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Anmeldelse. Theis
Jensen har skruet ned
for tempoet på sine
gamle dage, men ud-
trykket er der endnu.
Jazz-sangeren og
trompetisten gav to
koncerter i Sydslesvig
- godt akkompagneret
af Søren Kristiansens
Trio.

FLENSBORG. Theis Jensen
er blevet folkepensionist.

Stemmen er blevet lidt
mere rusten, hvilket jo ikke
behøver at være noget han-
dicap inden for jazzen. Der
var lidt brister her og der, da
han torsdag aften gav kon-
cert i Flensborghus og fre-
dag aften i Medborgerhuset
i Egernførde. Men han opve-
jede de små skavanker med
en fremragende frasering i
især balladerne, der fik bra-
gende bifald.

Ved de to koncerter præ-
senterede han et udvalg af
de sange, der har fulgt ham
livet igennem - og som han
sidste år samlede på cd’en
»Songs To Remember« sam-
men med Søren Kristiansens
Trio. Samme trio var med i
Sydslesvig: Thomas Ovesen
på bas, Mikkel Find på
trommer og Søren Kristian-
sen på piano.

Sikkert
akkompagnement
Trioen gav ham hele vejen
igennem et sikkert akkom-
pagnement, mest bemærkel-
sesværdigt i »Summertime«

og Charlie Chaplins »Smi-
le«.

Med i Theis Jensens perle-
række af numre er både lidt
pop og numre med dybe
rødder i jazzen: »The
Gipsy«, »Body and Soul«, »It
Don’t Mean a Thing...« og et
par Elvis-sange. Theis
Jensen har gennem hele sin
musikalske karriere været

stærkt influeret af Louis
Armstrong, men i Flens-
borghus sneg der sig også
lidt af Billie Holidays ud-
tryk ind i sangene, og det
gjorde bestemt ikke koncer-
ten ringere.

Hans trompetspil var en
suveræn oplevelse især rent
rytmisk, og de mange år i
branchen fornægter sig ik-

ke: Fraseringen var utrolig
sikker, og melodilinjerne
meget klare.

Theis Jensen gjorde grin
med sit tempo, som han er-
kendte var blevet lidt lang-
sommere med alderen. Ind
imellem balladerne kom da
også jazz, der rykkede, men
det var desværre ikke varia-
tion i tempoet, der prægede
koncerten.

Mere variation
Varme og indlevelse var der
masser af, men et lidt flere
trio-numre i Oscar Peter-
son-stil havde været vel-
gørende sådan en hverdags-
aften, efter at man havde
været tidligt oppe for at
sende ungerne i skole. Begge
sæt blev åbnet med trio-
numre, og det ville have gi-
vet lidt mere nuance og va-
riation også at lægge et par
ekstra ind halvvejs i sætte-
ne.

Det var især som sanger,
at vi hørte Theis Jensen.
Trompeten kom ind lidt hist
og lidt pist i en håndfuld af
numrene. Den kunne man
sagtens have hørt mere til.
Det var det sidste nummer i
det ordinære program, »In-
diana«, et godt bevis på.

Koncert med Theis Jensen
og Søren Kristiansens
Trio i Flensborghus, tors-
dag aften. Arrangører:
Sydslesvigsk Forening og
Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger.

Hans Chr. Davidsen

Tre jazz -
nyheder
FLENSBORG. Jazz-publi-
kummet i Flensborghus får
kompensation for den Bob
Rockwell-koncert, der i
december blev aflyst.

Det bliver godt nok ikke
i Flensborghus, det kom-
mer til at foregå, men på
Dansk Centralbibliotek,
hvor den dansk-tyske trio
bestående af Ulf Meyer,
Martin Wind og Alex Riel
giver en koncert uden for
programmet. Koncerten
finder sted i slutningen af
april, men den endelige da-
to offentliggøres senere.

Før sæsonens sidste ordi-
nære koncert i Flensborg-
hus - koncerten med Theis
Jensen og Søren Kristian-
sens Trio - afslørede Knud
Ramm-Mikkelsen fra ar-
rangørerne, hvad der er i
vente til efteråret. Torsdag
den 16. november kommer 
saxofonisten Christina Da-
hl - eller Nielsen, som hun
tidligere hed. Hun får føl-
geskab af blandt andre pi-
anisten Carsten Dahl og
trompetisten Jesper Riis.

Fredag den 24. november
er der 100 års fødselsdags-
fest for dansk jazz’ store
navn i 1940erne, Leo Mat-
thiesen. Festen styres af
Danmarks Radios Big
Band (eller DR Big Band
som det officielt hedder
nu) med Sigurd Barrett ved
flyglet.

Alle koncerter er en del
af den række, som Sydsles-
vigsk Forening og Sydsles-
vigs danske Ungdomsfore-
ninger arrangerer i fælles-
skab.

Hans Chr. DavidsenOgså gamle jazzmusikere drømmer. Ikke blot om det, der var engang, men også om det,
de gerne vil. For Theis Jensen en en drøm gået i opfyldelse. Han har nyfortolket de gam-
le numre, han ikke har kunnet få ud af sit system (Fotos: Povl Klavsen)

En koncentreret Thomas Ovesen midt en bassolo.

Varme og
indlevelse

Anmeldelse. Svenskeren Camilla
Läckberg har skrevet en yderst vel-
kørende krimi, som giver et godt
bud på konsekvenserne af vor tids
omsiggribende ekstreme religiøse
bevægelser.

KØBENHAVN. Hvordan formår svenskerne
at producere den ene fremragende krimifor-
fatter efter den anden disse år? Er der tale
om en videreudvikling af Henry Fords samle-
båndsmetode? Camilla Läckberg slutter sig
stilrent og naturligt til den eksisterende vel-
polerede bilpark, som blandt andre tæller
Liza Marklund og Henning Mankell. 

»Prædikanten« er Läckbergs anden krimi.
En mishandlet og myrdet kvinde bliver fun-
det i det lille samfund Fjällbacka, hvor som-
merferiegæsterne ellers har indtaget de idyl-
liske lokaliteter. Men ikke nok med det, un-
der hende findes ældre skeletter af to andre
kvinder, og så er ferien ellers godt og grun-
digt forbi for politimanden Patrik Hedström,
som oven i købet har en gravid kone at tage
sig af. 

Fortidens og nutidens forbrydelser samler
sig omkring den dysfunktionelle familien
Hult, hvis to lejre indædt bekæmper hinan-
den. På den ene side lever den sjuskede
Solveig med sine to småkriminelle sønner
Robert og Johan, og på den anden leder den
sekteriske Jacob en institution for unge, der
er kommet i uføre.

Fortidens fortielser 
Men det er i fortidens fortielser omkring
Solveigs afdøde mand, Johannes, og dennes
endnu levende bror Gabriel, Jacobs far, at
nøglen til de makabre mord skal findes.

Under opklaringen af de tre mord forsvin-
der endnu en kvinde, og pludselig er jagten
på morderen blevet et kapløb med tiden.
Spændingen bare stiger og stiger, mens Pa-
trik og hans mandskab føres ad veje og vild-
veje, og en morders psykologi langsomt op-
rulles. Indimellem får læseren nogle nærmest
kvalmefremkaldende indblik i de afdøde
kvinders sidste timer, men også hverdagsag-
tige glimt i personernes privatliv, som yder et
godt modspil til mordgåden.

Hvad får et menneske til at dræbe et andet,
og hvilken indflydelse har fortidens synder
på nutiden? Det er kernespørgsmålene i
Läckbergs yderst velkørende krimi, som
samtidig giver et godt bud på konsekvenser-
ne af vor tids omsiggribende ekstreme reli-
giøse bevægelser.

Camilla Läckberg: Prædikanten. 368 s.,
269 kr. (People’sPress).

Thomas Bo Thomsen

Gud er ikke død

FLENSBORG. Hvert forår mødes de to sym-
foniorkestre på hver sin side af den dansk-
tyske grænse til en stor samarbejdskoncert.
Her spiller Sønderjyllands og Slesvig-Hol-
stens symfoniorkestre store værker, de ellers
ikke ville have haft ressourcer til at spille 
alene.

Onsdag den 5. april klokken 19.30 giver
orkestrene en koncert i Det tyske Hus i
Flensborg, og dagen efter, torsdag den 6.
april klokken 20, gentages programmet i
Sønderjyllandshallen i Aabenraa. På pro-
grammet er Gustav Mahlers Anden symfoni i
c-mol, og den dirigeres af slesvig-holstener-
nes chefdirigent, Gerard Oskamp.

Sopransangeren Tatjana Charaigina og
altsangeren Alla Gorobchenko - begge fra
Rusland - har de to solopartier. Desuden
medvirker Filharmonisk Kor fra Sønderborg
og koret under Schleswig-Holsteinisches
Landestheater. (FlA)

Marshall & Alexander i Kiel
KIEL. Der serveres klassiske indslag, pop,
ballader, coversongs og egne numre, når
Marshall & Alexander kommer til Kiel næste
år.

Den 12. marts 2007 er duoen booket til en
koncert på Kiel Slot, og billetsalget er allere-
de begyndt i Ostseehalle på telefon 0431-98
210 226 eller www.ostseehalle.de. Koncerten
i Kiel er en del af turneen »Try To Remem-
ber«. (FlA)

To orkestre mødes 


