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Jacob Christoffersen Morten RamsbølJazz skal ikke høres, men også ses. Det er Sinne Eeg et levende bevis på.

Anmeldelse. Den
danske jazzsangerin-
de Sinne Eeg har en
formidabel stemme
med et fascinerende
register og en super-
frasering. Det var ba-
re godt, det hun gav i
Flensborghus.

FLENSBORG. At kunne gribe
nuet er vel en af de største
kunstner inden for jazzen.
Men det kræver også en god
dosis af både teknik og talent.

Den danske jazzsangerinde
Sinne Eeg nåede helt ind til
jazzens essens, da hun torsdag
aften gav koncert i Flensborg-
hus. Et talstærkt publikum var
mødt frem for at høre hende
synge.

Der er et stort tysk jazzpub-
likum, der ganske udmærket
ved, hvad der er godt på den
skandinaviske jazzscene. Og i
forvejen havde Sinne Eeg im-
poneret flere flensborgere ved
en koncert på Flensburger
Hofkultur i 2008.

Sinne Eeg har en charme-
rende blanding af stylet stor-
by-sfære og jysk frejdighed -
ikke blot hvad fremtoning an-
går, men også rent musikalsk. 

Når man kan få det hele til
at hænge sammen fra den
selvskrevne coole ballade »The
Streets of Berlin« til »Hvorfor
er lykkken så lunefuld« og
ægteparret Ingemanns »Dan-
sevise« med lige stor respekt
for lyrikken, ja så er der ikke
noget, der er for fint til noget. 

Smuk symbiose
Sinne Eeg får det bedste ud af
alt. Både fordi hun har en for-
midabel stemme med et fasci-
nerende register og en super-
frasering - men også fordi
hendes timing er perfekt. Hun
swinger bare ganske suve-
rænt. I Flensborghus skete det
med tre sikre sekundanter: Ja-
cob Christoffersen (piano),
Morten Ramsbøl (bas) og
Martin Andersen (trommer).

I første afdeling åbnede
Sinne Eg for sin egen sang-
bog, deriblandt titelmelodien
fra sin spritny cd, der kom på
gaden i Danmark i mandags
»Don’t Be So Blue«. Men også
med lidt fra den amerikanske
jazz, blandt andet en flot ver-
sion af den finurlige vals
»Better Than Anything«.

Efter pausen var det så, hun
gav sig i kast med noget af
det danske fra albummet »Kun
en drøm«, lidt Cole Porter og
et af hendes kendte numre fra
gennembruddet for bare et

par år siden, »Waiting For
Dawn«. Hun spyttede simpelt-
hen bare den ene perle ud ef-
ter den anden med rytmisk
frimodighed og en smuk sym-
biose melem stemme og det,

hun synger om: Kærlighed og
Tivoli i København lige før
lukketid.

Den slags sangbegavelser er
sjældne. Vi kunne sagtens ha-
ve skrevet en masse positivt

om bandet, der gjorde det
forrygende, men siden det ik-
ke er hver dag, der kommer
sådan en diva til Flensborg,
var det damen, der tog det
meste af opmærksomhed.

Hun løftede simpelthen
trioen med sig.

Lan Doky Trio 
Sinne Eeg satte punktum for
jazzsæsonen i Flensborghus.
Arrangør Knud Ramm-Mikkel-
sen kunne kort anbefale pub-
likum at tænke på forsalget til
den næste koncert den 8. ok-
tober. Med Niels Lan Doky Trio
på scenen er det nok ikke helt
hen i vejret at satse på ud-
solgt. 

Koncert med Sinne Eeg og
band i Flensborghus tors-
dag aften. Arrangører: Syd-
slesvigsk Forening og Syd-
slesvigs danske Ungdoms-
foreninger.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Hun løftede trioen med sig

Charme, situationsfornem-
melse og løsslupne impro-
visationer.  Supertalentet
Sinne Eeg stod flot i for-
grunden i Flensborghus.

Underspillet fortællekunst
Anmeldelse. Hvor er der
dog rigtig mange trælse
mennesker til. Læs bare
Lisbeth Bruns fremra-
gende bog »Plan B«.

KØBENHAVN. Det er denne anmel-
der en gåde, hvordan Lisbeth Brun
kan formidle almindelig livslede
med så indlysende selvfølgelighed,
som hun gør det i novellesamlin-

gen »Plan B«.  
Her er femten

små fortællinger
om mennesker, der
dybest set har fået
nok, især af andre
mennesker. Og man
forstår dem så-
mænd godt. Brun
er hverken effekt-
jagende eller mi-
santropisk, men det
er bare ikke hjerte-
varme overskuds-
mennesker, der be-
folker hendes univers.

Med et par enkelte undtagelser
skildres skrællingerne imidlertid
med så stor elegance, at det først

sent går op for læse-
ren, at helvede ganske
rigtigt er de andre. 

Det kan man kalde
underspillet fortælle-
kunst. Det værste er, at
læseren sidder tilbage
med en grum mistanke
om, at sådan er det
vist bare. Livet, altså. 

Det er ikke bare godt
håndværk, det er for-
tællekunst helt i sæd-
vanlig Brunsk mester-
klasse.

Eneste indvending er en barnlig
forurettethed over, at fortællinger-
ne slutter, lige når de er gået i
gang. Lisbeth Brun er ganske en-

kelt en forfatter, som det er svært
at få nok af. 

Lisbeth Brun: Plan B. Noveller.
168 s. 229 kr. (Gyldendal)

Christina Blangstrup Dahl
red@dagbladene.dk

Lisbeth Brun er uddannet
Rudolf Steiner-lærer og bo-
sat i Schweiz, hvor hun un-

derviser på en Steiner-skole i
nærheden af Bern. Men hun
er også forfatter med nu tre

romaner bag sig.


