Venedig og Rom. I Rom
kom Bissen ind hos Bertel
Thorvaldsen, og det blev til
et samarbejde, som varede ti
år, hvor Bissen udførte ar-
bejder, som fik mesterens
signatur.

Bissen besøgte også Sydty-
rol, hvor han lavede et væld af rejseskitser. Jürgen
Hoppmann fra Slesvig har rejst i Bissens fodspor i
Sydtyrol og præsenterer i morgen et lysbilledfore-
drag i Kulturzentrum i Slesvig. Der er gratis ad-
gang til foredraget, som begynder klokken 19.30.

(FlA)

Ska-musik i Kühlhaus
FLENSBORG. Sheeps E Band er Tysklands ældste
ska-band. På fredag kan man høre orkestrets ny re-
pertoire med klassisk reggae-offbeat samt rock- og
popelementer. Sheeps E Band giver koncert i
Kühlhaus i Flensborg med start klokken 21. (FlA)

Lis og Per til Aabenraa
AABENRAA. Søndag den 25. november klokken 14
får Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa besøg af duoen
Lis og Per.

Duoen har stået på næsten alle Danmarks store
scener og har optrådt i både norsk, dansk og tysk tv
flere gange. Lis og Per kan præstere et cd-salg, der
næmer sig halvanden million. De er dog ikke kun
kendte for populærkoncerter, men også kirkekon-
certer. Billetprisen er 50 kroner. (FlA)

Rettelse
FLENSBORG. I artiklen »Norden bliver trukket
længere sydpå« i lørdagsviasen var artiklens sidste
linje ikke kommet med under ombrydningen. I hele
det sidste citat sagde Anette Jensen fra Nordisk In-
formationskontor:

- Jeg sidder meget alene, men har en masse samar-
bejdspartnere både lokalt og fordelt ud over Nor-
den. Jeg havde meget vide rammer, da jeg begyndte
for ti år siden. Det har da ofte også været drøjt at få
det hele banket op rent økonomisk. I sidste ende
kan mit arbejde slet ikke klares uden et netværk.
De sidste tre ord manglede.Vi beklager fejlen.

Den nordiske temadag begynder i øvrigt på lør-
dagklokken 14 i Flensborghus. (FlA)

Jürgen Hopmann.
(Foto: FlA)

Volbeat. (Foto: FlA)

FLENSBORG. Kronikforslag til Flensborg Avis bedes
fremover sendt til mailadressen:
Kronik@flensborg-avis.de.

Her vil man i løbet af kort tid få en bekræftelse på, at
kronikforslaget er modtaget. Da redaktionen hver dag
modtager en meget stor mængde henvendelser, vil der
kunne gå et stykke tid, før man får besked om eventuel

optagelse af kronikken, eller en henvendelse med af-
slag.

Sender man kronikforslaget med almindelig post, må
man påregne en noget længere svartid, end hvis man
sender sit forslag med elektronisk post.

Kulturredaktionen

Ny mailadresse til kronikker


