
Anmeldelse. Den gamle
grå mandsstemme Chip
Taylor og ungpigestem-
men Carrie Rodriguez var
en unik oplevelse på Tøn-
der Festival. De repræ-
senterer en musikstil, der
ligger langt væk fra me-
diestrømmen, men som
går direkte i hjertet.

TØNDER. Hvem er Chip Taylor?
Alle kender det, han har lavet,

kun få kender hans navn.
Nok kan man være kendt på

folk-scenen uden at blive berømt
- og Chip Taylor er mere kendt
for de sange, han har skrevet til
andre, end dem han selv har sun-
get.

Den 63-årige amerikaner be-
gyndte som professionel golfspil-

ler, indtil en skade tvang ham til
at lægge køllen fra sig. I stedet
for begyndte han at skrive sange
og lavede i 1966 klassikeren
»Wild Thing«, en enkel sag med
gode riffs, sex, sved og en fed
groove. Den sendte den engelske
gruppe » The Troggs« til tops på
hitlisterne, og senere indspillede
Jimi Hendrix sin version. Chip
Taylor skrev også musik til
Frank Sinatra, Janis Joplin, Wil-
lie Nelson, Emmylou Harris og
mange andre. Hver gang hans
nummer bliver spillet et sted i
verden, ryger der dollars ind på
bankkontoen hjemme i New
York.

I midten af 80erne fik Chip
Taylor dog nok af musikbran-
chen og blev i stedet for professi-
onel gambler med en årsind-
komst på 300.-400.000 dollar om
året.. Venner - og dem han blan-
kede af i kortspil i Las Vegas -
fortæller, at Taylor har en hjerne
som en computer. Og han gik vi-
denskabeligt til værks, når han
skulle tælle kort i blackjack eller
gennemskue systemerne i heste-
væddeløb.

Frugtbar duet
Chip Taylor blev ekspert i
blackjack, og den slags bryder
man sig ikke om på casinoer.
Taylor blev erklæret uønsket i de
nordamerikanske spillebuler - og
så var han på den igen.

I 1996 sagde han godt ord igen
til musikbranchen og hoppede
direkte ind på den amerikanske
root-scene, en musikstil der lig-
ger langt væk fra mediestrøm-
men.

Lyder det alt sammen et num-
mer for fantastisk?

Fredag aften stod han på sce-
nen ved Tønder Festival som den
ganske almindelige gråhårede
fyr, han er - og sang smukke bal-
lader i en gnistrende duet med en
ung texansk violinist. Carrie
Rodriguez hedder hun, og med
sine 25 år kunne være Chip Tay-
lors datter. Men deres duetspil er
et bevis på, hvor fascinerende
frugtbar forskelligheder kan
være. Han med sin langsomme
og drævende mandsstemme - og
hun med sin fine ungpigestem-
me, som hun dog virkede lidt for
genert til at folde helt ud.

Det blev en koncert af den
slags, der gør Tønder Festival til
så unik. Melodiøse numre, der
blev spillet uden de store falbe-
lader, men med omhu og ind-
følingsevne.

Kradser i musikken
De to hovedfigurer blev fremra-
gende akkompagneret af kontra-
bassisten Danny Thompson og
guitaristen John Platania, kendt
fra sit tætte samarbejde med Van
Morrison.

John Platania stillede op med

en ødelagt pick-up, der kradsede
så meget, at Chip Taylor uden
nerver på afbrød musikken - og
tørt undskyldte over for publi-
kum:

- Jeg vil hellere have John med
en ødelagt pick-up, end jeg vil
have en anden.

John Platania skiftede ube-
sværet til akustisk guitar - og el-
lers gik det ubesværet gennem
numrene på cd’en »Let’s Leave
This Town« - numre gjort af dybe
og eftertænksomme tekster og
tilbagelænet country.

- Vi har kun plads til et num-
mer mere. Men vi kommer gerne
igen til næste år, sagde Chip Tay-
lor før ekstranummeret, »Wild
Thing« i en country-folk-udgave
- hvad ellers?

Skriv en kontrakt med ham al-
lerede nu, Tønder Festival.

Genhør med Plainsong
Aftenen i Tønderhal 1 skulle ha-
ve været komplet med Plainsong
som åbningsnavn og den skotske
sangerinde Eddie Reader som af-
slutningsnavn. Eddie Reader fik
dog for få dage siden lægeforbud
mod at synge på grund af polyp-
per på stemmebåndet. Hendes
tilstedeværelse ville ellers have
gjort aftenen helt perfekt.

Eddie Reader blev afløst af
Oysterband, der spillede et sæt
numre, bandet ikke plejer at ser-
vere.

Plainsong var tilbage på Tøn-
der Festival efter ti års pause -
dog uden bassisten Mark Grif-
fiths. Bandet har eksisteret med
skiftende besætninger i over 30
år og udgav i foråret en ny cd,
som siden er blevet fulgt op med
en genforeningsturne.

Tønder Festival sagde hurtigt
ja tak til tilbuddet fra de britiske
veteraner, der leverede en god
opvarmning til Chip Taylor &
Co. Blandt andet med fine for-
tolkninger af »From Galway to
Graceland« og »Here Comes The 
Rain«.

Meget apropos.

Tønder Festival: Plainsong og
Chip Taylor & Carrie Rodrigu-
ez i Tønderhal 1, fredag aften.

Hans Chr. Davidsen
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Skønheden
og spille-dyret

Til venstre: Lad være med at
spille blackjack med denne
mand. Lyt til hans musik i
stedet for. Chip Taylor er ble-
vet bandlyst på casinoer i
USA og Canada. Godt for
Tønder - nu har han tid til at
komme til festival i stedet for.

Ovenfor: Carrie Rodriguez har en kraftig og
klar stemme, der passede fint i duet med den
38 år ældre Chip Taylor.
(Fotos: Morten Ranners)

Plainsong blegnede måske lidt i selskab med
Chip Taylor - men Julian Dawson, Iain Mat-
thews og Andy Roberts gav en god omgang på
akustisk guitar.
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