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Unge Duborg-sangere med i stort korværk
Anmeldelse. Seks  gym-
nasiekor medvirkede i
koncert med Sønder-
jyllands Symfoniorkester.
En hel busfuld sangglade
elever fra Duborg-Skolen
fyldte godt op. 

SØNDERBORG. Duborgskolens
bidrag til den årligt tilbageven-
dende koncert med landsdelens
gymnasiekor i samarbejde med
Sønderjyllands Symfoniorkester
bestod ifølge Rektor Erik Jensen
i en hel busfuld sangglade gym-
nasiaster.

Det vil sige en fjerdedel af det
220 mand m/k store kor, der i år
desuden bestod af elever fra de to
gymnasier i Sønderborg, Hader-
slev Katedralskole, Det tyske
Gymnasium i Aabenraa og Tøn-
der Gymnasium.

En stor musikalsk oplevelse for
såvel de unge sangere som for det
store publikum, der var mødt
frem til den afsluttende koncert
torsdag på Idrætshøjskolen i
Sønderborg.

Valget var i år faldet på
Mozarts uopslidelige Requiem.
Og omstændighederne taget i be-
tragtning - det vil sige et halvt
års arbejde hjemme og en enkelt
prøve med orkester og solister -
klarede de unge sangere sig strå-

lende. Orkestrets kommende
chefdirigent, Niklas Willéns
præcise slag blev fulgt op med
præcise og rene indsatser.

Klogeligt gjort
Der var klogeligt gjort plads til at
anslå begyndelsesakkorderne i de
satser, hvor koret går lige på. Og
de unge knapt så fyldige bas-
stemmer havde fået assistance af
de mandlige gymnasielærere.
Willén havde sammensat en in-
ternationalt kvartet af solister
bestående af den norske sopran
Bodil Arnesen, der slog igennem
internationalt ved Vinterolym-
piaden i Japan 1998. Den svenske
kontratenor Mikael Bellini, som
lidt usædvanligt i hvert fald i

Danmark, sang altpartiet i vær-
ket. Den schweiziske tenor Jörg
Dürmüller og den danske bas Jo-
hannes Mannov, der begge har
gjort sig gældende på operasce-
ner overalt i Europa.

Effekt og charme
Om det nu var aftalt eller spon-
tant, så var det i hvert fald både
effektfuldt og charmerende, da
hele koret ivrigt klappede af soli-
sterne ved koncertens slutning.
Korværket var helt klart pro-
grammets hovedværk.

Men koncerten begyndte med
et andet betydningsfuldt værk,
nemlig Arnold Schönbergs Ver-
klärte Nacht fra 1899 - et af sen-
romantikkens mest interessante

og dybt æstetiske værker. Et op-
lagt valg at sammensætte disse to
værker. Såvel musikalsk som
indholdmæssigt alternerer vær-
kerne hinanden. Kærligheden og
kimen til et nyt liv hos Schönberg
og afslutningen på livet hos
Mozart. 

Sønderjyllands Symfoniorke-
ster i koncert med gymnasie-
kor. Dirigent: Niklas Willén.
Solister: Bodil Arnesen, sop-
ran, Mikael Bellini, kontra-
tenor, Jörg Dürmüller, tenor,
Johannes Mannov, bas. Fri-
hedshallen i Sønderborg tors-
dag.

Erling Dissing

Mama Madsen for en magi
Anmeldelse. Katrine
Madsen og Bohuslän
Big Band bar hinan-
den af sted, da der
for en sjælden gangs
skyld var klassisk
bigband-musik i
Flensborghus.

FLENSBORG. Den danske
jazzsangerinde Katrine
Madsen er på højde med
verdensstjerner som Diana
Krall og Shirley Horn. Og
det er ikke bare noget,
Flensborg Avis siger og
skriver. Sammenligningen
kan man se på verdens-
stjernen Peggy Lees hjem-
meside, »Song Birds«, hvor
anmeldere og jazzmusikere
fra hele verden giver deres
besyv med.

Mens det vrimler med
unge talentfulde jazzmusi-
kere, er de rigtig store
jazzdivaer lidt af en sjæl-
denhed i Danmark. Katri-
ne Madsen er dog på vej til
at blive en af de få.

Torsdag aften var hun
klemt ind på scenen i
Flensborghus mellem 20
musikere fra Bohuslän Big
Band fra Göteborg - en rig-
tig klassisk bigband-be-
sætning. Det er ikke så tit,
det sker i Flensborghus.

Det var først, da scenely-
set blev dæmpet, og Katri-
ne Madsen dukkede op, at
man kunne kalde forestil-
lingen i Flensborghus for
en koncert. Det svenske
bigband varmede op med
et par matte numre, der
vist mere skulle til for egen
opvarmnings skyld end
publikums.

Bar hinanden
Først med titelnummeret
»Magic Night« fra Katrine
Madsens seneste cd blev vi
sporet ind på det, denne af-
ten drejede sig om: Arran-
gøren Jesper Riis’ fine op-
læg til Katrine Madsen
mørke og intime stemme og
fortolkninger af gamle
jazz-mestre.

Den 31-årige århusianer
- der i øvrigt danner par
med aftenens bassist,
Jesper Bodilsen - har en
særpræget sans for melo-
dilinjerne, og hun kan de
udvidede akkorder.

Der blev skruet godt op
for tempoet i et samspil,
hvor sangerinde og big-
band bar hinanden af sted.
Det var fascinerende flot

og meget medrivende. Bo-
huslän Big Band er toppro-
fessionelt, men i perioder
fordrede orkestrets klang
mere akustik, end hvad
Flensborghus kunne give. 

I andet sæt blev Katrine
Madsens eget materiale va-
rieret med lidt Gershwin og
Christer Olufssons suve-
ræne basun-solo i J.J.
Johnson »This Lament«. 

Veloplagt
Ind imellem Katrine Mad-
sens sceniske udstråling og
veloplagthed kom en in-
strumental blues, hvor big-
bandet virkelig beviste,
hvad det kunne - i modsæt-
ning til den lidt tamme op-
varmning.

Og så var det, at det skete
igen: På slaget ti melder

skibsfartsmuseets klokke
sig hver gang, der er jazz i
Flensborghus. Og den uti-
dige indblanding skulle
partout ske i aftenens sid-
ste ballade. Kapelmester
og pianist Lars Jansson sad
med ryggen til publikum,
men sigtede over på klok-
ken med en skarpladt
pegefinger.

Efter et ekstranummer
var det tilbage til virkelig-
heden. 

Katrine Madsen med
Bohuslän Big Band i
Flensborghus, torsdag
aften. Arrangører:
Sydslesvigsk Forening
og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger.

Hans Chr. Davidsen

»Jazz er som god rødvin. Den bliver bedre og bedre med alderen«, har Katrine Madsen sagt i et interview. Så der er meget i vente fra hendes side. Den
danske jazzsangerinde er 31 år. (Fotos: Morten Ranners)

Selv om der var
trangt i Flens-
borghus, var
der plads til so-
li og udstråling.


