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Koncert. Christian Sø-
gaard Trio bragte det mu-
sikalske forår til både
Vanderup og Vesterland-
Kejtum Danske Skole.

VANDERUP/VESTERLAND. Den tyske
radiostation N-Joy kører et projekt
som kaldes for »Geheimkoncert«,
hemmelig koncert. Det er koncertaf-
tener, hvor kunstnerne spiller meget

unikke, små og intime steder. Indtil
kort før koncerternes begyndelse ved
ingen, hvor de holdes, der sælges
kun få billetter, og tilskuerne er me-
get tæt på musikerne.

Sådan var det også, da Christian
Søgaard Trio holdt cafe-koncertaften
i Vanderup torsdag aften. Ganske
vist var spillestedet, den danske sko-
le, kendt på forhånd, men intimt var
det i hvert fald. Borde og stole var
sat op umiddelbart foran musikerne,
og de godt 25 tilskuere var så tæt
på, som de nu kunne være. Rødvin
og stearinlys på bordene understre-

gede den hyggelige atmosfære.  
Det gjorde Christian Søgaard (har-

monika og vokal), Jens Holgersen
(kontrabas) og Morten Nordal (akus-
tisk guitar) også med deres musik. 

Kom med lidt forår
- Vi vil bringe lidt forår hertil, sagde
Christian Søgaard. Til trods for kul-
den udenfor lykkedes det for bandet
med en munter kombination af jazz,
viser og spillemandsmusik. De glade
ansigter blandt gæsterne var et ty-
deligt bevis på det.

- Jeg er uddannet organist og har

læst sammen med Ture Pejtersen,
fortalte Christian Søgaard.

- Vi har arbejdet på det i fem år,
og endelig lykkedes det for os at
komme herned for at spille, tilføjede
han og takkede Ture Pejtersen fra
koncertudvalg under Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger. Han var
også blandt tilskuerne og havde
hjulpet med at organisere koncerten.

Christian Søgaard fortalte des-
uden, at hans forældre har gået på
Duborg-Skolen og at han tidligere
ofte har besøgt Sydslesvig.

Det var altså på tide, at han sam-

men med sit band også kom hertil
for at holde koncerter. Christian Sø-
gaard Trio spillede fredag aften nem-
lig også på Sild, på Vesterland-Kej-
tum Danske Skole. 

Koncert med Christian Søgaard
Trio; Vanderup Danske Skole; Ar-
rangør Sydslesvigsk Forening og
Sydslesvig danske Ungdomsfor-
eninger.

Ruwen Möller
rm@fla.de

Intim
koncert-
oplevelse

Til venstre er det Jens Holger-
sen på kontrabas og på bille-
det i øverste venstre hjørne
ses Morten Nordal på 
akustisk guitar.

Kapelmester Christian Søgaard på harmonika har kontakter til
Sydslesvig. I fem år har det skullet være, og nu lykkedes det.
Hans trio gav koncerter i på Sild og i Vanderup, hvor billedet her
stammer fra.
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Anmeldelse. Jesper Lohmann
kommer med en interessant 
maskulin ensomhed i »Ned med
alting, op med humøret«. Aldeles
usentimentalt og så hudnært, at
man nogle gang tror, han tager
en stor del af sin egen person
med i rollen.

SLESVIG. Hvad kommer først: Ensomhed eller
melankoli?

Spørger Jesper Lohmann elegant underspillet
i »Ned med alting – op med humøret« - en syv
år gammel kabaret, som Café Liva fra Nyhavn i
København nu drager land og rige rundt med.
Og det kan den sagtens klare.

Lørdag aften kom Jesper Lohmann til Kasino
i Slesvig, og mand, sted og genre passede til
hinanden: Den lidt jazzede melankolske herre i
intime omgivelser i Kasino i den type teater,
der vandt frem for over 100 år siden. Scenen er
lille, i hjørnet er en bar, man sidder ved runde
borde, og belysningen er intim.

Jesper Lohmann mindedes den gamle ko-
miker Kjeld Petersen med maner – det var bare
ikke som komiker. Nok kunne Kjeld Petersen
være være crazy, fandenivoldsk og hidsig på
den sjove måde – især i selskab med Dirch Pas-
ser. 

Men som mange andre komikere havde han
også den anden side: Den alvorlige maske, den
sårbare side og evnen til at synge den stille ef-
tertænksomme vise.

Sparsom succes
Jesper Lohmann minder ikke meget om Kjeld
Petersen. Han er heller ikke udpræget komisk,
men morsom på sin egen måde, og det er frem
for teksterne, der får nyt liv i »Ned med alting
– op med humøret«. Universet er 1940erne og
1950erne, og for søren, hvor kunne de skrive

tekster dengang. Om de så hed Per Guldbrand-
sen eller Arvid Müller. Sunget af en mand, der
ser godt ud, men som ikke selv mener, han er
specielt køn. Manden, der ikke har den store

succes i byen, i karrieren eller med kvinderne.
Jesper Lohmann synger tjekket om det at

være utjekket. En mand sidst i 40erne er u-
lasteligt klædt, men kan bare ikke ramme

stumtjeneren med hatten – hvad der dog lyk-
kes akkompagnatøren Bjarne Sahl efter pau-
sen. Er det en blanding af en midlife-crisis,
50ernes mangelsamfund eller en tidlig tragik-
komisk udgave af punk-forfatternes glamour-
kritik? I hvert fald sidder man og leder efter
forfattere, der kan og tør skrive sådan i dag,
hvor det er fuld fart frem uden at se sig tilba-
ge.

Usentimentalt
Det komiske element ligger dog hele tiden un-
der resignationen: »Jeg har altid villet spille
Hamlet og trompet – på samme tid«, synger –
eller nærmest taler – Jesper Lohmann i kontor-
mandsstil og med en dejlig tør charme.

Savner man Kjeld Petersens heftige dialoger
som i »Skolekammerater« og »Tømmerflåden«?

Næh. De sendes (heldigvis) endnu i radioen. I
stedet for kan man sidde og fryde sig over den
elegante leg med det danske sprog, som Jesper
Lohmann her får fremført med en interessant
maskulin ensomhed. Aldeles usentimentalt og
så hudnært, at man nogle gange tror, han ta-
ger en stor del af sin egen person med i rollen.

Forestillingen varer kun halvanden time –
men den er en fuldtræffer.

Café Liva: Ned med alting – og op med hu-
møret. Kabaret med Jesper Lohmann og
Bjarne Sahl (akkompagnement). Opført i Ka-
sino Stadtfeld i Slesvig, lørdag aften. Arran-
gør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

At spille Hamlet og trompet på samme tid

Jesper Lohmann formidler det hele sikkert - i en sprogtone, der vidner om klassisk dannelse iblan-
det en fin, lidt tør charme.
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