Peoria Jazzband
Nu kan man vel ikke sige, at Rosemarie
Simonsen ligner prototypen på en
jazzsangerinde, men når det er sagt, så
er hun den dejligste skønne og rare pige,
når hun står der i sin sorte creation og
fikst svungne blåsorte tørklæde og synger
med sin mellemdybe og bløde stemme til
publikums udelte begejstring. ”Hun
synger majet dajligt, lissom fiskefilet og
remulaje” som nu trombonisten Magnus
Bylund (fra Borås) så malende udtrykte
sig, efter Rosemarie havde givet os en
følsom fortolkning af ”Careless Love
Blues” fra 1925.
Vi fik “On The Sunny Side Of The Street”,
i orkestrets helt eget arrangement.
Rosemarie og Magnus Bylund begyndte
nummeret i flerstemmig sang med en
guitarbesat, lækker rytmegruppe, afløst af
et flot flerstemmigt kor, af de tre blæsere
Martin Barkstedt på Trompet, Johan
Johansson på Klarinet og så før omtalte
Magnus Bylund på Trombone. Flot lavet,
Peoria.
I andet sæt spillede de instrumental
nummeret ”Farewell Blues” fra 1925.
Det blev indledt med et piv i en togfløjte,
hvilket fik den hårdt prøvede
lydmand op i det røde
alarmfelt. Nå,- men derefter
sang Rosemarie ”Any Time”
og dansede
ovenikøbet med
Klarinettisten Johan
Johansson. ”Bourbon Street Parade” blev
det osse til, denne gang sunget af alle 4,først på engelsk,- og så i en svensk
sproget version med afslutning i noget
der (ifølge dem selv) mindede om ”Ålefiskerens Sang”. Vi sluttede med Perry
Como klassikeren ”When Your Hair Has
Turned To Silver”.
Det fik Klarinettisten Johan Johansson til
at konstatere, at en del af orkestrets
medlemmer, p.g.a manglende hårpragt,

ikke kunne falde ind under denne
påstand.
Det var en fin, fin aften. Vi dansede og
morede os og lyttede til den mest
pragtfulde musik.
KS
Næste arrangement er med

Basement Jazzband
og helt ekstraordinært er det på
en torsdag,
nemlig torsdag den 13.
november!!!

Jazzhilsen
og på gensyn i Baghuset
torsdag den 13. november
Flemming
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