
Anmeldelse. Der var
stjernebesætning i
Flensborghus, da det
genopståede Santa
Cruz kom på besøg.
Forventninger var
store - og udbyttet li-
geså.

FLENSBORG. Arrangører-
ne har haft antennerne ude,
da de inviterede Santa Cruz
til Flensborghus.

Sidste sommer blev det
gamle 80er fusions-orkester
gendannet op til Copenha-
gen Jazzfestival, hvor det
gav en koncert.

Men ellers har gendannel-
sen ikke fået den store op-
mærksomhed i jazzklubber
eller anmeldere i Danmark.
Den kommer måske nu.

I onsdags - dagen før kon-
certen i Flensborghus - ud-
sendte Santa Cruz nemlig en
ny cd, »Cruzing«, den første
i over 20 år. Koncerten i
Flensborg blev derfor en
slags uofficiel release-party
med de syv nye numre fra
cd’en blandet med især key-
board-spilleren Frans Baks
dejlige kompositioner.

Et talstærkt publikum
havde forstået, at der her
var tale om en stjernebesæt-
ning med Hans Ulrik på
saxofon, Poul Hallberg på
guitar, Bo Stief på bas, Alex
Riel på trommer og altså en
af Danmarks mest produkti-
ve komponister, Frans Bak,
på keyboard.

Imod dogmerne
Koncerten spændte fra den
rytmisk meget kraftfulde
Santa Cruz-lyd over etnisk
indflydelse til det lyriske -
en god blanding af musik,
der gik imod alle dogmer.
Også jazzens egne.

Meget af materialet ledte
tankerne tilbage til 1980er-
nes filmmusik og musik, der
blev brugt som baggrund i
alle mulige og umulige sam-
menhænge. Alligevel vidste
man aldrig, hvordan det vi-
dere forløb ville arte sig.
Santa Cruz spiller en meget
uforudsigelig blanding af
melodiøs og kraftfuld mu-
sik.

Efter min smag rager
Frans Baks værker et godt
stykke op over de andre på

cd’ens materiale, med for
eksempel »Daylight« og
»Månemaleri«. Den sidste er
en flot lyrisk ballade med
meget powerfulde udbrud.
Bravo!

De funky indslag leverede
bassisten Bo Stief under
koncerten især med numme-
ret »Når solen går ned«, der
udfordrede både sax og gui-
tar. Poul Hallberg imponere-
de med et usædvanligt sik-
kert greb om guitarspillet og
tilmed meget rig på facetter.
Hans introduktion til num-

meret kanal var formidabel
smuk.

At vi så tilmed fik Alex
Riel at se fra en mere vilter
side, end vi er vante til, det
var blot med til at give kon-
certens karakter en pil opad.

Fine fraser
Faktisk er det svært at finde
noget som helst at indvende
mod de godt to timers kvali-
tets-fusion, der blev fyret af
i Flensborghus. Ekstra-
nummeret »Frase 1« var ren
gourmet for feinschmeckere.

Her brugte orkestret en sim-
pel begynderfrase som tilba-
gevendende tema for hele
nummeret. Det var både
avanceret og humoristisk.

Koncert med Santa Cruz i
Flensborghus torsdag af-
ten. Arrangører: Sydsles-
vigsk Forening og
Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger.

Hans Chr. Davidsen
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Guf for 
Mozart-elskere

Peter
Dürrfeld: Den
lille Mozart. -
Informations
Forlag, 2006.

Ikke ubelejligt kommer denne fine
bog. I 2006 fejres Mozarts 250 års
fødselsdag.

En begejstret, kort og koncis be-
skrivelse af Mozarts liv og værk.
Samtidig en uforbeholden hyldest til
verdens største musikgeni.

Peter Dürrfeld har i årtier beskæf-
tiget sig med Mozart og har oversat
og redigeret en række vigtige
Mozart-bøger, senest »Mozarts sam-
lede breve« fra 2005. Her kommer så
en brugsbog og »øreåbner«for den
der vil gå til Mozarts musik. Der
medfølger yderligere en cd med en-
kelte eksempler. Fremragende ind-
føring i manden, musikken, og tiden
den udspillede sig i.

Nøgtern ja, men helt uden anekdo-
ter går det nu heller ikke. I en gen-
nemgang af »Mozarts Greatest Hits«
fortælles om en række musikstykker
og deres historie, hvor de mange me-
re eller mindre sandfærdige fortæl-
linger om Mozart også får deres be-
skedne, men absolut muntre og vel-
fortjente plads.

Historierne om de enkelte værker
er både fremadrettede og tilbagesku-
ende. Hvordan de opstod, blev mod-
taget i samtiden og - ikke mindst -
hvad disse toner siden er blevet
brugt til. 

Ikke blot filmskaberen Bo Wider-
berg og hans Elvira Madigan film,
hvor musikken siden kendes som El-
vira Madigan-koncerten (Den 21.
klaverkoncert i c-dur), men også
danskernes egen tv-serie Matador,
hvor Erik Balling bruger en vemodig
midtersats i den indledende allegro
fra den 23. klaverkoncert i A-dur til
at karakterisere »Skyggetanten« Eli-
sabeth, spillet af Helle Virkner. Det
stille vemod, følelsen af at livet gli-
der ubønhørligt forbi.

Peter Dürrfeld nærmest slutter sin
bog med følgende sætning: »Det be-
høver ikke at koste en formue at lyt-
te til Mozarts musik. Langt de fleste
større biblioteker udlåner musik-
cd’er, og selv om udvalget af klassisk
musik mange steder er begrænset, er
det næste altid muligt at hjemlåne
en god Mozart-skive eller flere«.

Her er langt mere guf på de ca. 100
sider bogen består af, end i en hel
æske Mozart-kugler.

Lån også bibliotekets store udvalg
af Mozarts musik - noder - CD´ere
- samt en håndfuld musikfilm.

Anbefalet af bib-
liotekar Carsten F.
Reyhé, Slesvig
Bibliotek.

Guitaristen Poul Hallberg og pianisten Frans Bak i et af de intense øjeblikke. Det var over 22
år siden, Santa Cruz sidst var i Sydslesvig.

Alex Riel i en mere vilter side end publikum i Flensborg
er vante til.  (Fotos: Lars Salomonsen)

På rejse med Santa Cruz

Saxofonisten Hans Ulrik boltrer sig her i et af de
funky indslag i Flensborghus.


