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Anmeldelse. To numre a hver en
time. Et før pausen og et efter.
Det var en noget usædvanlig
jazzkoncert, Benjamin Koppel &
Kenny Werner Kvartet præsterede
i Flensborghus.

FLENSBORG. Så har man også fået det med. En
jazzkvartet, der går på scenen siger »godaften«,
spiller et nummer på godt en time, siger »så er
der pause«, spiller endnu et nummer på en ti-
mes varighed og siger så »tak for i aften«. Hvad
skulle det ikke blive til, når vi spurgte om et
ekstra nummer?

Her nøjedes Benjamin Koppel & Kenny Wer-
ner Kvartet dog med en halv snes minutter, da
kvartetten onsdag aften gav en - meget usæd-
vanlig - koncert i Flensborghus. Hele første
nummer - og altså identisk med første sæt -
var en fantastisk samtale mellem især Benja-
min Koppels altsax og Kenny Werners lyriske
klaverspil.

Ren mood-jazz med en invitation til fordy-
belse - uden de store og pludselige soli, der

også ville have været en smule malplacerede.
Op og ned og ud og ind - hvor var vi på vej
hen? Hvor blev temaet af? Nu kom det igen,
men Koppel digtede bare videre og trak Kenny
Werner med på tangenterne, og skulle Koppel
have lidt modspil - eller blot kontrast - ja så
nøjedes Werner med at slå tangenterne an
med en enkelt finger. Ikke for at drille, det så
han alt for alvorlig ud til, som han sad der med

sin baskerhue og lignede en fransk kunstmaler.
Det var smukke og ualmindeligt vedkom-

mende improvisationer,  men af og til skulle
man også lige holde ørerne stive for ikke at
falde i staver.

Kenny Werner imponerede med sin karakte-
ristiske elegante klaverbehandling, og der blev
malet stille og af og til melankolske stemnin-
ger. Der var fantastiske dialoger mellem Benja-

min Koppel og Kenny Werner, det var musikin-
strumenter, der talte sammen, og musikere, der
lyttede meget nøje til hver enkelt tone og fra-
sering.

Bravo! blev der råbt fra publikum før pausen.

Egen spillestil
Men vi var sandelig også blevet udfordret, skal
jeg love for. Til gengæld må det nu endelig væ-
re blevet manet i jorden, som det er blevet sagt
om Benjamin Koppel, at han kan spille alle mu-
lige andre - bare ikke sig selv. Hans spillestil var
helt hans egen.

Anden afdeling bød på lidt mere sprudlende
jazz med soli, der dog aldrig blev for domine-
rende. Det er blevet sagt og skrevet tit om Alex
Riel, at han er fantastisk til stede, uden at man
egentlig lægger mærke til ham. Vi gentager
det gerne. Hans fejende flotte trommespil er
elegant kommenterende - fra heftige ture på
bækkenerne til de bløde strøg med whiskers.
Aftenens bassist, svenskeren Thommy Anders-
son, strøg og pizzicerede - knipsede strengene
med fingrene - nogle fantastiske lydbilleder og
var mere end blot en bassist, der var med i en
rytmegruppe.

En helt særlig koncert. Den skal sent blive
glemt.

Benjamin Koppel & Kenny Werner Kvartet i
Flensborghus, onsdag aften. Arrangører:
Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Op og ned og ud og ind 
Det var storladent, men også krævende at lytte til Kenny Waters og Benjamin Koppel, der gik i spændende dialoger på klaver og altsaxofon.

Alex Riel var som altid en fornøjelse at lytte til.

Ugens bedste bøger
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig præsenterer »Ugens
bedste bøger«:

Faglitteratur
• Hanne Risgaard: Hjemmebagt - Korn, mel og bagværk
fra Skærtoft Mølle
• Gitte Løkkegaard: Tine Bryld - et lettere kaotisk ridt

Skønlitteratur
• Charlaine Harris: Død indtil solnedgang
• Sadie Jones: Den udstødte
• Andy McDermott: Jagten på Atlantis
• Sofi Oksanen: Renselse
• Lise Rønnebæk: Godnat

Alle titlerne er nye indkøb og kan lånes på de danske bib-
lioteker i Sydslesvig.

Aflysninger på Landestheater
FLENSBORG. Schleswig-Holsteinisches Landestheater er
blevet ramt af en stribe aflysninger. På grund af sygdom
blandt skuespillerne må forestillingerne »Maria Stuart«
udgå i Flensborg, Slesvig og Rendsborg. Det drejer sig om
forestillingen i Flensborg Teater den 26. februar, i Slesvig
Teater den 5. marts og i Rendsborg Teater den 26. marts.

I stedet for tilbydes tre erstatningsforestillinger i løbet
af forårssæsonen:

Den 3. juni klokken 19 opføres første del af Goethes tra-
gedie »Faust« i Flensborg Teater og den 5. juni i Slesvig
Teater. Begge forestillinger begynder klokken 19. I Rends-
borg teater vises den 22. maj klokken 19.30 skuespillet
»Onkel Wanja« af Anton Tjekhov.

Man kan se mere på hjemmesiden www.sh-landesthea-
ter.de/

(FlA)

Kanoner i stedet for smør
RENDSBORG. »Kanoner i stedet for smør« er overskriften
på en historisk særudstilling, so Museen im Kulturzentrum
i Rendsborg viser fra i morgen.

Udstillingen beskriver den store kontrol, som naziregi-
met indførte på fødevaremarkedet i Tyskland fra 1934 til
Anden Verdenskrigs slutning i 1945. Den dokumenterer
blandt andet, at de fleste tyskere fik nok at spise, indtil
krigsåret 1944, da der indtrådte alvorlig knaphed på flere
områder. Kosten var dog hverken særlig afvekslende eller
indbydende.

I befolkningen var der dog en permanent frygt for, at
fødevareforsyningerne skulle slippe op, og derfor iværk-
satte naziregimet en omfattende propaganda, der skulle
få befolkningen til at spare på maden og samtidig selv
dyrke grøntsager eller have husdyr med henblik på slagt-
ning. Udstillingen varer til den 18. april. (FlA)

Rapværksted
KVÆRN. »Så sig det dog«, lyder
sloganet til et rap- og danse-
værksted på folkehøjskolen på
Skærsbjerg i Angel. 

Værkstedet finder sted fra
den 5. til den 7. februar og
henvender sig til børn fra 8 til
12 år. Der er nærmere oplys-
ninger og tilmelding på
www.scheersberg.de (FlA)


