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Alder er ingen hindring for god jazz -næsten tværtimod. »Fessor« (til venstre) på 68 år og »Nulle« på 69 år swinger ualmindelig godt sammen. (Fotos: Povl Klavsen)

Filmfestival. Europas
største filmfestival for
publikum, Berlinalen i
den tyske hovedstad,
blev torsdag indledt.
Frem til den 19. januar
vises over 360 film fra 56
lande.

BERLIN. Filmfestivalen Berli-
nale blev torsdag aften skudt i
gang for 56. gang, da åbnings-
filmen »Snow Cake« med Si-
gourney Weaver og Alan Rick-
mann i hovedrollerne fik en be-
gejstret modtagelse af anmel-
derne ved pressevisningen for-
ud for gallaåbningen.

Den britisk-canadiske in-

struktør Marc Evans’ drama om
en autistisk kvinde og en selv-
medlidende mand er med i ho-
vedkonkurrencen om de efter-
tragtede guld- og sølvbjørne,
som uddeles den 18. februar.

19 film er med i hovedkon-
kurrencen i år, deriblandt den
danske debutant Pernille Fi-
scher Christensens »En Soap«,
som får premiere på festivalen
fredag, når hovedrolleindeha-
verne Trine Dyrholm og David
Dencik sammen med festivaldi-
rektør Dieter Kosslick vil gå
ned ad den røde løber foran
Berlinale Paladset.

Det er tredje år i træk, at en
dansk film er med i hovedkon-
kurrencen, hvor både Lone
Scherfigs »Italiensk for begyn-
dere«, Annette K. Olesens »Små

ulykker« og Søren Kragh-Ja-
cobsens dogmefilm »Mifunes
sidste sang« har været blandt
prismodtagerne de senere år.

- De film, der bliver lavet i
Danmark for øjeblikket, passer
bare godt til Berlinalen. Danske
film er både noget for hovedet,
maven og hjertet, og den slags
har altid meget store chancer
på Berlinalen, siger Kosslick.

Pernille Fischer Christensen
er dog oppe imod navnkundige
konkurrenter som veteranerne
Robert Altman og Sidney Lu-
met samt den tidligere guld-
bjørnevinder Michael Winter-
bottom.

Flere end 360 film fra 56 lan-
de er med på festivalen, som i
Europa kun overgås i betydning
af filmfestivalen i Cannes, der

dog modsat Berlinalen primært
lokker branchefolk til. Berlina-
len lever stort på at være en fes-
tival for publikum, og siden
tirsdag har der været lange
køer foran billetlugerne ved
Potsdamer Platz.

Festivalens program er i år
præget af politiske, virkelig-
hedsnære film, deriblandt po-
litthrilleren »Syriana« med
George Clooney, som fredag nok
vil løbe med al opmærksomhed
på den røde løber, og Annette
K. Olesens integrationsdrama
»1:1«.

- Jeg er altid meget imponeret
og fascineret af mangfoldighe-
den af social og politisk stil-
lingtagen og højemotionelt ind-
hold, som man får via filmene
på Berlinalen, sagde den briti-

ske skuespiller Charlotte Ram-
pling, der i år står i spidsen for
den internationale jury, som ud-
deler priserne i hovedkonkur-
rencen.

Berlin-avisen Tagesspiegel
glædede sig torsdag over, at fes-
tivalen starter, netop som ver-
den er splittet i spørgsmålet om
Jyllands-Postens tegninger af
profeten Muhammed.

- Fordommenes krig bliver på
Berlinalen mødt af billedernes
virkekraft: Så fri er den. Som
visuelt manifest gør festivalen
indsigelse imod den grove, far-
lige inddeling af den globale
menighed i en vestlig og en isla-
misk verden. Berlinalen er den
rette festival på rette tid og ret-
te sted, fastslog avisen. 

Kerrin Linde/ritzau/

Berlinalen blev skudt i gang for 56. gang

Anmeldelse. Endelig 
kunne man høre en god
klarinet i Flensborghus.
Veteranerne »Nulle« og
»Fessor« gav en koncert,
der stilistisk gik fra den
ene yderlighed til den an-
den - uden at det gjorde
noget.

FLENSBORG. For snart tre år
siden gjorde Ole »Fessor« Lind-
green det endelig forbi med Fes-
sors Big City Band. Nu er basu-
nisten gået nye veje med kvintet-
ten Grand Danois, der torsdag
aften gæstede Flensborghus.

Helt nye veje er det dog ikke.
To er nemlig med fra dengang:
Trommeslageren Bjørn Otto
Hansen og Elith Nykjær Jør-
gensen. Det sidste navn siger nok
de færreste danskere noget, men
det er selveste »Nulle«, som vi er
nogle, der elskede for den under-
fundige tv-serie »I sandhedens
tjeneste«, mens andre næsten ha-
dede ham (og Poul Nesgaard) for
julekalenderen »Hullet i jorden«.

Alt dette er dog blot en paren-
tes, for »Nulle« er en fremragen-
de klarinettist med smukt og me-
get følsomt spil. Nu var det til-
med meget lang tid siden, vi sidst
har hørt en klarinet (dette gode
60er-instrument) i front i Flens-
borghus. Vi skal vel helt tilbage
til svenske Putte Wickman i

2003.
Grand Danois tog lidt ned fra

alle hylder og gav det store mix
en helt egen sound. Repertoiret
spænder stilistisk fra blues til
forskellige jazzklassikere som
Duke Ellingtons »Purple Gazel-
le« og Charlie Hadens »First
Song« til et par svenske viser og
dansenumre.

De to garvede kapelmestre,
»Fessor« og »Nulle«, er i Grand
Danois i et uhøjtideligt selskab
med Kjeld Lauritzen på piano og
hammondorgel, Marc Davis på
kontrabas og Bjørn Otto Hansen
på trommer.

Ekstatisk farve
Især i første sæt fulgtes klarinet
og basun ad. Oveni kom flere

flotte soli af »Nulle« - klare og
med den ekstatiske farve i det
høje register udført i en meget
jordnær spillestil. »Fessor« ud-
nyttede et væld af klangmulighe-
der, med eller uden plunger
(gummikoppen, der holdes mod
schallstykket).

Sidste nummer før pausen ser-
verede han på eufonium, instru-
mentet der har en tubaform og
ligger i mellemlejet - »Fessors fø-
lehorn«, som »Nulle« kaldte det.
Perfekt til nogle viser af Georg
Ridel, som de færreste nok lige
kan huske, hvem var. Han var
dog ingen ringere end manden
bag musikken til Pippi og Emil
fra Lønneberg, og det var blandt
andet »Idas Sommervise«, der på
underfundig vis sendte publikum

til pause. Andet sæt var en livlig
omgang på et meget højt kvalita-
tivt niveau med flere numre in-
spireret af Roswell Rudd - en ba-
sunist, hvis frie musik, Grand
Danois helt tydeligt har en for-
kærlighed over for. Der var dog
også lidt Wayne Shorter og tre
numre af kapelmestrene og pia-
nisten Kjeld Lauritzen.

Alder er heldigvis ikke hin-
dring for noget som helst inden
for jazzen.

Koncert med Grand Danois i
Flensborghus, torsdag aften.
Arrangører: Sydslesvigsk For-
ening og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeniger.

Hans Chr. Davidsen

Lidt ned fra alle hylder


