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Hed begyndelse for ny jazzfestival
JAZZ: Sorøs nye
jazzfestival åbnede
med en varm koncert i Hotel Postgaardens gårdhave.
SORØ: Det var mere end
almindeligt
varmt,
da
Swinging Jazz i Sorø åbnede
med duoen Katrine Madsen
og Søren Bebe i Hotel Postgaardens gårdhave.
To af de gæster, der foretrak jazz i Sorø i stedet for
en tur på stranden, var parret Dorte Thers og Richard
Nielsen fra Slagelse. Richard har tidligere spillet
saxofon og klarinet og de
har begge en interesse for
jazz.
- Hvis vi er i Danmark, er
vi altid med til jazzfestivalen i Købehavn, sagde Dorthe Thers, mens der blev sat
kølig rosé på bordet af Postgaardens tjener.

Skal ind i bevidsthed
Lidt over 20 publikummer
havde fundet vej til åbningskoncerten som var gratis.
Det overraskede Richard
Nielsen lidt, at ikke flere var

Onsdagens
jazz-oplevelser
SORØ: Onsdagens udgave
af Swinging Jazzdage byder kun på en enkelt koncert, men det er til gengæld med et ret så kendt
dansk jazz-navn.
Nemlig Kansas City
Stompers, der er Danmarks ældste professionelle jazzorkester med
tusindvis af koncerter og
godt 40 pladeindspilninger på bagen.

Parret Birte Thers og Richard Nielsen var kørt fra Slagelse for at høre jazz i Sorø og nyde en frokost på Postgaarden.
Foto: Thomas Olsen
mødt op.
- Men det er nok et spørgsmål om, at folk skal opdage,
at den er her. Det er jo rimelig store navne, der spiller.
Eller i hvert fald nogle gamle kendinge, sagde han.

Onsdag kan man opleve
Kansas City Stompers på
Postgaarden til en koncert,
hvor der mandag eftermiddag var solgt 100 billetter.
Fredag spiller Palle Mikkelborg inden Nulle og Ver-

densorkestret søndag slutter festivalen af på Kongsgaarden.

Håber på 2500 gæster
Hovedarrangør på festivalen turistchef Jesper Ny-

gaard havde også håbet på
lidt flere gæster til åbningskoncerten, men er fortrøstningsfuld, når han ser frem
mod resten af ugen.
- Vi håber på, at i alt 20002500 gæster vil besøge de
forskellige koncerter, siger
han.
Han har ikke et decideret
succeskriterie for festivalen, men håber, at den forløber problemfrit, så lysten til
at gentage festivalen næste

Stilen er swingende og
festlig, og kapelmester
er stadig Niels Abild, der
som kun 13-årig sørgede
for, at Kansas City Stompers blev etableret.
Koncerten begynder kl.
18.30, og det foregår på
Hotel Postgården i Sorø.
Flere oplysninger kan
fås på hjemmesiden soroejazz.dk.

sommer er til stede. Turistchefen har nemlig allerede
nu nogle idéer.
- Jeg har en idé om, at man
kunne lave en jazzbattle for
unge jazzmusikere - gerne
lokale - som spiller op mod
hinanden. Det kunne også
trække målgruppens alder
lidt ned, siger Jesper Nygaard, der skyder målgruppen til årets festival til at
være fra 40 år og op.
giese

Seks hjerter til Sarah Elgeti
Anmeldelse
SORØ: Uha, så måtte jeg
alligevel hive de seks hjerter frem efter at have hørt
denne koncert. Sarah Elgeti havde atter komponeret
nogle nye numre og som
min hustru Eva siger, Sarah kan skrive musik, der
virkelig er værd at høre på.
I en tid hvor næsten enhver yngre dansk jazzmusiker selv komponerer no-

get musik, er det altså meget lidt, der en dag går hen
og bliver en standard.
De to unge tøser Sarah og
Marianne supplerer hinanden fremragende, når Sarah har gang i tenorsaxen
og Marianne blander sig i
koret med sin barytonsax
er man i den syvende himmel. Det er alle top musikere.
Søren Bebe der ifølge
sagens natur førte en lidt

tilbagetrukket tilværelse
til Katrine Madsens sang,
fik her anledning til at
vise hvor skrap han kan
være på tangenterne. Den
lille trommeslager Andreas Fryland er en stabil
timekeeper og virkelig i
stand til at give en solo med
indhold. Dette skrevet af
en jazzanmelder, der ellers
ikke er vildt begejstret for
trommer som jeg tit ellers
finder for påtrængende i

lydbilledet.
Andreas Fryland må
være ud af en meget musikalsk familie, mest kendt
er nok hans storebror Thomas Fryland en af vore
allerbedste trompetister.
Danmark er meget kendt
for sine mange glimrende
basister og Kristor Brødsgaard er efterhånden blevet til en af dem. I flere soli
fik han rig lejlighed til at
vise, hvad han kan, og det

er jo ikke lidt. Sarah Elgeti
spiller også meget smukt på
tværfløjte som jo specielt
gør sig i en Bossa Nova. Sarah Elgeti har også udgivet
en CD som absolut kan anbefales, hvis du ikke allerede har denJeg vil følge med på Sarahs hjemmeside for at se,
hvornår hun atter giver en
koncert ikke for langt væk
fra halvøen med de haleløse katte, så vil jeg se at være

tilstede for det band er absolut værd at følge i tiden
fremover.

jazzuge som jeg ønsker rigtig meget held
Vi fik også My Funny
Valentine som jeg specielt
husker Chet Baker for. Igår
var der rigtig mange gode
og smukke sange. Søren
Bebe lagde et glimrende
lydtæppe under Katrine
Madsens sang.
Det var som nævnt en
glimrende start på Sorø
jazzuge, hvor jeg håber rigtig mange læsere vil finde
vej til de mange forskellige
koncerter. Der er noget for
enhver smag bl.a. traditionel jazz som leveres af et
af Danmarks ældste jazzorkestre nemlig Kansas
City Stompers. Sorø jazzu-

gens hjemmeside skriver
at det er Danmarks ældste
jazzorkester, men den ære
tilkommer dog det jyske
Bourbon Street Jazzband.
Fik du ikke hørt koncerten kan jeg anbefale dig at
købe en af Katrine Madsens mange CDer, de er alle
rigtig gode. Til efteråret vil
duoen Katrine Madsen og
Søren Bebe udgive deres
første CD sammen, så den
afventer jeg med stor interesse.

Ib Olsen
Sarah Elgeti: Sopran- og
tenorsax samt tværfløjte.
Marianne Cæcilia M.-Eriksen: Alt- og barytonsax.
Søren Bebe: piano/Rhodes
Kristor Brødsgaard: bas
Andreas Fryland: trommer

Glimrende start på jazz-uge
Anmeldelse
SORØ: Igår begyndte Sorø
jazzugen med maner. Den
første koncert med en af
vore allerbedste jazzsangerinder ledsaget af Søren
Bebe var en god begyndelse
på jazzugen. Først lidt om
hjerterne. Jeg er egentlig
ikke så glad for systemet
med at uddele hjerter, men
det er jo efterhånden, det
alle gør. 3 hjerter gives for
den solide, sikre præstation. Fire hjerter tildeles
gårsdagens koncert for en
koncert over middel.
Jeg sad mageligt bænket
i Postgaardens gårdha-

ve med en stor kold fadøl i
skygge under en stor parasol. Jeg ved ikke om andre
har det som mig. Jazzmusikken fremkalder erindringer, når jeg hører den.
Et af Katrine Madsens første numre var: Send In The
Clowns. Tankerne gik flere
år tilbage, hvor kulturministeren hed Brian Mikkelsen. Han skulle åbne et eller andet og da han kom tilstede med sit følge begyndte jazzorkestret spontant at
spille netop dette nummer.
Brian Mikkelsen er faktisk
ret så jazzkyndig, så han
forstod uden tvivl hentydningen. Mens jeg sad og nød
sang og piano kom jeg også

midt i sommervarmen til
at tænke på en kold, mørk
vinteraften på Ubberup
højskole. Jeg var mødt op
med Eva og Jette, på første
række sad også en lidt ældre kvinde og helt bagerst
i lokalet sad tre kvinder på
seks stole. Det var pokkers
tænkte jeg indtil jeg erindrede et tv program kort
tid forinden, hvor Ubberup
højskole var begyndt at
lære folk sunde madvaner
og samtidigt med et stramt
motionsprogram
forsøgte at få folk til at smide de
overflødige kg. Højskolen
skulle nok have valgt Jodle
Birge i stedet for, så havde
der sikkert ikke været en

Fire hjerter til Katrine Madsen
og Søren Bebe.
enkelt plads ledig.Det var
en rigtig god start på Sorø

Ib Olsen
Katrine Madsen, vokal og
Søren Bebe, piano.
Hotel Postgaarden i Sorø

