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Hvirvlende og fascinerende backing på bas. Jacob Mogensen var konstant på med sin højt udviklede rytmik.

Anmeldelse. Real 
People er ikke et or-
kester, man læner sig
tilbage i stolen for at
lytte til. Gruppen
kræver noget af til-
hørerne - men an-
strengelserne kan
virkelig blive beløn-
net.

FLENSBORG. Der er en
ung underskov i dansk jazz
lige nu. Det spirer og vok-
ser i alle retninger. Nok er
udgangspunktet free-jazz,
men med mutationer af
folkemusik, rytmiske mu-
sik og alle de genrer, som
den berejste ungdom har
mødt ude i den store ver-
den.

Real People er en del af
denne jazzavantgarde med
to særdeles kompetente
new yorkere i besætnin-
gen: Tenorsaxofonisten
Rudresh Mahanthappa og
kontrabassisten Carlo De-
Rosa.

Det er lige børn, der le-
ger, når det er bedst.

Trompetisten Kasper
Tranberg og trommeslage-
ren Anders Mogensen
mødte de to amerikanere
under deres ophold på
Berklee College of Music i
begyndelsen af 1990erne,
og de er gået sammen med
den energiske og meget
ukonventionelle pianist Ja-

cob Anderskov - som de
fleste sikkert kender fra
hans eget store ensemble,
Anderskov Accident.

Real People trak forbav-
sende mange mennesker til

Flensborghus torsdag af-
ten. Kom man for at få en
slapper på en hverdagsaf-
ten i januar, måtte man en-
ten oppe sig eller opgive at
få den store lytteoplevelse.

Det var krævende musik at
lytte til, men havde man
overskud og koncentration,
var belønningen stor. Og
ind imellem de få numre -
for de var meget lange og

finurlige - kom der højlyd-
te bravo nede fra salen.

Musikken var intuitiv og
fyldt med energi, men altid
med en solid bund af kom-
position - med store ud-

flugter undervejs.
Bemærkelsesværdigt var,

at de enkelte soli aldrig
virkede som påklistrede
stikveje, men som en vigtig
del af ensemblespillet.

God backing
Hele musikken udgik fra
eget køkken. For det meste
med hymniske temaer med
en hvirvlende, ja fascine-
rende rastløs backing af
trommer og bas.

Anders Mogensen var
konstant på med en højt
udviklet rytmik, mens Ja-
cob Anderskov bredte sig
ud i et enormt område
mellem den klassiske tra-
dition og den moderne ab-
straktion.

Real People er uforudsi-
gelig og er med til at gøre
jazz-Danmark til et sjovere
land. Man må bare håbe, at
de fem musikere ikke nøjes
med at nå ud til en lille
hård kerne. Arrangørerne i
Flensborg skal derfor have
kompliment for at have
trukket orkestret syd for
grænsen.Vi var vist mange,
der blev meget klogere på
modern jazz den aften.

Koncert med Real Peop-
le i Flensborghus, tors-
dag aften. Arrangører:
Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger og Syd-
slesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

En messe i moderne jazz

Rudresh Manhanthappa på tenorsaxofon - et kompetent bekendtskab fra New York. (Foto: Martina Metzger)

VORDINGBORG. På trods af tit-
len på Hanne Raunows digtsam-
ling »Cyperspacelove«, så er der
noget altmodisch over teksterne.
Efterklangen lader sig ikke for-
nægte, og vi, der er grå nok til at
huske om ikke Arilds tid, så dog
de glade halvfjerdsere, vil kunne
genkalde os navne som Lola Bai-
del og Maria Damsholt ved læs-
ningen af den aktuelle udgivelse.

Raunows digte er en lovpris-
ning af kærligheden i dens mere
håndgribelige udgave. Og det
kan være godt nok. Digtet
»Skrig« er typisk for den ten-
dens: »Orgasmerne tordner ind/
som Stillehavsdønninger/ vældi-
ge/ langtrukne/ Og med alba-
trossens skrig«. Som sine ældre
søstre i ånden giver Hanne Rau-
now også undertiden mændene
med krabasken som for eksem-
pel i »Støtte«: »Der er mere støt-

te/ for et ego/ i en bøjle-bh/ end i
en mandsperson«.

Man må medgive forfatteren,
at hun kan skære en tekst til.
Stramt og med let pointering.
Flere af digtene har aforistisk
karakter - som det ovenfor cite-
rede. Men det gør ikke teksten til
stor lyrik.

Alle forfattere står på skuldre-
ne af forgængere, men de rigtig
gode bidrager med fornyelse.
Hos Hanne Raunow savner man
dette bidrag.

Forelskede sjæle kan skænke
hinanden denne bog. Det er en
oplagt morgengave til sølvbru-
den.

Hanne Raunow: Cyperspace-
love, digte, 88 s. 150 kr. (For-
fatterforlaget Attika)

Ole Møller

Kærlighed og krabaskPigen der sov i 202 år
GRÅSTEN. 14 børn fra Det lille Teater i
Gråsten opfører i den danske vinterferie
deres eget stykke på teatret i Ladegårds-
skov ved Gråsten.

Børnene har brugt hver torsdag hele
vinteren på at skrive, øve, sy kostumer,
lave dukker og scene. De er blevet hjulpet
af Machteld den Teuling og Gitte Asmus-
sen fra Det lille Teater.

Stykket er et rigtigt eventyr om børn,
der skal overnatte på et museum i otte
dage. De møder den gamle eventyrdigter
H. C. Andersen, og så begynder de mær-
keligste ting at ske. Der er prinsesser, ta-
lende ugler og en masse andre fantastiske
figurer.

Stykket »Pigen der sov i 202 år« har
premiere torsdag den 15. februar klokken
19. Det bliver i de efterfølgende dage
spillet fredag klokken 19 samt lørdag og
søndag klokken 14. Billetter koster 30
kroner kan bestilles hos Ole Gaul Nilum
på telefon 74 65 37 67. (FlA)

Nis Boesdal til Bylderup-Bov
BYLDERUP-BOV. Forfatteren og studieværten Nis
Boesdal kommer på tirsdag til Slogs Herreds Hus i
Bylderup-Bov. Her vil han fortælle om historiernes
historie, hvordan de er bygget op, hvordan han har ar-
bejdet med dem i radioen, og hvordan mange af dem
lever videre i film, romaner og operaer. De gode hi-
storier er fundamentet under vor kultur, lyder Nis
Boesdals overskrift for aftenen.

Aftenen begynder klokken 19.30. Arrangør er Byl-
derup Foredragsforening. (FlA)

Ian Cussick i Flensborg
FLENSBORG. Skotten Ian Cussick kommer til Flens-
borg med sit band. Den 18. maj giver han koncert i
Roxy i Rude. Billetter kan købes i forsalg i Musikpa-
last Neptunhof og www.kartenhaus.de. Priserne er 14
euro i forsalg og 19 euro ved indgangen. Koncerten
begynder klokken 21.

Efter sin disko-periode er Ian Cussick slået over i
den lette poprock-genre. (FlA)


