Paul Harris Band med
Niklas Carlsson og Sean Moyses
De sidder der, -omme bagved, - i anden
række, så at sige. Det er dem der sørger for,
at det hele swinger, og nøj’e hvor det
svingede. De fortjener en hånd, Mikkel Find
(den filur) på trommer og engelske Peter
Williams på kontrabas. Sammen med Søren
Stausbøl på flygel og banjoekvrillibristen
Sean Moyses, lagde de en tæt og fed
baggrund for aftenens udskejelser. Vi var
rigtig, rigtig mange i Ballerup Jazzklub, der
gav engelske Paul Harrison (klarinet) og
svenske Niklas Carlsson på trombone, et
stort bifald for indledningsnummeret” Once In
A While”. Det fik Paul til, - på dansk, at
udbryde: ”Tak, tusind mange tak”. Godt klaret
Paul, - nu går det fremad.
Efter Django Reinhardts ”Sweet Sue” hvor
Sean Moyses, med en utrolig afslappet
sikkerhed, fløjtede op og ned af banjoens
bånd og strenge, ville han også sige lidt:
”Nice to play in eeh –””Ballerup Jazzklub”
hviskede Paul. Sådan er de store stjerner, de ved ikke altid, hvor de er. Og så sang
Sean (og han synger rigtigt godt) ” You’ve
Driving Me Crazy”.
Det gav 2 par på dansegulvet. Den greb
Sean: ” Let’s have some dirthy dancing” og
lod banjen spille nogle tango takter, og
annoncerede:” our great leader has got a new
suit”. Sean er klassens charmerende klovn.
Han kan simpelthen ikke lade være. Og vi
andre grinede, osse, fordi vi heller ikke ku’
lade være. Så sang Niklas fremragende:
”Diana” og gav en virtuos trombonesolo,
hvilket fik Paul til at gribe saxen og gøre
ligeså. Første set sluttede med at Sean
spillede ”Tiger Rag” med rytmegruppen. Først
i et adstadigt tempo, men, efterhånden blev
der trykket på speederen, så den sluttede i
High-High hastighed.
Stort og taktfast bifald. I andet set spillede
Paul på klarinetten, ”Burgundy Street Blues”
så smukt, at der vist nok sad lidt i øjenkrogen.
I sidste set greb Paul altsaxen og spillede,
med Niklas i kor ”Caledonia” og ”Johnny Be
Good”. Det gav et propfyldt dansegulv. Go

Johnny Go, Go, Go, Taktfast bifald, og sikke
en slutning på en fantastisk god aften i
vores allesammens jazzklub.
KS
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Det nyeste ALL THAT JAZZ
kan du hente her

Næste arrangement i
jazzklubben er søndag den 22.
oktober,
hvor vi har søndagsmatine med

Lizette Flannov All Stars
og bestyrelsen bager kager til kaffen

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

