
Anmeldelse. Olivier
Antunes har flere
gange været i flot
selskab i Flensborg-
hus. Det var han og-
så i denne uge - men
kan kan dog være
ganske godt tilfreds
med sit eget.

FLENSBORG. Bifaldet lød
flere gange, som om der
var 200 mennesker. Men
begejstringen snød.

Godt 50 jazzinteressere-
de havde fundet vej til åb-
ningen af jazzsæsonen i
Flensborghus. Den fik pia-
nisten Olivier Antunes
æren af at stå for med sin
trio - Lennart Ginman på
bas og Morten Lund på
trommer.

Det var tredje gang, An-
tunes satte fingrene til fly-

gelet i Flensborghus. For
fire år siden spillede han
sammen med den nu afdø-
de svenske klarinettist
Putte Wickman, og i efter-
året 2005 var han i lige så
fornemt selskab med Bobo
Moreno, Alex Riel og Bo
Stief.

Siden har han udsendt
sin egen cd »1’st Sketches«,
og det virker som om, der
er ved at ske noget i Antu-
nes’ musikalske karriere.
Trioen akkompagnerede
med følelse og fin intui-
tion, og Antunes bankede i
den grad til flere af sine
standard-arrangementer,
så han fik bifaldet firedob-
let i forhold til det antal
hænder, der var at klappe
med. Det skete blandt an-
det i et par kompositioner
af Miles Davis og Thelo-
nious Monk.

Lennart Ginman er en
del af den berømte danske
kontrabastradition. Han

har med sin mørke, percus-
sive, træagtige tone skabt
sin egen let genkendelige
groovy og minimalistiske
stil og er blevet en efter-
spurgt kontrabassist. Han
gled rigtig godt ind i Antu-
nes’ rolige og lyriske melo-
dilinjer som i »Night
Walk«, bossa novaen »Tur-
ning Yellow« og den rytmi-
ske ballade »Abyssinnian
Love Affair« - inspireret af
en hornfugl i Københavns
zoologiske have!

Balladen »My One And
Only Love« - hvis oprinde-
lige ejermænd er Guy
Wood og Robert Mellin -
blev i Antunes’ arrange-
ment spillet i en toneart
med seks B’er. Nemt nok
for Antunes, der blot gjor-
de god brug af de sorte
tangenter, lidt sværere for
Lennart Ginman der skulle
lægge en stor indsats i
denne langsomme udgave.
Og igen: Her fik vi rigtig

Antunes’ sikre harmoni at
høre.

Ofte var Antunes’ moti-
ver temmelig simple, men
de blev spillet med en dyb-
de, så de var til at holde ud
at lytte til et helt nummer
igennem - flere gange også
med ganske fremragende
solopræstationer.

Samtidig med åbningen
offentliggjorde Sydsles-
vigsk Forening og Sydsles-
vigs danske Ungdomsfor-
eninger navnene på de ef-
terfølgende to efterårskon-

certer. Et af de helt nye
skud på den københavnske
jazzscene, Aske Drasbæk
Kvintet, giver koncert fre-
dag den 9. november.

»Feels Like Home« får en
dobbelt betydning fredag
den 7. december, når dan-
skerne Benjamin Koppel
(saxofon) og Alex Riel
(trommer) spiller med
Martin Wind (bas) og Ulf
Meyer. Det er nemlig titlen
på en cd, som de fire musi-
kere for et par år siden ud-
sendte i anledning af 

Niels-Henning Ørsted Pe-
dersens død. Samtidig er
det for Ulf Meyer og Mar-
tin Wind også en koncert i
deres tidligere hjemby,
Flensborg.

Olivier Antunes Trio i
Flensborghus tirsdag af-
ten. Arrangør: Sydsles-
vigsk Forening og Syd-
slesvigs danske Ung-
domsforeninger.

Hans Chr. Davidsen
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Udtrykket er intenst og bevidst underspillet for at give lytteren mulighed for at trænge
ind i kernen af musikken. Olivier Antunes havde travlt på tangenterne i Flensborghus.

(Fotos: Povl Klavsen)

Lennart Ginmand og Morten Lund spillede med på originale Antunes-kom-
positioner, men også standardnumre fandt vej til repertoiret.

Antunes slog
sæsonen an

Anmeldelse. Synnøve
Søes forargelse er ik-
ke nok til at bære en
roman. Igen er det en
grusom barndom, der
er motoren i hendes
bog.

KØBENHAVN. Synnøve
Søes nyeste bog »Drengen
på stigen« er et forsøg på
at vise, hvad der sker, når
man gør et barn fortræd.

Bogen følger Peter på
seks år, som er overladt til
sig selv af en ligeglad mor
og en fraværende, alkoho-
liseret far.

Undervejs i fortællingen
får vi glimt af den voksne
Peters middagsselskab for

sine forældre, glimt, som
kan være Peters forsøg på
at gøre op med sin barn-
dom. Muligvis foregår hele
scenariet (eller dele af det)
i hans fantasi - helt sikker
bliver læseren aldrig.Vi
forstår imidlertid så meget,
at det ikke er gået ham
godt; ganske vist blev han
succesrig tv-producer med
kæreste, men både jobbet
og kæresten er væk. Glim-
tene af nutiden er mare-
ridtsbilleder af forfald, fy-
sisk såvel som psykisk, ka-
rikerede i deres afskyelig-
hed.

Karikeret er også bille-
det af Peters mor. Hun lig-
ger på sofaen, ryger smø-
ger, ser tv-serier og overla-
der det til sin seksårige søn
at handle ind. Billedet af

faderen er lige så firkantet
- han drikker og er fuld-
stændig ligeglad med sin
søn. I nutidsglimtene kon-
fronteres forældrene med
forskellige personer fra de-
res fortid, og det er her, vi
ikke længere ved, om vi
befinder os i Peters fantasi
eller ej.

Grove karikaturer 
Strukturen er ikke ueffen.
Resultatet kunne være ble-
vet en effektiv demonstra-
tion af, hvad der sker, når
et forsømt barn vokser op.
Desværre er personerne
grove karikaturer i stedet
for troværdige personer -
og det samme gælder fak-
tisk for hele bogens scena-
rium. Dermed falder bo-
gens ellers gode formål til

jorden.
Der er ingen tvivl om, at

børnemishandling foregår,
men portrætterne af de
voksne i bogen er ganske
enkelt ikke troværdigt -
dertil er de alt, alt for ensi-
dige.

Heller ikke hovedperso-
nen Peter tror vi helt på,
hverken som forsømt barn
eller nedbrudt voksen. Re-
sultatet er er bog, som
mest af alt er ligegyldig -
og det er skidt, når emnet
er så vægtigt.

Det kan svært at kritise-
re en bog, som i den grad
bygger på en god sag. In-
dignation er imidlertid ik-
ke nok til at bære en ro-
man, og alle gode intentio-
ner til trods er bogen i sin
karikerede sort/hvide skil-

dring af en mareridtsagtig
opvækst dybt mislykket;
portrætterne af bogens
personer er ganske enkelt
for primitive og den psyko-
logiske indsigt for ringe.
Der er ingen tvivl om, at
forfatteren har en dybfølt
sympati for sin hovedper-
son. Desværre rammer hun

langt forbi målet i denne
karikatur af en psykolo-
gisk fortælling.

Synnøve Søe: »Drengen
på stigen«. Roman.
Lindhardt & Ringhof,
159 sider, 199 kr.

Christina Dahl

Mislykket portræt af et forsømt barn

Synnøve Søe magter ikke den psykologiske fortælling.
(Foto: DB)

Månedens børneteater
FLENSBORG. »Månedens børneteater« kører igen. Fore-
stillingerne henvender sig især til børn i børnehavealde-
ren, og i Flensborg finder de sted i ADS Jugendtreff
Ramsharde, Evangelisches Jugendzentrum i Engelsby og
Heilandskapelle i Sporskifte (Weiche.)

Der er tre stykker på programmmet før jul. Det første
vises i disse dage og er ekslusivt for børnehaver. I slut-
ningen af september kommer »Michel aus Lönneberga«
med Volker Schrill, og i november viser Fabula Theater
»Weinachsthasen«. Man kan se det komplette program
på www.kindertheater-des-monats. (FlA)

Abstrakte kroppe
NIBØL. Tegneren og billedhuggeren
Hans Joachim Albrecht (født 1938)
laver mennekestudier, der er ab-
strakte, men som dog kan minde om
den menneskelige krop.

Den 14. september åbner Richard-
Haizmann-Museum i Nibøl en ud-
stilling med Hans Joachim Alberts
tuschtegninger og collager.

Udstillingen varer til den 28. okto-
ber. (FlA)

Koncerter i Ostseehalle
KIEL. Ostseehalle har netop udsendt kulturprogrammet for det
kommende halve år. Den østfrisiske komiker Otto åbner striben af
arrangementer med sit »Live«-show den 5. oktober.

Den 21. december kommer den belgiske popsanger Helmut Lotti,
og den 28. december er der julekoncert med »Die lustigen Musi-
kanten«. 2008 åbnes med »Traummelodien der Volksmusik«, og den
1. februar opføres succesmusicalen »Abba Mania«. Der bliver sla-
germusik med Hansi Hinterseer den 22. februar, og Mario Barth
slutter af den 24. maj. Billetter kan købes telefonisk (0431-98 210
226) eller på www.ostseehalle.de. På hjemmesiden er også oplys-
ninger om priser og tidspunkter. (FlA)


