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Anmeldelse. Blandet
med en hvirvlende
himmelfart af klari-
netmelodier og sigøj-
nerrytmer blev mu-
sikken blæst ud over
scenekanten Channe
Nussbaum har været
på besøg i Flensborg
med Spielniks.

FLENSBORG. En vilter klarinet
blev holdt fast af pumpende
og skæve beats. Channe
Nussbaum sang, så det sørg-
modige blev forenet med det
festlige, og inden længe var
der kædedans på gulvet i
Volksbad, hvor de mest oplag-
te blandt publikum tog hinan-
den under armen til en ener-
gisk svingom.

Den dansk-jødiske sangerin-
de Channe Nussbaum ramte
nerven i klezmermusikken og i
publikum, da hun fredag af-
ten var i Flensborg for at give
koncert med sit faste orkester,
Spielniks. At kalde det klezmer
er måske at stramme den. Det
er nærmere en slags jiddisch
pop med en moderne og per-
sonlig fortolkning af klezmer-
musikken. Med Torben Steno
på elguitar får musikken en
rocket attitude, der er med til
at give den traditionelle lyd
en kant. Blandet med en
hvirvlende himmelfart af kla-
rinetmelodier og sigøjnerryt-
mer bliver musikken blæst ud
over scenekanten - og her var
det lille og intime spillested
Volksbad et taknemmeligt
sted.

Koncerten var en blandet
pose af numre fra Channe
Nussbaums gamle og gode al-
bums »Jidishe Mame« og »Co-
penhagen Klezmer«, som hun i
1990erne udsendte med
Spiel niks - og Spielloks, som
de også kaldte sig. Og den var
et dansk-tysk sammensurium
fra albummet »Alt und aggre-
siv« med noget herligt skram-
mel af musik - fyldt med hu-

mor, kitsch og kvalitet.
Der er blevet mindre af

Channe Nussbaum. Ligesom
mange andre danskere er hun
blevet angrebet af en fitness-
virus, og det er gået ud over
både mormordeller (»Fleisch-
gardinen«, som hun kaldte
dem på tysk) og andre runde
former.

Men der er ikke blevet min-
dre af hendes optræden på en
scene. I »Finkelstein« (en hi-
storie om en jødisk mand, der
elsker diamanter) fremmanede
hun en skæv blues med mas-
ser af dybde. På hjemmekom-
poneret tysk bekræftede hun
95 procent af publikum om, at
»Erfahrung ist sexy«. Et state-
ment, som flere tyske radio-
stationer også har taget til
sig. »Alt und Aggresiv« var ik-
ke blot en hilsen til gnavne
gamle m/k’ere, men også til
manden med Tysklands mest
gennemførte sideskilning:
Fodbold-eksperten Günter
Netzer.

Spielniks er et hold skæve
hoveder. Ud over Torben Ste-
no, der har en mening om
dette og hint, er det Jens Tols-
gaard på harmonika, Peter 
Nielsen på bas, Morten Krøg-
holt på trommer og Peter Jes-
sen, der spillede klarinet med
så gennemført melankoli og
følelse, at man næsten ikke
kan tro, han har så pæredansk
et navn.

For sølle
Koncerten var o.k. besøgt, hvis
man betragter det fra den
gennemsnitlige udkigspost i
Flensborg. Men anlægger man
en mere ambitiøs optik kan
man også kalde besøgstallet
direkte tarveligt - især i et
grænseland, der netop har
søgt om at få en europæisk
kulturhovedstad. Måske er det
dét, juryen bag udvælgelsen
af de europæiske kulturho-
vedstæder netop har gennem-
skuet: At grænselandet  virke-
ligheden er en kulturel pro-

vins. Nu har klezmer i den
grad reddet på en bølge - den
man kalder for balkanbølgen.
En trend inspireret af
sigøjner inspirerede rytmer og
toner, som den københavnske
undergrund især har taget til
sig. Channe Nussbaum & 
Spielniks er i en boldgade, der
i Danmark for alvor fik med-
vind med bandet Klezmofobia,
der fik en tilfældig pladekon-
trakt med discountkæden Ti-
ger (ironisk nok) og senere har
fået et mainstream-publikum
til at gå helt amok. 

Set fra det perspektiv er
fremmødet til mange af de
fantastiske koncerter i græn-
selandet for sølle.

Koncert med Channe
Nussbaum & Spielniks i
Volksbad i Flensborg fredag
aften. Arrangør: Sydsles-
vigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.d

Mama synger jiddisch 
for fulde Fleischgardinen

Channe Nussbaum er omgivet af Torben Steno på guitar, Morten Krøgholt på trommer, Peter Nielsen på bas og Peter Jessen på kla-
rinet.

Mens mange bands i Vesteuropa dyrker den meget traditionelle klezmner, er Channe Nussbaum
og hendes Spielniks en samling skæve musikalske hjørner, der får den melankolske blues-agtige
musik til at vokse i alskens retninger.

Ros. Weekendens
koncert med Leonard
Cohen i København
har efterladt flere
anmeldere i en eksta-
se af rosende ord og
stjerner.

KØBENHAVN. Overjordisk
skønhed, Mester Cohen, livs-
bekræftende og sublimt.

Det er bare nogle af de ord,
som anmelderne sætter på
lørdagens koncert med Leo-
nard Cohen på Rosenborg Ek-
sercerplads.

- Et eminent hold, som i al
sin velspillende vælde næsten
får lytteren til at glemme,
hvad det hele handler om:
Krise, sammenbrud, desillusion
og død, bemærker anmelderen
fra Gaffa, Espen Strunk.

Det er blot en måned før sin
78 års fødselsdag, at Cohen er
tilbage i Danmark med tre ti-
mers musik-maraton, som an-
melderne roser til skyerne.

- Det var blodet fra et ban-
kende hjerte, livet i sin smuk-
keste form og en understreg-
ning af, at vi har en forplig-

telse til at leve livet, hvor det
leves stærkest, siger anmelde-
ren fra B.T., Steffen Jungersen,
om koncerten, som han giver
seks ud af seks stjerner.

Bandet spillede op med
»Dance Me To The End Of Lo-
ve« og bød ellers på adskillige
numre i utallige musikalske
traditioner - fra jazz over fla-
menco til sigøjnermusik og
plastikdisco. Sådan lyder det
fra Ekstra Bladets anmelder,
Jacob Ørsted.

Gennem koncerten takkede
Cohen med sin sædvanlige
høflighed publikum for at
komme og blive i regnen samt
musikerne, sangerinderne - og
da også lydmændene og tek-
nikerne.

- For lyden ved aftenens
koncert var nærmest hinsides
perfektion. Hver en delikat to-
ne - og de var mange - stod
klokkeklart i de udsøgte ar-
rangementer, som sangene var
omvundet med, skriver Jacob
Ørsted og fortsætter:

- Vi var vidne til en mand,
der godt var klar over, at det-
te måske - sandsynligvis - var
vores sidste stund sammen.
Og han derfor gav alt, hvad
han kunne. Hvilket var lige så
imponerende, som det var be-
vægende. /ritzau/

Cohen-koncert
anmeldes til
topkarakterer

AABENRAA. Fredag den 14.
september klokken 16.30 dan-
ner Nygadehuset i Aabenraa
rammen, når Aabenraa Musik-
skole byder indenfor til den
første kamæleonkoncert ud af
en række på fire. Koncerterne
er muliggjort af en bevilling
fra Kulturelt Samråd.

Kamæleonkoncerterne er
tilrettelagt for børn i alderen
fire til ni år og deres forældre.
Medvirkende er Thomas Sand-
berg, der er konservatorieud-
dannet klassiske slagtøjssolist
og selvlært skuespiller og ko-
miker, hvilket han smelter
sammen med sine evner som
musiker og komponist i et
musikalsk univers, hvor kun
fantasien sætter grænser. 

Thomas Sandberg  eksperi-
menterer   med sampler og

forstærker som hjælpere, og
instrumenterne kan være alt
fra tændstikæsker til æbler el-
ler, hvad lokalet og publikum
har at byde på

Publikums eneste opgave er
at lade sig rive med. En opga-
ve børnene er eksperter i. Især
når far, mor eller bedstefor-
ældrene er lige ved hånden,
hvis musikken skulle blive for
overvældende eller fortællin-
gen for vild.

Abonnement til hele kon-
certrækken koster 130 kr. og
løssalgsbilletter koster 50 kro-
ner. Begge dele kan enten kø-
bes direkte på musikskolens
hjemmeside www.aabenraa-
musikskole.dk ved at ringe til
musikskolen på telefonen 73
76 72 00 eller ved indgangen. 

(FlA)

Kamæleonen er tilbage

FLENSBORG. Lørdag den 1.
september udstiller syv kvin-
der fra Flensborg deres kunst
og kunsthåndværk i den gam-
le bunker på Trollseeweg.

Bunkeren vil trods en dyster
historiske baggrund danne
rammen om en levende ud-
stilling med mange forskellige
bud på moderne kunst. Blandt
andet vil der være malerier,
skulpturer, collager og papir-
eksperimenter, og sågar tradi-
tionelle træsnitsteknikker er
undersøgt på ny og eksperi-
menterende vis.

Fernisering er lørdag den 1.
september klokken 11, hvor
der vil være både musik og
forfriskninger. Alle er velkom-
men. Udstillingen Kunst werk
er åben i weekenderne indtil
23. september, åbningstiderne
er klokken 11-17.

(FlA)

Kvindelig kunst i et tårn

Maleri af Marion Zobel i Kul-
turturm på Trolseeweg i Flens-
borg.


