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Ren magi i dansk latinjazz
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Raschs Pakhuz den 10. november: Steen Rasmussen Quintetto med Leo Minax (vokal)
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Steen Rasmussen Quintetto med Leo
Minax. Foto: Svend-Erik Nielsen

Bossa novaen og sambaen, disse latinamerikanske genrer, er når de bliver lagt i hænderne
på kompetente musikere og vokalist, silkebløde og elegante musikalske former. Det silkebløde stod basunisten Lis Wessberg for med sit
nedtonede spil, det elegante blev styret af
trommeslageren Jonas Johannsen, perkussionisten Afonso Correra og pianisten Steen Rasmussen i forening. Alle tre forenede sig gennem begge sæt i smuk tilpasning til hinanden,
rytmisk vuggende.

Med Leo Minax’ tenor blev de på portugisisk sungne fraser klædt i fløjl. Ordene var
som eksotiske fugle, frit svævende, næsten til
at forstå for en nordbo gennem den melodiøse
vitalitet hvormed de blev fremført, og kropsligt måtte de appellere til tilhørerne.
I to efterfølgende værker i trioformat trak
pianisten på en udpræget lyrisk tilgang og et
arsenal af løst skitserede udsagn der dog melodisk havde nøje relation til sekstettens fine
bud på dansk baseret brasilianske jazztoner.
Og – heldigvis – trak de to numre den godt
svingende og uhyggeligt præcise bassist Yasser
Pino frem i lydbilledet.
Med dette sammensvejsede hold fortsatte
delikatesserne i andet sæt. Det var, uden over-

flødige ord, ren magi og kemi mellem musikerne hvad der gik ud fra scenen. Just hvad
man behøvede på en regnfuld og kold novembersøndag.
Det opbyggede tryk som første sæt kunne
have afstedkommet fik sin udløsning i et par
numre i sæt to hvor Lis Wessberg, blandt andre, fik udtrykt en mere direkte og ekspressionistisk tilgang til denne sublime danske latinjazz. Der kom knald på.
Og med en fortolkning af Antonio Carlos
Jobim mod slutningen måtte både hjerte og
mave give ekstra hop af glæde. Det var så teknisk og udtryksfuldt gennemført, så præcist
og levende, som kun et klasseensemble kan
gøre det.
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Karamelbutik åbnet
Da Karamel Kompagniet i marts viste sine nye produktionslokaler på Borgmester Nielsens Vej frem for
offentligheden, fortalte ægteparret Anna og Carsten
Niberg-Zehngraff, at virksomheden netop havde fået
tilladelse til direkte salg til kunderne. Torsdag åbnede
salget med masser af stemning og julehygge, fortæller
Karamel Kompagniet i en pressemeddelelse.
– Butikken er fyldt med masser af julevarer, så der
er både noget til nu og her, men sandelig også til adventskalenderen, jule- og mandelgaven, fortæller Carsten Niberg-Zehngraff.
Allerede på førstedagen havde butikken mange
kunder, som fandt vej til lokalerne, som tidligere har
huset et æggepakkeri og en grafisk virksomhed.
– Butikken på Borgmester Nielsens Vej er ment som
en service til vores bornholmske kunder, men den
helt rigtige oplevelse får man stadigvæk i Karamel
Kompagniets butik i Gudhjem. Her i Rønne tilbyder
vi også rundvisninger for foreninger og andre virksomheder, fortæller Anna Niberg-Zehngraff.
Ægteparret bag Karamel Kompagniet glæder sig til,
at virksomheden runder 10 år i maj.
heni

Lang optakt til hovednavn
Af Poul Lund

Raschs Pakhuz den 9. november: Miners’ Outfit. Gæst: J
Tex.
Det er som om der rører sig en spændende forandring
blandt mindre kendte grupper og solister, nemlig den
at søge (i hvert fald delvis) tilbage til musikkens rødder; den såkaldte roots musik.
Allerede med opvarmningen til aftenens hovednavn med J Tex på guitar og vokal, blev det klart at
instrumentet ville være i fokus. Guitaren med de mange sigende klangmuligheder. Og opvarmningen var
dygtigt gjort, blot i sit stemmeløse forspil var vi ad
mange omveje, alle sikkert spillet.
Stemmen lød som hvis man satte en tragt til flere
kilometer betonrør: Ru, rusten, ofte forvrænget, men
den passede udmærket til den rustikke stil som J Tex
havde valgt at komme publikum i møde med. Sammen med den velspillede guitar gav han den mest
autentiske country blues længe hørt.
Dog, med en gentagen tematik i sangene og gentagne klange i instrumentet, blev de godt 90 minutters
opvarmning efterhånden en dans på stedet. De publikummer der havde sat næsen op efter Miners’ Outfit
kom altså til at vente længe.
Det var logisk at lade J Tex begynde aftenen, for
duoen Miners’ Outfit blev en videreudvikling og videreudførelse af førstnævntes materiale. Og så alligevel
ikke helt, for her kom en friskere, lysere approach til
musikken, måske grundet i en (langt) større instrumentel diversitet (banjo- og mandolinakkompagnement gjorde meget for klangene). Også stilen virkede
mere tilgængelig. Countrygenren var forsøgt bibeholdt gennem Thomas S. Pedersens rustikke vokal.
Den var, som hos J Tex, en stemme næsten uden filter,
og den var engageret – som var det politiske budskaber der skulle ud i æteren.
Med bornholmeren Andreas Borne som aktiv sideman på diverse strengeinstrumenter fik musikken sin
egen fremdrift til de selvkomponerede numre.

OLE DREYER

Luthersk Mission holdt i weekenden årsmøde i Rønne Idrætshal:

Et lys i mørket
tro
Af Torben Østergaard Møller

»Jeg vil male dagen blå/ med en solskinsstribe på/ vælge lyset frem for
skyggen/ gi’ mig selv et puf i ryggen/ tro
på alting, selv på lykken/ jeg vil male
dagen blå«.
Pia Raugs og Ebba Munk Pedersens
dejlige sang »Regnvejrsdag i november« lyder her i Rønne Idrætshal ved
12.30-tiden søndag.
Det er messingblæsere uden sang,
der spiller den, men hvad gør det, hvis
man kan teksten udenad og kan synge
lidt med indvendigt. Et særdeles relevant sangvalg, for er det måske ikke
november? Og handler denne dag ikke
netop om at vælge lyset frem for skyggen?
Jo:
Det er Luthersk Mission Bornholm,
der holder årsmøde, både et for voksne
og et for børn, og lige nu myldrer det
da også ud over de mange voksne rundt
med børn i diverse størrelser i den store hal.
Lone Mouridsen sidder med i udvalget, som forbereder årsmøderne, og
hun stråler mere end en novembersol.
– Vi begyndte lørdag aften, hvor vi
blandt andet havde forkyndelse af forstanderen for vores efterskole i Tarm i
Vestjylland, Kristian Andersen, siger
hun.
– Årsmødet er vigtigt, det er en fest,
og vi gør meget ud af det med en flot
scene og så videre. Det har været fantastisk. Vi oplever, at Gud taler lige ind i
vores hjerter, og vi mærker glæden ved
at være kristen.
Påsken har været tema på årsmødet.
– Vi ser jo frem til et liv efter det, vi
har her på jorden, hvor vi kan være
sammen i al evighed. Det er det, vi
sammen ser frem til og glæder os til.
Hvad karakteriserer Luthersk Mission
i forhold til andre kristne foreninger?
– Jeg vil kun tale om os selv, men for
os drejer det sig om at fortælle om Jesus og det, han har gjort for os, så også
andre kan få del i det.
Men lige her når I vel kun medlemmer
af Luthersk Mission?
– Nej, her kommer også folk, som

❞
Ja, nu
blev
det sort
for dig

Fremmødet var stor til årsmødet. Foto: Allan Rieck

ikke er medlemmer, men nysgerrige
på, hvad det er, siger Lone Mouridsen.
– Og vi taler jo også med folk i vores
hverdag, for eksempel blandt dem vi
arbejder sammen med.

Bum!
Jørn Bech er formand for den bornholmske afdeling af Luthersk Mission. Han
har netop sammen med mange af menighedens øvrige medlemmer nydt et
varmt måltid mad helt nede bag i idrætshallen, hvor der bag den store scene er
skærmet af, og hvor der er opstillet borde og stole til den slags aktiviteter.

Han oplyser, at foreningen på Bornholm tæller cirka 400 medlemmer, og
at cirka lige så mange har været forbi til
årsmødet.
Hvad betyder årsmødet for jer?
– Til dagligt er vi jo sammen i de 10
kredse, vi har på Bornholm, men det er
festligt at mødes alle sammen. Både for
børn og voksne, siger han.
Hvad karakteriserer Luthersk Mission
i forhold til andre retninger inden for kristendommen?
– Vi vægter bibeltroskab meget højt,
siger formanden og tilføjer:
– Men dermed siger jeg ikke, at andre ikke gør det.

Vandretur på den våde ring
motion
Af Torben Østergaard Møller

Var vejret ikke godt, så var fremmødet det til
gengæld.
Dansk Vandrelaug Bornholm havde således
søndag klokken 13 inviteret til en frisk efterårstur ved »den grønne ring« omkring Rønne
med start ved Rabækkesøen, og det kunne på
forhånd ligne en våd affære.
– Men det gik rigtig godt, vi havde søreme
en dejlig tur, siger formand Kirsten Lund-Hansen, Dansk Vandrelaug Bornholm, som også
var guide på turen.
– Vi blev overrasket af lidt regnvejr, men det
tog vi i stiv arm. Jeg var meget overrasket, for
jeg havde ikke regnet med, at der ville komme
så mange mennesker, men vi var 33 i alt. Det er
simpelthen så flot, at folk møder frem og går
en tur på seks-syv kilometer sådan en dag. Og
da vi var på vej hjem og sad og drak kaffe nede
ved Rabækkesøen, så skinnede solen.
Turen varede til cirka klokken 15.15.
– Vi gik rask til, fordi vejret ikke var så godt.
men jeg fik da fortalt noget på turen om for eksempel ler- og kaolingravene, som er blevet til
de søer, som ligger der nu. Vi var henne ved
Porcelænssøen og videre til Kaolinsøen, for
der er ikke så mange, der ved, at der ligger sådan en dejlig sø der. Og så gik vi om bag Bofa
og op forbi Klippeløkken, hvor jeg fortalte lidt
om granitbruddet. Vi fik også set anlægsarbejdet på ringvejen, som skal gå forbi Rabækkesøen, det er jeg meget imponeret over, det ser
ud til at blive flot, siger formanden.
Næste vandretur med Dansk Vandre
laug Bornholm er en gløggtur den 24. november.
– Så skal vi gå inde i Almindingen og efterfølgende have julegløgg og æbleskiver oppe
på Bolsterbjerg, fortæller Kirsten Lund-Hansen.

33 vandreentusiaster trodsede det våde vejr søndag. Foto: Allan Rieck

Til næste år fylder Dansk Bibelselskab 200 år, og i den anledning lyder
sloganet for 2014 »Bibelglæde«, fortæller Jørn Bech, da det – bum! – bliver
bælgmørkt. Dog kun et par sekunder,
så begynder øjnene igen så småt at
kunne skelne konturer, det er lyset, der
er blevet slukket hernede bag afskærmningen.
– Ja, nu blev det sort for dig, siger
Jørn Bech til journalisten, som forsøger
at skrive videre på sin blok.
Jo, men se nu dér. Der er et lys i mørket.
Omme på scenen begynder noget
forkyndelse under blussende lamper.

