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Bazaar gik bersærk
Anmeldelse. Tre midal-
drende mænd slap gal-
skaben løs i Flensborg-
hus. Bazaar kan anbefa-
les som et helt lovligt
rusmiddel.

FLENSBORG. Skulle det virke-
lig være de tre mænd, der spiller
sådan noget specielt musik?

De ligner jo blot midaldrende
middelklasseborgere, der betaler
deres skat og aldrig går bersærk
til en julefrokost - eller noget i
den stil.

Men da koncertarrangør Knud
Ramm-Mikkelsen giver scenen
fri, slipper de tre mænd galska-
ben løs.

Flemming Quist Møller dunker
løs, først på congas, så på den
afrikanske darbuka og til sidst
noget så jordnært som trommer.
Ti vilde heste kan ikke stoppe
ham.

Blæse-manden
Peter Bastian (manden der hel-
digvis opgav sit studium i teore-
tisk fysik) ser ud som om, han er
ved at blæse den sidste luft i en
fødselsdagsballon - godt på vej
til at få kinder som en Louis
Armstrong.

Han skifter instrument, som et
barn, der er kommet ind i en le-
getøjsbutik og skal prøve det he-
le: Fagot, klarinet, triangel og
tamburin. Just er man ved at
vænne sig til at være i Tyrkiet, så

låner han lidt fra en hjemlig me-
lodi, man ikke lige kan huske,
hvad hedder, og snor sig videre i
suiteagtige funk-forløb. 

Et fattigt ord
Og Anders Koppel ligner en
mand fra kommunekontoret,
men er i virkeligheden en spræl-
lemand med noder på, der tryk-
ker til blæseorglet, så man sidder
tryllebundet.

25 minutter varer det første
nummer - og så siger de slet ikke
noget, før de går over til den
næste 

Hvorfor være på syre, når man
blot kan lytte til Bazaar? Helt
uden bivirkninger endda. 

Så kommer der endnu et langt
mix af melodiske kompositioner.

Spillesteder som ellers annonce-
rer med jazz, funk eller rock er
nødt til at bruge det fattige ord
»musik«, når Bazaar er på plaka-
ten. For trioens kosmos er mo-
derne jazz og ind imellem en or-
dentlig dosis af Mellemøsten. Så
tager Peter Bastian fusen på os:

- Der er en særlig egn af ver-
den, der har betydet meget for
vor kunstneriske udfoldelse. Vor
inspiration kommer fra en lille
uberørt landsby uden McDo-
nalds, hvor mennesker stadig
bor, som de gjorde for mange
hundrede år siden. Valby - ude
ved Anders Koppel. 

Men man bliver også fascineret
af Flemming Quist Møller, dette
multitalent, der sammen med
sønnen Carl er fader til den dan-

ske tegneseriesucces Jungledyret
Hugo.

Jeg har ikke flere ord. Hvis jeg
havde været amerikaner, ville jeg
have sagt »great«. Men Bazaar er
jo dansk og blot et eksempel på,
hvor megen dejlig vildskab, der
trods alt er tilbage i et velfærds-
samfund.

Var du der ikke, Flensborghus?
Synd - meget synd - for dig. 

Koncert med Bazaar i Flens-
borghus, fredag aften. Arran-
gører: Sydslesvigsk Forening,
Sydslesvigs danske Ungdoms-
foreninger og Dansk Central-
bibliotek.

Hans Chr. Davidsen

Ved hammondorglet sørgede Anders Koppel (nederst til venstre) for en organisk puls og en god portion melodisk raffinement, mens Flemming Quist Møller (nederst til højre) skab-
te farver og fremdrift ved sit sikre valg og behandling af diverse slagtøj. Og så indtog Peter Bastian (i midten) rollen som frontblæseren, der fik åbnet dørene til det store Bazaar-uni-
vers. (Fotos: Lars Salomonsen)

Junglebog på tur
FLENSBORG. Mowgli kom-
mer til Flensborg i januar.
Christian Bergs og Konstan-
tin Weckers musical »Das 
Dschungelbuch« forlader
Temprodrom i Berlin og sen-
des de kommende måneder
på turne i Tyskland.

Den 7. januar opføres musi-
calen i Det tyske Hus, hvor-
fra billetsalget netop er be-
gyndt. (FlA)

Hammershøi i Hamborg
HAMBORG. Hamburger
Kunsthalle viser næste år for
første gang en udstilling med
den danske maler Wilhelm
Hammershøi (1864-1916). Ud-
stillingen arrangeres i samar-
bejde med Statens Museum for
Kunst i København og vises
fra den 22. marts til den 29. ju-
ni.

Udstillingen kommer til at
bestå af billeder fra alle Ham-
mershøis perioder dog med fo-

kus på de billeder, der blev til i
Vilhelm Hammershøis atelier i
København.

Vilhelm Hammershøi male-
de enkle og stilfærdige moti-
ver skildret i neddæmpede og
strengt beherskede farvetoner.
Uden for Danmark er han kun
lidet kendt af eftertiden, selv
om han i sin egen periode ran-
gerede på højde med Maria-
Rilke og Emil Nolde. (FlA)

Bachs Juleoratorium
FLENSBORG. Sankt Nicolai
Chor i Flensborg optræder
søndag den 15. december med
Johann Sebastian Bachs Jule-
oratorium. Det sker i Nikolai-
kirken klokken 17, når kanta-
terne et til tre samt fem er på
koncertprogrammet.

Medvirkende solister er so-
pran Kumiko Kuike-Clasen,
alt Hannah Wighardt, tenor
Niels Giebelhausen og bas
Martin Backhaus. Concerto

Farinelli spiller på historiske
instrumenter, og Michael Ma-
ges har den musikalske ledel-
se.

Billetpriserne svinger fra 12
til 21 euro alt efter placerin-
gen i kirken. Studerende og
skoleelever får tre euro i rabat.
Der er forsalg fra Reisebüro
Nielsen og fra Nikolai-menig-
hedens kontor på Søndertorv.
Rabatbilletter kan kun købes
ved menigheden. (FlA)


