
Anmeldelse. Wolf-
gang Schlüters
Swing Revival skab-
te torsdags-trængsel
i Flensborghus. Det
blev en god jazzaften
med masser af stem-
ning, fin rytmisk
medrivende, men og-
så meget discipline-
ret swingmusik.

FLENSBORG. Det kunne
have været bedstefar, der
stod og udsendte den fly-
dende klare lyd på klarinet.

Stefan von Dobrzynski er
årgang 1928 og altså i den
alder, hvor de fleste er gået
på aftægt.

Kapelmester Wolfgang
Schlüter er blot fem år yn-
gre, men er så energiladet
på en vibrafon som en 25-
årig. I mere end 50 år har
han været den kreative og
epokeprægende personlig-
hed på den tyske jazzscene.

Det var, som om alder-
domshjemmet var på 
speed, da Wolfgang
Schlüters Swing Revival
skabte trængsel i Flensbor-
ghus torsdag aften. Publi-
kum var også i den alder,
hvor friværdien i huset
overstiger gælden. Og på
menuen stod noget så dej-
ligt gammeldags som
swing.

Rutinerede årsunger
Den svenske bassist Lucas
Lindholm og den danske
trommeslager Alex Riel var
rene - men rutinerede -
årsunger i selskabet. Alex
Riel var i øvrigt med som
gæst i stedet for Swing Re-
vivals faste trommeslager,
schweizeren Charly Antoli-
ni.

Femtemanden, pianisten
Horst Mühlbradt, er lige-
som de to andre tyskere og-

så over de 70.
Det blev på alle måder en

god jazzaften med masser
af fin rytmisk medrivende,
men også meget discipline-
ret swingmusik.

På programmet var
evergreens og egne kompo-
sitioner. Nogle gange var
det ikke til at kende forskel
på hvad, der var hvad. Der-
til var stilen for sikker
uden overhovedet at være
ensformig.

Til afdelingen med det
evigt grønne hørte blandt
andet Gershwins »Lady Be
Good« og Duke Ellingtons
»Don’t Get Around Much
Anymore« med den klari-
net, som i moderne jazz har
måttet overgive sig til 
saxofonen.

I anden afdeling stod den
overvejende på hjemme-
bryg - mest iørefaldende
var Horst Mühlbradts »Fa-
scinating Person« og hans
optræden som solist i trio
med Alex Riel og Lucas
Lindholm i den smukke
ballade »My Ship«.

Skæve indslag
Stefan von Dobrzynski gav
den en tryk-16 i soloen
»Flying Home«, hvorefter
kapelmester Schlüter tog
den ene fremragende solo
efter den anden. Her var
både akkordspil med har-
moniske raffinementer og
svære tekniske præstatio-
ner med bøjning af toner-
ne.

Det blev til over toogen-

halv timer uden skæverter,
men med masser af skæve
indslag.

Hatten af for de gamle.
Jazz-foråret i Flensborg-

hus er skudt godt i gang.
Næste gang kommer 
Sophisticated Ladies. Det
bliver den 27. februar.

Wolfgang Schlüters
Swing Revival, Flens-
borghus torsdag aften.
Arrangører: Sydsles-
vigsk Forening og
Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger.

Hans Chr. Davidsen
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Lyden flød ud af Stefan von Dobrzynskis klarinet, da han gik solo i Flensborghus. (Fotos: Povl Klavsen)

En legesyg bedstefar. Kapelmester Wolfgang Schlüter tog den ene fremragende solo efter
den anden, da han stod i spidsen for sit Swing Revival-orkester.

Temaet er lys i mørket
NIBØL. Kunstforeningen i Nibøl viser i februar en
udstilling med den unge kunstner Norbert Frensch
fra Frankfurt.

Hans kernetema er lys, og det gennemgående mo-
tiv er metalskåle, der ses fra forskellige vinkler og
under forskellige lysforhold. Norbert Frensch bru-
ger mørke toner, som øjet først skal vænne sig til,
før man kan trænge ind i billedet.

Norbert Frenschs billeder kan ses i Richard-Haiz-
mann-Museum fra den 1. februar til den 2. marts.
Udstillingen er åbent dagligt tirsdag-søndag klok-
ken 15 til 18. (FlA)

Tønders første avis
TØNDER.Temaet er Tønder og Vestslesvigs presse-
og mediehistorie, når Tønder Museum og Tønder
Museums Vennekreds inviterer til en foredrags-
sæson for foråret 2003. Det første foredrag omhand-
ler Tønders ældste avis, Tondersches Intelligenz-
blatt, det andet foredrag har de tidlige danske avi-
ser som tema, det tredje lokalradio og regionalt TV,
og endelig sætter det fjerde foredrag fokus på frem-
tidens medier.

Årets første foredragsaften på Tønder Museum
holdes på torsdag klokken 19.30. Aftenens fore-
dragsholder er leder af Lokalhistorisk Arkiv for
Tønder Kommune, Britta Bargfeldt. Avisen begynd-
te at udkomme i 1813. Den udkom én gang om ugen
fra 1813 til 1870. Bladet var en mellemting mellem
vore dages Statstidende og Ugeavisen. Avisen inde-
holdt ingen aktuelle nyhedsreportager men bragte
meddelelser fra offentlige myndigheder, annonce og
foromtaler. (FlA)

Laurbær til ung succesforfatter 
KØBENHAVN. Boghandlernes prestigefyldte pris
De Gyldne Laurbær gik torsdag til den unge succes-
forfatter Jakob Ejersbo. 

Den 34-årige forfatter og journalist får prisen for
romanen Nordkraft, der blev udsendt sidste som-
mer, og som har solgt mere end 10.000 eksemplarer. 

Romanen blev rost til skyerne af et samlet anmel-
derkorps, der sammenlignede Jakob Ejersbo med
forfattere som Hans Kirk og Tom Kristensen. 

Nordkraft tager sit udgangspunkt i Aalborgs mis-
brugs- og pushermiljø i starten af 1990erne. 

Jakob Ejersbo er født i 1968 i Rødovre. I sin barn-
dom flyttede han en del rundt med sine forældre,
hvilket blandt andet førte ham to gange til Tanza-
nia. Som voksen fortsatte han sin lidt rodløse til-
værelse, der førte ham til Aalborg i slutningen af
1980erne.

Nordkraft er ikke Jakob Ejersbos første bedrift
som forfatter. I 1998 udgav han sammen med ven-
nen Morten Alsinger brevromanen Fuga, og i 2000
forsøgte han sig med novellesamlingen Superego,
der er en skarp karakteristik af Jakob Ejersbos egen
generation. /ritzau/

Eventyr i Adelby
FLENSBORG. Menigheden i Adelby indbyder fre-
dag den 31. januar til et eventyrværksted for voks-
ne. Klaus R. Dörre fra Märchen-Atelier Die grüne
Schlange og Ute Walther fra Spinnerinnen-Werk-
statt fortæller muntre eventyr, mens Inge Lorenzen
fra den lokale folkgruppe Lorbaß synger beat gospel
og swing. Arrangementet begynder klokken 20.

(FlA)

Dansk-tysk musikuge
KVÆRN. Ungdomshøjskolen i Skærsbjerg, Jugend-
hof Scheersberg, indbyder fra den 12. til den 22.
april til den årlige dansk-tyske musikuge. Scheers-
berg efterlyser sangere og musikere, der har lyst til
at deltage i værkstedet, hvor unges sammenspil skal
munde ud i to offentlige koncerter.

På programmet er Johannes Brahms Schicksals-
lied opus 54, Leonard Bernsteins symfoniske
danse fra West Side Story, Igor Stravinskijs Pe-
truschka fra 1947 og danske Carl Nielsens Koncert
for fløjte og orkester.

Musiklærerne kommer fra Tyskland og Skandi-
navien. Tilmeldinger kan ske på telefonnummeret
04632-84 80 0. (FlA)

Fotoværksted på Skærsbjerg
KVÆRN. Jugendhof Scheersberg i det nordlige An-
gel arrangerer fra den 31. januar til den 2. februar et
fotoværksted for unge. I undervisningen lægges der
fokus på sort-hvid fotografi og eksperimenterende
fotos.

Tilmelding kan ske til Landesarbeitsgemeinschaft
Kunst på telefon 04621-998917 eller med elektro-
nisk post til lagkunst@foni.net.

Deltagergebyret er 40 euro. (FlA)

Hatten af for de grå 


