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Anmeldelse. En genforenet
trio af tre musikstuderende
fra Berklee College mødtes
til sæsonens sidste
jazzkoncert i Flensborg-
hus. De tre leverede jazz,
der kom hele verden rundt.

FLENSBORG/EGERNFØRDE.
Det var avanceret og forfriskende
anderledes, hvad tre - i jazz-sam-
menhæng - unge musikere slutte-
de jazzsæsonen af med i Flensbor-
ghus.

Mellem danskerne Niclas Knud-
sen (født 1972) og Anders Mogen-
sen (født 1969) og den amerikansk
bassist Matthew Garrison (født
1970) var en eksplosiv kemi, hvor
et væld af klangmuligheder blev
prøvet af. Det hele var jazzmusik,
som kom verden rundt, og som til-
hørerne lige så godt kunne opgive
at fange for at putte den i en kas-
se. Fangede de stilarten - så
sprang den i næste nummer ud af
hånden som et stykke håndsæbe.

Trioen blev født på Berklee Col-
lege of Music i Boston, hvor de tre

studerede i 1991. Efter godt 12 års
pause er den samlet til en lille kort
turne gennem Danmark og
Sydslesvig.

I Flensborghus lagde de tre ud
med en dårlig lyd, der heldigvis
blev rettet efter det første par
numre. Forhåbentlig var lyden
blevet endnu mere afdæmpet i det
meget mindre Medborgerhus i
Egernførde, hvor trioen gentog
koncerten i aftes.

Fingerfærdig bassist
Hver af de tre mødte med deres
stil og materiale. Niclas Knudsen
eksperimenterede med forskellige
guitarer, der havde hver deres spe-
cielle sound - fra den indiske mo-
han veena, der er en blanding mel-
lem en steelguitar og en citar over
den trestrengede cubanske tres til
slideguitaren Weissenborne, hvis
navn er tysk, men som stammer
fra Hawaii. Det var meget spænd-

ende for tilhøreren, ikke kun ud-
fordrende, men også forførende.

Matthew Garrison viste sig som
en fingerfærdig fusionsbassist, der
har en markant, men samtidig af-
dæmpet basstil - meget i trioens
ånd. Det var speciel musik uden at
blive fortænkt. Og trommeslage-
ren Anders Mogensen leverede et
raffineret spil - især i det afri-
kansk inspirerede. Anders Mo-
gensen stammer fra Holstebro,
hvor han i 80erne havde flensbor-
geren Holger Schreiber som mu-
siklærer, men siden har han udvi-
det horisonten ved blandt andet at
studere pygmæernes sang og ryt-
mik i Centralafrika.

Slut med 
gamle rammer
De tre herrer må gerne gøre noget
mere permanent ud af deres gen-
forening. Det tager den danske

jazzscene ikke skade af, og det vil-
le være mærkelig, hvis der ikke er
endnu mere bud efter dem.

Koncerten var ikke blot
jazzsæsonens sidste i Flensborg-
hus, men også under de nuværen-
de rammer. Til sommer går hånd-
værkerne i gang med at fjerne sce-
nen, og fra næste sæson får arran-
gørerne til gengæld nye podier at
arbejde med. Det bliver spænden-
de at se - og høre.

Koncert med Matthew Garri-
son-Niclas Knudsen-Anders
Mogensen i Flensborghus tirs-
dag aften og Medborgerhuset i
Egernførde onsdag aften. Ar-
rangører: Sydslesvigsk Forening
og Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger.

Hans Chr. Davidsen

En eksplosiv kemi

Regionalrådet i Søn-
derjyland/Schleswig
deler penge ud til
nye grænseoverskri-
dende kulturprojek-
ter. Topscorer blev en
kvindegruppe, der
pusler med et bog-
projekt.

BOV. Udvalget for kultur,
ligestilling og sprog under
Regionalrådet har på sit
seneste møde haft 20
ansøgninger fra dansk-
tyske projektmagere til rå-
dets kulturpulje op til vur-
dering. Udvalget har be-
sluttet at give penge til otte
af projekterne.

En dansk-tysk kvinde-
gruppe får 6000 euro til et
bogprojekt, som kvinder i
regionen kan bidrage til
med personlige beretnin-
ger, digte og essays om de-
res liv i regionen i et
dansk-tysk perspektiv.
Projektet bliver udskrevet i
april.

Kirsten Pioch fra Løjt
Kirkeby får 2500 euro til
en dansk-tysk patchwork-
festival, som afvikles over
to dage i maj. 

Organist Michael Mages
fra Flensborg får 3000 euro
til en fortsættelse af den
dansk-tyske orgelfestival i
grænseregionen, som star-
tede sidste år. 

Billedkunster Anna
Brunner-Mocka fra Slesvig
får 2000 euro til et samar-
bejde mellem danske og
tyske kunstnere med ud-
stillinger i Augustenborg
og Sønder Brarup.

Højer Frivillige Brand-
værnsorkester får 2500
euro til koncerter og
workshops sammen med
flere tyske brandværnsor-
kestre.

International Policeasso-
ciation, Region Sønderjyl-
land-Schleswig, får 1000
euro til et arrangement i
Frøslevlejren i september
til minde om de danske po-
litifolk, som under besæt-
telsen i 1944 blev overført
til tyske koncentrationslej-
re.

Landeskulturverband
Schleswig-Holstein får
2000 euro til en under-
søgelse af hvorledes de in-
ternetbaserede kulturka-
lendersystemer »Kultu-
naut« i Danmark og Kul-
turnetz Schleswig-Holstein
kan sammenkobles. Det er
målet at enhver ved et klik
på pc’eren kan se, hvad der
sker kulturelt både nord og
syd for grænsen. 

Museet på Sønderborg
Slot får 1500 euro til etab-
leringen af en hjemmeside
på internettet om Industri-
museum Slesvig.

De fleste af afslagene be-
grundes i, at der mangler
en dansk eller tysk samar-
bejdspartner. (FlA)

Penge 
til kultur
over
grænsen

Matthew Garrison (bas), Anders Mogensen (trommer) og Niclas Knudsen (guitar) sørgede for en af-
slutning med maner i Flensborghus. (Fotos: Lars Salomonsen)
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Kunst på rådhus
SLESVIG. Kunstforeningen i
Slesvig åbner på søndag en ny
udstilling i Slesvig Rådhus. 

Foreningen viser billeder af
Karin Palisaar, der de seneste
to år har boet i Slesvig. Karin
Palissar har i 22 år dyrket teg-
ning og maleri intensivt og ta-
get kurser på sommerakademi-
er i blandt andet Essen og Tri-
er . Udstillingen kan ses til den
26. april. (FlA)

Skotsk i Lyksborg
LYKSBORG. Det skotske folk-
band Tannahill Weavers spiller
på mandag på Intermar Hotel i
Lyksborg.

Koncerten begynder klokken
19.30, og billetter kan købes i
forsalg på turistkontorerne i
Lyksborg og Flensborg for ni
euro. Venter man med at købe
billet til på selve aftenen, er
billetterne to euro dyrere. 

(FlA)

Middelalder-musik
BOV. Middelalderduoen Fuls
Fæller stiller på søndag klok-
ken 16 op til en gratis koncert i
Bov kirke. Duoen består af to
århusianere, Mogens Friis og
Knud Albert Jepsen, der op-
træder med håndsyede kopi-
dragter fra vikingetiden og
middelalderen. De to spiller på
originalinstrumenter som ko-
horn, skalmeje, hornpibe,
knoglefløjte og tromme. (FlA)

Jazz i Aabenraa
AABENRAA. Det tyske mind-
retal i Sønderjylland byder
igen på jazz, når sekstetten
Cool Cats Inc. gæster Aaben-
raa den 19. marts. Det sker på
det tyske centralbibliotek
klokken 19.30. Cool Cats Inc.
spiller jazz fra 50erne i stil med
Gerry Mulligan og Zoot Sims.
Gruppen har optrådt på Co-
penhagen Jazzfestival. Billet-
ter koster 50 kroner. (FlA)


