Lizette Flannov All Stars
Hun havde det som en fisk i vandet, - det
fornemmede man tydeligt, og alle os andre
havde ligeså. Der stod hun i ”den lille sorte”
med grøn dusk i håret og røde bommelom
kugler fra ørene, og sagde: ”jeg er faktisk ret
vild med at være her, skønt lokale, og kan I
forstå at jeg er glad for at spille med dem
her?”. Det ku’ vi alle forstå, da de spillede
”I’ll Feel For You” med en intro solo af den
knalddygtige pianist Niels Raae, efterfulgt af
Niels (Flipper) Stuart på noget så
usædvaneligt, som tværfløjte. Det er ikke så
tit at det instrument høres i en jazzklub, men
hvor er det lækkert. Thomas Raae på
kontrabas, og Mikkel Find på trommer, gik i
clinch med hinanden i en overdådig
præstation, der udløste eftermiddagens første
store bifald. Johe, - johe, Lizette, det kan vi
alle forstå.
”Det næste nummer”, annoncerede Lizette,
”fik en dame jeg kender, til at sige: så nu skal
vi ha’ den frække”. (Det er garanteret Inge
Andersen). Efter en indledning af Niels Stuart
på sin skønne tenorsax (stort bifald), sang
Lizette, ”Teach Me To Night” med hyggelig
nær-kontakt til Flipper. Sangen, ”A Taste Of
Honey” fra 1960, fik trommeslageren Mikkel
Find til at slå et slag for at redde de trængte
bier. Det er svært at sige, hvad der stak ham,
men det er da rigtigt nok, at de har
problemer, - de nyttige dyr.
Som sidste nummer i første set, sang Lizette,
”Spurven” (Elith Piaf) ’s signatur nummer: ”La
Vie En Rose” med en følsom, følsom
indledning af Niels Stuart på tenorsax. Stort,
stort bifald.
Værs’go drenge, - det er i C-dur. Og så fik vi
dagens første, og eneste, instrumentalnummer, -suverænt og flot udført. Det udløste
et taktfast bifald. Lizette tog sig en
velfortjent ”slapper” imens. Tænk engang, hun sang 22 sange, den eftermiddag. Godt
gået, -Lizette. Så sang hun ”Crazy”, denne
gang med gæstesolisten Michael Klinke på
mundharmonika, der med sine fine
fraseringer, stod godt til Lizette. Det sidste
nummer, blev Lizettes fortolkning af Ray
Charles nummeret ”Halleluja I Love Her So”,

hvilket i hendes udgave blev: ”Halleluja I Just
Love Him So”. Men så gi’r Michael hende
osse kaffe på sengen, hver morgen. Så tror vi
på den, - men tusind tak, - Lizette,- det var en
oplevelse. Måske man sku’ ta’ et stykke
lagkage til - - KS
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Det nyeste ALL THAT JAZZ
kan du hente her

Næste arrangement i
jazzklubben er fredag den 17.
november, hvor vi har får
besøg af

Basement Jazzband.

Den 8. december har vi, -før musikken- julebuffet, som
du kan se mere til på det her link

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

