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Nytår med Slesvigske Musikkorps
SØNDERBORG. Flemming
»Bamse« Jørgensen optræ-
der med Slesvigske Musik-
korps, når Hærens Ser-
gentskole i Sønderborg på
torsdag holder nytårskon-
cert.

Desuden medvirker stu-
dieværten Dorthe Ander-
sen, der er kendt fra tv-
programmet »Hvad er det
værd?«. Konferencierrollen
er lagt i hænderne på Alex
Bødiker, det ene af de tre

medlemmer i showgruppen
»Willys kaffeklub« fra Ha-
derslev. Koncerten begyn-
der klokken 19.30 og fore-
går på Hotel Comwell i
Sønderborg.

Billetprisen er 150 kro-
ner. Billetterne sælges i
forsalg ved hovedvagten på
Hærens Sergentskole eller
på Sønderborg Turistbu-
reau. (FlA)

Skægget har været længere, men Johnny Rasmussen - kendt fra Kansas City Stompers - kan endnu. Som her i Kid Orys klassiker
»Muscrat Ramble«. (Fotos: Povl Klavsen)

Noget gammelt skidt der holder
Anmeldelse. Flensborg-
hus var propfyldt, og
Copenhagen All Stars
spillede, så det kogte. 
Orkestret spillede 
evergreens med energi 
og eftertænksomhed.

FLENSBORG. - Det er noget
gammelt lort, vi spiller. Men det
er i hvert fald ting, der kan stå.
Det har de gjort nu i 80-90 år,
sagde trompetisten Ole Stolle, da
Copenhagen All Stars fredag af-
ten spillede i Flensborghus.

Til det er der kun at sige: Skal
den gamle slags lort spilles (for
nu at blive i Ole Stolles termino-
logi), så skal det gøres ordentligt,
for at det er til at holde ud at høre
på - gerne med variation.

Og det blev sørme spillet or-
dentligt - ja, mere end det - da
Copenhagen All Stars hev numre
frem fra den amerikanske popu-
lærmusiks evergreens: Duke El-
lington, Fats Waller og Louis
Armstrong godt afvekslet med
George Gershwin.

Flensborghus var propfyldt
med et publikum, der også har
været ungt engang. Det må have
været dengang, Papa Bue’s Vi-
king Jazz Band var på toppen på
den danske jazzscene.

To af blæserne, Jørgen Svare på
klarinet og Ole Stolle på trompet,

har også en fortid i Papa Bue’s
Viking Jazz Band, mens basuni-
sten Johnny Rasmussen i mange
år har været med i Kansas City
Stompers.

Bredt farveleje
Der blev dog lagt ud med New
Orleans, Armstrongs »The Reary

Blues« og »Savoy Blues«, elegant
og meget letflydende. Fats Wal-
lers »Christoffer Colombus« er
blevet tærsket igennem af de sto-
re bigbands, men Copenhagen All
Stars serverede den med megen
ny energi og eftertænksomhed.
Ind imellem Duke Ellington og
Louis Armstrong blev der serve-

ret Gershwin, ofte uden blæsere,
og det var med til at løfte koncer-
ten flere lag op over froko-
stjazzen.

Dobbelt tempo
Jørgen Svare spillede, så klari-
netten kogte. Rigtig varm blev
den i soloen »Oh Lady«, mens Ole

Stolle spillede trompet med et
bredt farveleje, især i flere af bal-
laderne.

Hele orkestret magtede frem
for alt at gå i dobbelt tempo som i
den klassiske form hos Louis
Armstrong.

Det gav en god rytmisk effekt
og meget elastik i akkompagne-
mentet. Der var også masser af
godt basunspil med Johnny
Rasmussen, som i Kid Orys meget
kendte »Muscrat Ramble«, og
Hans Henrik Schjerbek fik i peri-
oder lov til at folde sig godt ud
med både banjo og vokal som i
nummeret »I’m Gonna Sit Right
Down«.

Det var i det hele taget de gam-
le garvede, der trak, men med en
velfungerende rytmegruppe, der
ud over Hans Henrik Schjerbeck
bestod af pianisten Ulrik Spang-
Hanssen, bassisten Jesper Carl-
sen og trommeslageren Wiegandt
Milo.

Traditionel jazz som Copenha-
gen All Stars skal der til en gang
imellem. Ikke blot fordi, det
trækker publikum, men også for-
di, der stadig findes musikere,
der kan deres kram.

Copenhagen All Stars i Flens-
borghus fredag aften. Arran-
gør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Per Nielsen er solist med slynglerne
HARRESLEV. Sydslesvigsk Fore-
ning i Harreslev er klar til distrik-
tets traditionelle nytårskoncert
med Lauseniana Orkestret - popu-
lært kaldet »Slyngelorkestret«.

Den foregår i Holmberghalle søn-
dag den 25. januar klokken 15. So-
list er i år den populære trompetist,
Per Nielsen fra Sønderborg, og di-
rigent er som de tidligere år Jørgen
Fuglebæk.

På programmet er musik af

blandt andre Johann Strauss, Pie-
tro Mascagni, Hans Christian Lum-
bye, Franz Lehar og Andrew Lloyd
Webber.

Navnet »Lauseniana« går tilbage
til orkestrets grundlægger, afdøde
musikdirektør Chr. Lausen, Gram.
Han etablerede orkestret af hånd-
plukkede amatørmusikere. Fra en
beskeden start er orkestret vokset
til fuld symfonibesætning. I dag er
der 65 faste musikere og 15 assi-

stenter, der kan trækkes på i
nødstilfælde.

»Lauseniana« har ikke hjemme i
nogen bestemt by. Musikerne kom-
mer fra det meste af Jylland. Af
praktiske grunde holdes de måned-
lige prøver det mest centrale sted, i
Thyregod ved Vejle.

Koncerten den 25. januar er ud-
solgt, oplyser Sydslesvigsk Fore-
ning. (FlA)

Den garvede klarinettist Jørgen Svare
swinger stadig i New Orleans.

Ryggen har det ikke så godt mere. Ole Stolle (tidligere Papa Bue’s Viking Jazz Band) var nødt til at sidde
ned i Flensborghus.


