
FLENSBORG AVIS — Mandag 31. januar 2005 — 8KULTUR

Anmeldelse. Flens-
borghus var fyldt
med tilhørere, da
Lillian Boutté delte
sange ud fra sin
hjemby, New Or-
leans. Hun impone-
rede med en stor 
alsidighed.

FLENSBORG. – Hun er en
fantastisk sangerinde, sag-
de Thomas l’Etienne, da
han præsenterede Lillian
Boutte for publikum i
Flensborghus.

Og gennem hele koncer-
ten fredag aften banede
l’Etienne på galant vis vej
for sin kone – på klarinet
eller saxofon. Burich-
l’Etienne New Orleans En-
semble fyldte rummet godt
ud i Flensborghus, hvor
der var blevet klemt 180
tilhørere ind mellem bor-
dene.

Lillian Boutté er født
der, hvor jazzen også blev
født, nemlig New Orleans,
men har især i Danmark
skabt sig et betydeligt

publikum. Hun er næsten
fast indslag på Tønder
Festivals gospel-formid-
dag, og rundt omkring i
koncertsale og kulturhuse,
trækker hun mere, end hun
gør i hovedstadens fein-
schmeckere. De sidstnævn-
te vil som regel heller al-
drig, hvad førstnævnte vil.

Spændvidden er impone-
rende – hun kan det hele
fra gospels over evergreens

til regulær 
rhythm’n blues.

I godt selskab
Boutté er desuden i godt
selskab med Burich-l’Eti-
enne New Orleans Ensem-
ble. Thomas l’Etienne er
efternavnet til trods op-
vokset »I udkanten af Søn-
derjylland«, som han kald-
te det – altså i Hamborg.
Sønderjyde er derimod ba-

sunisten Finn Burich fra
Haderslev, og en sikker
amerikaner på flygel, Phil
Pharnell, bassisten Torben
Bøtker Bjørnskov og trom-
meslageren Esben Laub
von Lillienskjold.

Der måtte tre ekstra-
numre til, før musikerne
fik lov til at gå ud af salen
og sige tak for i aften.
Første sæt blev i den in-
strumentale afdeling kryd-

ret med lidt Louis Arm-
strong og afro-amerikan-
ske klarinetnumre fra Ca-
ribien, og i disse numre
lagde Thomas l’Etienne en
god bund med sin flydende
og klare lyd.

Smuk fortolkning
Boutté gled ind i koncerten
efter en halv time med en
smuk fortolkning af balla-
den »I Thougt About You«

og et par rigtig traditionel-
le New Orleans-numre
med et samspil, hvor lin-
jerne vævede sig ind i hin-
anden.

Andet sæt bød blandt
andet på Ella Fitzgerald
(helt tilbage fra da hun
som kun 16-årig optrådte i
et Harlem-talentshow),
Mills Brothers »Paper
Doll«, »Almost Like Being
in Love (blandt andet sun-
get af Nat King Cole) og
som et af de tre ekstra-
numre Louis Armstrongs
»What a Wonderful 
World«.

Det var en jazzaften til
at blive i godt humør af.
Det passede fint, hvis man
skulle glemme at tage sin
vitaminpille her i vinter-
månederne.

Koncert med Lillian
Boutte Burich – l’Etien-
ne New Orleans Ensem-
ble i Flensborghus fre-
dag aften. Arrangører:
Sydslesvigsk Forening
og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger.

Hans Chr. Davidsen

Vitaminpiller på en fredag aften

Lillian Boutté var-
mede godt i Flens-
borghus. Der måt-
te tre ekstranumre
til, før hun endelig

fik lov til at sige
»tak for i aften«.

Men det var publi-
kum, der takkede.

(Fotos: Sacha
Münster)

Torben Bøtker Bjørnskov kunne holde tempoet på bas. I
de livlige afro-amerikanske numre kunne det være sin
sag.

Finn Burich på basun og Thomas l’Etienne på klarinet.
Deres linjer viklede sig ind i hinanden i bedste New Or-
leans-stil.

Anmeldelse. Den norske
sopran Marita Kvarving
Sølberg var rejst den lan-
ge vej til Flensborg for at
være på scenen i et lille
kvarter. Men det var hele
rejsen værd. Publikum
kvitterede med stormende
bifald.

FLENSBORG. Danmarks Radio
optog hele koncerten med Søn-
derjyllands Symfoniorkester i
Det tyske Hus fredag aften. De
opstillede mikrofoner tvang der-
for blæserne til at blive siddende
på deres pladser bagest i orke-
stret.

Niklas Willén måtte således di-
rigere Aaron Coplands Fanfare
for the Common Man for blæse-
re, som lå først i programmet,
hen over strygernes tomme stole.
Men selvom værket kun spiller
tre minutter, var det hurtigt
glemt. Det var en rigtig
»koncertåbner«, komponereret
som sådan 1942 på opfordring
som en hyldest til de amerikan-
ske tropper i Anden Verdenskrig.
Coplands endelige valg af titel
antyder en hyldest til mennesket
i almindelighed. Og med denne
åbnede Willén for et rent nordisk
musikprogram. 

Griegs musikalske stordåd er
uomtvisteligt musikken til Hen-
rik Ibsens »Peer Gynt«. I dette
værk forenedes hans to inspire-
rende aktiver, hans lyriske geni

og hans karakteristiske norskhed
på det lykkeligste. Sangene her-
fra samt orkestersuiterne, som
Grieg udarbejdede med henblik
på koncertsalene, er hyppigt på
programmet i de danske koncert-
sale. Og det var også her, Willén
var dykket ned.

Stormende bifald
Solveigs sang var den første.
Herefter »Fra Monte Pincio« med
tekst af Bjørnstjerne Bjørnson og
Våren med Aasmund Olavsson
Vinjes tekst. Sangene blev ikke
mindre norske i Marita Kvarving
Sølberg fortolkning.

Denne unge, fremstormende
norske sopran var rejst den lange
vej fra Oslo for at være på sce-
nen i et lille kvarter. Men det var
hele rejsen værd. Publikum kvit-

terede med stormende bifald.
Med sin lyse og nuancerede sop-
ran fremkaldte Marita Kvarving
Sølberg alle de kendte billeder i
Griegs kompositioner - kærlig-
hed, fuglekvidder, bækkens ris-
len, og øvrige naturbilleder. Og
sikken et akkompagnement - af-
dæmpet og engageret, let og
svævende.

Især det sidste er noget der ka-
rakteriserer Niklas Willén. Let
og svævende kommer han ind på
scenen, og med et lille hop lander
han på podiet.

Det er som om han formår at
overføre denne lethed og den vi-
talitet til musikken og til hele
stemningen i orkestret uden at
det på nogen måde bliver over-
fladisk eller uvedkommende. For
Willén er musikken i fokus –

hvordan han får musikerne med,
ja, det er bare noget, han kan.

Programmet rummede desuden
Griegs Peer Gynt-suite nr. 1 og
hans Symfoniske danse, op. 64
samt finnen Einojuhani Rauta-
vaaras A Requiem in Our Time.

Dele af koncerten kan gen-
høres på Danmarks Radios P2 i
programmet »Fra Danmarks
koncertsale« den 8. februar. Og
hele koncerten spilles den 28. fe-
bruar i samme program.

Sønderjyllands Symfoniorke-
ster. Niklas Willén dirigent.
Marita Kvarving Sølberg, sop-
ran. Deutsches Haus fredag.
Arrangør Sydslesvigsk Fore-
ning.

Erling Dissing

Alle de kendte billeder kom frem med lys sopran


