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Anmeldelse. Klez-
mer-dronningen
Channe Nussbaum
magter at forene den
melankolske grund-
tone med det glade.
Den danske jøde gav
en forrygende kon-
cert med sine dejligt
tøjlesløse Spielniks.

SLESVIG. Én har en hat på et
hoved, der er pilskaldet. En an-
den bærer en tyrkisk fez, som
stod han ved indgangen til et
palads i det osmanniske impe-
rium. Bassisten har langt sort
hår, der holdes på plads af et
par hornbriller, mens bassen
hviler på vommen. Klarinetti-
sten blæser, så han er ved at
miste jordforbindelsen. Og gui-
taristen, det er såmænd Torben
Steno, manden med den påfal-
dende mimik, kendt fra skæve
fjernsynsprogrammer som
»DDR2« og »Hvad gør vi med
Frank?«

Det er lidt af et orkester, den
dansk-jødiske sangerinde Chan-
ne Nussbaum har til at spille for
sig. Men hun lader nu heller ik-
ke selv meget tilbage. Hendes
vitalitet smittede, da hun tors-
dag aften gav koncert på Volks-
kunde Museum i Slesvig. Den
rødklædte klezmer-dronning fik
sågar (næsten) hele publikum-
met til at danse kædedans til
den hebraiske folkesang Hava
Na Gila - hele vejen rundt i
koncertladen på Hesterberg.

Der er ikke megen klezmer-
musik i Danmark, og Channe

Nussbaum står for det meste af
det, der findes på området. 

Klezmer er det sekulære
modstykke til de sange og de
recitativer, der praktiseres i sy-
nagogerne. Klezmer var den
underholdnings- og dansemu-
sik, der førhen blev spilet ved

familie- eller landsbyfester i de
jødiske samfund i primært Øst-
europa. Men som altid, når kul-
turer går på kryds og tværs, er
der ingen klare grænser: Der er
både lidt godt fra sigøjnermu-
sikken, der er krydderier fra
Balkan og så selvfølgelig godt

med jiddisch - det germanske
sprog med slaviske og hebraiske
indslag og en kultur, som nazi-
sterne fik totalt ødelagt i Øst-
europa, men som har overlevet
især blandt ortodokse jøder i
USA.

Jid-pop
Channe Nussbaum har selv
kaldt sin særlige klezmerstil for
jid-pop.

De jiddische tekster er ufor-
pligtende, og mens mange
bands i Vesteuropa dyrker den
meget traditionelle klezmner, er
Nussbaum og hendes Spielniks
en samling skæve musikalske
hjørner, der får den melankol-
ske blues-agtige musik til at
vokse i alskens retninger. Især
første sæt af koncerten i Slesvig
bød også på musik, der havde
underholdende tyske tekster på
den slags tysk, der på forunder-
lig vis har været moderne i
Danmark de seneste år. Tysk,
hvor der blæses på grammatik-

ken, og hvor ordene får en
dansk drejning - også for, at de
skal rime. Som for eksempel i
nummret »Alt und aggressiv«:
»Ich bin in meinem Zimmer -
und wird immer grimmer und
grimmer«.

Bratte brud
Det, der er med til at gøre
Channe Nussbaums musik til
noget unikt inden for klezmer-
genren, er hendes melankolske
grundtone, der på samme tid er
forbløffende munter. Musikken
er fyldt med bratte brud i ryt-
mikken, og de helt store virke-
midler er Jens Tolsgaards farve-
rige og indsmigrende harmoni-
ka og ikke mindst Peter Jessens
orientalske klarinetspil med
meget flotte introduktioner.
Nogle gange var han helt oppe
i overblæsningsregistret, og den
blonde dansker spillede, så man
næsten kunne smage den pa-
prika og hvidløg, der kom ud af
røret.

Channe Nussbaum sang flere
af de bedste numre fra de to al-
bummer, som det indtil videre
er blevet til. Især et par stykker
blev hængende i øret: Fra det
første, »Copenhagen Klezmer«,
var det balladen »Kinderjurn«
og fra det andet album, »Jidishe
Mame«, »Gib Mir a Kush« og
»Eisbein Polka«, der vakte stor
latter. Channe Nussbaum har en
robust og stor stemme, der kla-
rer alle krævende passager i
denne dejlige weltschmerz-mu-
sik.

Det blev en klezmerkoncert,
så det forslog.

FolkBaltica: Channe
Nussbaum & Spielniks på
Volkskunde Museum i Slesvig
torsdag aften. Spillede også i
Volksbad i Flensborg i aftes.

Hans Christian Davidsen

Munter Weltschmerz

FLENSBORG. Temaet for den femte
udgave af FolkBaltica er dansk fol-
kemusik. Derfor fik den danske
genralkonsul i Flensborg, Henrik
Becker-Christensen, i går æren af
at sige velkomstordene ved den of-
ficielle åbningsreception i Bürger-
halle i Flensborg Rådhus.

Desuden medvirkede bypræsi-
dent Christian Dewanger, Sydsles-
vigsk Forenings formand, Dieter
Paul Küssner, og chefen for stats-
kancelliet i Slesvig-Holsten, Heinz
Maurus. FolkBalticas kunstneriske
leder, Jens-Peter Müller, gav en
kort introduktion til festivalen.

Det danske orkester Habbadám
stod for receptionens musikalske
program sammen med akkordeon-
spilleren Carl Erik Lundgaard og
ungdomsensemblet Die Landstrei-
cher fra musikskolen i Flensborg.

Åbnings-
reception

Peter Jessen er ungkarl, men
hans klarinet må kunne tø et-
hvert kvindehjerte op.

Channe Nussbaum er inderlig og inderlig musikalsk. Her er hun omgivet af Jens Tolsgaard på harmonika og Torben Steno på guitar. Den ene kunne ligne en
bankrøver, den anden en latino-tangodanser fra Bueno Aires. (Fotos: Lars Salomonsen)

Chane Nussbaums grundtone er glad og melankolsk på samme tid.

Han ligner en inder, men er pæ-
redansk og hedder blot Peter
Nielsen.

Jødeharpe 
som
karakterer
FolkBaltica har i år jø-
deharpen som musikfe-
stivalens temainstru-
ment. Derfor bruger
Flensborg Avis også jø-
deharpen som symbol i
karaktergivningen i
forbindelse med de
koncerter, der anmel-
des i avisen.

Jødeharpen er et lille
metalinstrument af
ukendt oprindelse. Man
holder med tommel-
og pegefinger om det
runde stykke af instru-
mentet og placerer den
smalle del mellem tæn-
derne.

For at frembringe en
lyd laver man et hul-
rum i munden, og man
slår på den lille fjeder,
imens man trækker -
eller puster luft ind og
ud.

Man kan kun spille
en tone, men med for-
skellige effekter og ryt-
mer. Derfor er der
praktisk at have en jø-
deharpe i alle tonear-
ter.


