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Anmeldelse. Christi-
na Dahl havde styr
på sine mandlige
tropper, da hun åb-
nede jazzsæsonen i
Flensborghus.

FLENSBORG. Tobakstå-
gerne bredte sig fra den
lille scene, da tenorsaxofo-
nisten Christina Dahl tors-
dag aften indtog Flens-
borghus sammen med sit
Heartbeats-orkester. Der
blev røget og drukket ind
imellem og under musik-
ken. Basunisten havde la-
det skægget gro som en vi-
king, og Christina Dahl
satte sin hat, som det pas-
sede hende.

Her var frikvarter fra det
friserede og det korrekte.

Nu skulle energien slip-
pes løs, og forhøjet blod-
tryk var ikke noget fy-ord.
Der blev dømt høj puls lige
fra starten med denne sæ-
sonens første jazzkoncert i
Flensborghus.

Engang hed hun Christi-
na Nielsen. I mellemtiden
er hun blevet gift med pi-
anisten Carsten Dahl og
mor til tre piger - som ikke
er de eneste, hun magter at
holde styr på.

Den kvindelige tenorsa-
xofonist havde godt greb
om alle herrerne i orke-

stret: Frands Rifbjerg
(trommer), Kæv Gliemann
(sampling), Michael Fin-
ding (percussion), Jesper
Riis (trompet), Mads
Hyhne (basun) og husbon-
den Carsten (på tangenter-
ne).

Fede grooves
Koncertens materiale var
hovedsageligt fra den fri-
ske cd, »Free Your Mind«,
der er en liveoptagelse fra
Copenhagen Jazzhouse i
2005. Med Heartbeats har
Christina Dahl kastet sig
over en funky og meget di-
rekte stil, hvor påvirknin-
gen fra souljazz og
rhythm’n blues er til at ta-
ge og høre på.

Resultatet er blevet nog-
le fede grooves med masser
af swing og overraskelser
undervejs. To timer er hur-
tigt gået i selskab med
Christina Dahl og hendes
besætning - og det er en
kompliment.

Kraftfulde soli 
Første afddeling var gene-
relt en potent omgang med
kraftfulde soli fra alle
blæserne, hvor numrene
bevægede sig op og ned i
tempo. Desto større effekt
havde den afsluttende bal-
lade »Look A Star Is Follo-
wing Me«.

Efter pausen blev der
åbnet med titelnummeret

»Free Your Mind«, rigtig
groovy jazz med soul og
funk - med appel til både
krop og sjæl. Og så skal jeg
ellers love for, at der blev
lukket noget ud gennem
tenorsaxofonen  i »Don’t
Mess Around With Mom«.
Her var det, vi fik at vide,
at mor skulle afreagere,
når hun var vant til tre pi-
ger derhjemme.

Der er sket meget med
Christina Dahl, siden hun
smed efternavnet Nielsen.
Mor behøver bare at løfte
en finger, og mændene
danser efter hendes sax.

Koncert med Christina
Dahl og Heartbeats,
torsdag aften. Arrangø-
rer: Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger og
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Højenergisk jazz åbnede sæsonen

Trompetisten Jesper Riis med funk-lyd.

Tenorsaxofonisten Chri-
stina Dahl sætter sin

hat, som hun vil. Hun
har kastet sig over en
funky og direkte stil.
(Fotos: Povl Klavsen)

Mads Hyhne fyrede en basun-solo af og satte sig ned og drak en øl.

Anmeldelse. Maleren
Sven Okkels fortæl-
ler i en ny bog selv
om sin lange karrie-
re, sit syn på kunsten
og sin arbejdsfacon

SILKEBORG. De fleste
kender postkort med tu-
ristmotiver, der hænger
sammen og kan foldes. Et
tryk af denne art kaldes en
leporello. Sådanne folde-
kort er ret almindelige,
men taler man om bøger -
oven i købet for voksne - er
det straks langt mere
usædvanligt. Derfor væk-
ker denne leporello-bog
om kunstmaleren Sven Ok-
kels da også opsigt, men
ideen er slet ikke så tosset.
Den giver nemlig mulighed
for at »trække« bogen ud
som en harmonika og sam-

menligne billeder, der el-
lers står langt fra hinan-
den i bogen, ligesom det
giver mulighed for at ar-
bejde over flere sider med
layoutet.

Nu skal bogens udstyr,
der vil glæde enhver bog-
elsker, naturligvis ikke
dække over indholdet. Det
handler om den 80-årige
maler Sven Okkels, som
debuterede på Den Frie i
København i 1956. Siden
er det blevet til mange ud-
stillinger og en del illu-
strationsopgaver, blandt
andet i næsten 40 år i sam-
arbejde med forlægger
Poul Kristensen i Herning,
for hvem han har skabt
træsnit, litografier mv. til
flere udgivelser.

Okkels er en fin kolorist
og stilist, hvilket fremgår
af bogens mange illustra-
tioner, og billederne rum-
mer en skitseagtig lethed.

Farvegengivelserne supple-
res med gode sort-hvide
modeltegninger af kvinder
- og man fristes til at sige
»rigtige kvinder« med både
for og bag i modsætning til
tidens udmagrede »tøjsta-
tiver«.

Okkels fortæller selv om
sin lange karriere, sit syn
på kunsten og sin arbejds-
facon, og bogen indledes
med et forord af den sven-
ske kunstprofessor Kersten
Wickman. Hun beskriver
Okkels malerier som på-
mindelser om »eksistensi-
elle øjeblikke« og hans far-
vebehandling som »vibre-
rende i sin lyse intensitet«.
Begge dele er rigtig set.

Sven Okkels - en ung
maler på 80 år. 50 s., rigt
ill., 270 kr. (Poul Kri-
stensens Forlag)

Steffen Lange

En leporello om en 80-årigDen svære
kærlighed
RINKENÆS. »Tilfældige kys« er titlen
på en ny bog, som Irma Lauridsen fra
Rinkenæs netop har udsendt.

Bogen indeholder en samling novel-
ler om kærlighedens skrøbelighed og
om den nærhed, vi ikke altid kan hol-
de fast i, men også om den nærhed,
der aldrig forsvinder. På de 211 sider
er der blandt andet en fortælling om
en ung kvinde, der elsker sin kærestes
søn højere end nogen anden i verden.
Og som ikke kan slippe drengen, uan-
set hvor meget hun tvinges til det.

Der er en fortælling om en kvinde,
der er så betaget af sine blomster, at
en trussel om verdenskrig ikke kan
gøre hende bange. Og en novelle om
en kvinde, der omsider har fundet den
mest vidunderlige mand, men ikke kan
rumme lykken på grund af sin egen
kulde.

Man kan læse mere om bogen og
forfatteren på hjemmesiden www.ir-
malauridsen.dk. Bogen er udkommet
på forlaget Cadeau og koster 198 kro-
ner. Den kan købes i boghandlen.

(FlA)

To gange 
musik på Månen
HADERSLEV. Der er kun få billetter til kon-
certen med den grønlandske sanger Rasmus
Lyberth, der på onsdag klokken 19 giver kon-
cert på spillestedet Månen i Haderslev.

På fredag klokken 21 kommer en af masto-
donterne i dansk rock, boernes og 90ernes
store navn The Sandmen. I 1995 gik de fire
medlemmer af The Sandmen fra hinanden,
men en turne i forbindelse med udgivelsen af
Greatest Hits-albummet Beauties and Beasts
i 2003 resulterede i en gendannelse af bandet.
Billetter til begge koncerter kan købes på
www.haderslevbilletten.dk (FlA)

Mindekoncert for NHØP
STARUP. To af Niels-Henning Ørsted Peder-
sens faste musikere, guitaristen Ulf Wakenius
og trommeslageren Jonas Johansen, er på en
mindeturne for den afdøde danske bassist.
Lørdag den 25. november giver de koncert i
Starup Kirke ved Haderslev. Med sig har de
to af dansk jazz’ unge talenter, bassisten Jes-
per Bodilsen og pianisten Henrik Gunde.
Koncerten begynder klokken 15. Billetter kan
købes på www.haderslevbilletten.dk (FlA)


