DIXIE FOR YOU
Et blik på spillelisten fortæller, at Dixie For
You, aldrig har stået på scenen i Ballerup
Jazzklub, - så nu var det da på tide. Og da
Lasse Karlsson lagde ud med ”Way Down
Yonder In New Orleans”, fik man følelsen af,
at det var gamle venner der var på besøg.
Festlige Lasse,- har forsøgt at snakke dansk,
så længe det huskes tilbage. Han koketterer
med det, - og vi griner allesammen med ham,
og det bliver (heldigvis), -ikke bedre. Og så
sang bajonøren, Claes Rydbeck, meget
passende, til Lasse: -Kenny Balls ”So Do I”.
Hans Ingelstam gik i kludder sidst i George
Gershwins ”Isn’t It A Pity”. Det fik ham til, at
gi’ de sidste fire linier, a capella. Vi sku’ så
sandelig ikke snydes, - og så kvitterede han
med en dejlig trombonesolo.
Friskt og sjovt gjort - -.
Andet set, blev indledt med Louis Armstrong
og Fats Domino klassikeren, ”Margie” fra
1926. Og så skal vi ha’ en sang om
ensomhed, kundgjorde Lasse Karlsson og
lagde klarinet til Irving Berlins” All By Myself”.
Hans Ingelstam sang den, og gav en skøn
trombonesolo, med fuldt anlagt dæmper. ”I’ll
See You In My Dreams” er vel mest kendt
som et rent instrumentalt nummer (Chet
Atkins, Mark Knopfler og Les Paul), men
crooneren Hans Ingelstam sang den flot,
ledsaget af Lasses dybe, dybe klarinet.
Lidt reklame for eget band fik de sneget ind i
numret ”Is It True What They Say About
Dixie”, - - - (For You).
Og bassisten Lars M. Nielsen, med
trommeslageren Henrik Holst Hansen
sørgede for at det swingede rigtigt lækkert.
Under Frank Sinatra sangen ”Young
At Heart”, - hvor vi alle sang: ”young at heart”
sammen med Claes Rydbeck, gik scenelyset helt i sort. Lyd og lys teknikerne sværger
ved Jomfru Maria, - at ”vi har ikke rørt noget”
Et tryk på en anden knap, fik scenen badet i
Mallorcaagtig solskin, der dog hurtigt blev
dæmpet. Undskyld allesammen, - teknisk
uheld.
Ekstra nummeret blev, i langsomt tempo,
”When You’re Smiling” sunget af Lasse, med
de to andre i kor. Det var en aften, af de

helt fine og hyggelige, - og alle blev til det
sidste.
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Det nyeste ALL THAT JAZZ
kan du hente her

Næste arrangement i
jazzklubben er fredag den 6.
oktober,
hvor vi får besøg af

Paul Harrison
med Niklas Carlsson og Sean Moyses

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

