Peruna Jazzmen
Det er Jelly Roll Morton, der opfandt jazzen,
udtalte vores trombonist og bandleder Arne
Højbjerg. Det kan han sikkert have ret i, - idet
en meget stor del af aftenens repertoire, kom
fra hans pianofingre. Peruna Jazzmen er helt
konsekvent, tro mod den gamle New
Orleans musik fra tyverne. Tag nu, f.eks.
”Buddy Bolden’s Blues”, udført med sikkert
trut,af sousafonisten Henning Lorenzen.
Så var stilen lagt, -og tro det eller ej: Det
swinger sgu!
King Oliver, er også en sikker leverandør til
festen, med en 1923 udgave af ”Kiss Me
Sweet” sunget af pianistinden Anette Strauss,
i kor med den svenske kornettist
Paul Bocciolone.
De klæ’r hinanden og Anette synger altså
charmerende, selvom hun er en værre een.
Det lykkedes hende at tæppebombe det
omhyggeligt forberedte set up, af
mikrofoner, ledninger, monitorer og
instrument placeringer, så lydteknikeren gik
helt fra suffisjangsen. Til Anettes sang:
”When You Leave Me Alone To Night” kom
der 9 par ud at svinge hinanden, - hvilket fik
Claus Forchhammer til, med sin særlige form
for humor, at udbryde: ”Dejligt at se alle de
teenagere på dansegulvet”.
Altså Claus, - det luner!
Andet set bød på Fats Wallers jazz standard
fra 1925:” Squeeze Me” i en flot duet med
trompeten og sousafonen. Det gav trængsel
på dansegulvet. King Oliver kom igen med
”Sweet Emmalina” fra 1928 flot sunget og
banjospillet af Jonas Winding. Anette sang
en fræk sang fra 1929: ”How Do They Do It
That Way”. Stort bifald., - naturligvis.
I “Red River Blues” fra 1928 fik vi rigtigt hørt
sousafonen Henning Lorenzen, flot
sekunderet af den øvrige blæsergruppe.
Vi sluttede I bedste 1920’er stil, med en
vaskebrætsolo, udført ekvilibristisk af Lasse
Borup.
Vi var mange, - denne gang, - til at sige:
”Tusind tak for en hyggelig og dejlig aften”.
KS

Næste arrangement er fredag den
24. marts, hvor jazzklubben får besøg af Mads
Tolling Quartet, feat. Jacob Fischer
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.
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http://www.ballerupjazz.dk
webmaster@ballerupjazz.dk

