
FOTO: FLA

FOTO: FLA

FLENSBORG AVIS — Lørdag 20. november 2010 — 19KULTUR

Uffe Steen (til venstre) har i sin lange karriere spillet med et stort antal anerkendte jazz- og bluesnavne. I Flensborghus fik han
med- og modspil af bassisten Thomas Sejthen.

Matiné på Museumsberg
FLENSBORG. Musikskolen i Flensborg byder søndag den 28.
november på endnu en koncertmatiné på Museumsberg.
Medvirkende er skolens akkordeonorkester under ledelse af
Angelika Seidel, skolens klarinettrio samt solisterne Jonathan
Mirpourian (violin), Pay Bandik Nonn (kontrabas) og Manuel
og Vivian Strube (begge guitar). Pianisterne Che Rin Na,
Martha Schmidt og Henrika Schnoor spiller julesange, og
koncerten spænder generelt fra barokmusik til jazz.

I pausen serverer museumsdirektør Michael Fuhr punsch.
Koncerten begynder klokken 11. Efter koncerten er der et ju-
leværksted for børn. Museumsentreen er fire euro for voksne
og halvanden euro for børn. (FlA)

Radiostudie på Museumsberg 
FLENSBORG. Kunsthistor-
ikeren Dorothee Bieske viser
i morgen klokken 14.30
rundt på særudstillingen på
Museumsberg i Flensborg.
Her vises under overskriften
»Lys og vidder« billeder fra
Norddeutscher Rundfunks
kunstsamling sammen med
fotografier, dokumenter og
gammelt teknisk udstyr fra
NDRs radiostudie i Flensborg. Anledning er, at studiet har 60
års jubilæum. Udstillingen varer til den 23. januar 2011.

Allerede klokken 14 får børn fra seks år og opefter chancen
for at lege  og eksperimentere i det midlertidige radiostudie,
NDR har sat op på Museumsberg. Museumspædagog Tanja
Brümmer styrer begivenhedernes gang. (FlA)

Blueskoncert i Slesvig
SLESVIG. Restaurant Luzifer,
det tidligere Brauerei, i Sles-
vig danner lørdag den 11.
december rammen om en
koncert med bluesformatio-
nen »v-blue ltd«.

Fra klokken 20 står den på
blues blandet med swing og
rock’n’roll med Thomas Rei-
chardt på guitar, Hans C.
Christiansen på slagtøj og
Ronald T. Carius på dobbelt-
bas.

Billetter kan købes i forsalg i boghandlen Liesegang. (FlA)

Musikalsk julerejse i kirke
FLENSBORG. Sangerinden
Susanne Post og guitaristen
Dieter Korinth udgør duoen
»Traumfänger« og tager den
30. november publikum
med på en musikalsk jule-
rejse i St. Johannis-Kirche i
Flensborg.

På programmet fra klok-
ken 19 er klassiske julesange
af blandt andre Mendels-
sohn-Bartholdy på linje
med moderne populærmu-
sik af John Denver og John Lennon.

Der opkræves ikke entre, men der finder en indsamling sted
efter koncerten. (FlA)

Jazzfestival i Sønderborg
SØNDERBORG. Fra den 26. til den 28. november er der jazzfe-
stival i Sønderborghus. Festivalen byder på navne som Mag-
nus Hjorth Trio, Ibrahim Electric og Caroline Henderson. Der-
udover byder den også på koncerter med lokale grupper, her-
iblandt unge talenter fra musikakademiet i Sønderborg og Art
Ensemble Syd.

Musikakademiet åbner festivalen med den første koncert
fredag aften klokken 20, og det sker som opvarmningsnavn til
trioen Ibrahim Electric. Lørdag aften klokken 21 går Art En-
semble Syd på scenen før hovednavnet Caroline Henderson
klokken 21. Pianisten Magnus Hjort var nomineret til »Årets
Nye Danske Jazznavn«. Han afslutter festivalen med sin
norsk-svenske trio søndag klokken 13. (FlA)

Sko & Torp i Sønderborg
SØNDERBORG. Sko & Torp var et af 1980ernes største danske
orkestre. De to har efter en længere pause fundet frem til den
gamle vellyd, og på torsdag kan man høre Søren Sko og Palle
Torp spille i Sønderborghus.

Koncerten begynder klokken 20. Billetter koster 200 kroner
i forsalg på www.billetnet.dk og 220 kroner ved indgangen.
Fra klokken 18 er der koncertbuffet for 350 kroner inklusive
billetten, og den skal bestilles i forvejen. (FlA)

Anmeldelse. Uffe Steen er
Danmarks bedste på en blu-
esguitar. Når lyden ryger ind
ad øregangen, kommer bille-
derne frem inde i hovedet.
Han kunne godt være sit be-
søg i Flensborg bekendt.

FLENSBORG. Der findes groft sagt to
slags blues: Den alt for let gennemskue-
lige. Når man har hørt det første num-
mer, kender man resten. Og så findes der
den mere åbne blues, hvor guitaristen
den stramme melodik til trods også sid-
der og spiller sig dybere og dybere ind i
toneskalaerne, lidt mere komplekse og
derfor en hel del mere spændende.
Uffe Steen tilhører den sidste kategori,
og han er ikke blot Danmarks bedste
bluesguitarist, han er også venstrehån-
det - det vil sige højrehåndet med ak-
korderne.

Torsdag aften var han på besøg i
Flensborghus med sin trio bestående af
trommeslageren Jesper Bo Knudsen og
bassisten Thomas Sejthen. Koncertens
overskrift var jazz, men Uffe Steen er
kendt for ubesværet at bevæge sig mel-
lem jazz og blues. Hvornår hører det ene
op, og hvornår begynder det andet? Og-
så her var koncerten i grænselandet.

»Twangz« er titlen på trioens nyeste
skive. Et skægt ord på den vibrerende
lyd, som både visse guitarer er skabt
med, og som personen, der har guitaren
i hænderne, også kan gøre sit for at få
frem. Når lyden ryger ind ad øregangen,
kommer billederne frem inde i hovedet:
Prærie, cowboyfilm eller Highway 66
tværs gennem Amerika.

Det blev en aften med meget sikre
kompositioner og eminent guitarjazz.
Hver plekter til sin genre, og Uffe Steen
havde tre forskellige med - ikke blot til
jazz og blues, men også en twangz-plek-

ter, og der blev ikke slået mange skæve
toner. Kun bassen røg lidt ved siden af i
Louis Armstrongs »On The Sunny Side Of
The Street«, men ellers var der hele kon-
certen igennem pænt styr på sagerne.
Hvor spændende det så var for den en-
kelte tilhører, det var nok meget indivi-
duelt og afhængig af forventningerne.

Flotte solo-ture
I en trio skal der varieres. Der er kun tre
til at skabe lydbilledet, og ensformighe-
den lurer om hjørnet, hvis musikerne ik-
ke opper sig. Men Uffe Steens trio åbne-
de også i perioder for den æstetik, der
ligger i improvisations- og instrumental-
musik.

Men det var kompositionerne, der do-
minerede koncerten - om man kan lide
det eller ej. Og Uffe Steens musik skabte
billeder, stemninger og universer - i »A
Silent Moment in Koroni« skrevet i en
græsk by eller i den cubanske salsa »Al-
berto’s Rhumba«, der dog ikke kommer
til at gøre den navnebeslægtede »Aman-
da’s Rhumba« rangen stridig.

Ind imellem tog Uffe Steen nogle sto-
re solo-ture og imponerede med flotte
barré-akkorder ved at lægge pegefinge-
ren over alle seks strenge i det samme
bånd, og herefter sætte de andre af
håndens fingre på. Det lød bare kanon-

godt. Koncerten var lange og rene jazz-
løb og smukke udflugter til bluesland
som med Uffe Steens store hit »Mac -
Riff«, der sluttede andet sæt af.

Ekstra stole måtte bæres ind
De forregner sig, arrangørerne i Flens-
borghus, for til alle af efterårets koncer-
ter har de måttet bære ekstra stole ind.
Denne gang mødte godt 130 mennesker
op, og det er også svært at gætte på,
hvor mange stole der skal ind, når blot
30 havde købt billet i forsalg.

Uffe Steens Trio satte et flot punktum
for efterårsæsonen med jazz i Flensborg-
hus. Til foråret kommer et af de godt
etablerede navne på den danske jazzsce-
nen, Swingstyrke 7, Alex Riels trio samt
Sophisticated Ladies sammen med saxo-
fonisten Christina Dahl og den 81-årige
trombonespiller Buster Cooper, der i
1960erne var med i Duke Ellingtons or-
kester.

Jazz i Flensborghus: Koncert med Uffe
Steen Trio, torsdag aften. Arrangører:
Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Blues og jazz 
på Highway 66

Guitaristen Uffe Steen har allieret sig med trommeslager Jesper Bo Knudsen og bas-
sist Thomas Sejthen.

Børn i radiostudiet på Mu-
seumsberg i Flensborg.

Bandet »v-blue ltd«

Duoen Traumfänger. FOTO: DPA

FOTO: LARS SALOMONSEN


