United Nations Jazzband
Niklas Carlsson, den herlige og super
professionelle trombonist og vokalist,
præsenterede bandet med en bemærkning om,
at Jerome Etcheberrys specialbyggede trompet,
havde kostet over 200.000 kroner! Det kan da
ikke være sandt. Skulle en bunke bøjet messing
virkelig have en værdi, som en nogenlunde
personbil.? Jo, - det havde den da, bekræftede
franskmanden, til jeres udsendte. Han er ellers lidt
af en stand-up komiker på sin kostbare trompet. I
det adstadige nummer ”Up A Lazy River”
proppede Jerome en kraftig dæmper i trompeten
og spillede en humoristisk solo. Vi grinede
allesammen, og det var ikke sidste gang, den
aften, han viste sit morsomme talent.
Chris Tanner sang om den dovne flod, - og det er
han helt suveræn til.
Hvorfor danser I ikke? - spurgte Niklas. Vi mangler
par#7, men det lokkede da de første 3 par på
gulvet, og under et Kid Ory nummer, - var der
ligefrem tætpakket.
Chris Tanner sang den kendte ”When I Grow Too
Old To Dream” flot backed up, af en præcis
Norbert Reijngoud på banjo og en sikker rytme
sektion, hvor trommeslageren Stefan Andersen
og den internationalt højt værdsatte bassist,
Kasper Tagel leverede varen.
Trompetisten Jerome sang, på fuldt drøn, den
frække sang ” My Girl’s Pussy” fra 1931 med en
trommesolo, hvor man næsten kunne høre teksten
i trommestikkerne. Vi fik også Duke Ellingtons
”Creole Love Song” smukt, smukt fremført af de
tre blæsere og Chris Tanner i en følsom
solopræstation.
Og så, - og der var dødstille,- Kaspar Tagel (kors
hvor er han dygtig) på bas. Kæmpe bifald. Så
blev tempoet skruet op med ”Dinah” og ”Lilly Of
The Valley” og dansegulvet var fyldt. I ”St James
Infirmary” overraskede trommeslageren Stefan
Andersen os alle, ved at synge den langsomme
sang. Flot gjort.
Det var en aften, af de helt store i Ballerup
Jazzklub, - men vi ku’ da godt have været
nogle flere.
KS

Næste arrangement er fredag den
24. februar, hvor jazzklubben får besøg af
Peruna Jazzmen
Det nye medlemsblad, 1/2017
er klart, så du kan hentedet her

Det nyeste ALL THAT JAZZ
kan du hente her

Har I problemer med linkene på nyhedsbrevet, så gå
til Ballerup jazzklubs hjemmeside
og find det du søger.

Jazzhilsen –Flemming

Her kan du afmelde nyhedsbrevet eller oplyse om din nyeste mailadresse
http://www.ballerupjazz.dk
webmaster@ballerupjazz.dk

