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FLENSBORG. Det cuban-
ske band Madera Limpia
er åbningsnavnet ved
Flensburger Hofkultur,
Flensborgs månedlange
sommerkultur-festival.

Bandet spiller i
Søfartsmuseets gård den
15. juli, men allerede i den-
ne uge er der chance for at
få en forsmag på cubaner-
nes musik.

Biografen 51 Stufen i
Det tyske Hus i Flensborg
viser nemlig den cubanske
film Paraiso, som Madera
Limpia har leveret sound-
tracket til. Filmen er
halvdokumentarisk og be-
skriver unges dagligdag i
den cubanske by Guantá-
namo. Den vises klokken
18.30 til og med den 6. juli.
I aften og i morgen aften
også klokken 22.45. (FlA)

Film-forsmag 
på Hofkultur

KIEL. Torsdag aften åbne-
de Chick Korea og Dan
Friedman officielt
JazzBaltica med en kon-
cert i Lübeck. I dag og i
morgen er så det store ho-
vedprogram på Salzau Slot
ved Kiel. Det åbnes i for-
middag med open air-kon-
certer ved slottet, og i af-
ten er der koncerter i de to
restaurerede lader i Sal-
zau.

Hovednavnene er den
amerikanske trommeslager
Brian Blade og hans kolle-
ga Jack DeJohnette, der
stiller op i flere forskellige
sammenhænge.

I eftermiddag kan man
også høre nordmanden
Nils Petter Molvær, der er
»special guest«, samt den
80-årige Roy Haynes, der
stadig er i fuld vigør på
slagtøj.

Temaet for JazzBaltica
er i øvrigt »on drums«. Det
vil sige, at trommeslagerne
bliver omdrejningspunktet
i mange af formationerne.

Billetter kan reserveres
på hotline 0431 - 570 470.
Er der billetter til overs til
de enkelte koncerter, kan
de købes ved indgangen.
Der er omfattende biogra-
fier om de enkelte musike-
re på hjemmesiden
www.jazz-baltica.de, hvor
der også er en lang række
praktiske oplysninger om
jazzfestivalen.

Det er muligt at campere
gratis på græspænerne
uden for Salzau Slot, blot
man har købt billet til en
af koncerterne.

Traditionen tro tyvstar-
tede JazzBalticas eget en-
semble med en uformel
koncert i det lille værtshus
Lüneburg-Haus i Kiel ons-
dag aften.

Torsdag aften kunne
man i Husum høre den
eneste JazzBaltica-koncert
i Sydslesvig. Den foregik i
Theodor-Schäfer-Berufs-
bildungswerk i Husum,
hvor der var en finsk aften
med orkestret Jukka Perko
Viisikko, der fortolkede
musik af Charlie Parker.
Her spillede JazzBaltica
Ensemble også under mere
formelle rammer end i 
Kiel, denne gang under le-
delse af Wolfgang Haffner.

Hans Chr. Davidsen

JazzBaltica
swinger i
Salzau

Velvet Revolver fyrede skarpe toner af fra Orange Scene, og forsangeren lignede en syngende heroinsprøjte. (Fotos: Scanpix)

Roskilde Festival.
Solen skinner i 
Roskilde – og det er
hovedsagen, når
2004-udgaven stadig
sidder i hukommel-
sen. Festivalen blev
åbnet med eksotisk
musik fra Bali,
hårdtslående rock og
avant-garde.

ROSKILDE. Hvilken for-
vandling. 

Roskilde Festival 2004
var et miserabelt mudder-
bad. 2005-festivalen er
sydlandsk stemming med
liv ved boderne, bare ma-
ver og lange solnedgange.

Åbningen torsdag blev
også eksotisk. Et gamelan-
orkester var fløjet ind fra
Indonesien – godt nok ikke
kun for at spille i rockens
Roskilde. 

Aftenen før havde det 27
mand store slagtøjsorke-
ster med balinesiske dan-
sepiger og originale drag-
ter spillet for de royale i
Danmark. 

Den ene dag optrådte
Dwi Mekar for dronning
Margrethe og prins Henrik,
den næste for småskæve,
fulde og uvaskede festival-
gæster i Roskilde. Begge
steder faldt musikken i

god jord. Dwi Mekar vandt
virkelig genklang hos pub-
likum i Ballroom-teltet
med den specielle asiatiske
femtonemusik. 

Skarpe toner
Helt anderledes skarpe
skud blev der få minutter
senere fyret af fra Orange
Scene. Her stillede de hår-
de rockrødder fra Velvet
Revolver op med blottede
brystkasser og store tato-
veringer. 

Bassisten Duff McKagan,
trommeslageren Matt So-
rum og guitaristen Slash
har en fortid i Guns’N’ Ro-
ses, mens sangeren Scott
Weiland og guitaristen Da-
vid Kushner engang var
med i Stone Temple Pilots
og Suicidal Tendecies. 

Velvet Revolver er heller
ikke ligfrem en fremadret-
tet samling af rockmusike-
re. Bandet udstråler nos-

talgi og kan aflevere en
masse guitarlir og slemme
bandeord, som det jo hører
sig til i den branche. San-
gene er ikke originale eller
melodiøse, men de er til
gengæld sprængfyldt med
energi. 

Scott Weiland ligner en
storsyngende heroinsprøj-
te, og han sang igen og
igen om de hårde stoffer,
som Roskilde Festival el-
lers så kraftigt advarer
mod på bannere og plaka-
ter. Og var det ikke kokain,
der var temaet, så var det
noget andet: »Here I co-
me.... I Come.... I come....
Yeeeeaaaaaahhhh!«

Mellem de hårdtslående
numre var der også et par
balladeagtige sange, og her
beviste Scott Weiland, at
han vitterligt også kan
synge. 

Hvis man løb hurtigt fra
Orange Scene over til Are-

na-teltet, kunne man få en
god bid med af Sonic
Youth. Næste år kan dette
på mange måder besynder-
lige avantgarde-band fra
New York fejre sølvbryl-
lup. Besynderligt skal her
forstås positivt, for Sonic
Youth har aldrig været og
bliver aldrig et band, der
skal behage lytterne på en
lokalradio.

Skæve sekvenser
Sonic Youth bliver ofte be-
tegnet som et støjrock-
band, hvilket egentlig er
lidt misvisende. Koncerten
i Roskilde stod nemlig på
et univers af klimprende
keyboard, brudte guitarer
og ikke mindst sangerin-
den Kim Gordons tonløst
messende stemme. Hver
eneste titel har sine skæve
sekvenser. Her er ingen
lineære melodier og ej hel-
ler søgen efter harmoni.

Netop derfor er musikken
også fyldt med tempera-
ment og ikke mindst emo-
tionel guitarspil. 

Grams mig! 
Som en kontrast til Velvet
Revolver stillede svenske-
ren Kent til sidst op på
Orange Scene med slips,
sideskilning og fedt i håret.

Alt er, som det skal være
i Roskilde: Varmen stiger
sammen med alkoholpro-
millerne. En fyr lover øl til
den første pige, der vil
kysse ham. En pige går
rundt med skiltet »grams
her« hængende på bryster-
ne. Og musikanmelderne
er rivende uenige i deres
kommentarer til udbuddet.
Berlingske Tidende siger
»buh«, mens Politiken jub-
ler over musikprogrammet.
Festivalgæsterne siger ba-
re: »Ahhh, solen skinner«. 

Hans Chr. Davidsen 

Nu er det sjovt igen i Roskilde
Mobilredaktionen
Tlf.0175-26 48 256

Avantgardebandet 
Sonic Youth fra New 
York fylder næste år 

25. I Roskilde leverede
bandet en koncert, som 

var fyldt med 
temperament.


