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Anmeldelse. Jazz
Nord Ensemble de-
monstrerede, at det
er et orkester med
visioner med original
og innovativ moder-
ne jazz. Der mangle-
de lidt i bredden, da
nordjyderne gæstede
Flensborghus.

FLENSBORG. Fire unge
og to gamle.

Sådan er Jazz Nord En-
semble skruet sammen.
Ensemblet kommer fra
Nordjylland, men er dog
meget mere end lokal ind-
avl. Pianisten Søren Møller
har suget til sig i New
Yorks jazzliv i flere år, og
trompetisten Hans Christi-
an Ilskov Erbs har taget
toget fra Århus til Aalborg.

Onsdag aften fik publi-
kum i Flensborghus en
smag på en del af den jazz-
musik, der vokser i den
danske provins-muld langt
fra København.

Spændende var det. Mest
overbevisende i ensemble-
spillet, mindre i soliene.
Dertil er publikum i Flens-
borghus for godt forvænt.
Aftenen bød på egne kom-
positioner med lån fra al-
verdens stilarter fra afro
over blues til lidt country -
men dog med et sikkert af-
sæt i jazzen. I spidsen for

det hele står den kunstne-
riske leder Peter Brem på
saxofon, og ud over de al-
lerede nævnte består Jazz
Nord Ensemble af Kenneth
Dahl Knudsen på kontra-
bas, Michael Møller Pors-
borg på guitar og Thomas
Albæk Jakobsen på trom-
mer.

Koncertens musikalske
profil var den moderne

jazz med ofte meget lange
numre. Åbningsnummeret
varede således over et
kvarter. Der var god rum
til interaktion og improvi-
sation med en god rytmisk
bund. Thomas Albæk Ja-
kobsens trommespil var
prægnant uden at blive for
dominerende. Men til et
par timers koncertoplevel-
se var der også for meget i

de enkelte numre, der lig-
nede hinanden. En enkelt
vals - der tæller tre i tak-
ten i modsætningen til de
gennemgående fire-takter
- blev det til.

Der var humor i titlerne
- de spændte fra »Vare-
nummer 10 40 06« over
»Kampftrinker« (inspireret
af de mange danskere, der
kører over græsen for at
hente pallevis af øl) til
»Kribbel in de keel« - der
er hollandsk og betyder
»ondt i halsen«.

Makrel i sangen
Et spøjst nummer bød på
en lille historie lagt ind i
sangen. »Manden der
glemte makrel«, hed det.
Her havde jeg gerne hørt
en lidt bedre indstilling af
mikrofonen, der skrattede
som en dårligt indstillet
mikrofon til en bankoaf-

ten.
Jazz Nord Ensemble de-

monstrerede, at det er et
orkester med visioner med
original og innovativ mo-
derne jazz.

Det ville være en drøm
at have noget lignende i
Sydjylland eller måske
endda grænselandet. Skul-
le man ønske noget godt
for fremtiden for Jazz
Nord Ensemble er det, at
det vil udvide repertoiret
og arbejde hen imod en
lidt større variation. Det er
nemmere sagt end gjort.

Koncert med Jazz Nord
Ensemble i Flensborg-
hus, onsdag aften. Ar-
rangører: Sydslesvigsk
Forening og Sydslesvigs
danske Ungdomsfor-
eninger.

Hans Christian Davidsen

Stærkest i ensemblespillet

Trommeslager Thomas Albæk Jakobsen var fremme i
skoene. På biledet til venstre er det bassisten Kenneth
Dahl Knudsen.

Jazz Nord Ensemble er ikke engang et år gammelt. Idegrundlaget er at lade nordjyske musikere indgå i et professionelt og ligeværdigt samarbejde med
etablerede musikere. Fra venstre er det  Hans Christian Ilskov Erbs på trompet, Peter Brem på saxofon og Michael Møller Posborg på guitar.

(Fotos: Povl Klavsen)

Lys og mørke
fra Færøerne 
og marsken 
TINGLEV. I morgen invite-
rer Galleri Nexus Kunst-
center til fernisering på en
udstilling med keramik fra
Færøerne og grafik fra
marsken.

Den færøske kunstner,
Vigdís Petersen, udstiller
serien »Lumina«, hvor lys
og skygge spiller en vigtig
rolle i de rå minimalistiske
stentøjs-skulpturer, der er
udformet som åbne kasser.

Hos kunstner Pernille
Bejer er kontrasten mellem
lys og mørke også et gen-
nemgående tema i hendes
grafiske tryk.

Men hvor Vigdis Petersen
arbejder med stramme
geometriske linjer, så er
Pernille Bejers grafiske
tryk eksperimenterende og
legende - nogle gange til-
føjet en genkendelig figur
eller form.

Ferniseringen er åben for
alle interesserede.

Udstillingen kan ses i
Nexus Kunstcenter i Uge
mellem Tinglev og Aaben-
raa i perioden 14. marts til
17. april 2009 i galleriets
åbningstid, som er onsdag
- fredag klokken 11-17
samt lørdag klokken 11-15.

(FlA)

Kunstnere
venter på at det
bliver sommer
FELSTED. »Er det ikke
snart sommer?« Ud over at
det er et spørgsmål, som
mange stiller sig, så er det
også titlen på et af de ma-
lerier, som for øjeblikket
kan ses på Borgerservice
og Bibliotek Felsted.

Foreningen »Kunst og
aktiv fritid i Lundtoft« og
biblioteket har indledt et
samarbejde, og et af resul-
taterne er en udstilling af
malerier af tre lokale
kunstnere, Silke Thielle-
sen, Tina L. Andersen og
Stine Juhl-Hansen. Alle tre
har været elever af kunst-
maleren Hans Günther
Hansen i foreningens
kunstskole.

Udstillingen kan ses
frem til den 15. maj i bib-
liotekets åbningstid, som
er mandag 13 til 17, tirs-
dag-onsdag 10 til 15, tors-
dag 13 til 18. (FlA)

Festival for
kammermusik 
i Sønderborg
SØNDERBORG. I morgen
klokken 13 er Sønderborg
Musikskole endnu en gang
vært ved den årlige Kam-
mermusikfestival for søn-
derjyske musikskolelever.

Seks ensembler mødes og
spiller i Riddersalen på
Sønderborg Slot og får så-
ledes lov at stå på samme
scene som mange af de sto-
re kammermusiknavne, der
jævnligt gæster Sønder-
borg.

Til efterfølgende at give
deltagerne gode råd og
musikalsk vejledning, har
Musikskolen allieret sig
med hornisten Jeppe Skov-
gaard Rasmussen fra Søn-
derjyllands Symfoniorke-
ster og den klassiske pi-
anist Anne Mette Stæhr.

Der er gratis adgang, og
alle interesserede er vel-
komne. (FlA)

Udstilling lukker på Museumsberg
FLENSBORG. På søndag er det sidste
chance for at se Museumsbergs særudstil-
ling med Max Liebermann og andre nord-
tyske kunstnere, der var en del af gruppen
Berliner Secession.

Gruppen anses for at være kimen til den
moderne kunst i Tyskland. Museumsdirek-
tør og professor Ulrich Schulte-Wülwer
står for de to sidste rundvisninger, der fin-
der sted på søndag klokken 10 og 11.30.
Berliner Secession var en kunstnergruppe,
der udsprang af et oprør mod det etable-
rede akademi i Berlin. Den direkte årsag

var, at akademiets kommission havde af-
vist den senere så anerkendte norske ma-
ler Edvard Munch.

Blandt de øvrige kunstnere fra Berliner
Secession i kataloget er Ludwig
Dettmann, Otto Heinrich Engel, Hans Ol-
de, Wenzel Hablik og Max Beckmann, der
alle havde tætte relationer til Slesvig?Hol-
sten. (FlA)

Wilhelm Schulz, Berliner Secession
(1900),  plakat.


