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Anmeldelser
Sommers Skæve Side

Som Charles Baudelaire ville have 

udtrykt, man tager ophold i mang-

foldigheden. Det gælder ikke mindst 

med den i New York bosiddende 

nordmand Eivind Opsviks 4. opus 

under overskriften. En serie plader 

hvor han dristigt og fordomsfrit le-

ger med forskellige genrer på kryds 

og tværs. Progressiv rock, klassisk, 

ambient og elektronisk musik tilsat 

jazzmusikerens iboende lyst til op-

dagelse. På OVERSEAS 4 er der tale 

om eksperimentel cinematisk musik, 

som han selv kalder den. Et slags  til 

et kammerspil med parykker. Det un-

derstreges ikke mindst Jacob Sacks’ 

brug af harpsichord, der bringer 

musikken tilbage til 1700-tallets ba-

rok, og så alligevel ikke for årstals-

stemplet 2012 er så tydeligt.  Der er 

historiske punktnedslag med titler 

som  og, en frase Opsvik har hen-

tet i en bog om revolutionernes tid. 

Musikken er generelt båret af et fedt 

drive, monumental i sin rigdom af 

idéer og flow. Man hører tydeligt at 

musikerne har haft tid over en ræk-

ke plader til at blive fortrolige med 

Opsviks koncept. Man frydes over 

trommespilleren Kenny Wollesens 

virtuositet og Tony Malabys vilde sax. 

Start her og hør så også de tre fore-

gående Overseas-plader.

Der er masser i grøde i norsk 

musik på begge sider af Atlanten. 

Vokalekvilibristen Tone Åse forener 

sammen med Thomas Strønen 

stemme og trommer med elektro-

niske bearbejdninger sit udtryk til 

noget nærmest montageagtigt som 

strækker sig fra techno over parti-

turmusik til folklore med et stænk 

af østlige krydderi. Det knager og 

knitrer i sproget som fremføres både 

med et sejt drive og en tysthed, som 

vækker mindelser om landsmanden 

Sidsel Endresen, og sine steder Lau-

rie Anderson.
Tone Åse er en tredjedel af grup-

pen Bol, der derudover omfatter 

Ståle Storløkken og Tor Haugerud. 

Sammen med gæsterne Snah fra 

Motorpsycho og Westerhus fra bl.a. 

Nils Petter Molværs gruppe, er ud-

trykket her langt mere sangoriente-

ret. Pladen begynder helt gospelag-

tig for så langsomt at folder sig ud 

som rock med et stænk af nordisk 

folketone, ikke mindst understreget 

af de computer-genererede. Lyrik-

ken er engelske oversættelser af de 

norske forfattere Rolf Jacobsen og 

Olav H. Hauge og ikke mindst af den 

avantgardistiske amerikanske poet 

e.e. cummings. Et sympatisk møde 

med nutidig musik og poesi.

Med den norske trio Cakewalk 

er der helt andre boller på suppen. 

Vi får en god halv times spanking af 
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Hvilken rækkefølge numrene 
er indspillet i, ved jeg ikke, men 
i redigeringen er det i mine ører 
helt tydeligt, hvordan veloplagt-
heden tiltager hen ad vejen, og 
fra fjerde stykke, en smuk ballade 
tilegnet James Moody, begynder 
det at rykke for alvor, og både 

det gospelfarvede titelnummer 
og den afsluttende, hvor illustra-
tionen af en mere end rapmundet 
auktionarius er helt tydelig, er 
simpelthen medrivende og her-
lig musik, om end ikke på nogen 
måde nybrydende.

Det eneste, jeg ikke er spe-
cielt varm på, er John Moscas 
(også mangeårig kollega til Oatts 
og nu leder af VJO) sært uldne 
tone og helt amelodiske frasering. 
Fint er også et genhør med en af 
Mulligans sidste pianister, Ted 
Rosenthal.

Glimrende og afvekslende, 
men altså ikke sjælsrystende.

Thorbjørn Sjøgren
SteepleChase. DO (as), John Mosca 
(tb), Ted Rosenthal (p), David Wong (b), 
Rodney Green (d). USA 2011.

PAPA BUE AND HIS AMERICAN FRI-
ENDS
Jeg har muligvis ikke været HELT ude 
i hjørnerne, men det kan efterhånden 
ikke være meget af Buernes om-
fattende produktion, der ikke er 
på cd. Mon ikke de tre 1967-styk-
ker her med Wingy Manone er 
nogle af de sidste, der hidtil kun 
har kunnet findes på vinyl.

Med et spand på næsten 20 
år viser optagelserne – og det 
er måske i virkeligheden lige så 
spændende som tilstedeværel-
sen af syv amerikanske gæster 
– også orkestrets udvikling fra 
et lidt stift og lidt upoleret trad-
band til en velsmurt gruppe, ikke 
mindst takket være Jørn Jensens 
spændstige Billy Kyle-klaver og 
Jens Sølunds robust swingende 
bas, og vi er stilistisk nærmest i 
krydsfeltet mellem Armstrongs 
All-Stars og Condons halvtredser-
hold. Solisterne falder gennemgå-

ende fint ind i sammenhængen, 
også i de kollektive kor, men al-
ligevel er det (stadig) en helt spe-
ciel fornøjelse at høre, hvordan 
Finn Otto Hansens trompetspil 
udviklede sig – ja, og hvor meget 
han faktisk kunne, allerede da han 
var 21. Sikken en begavelse.

Så, hvis man altså kan nøjes 
med smagsprøver (to-tre numre 
med hver gæst), er det en glim-
rende. Ellers må man jo ud og fin-
de resten af de respektive sessi-
ons, som i nogle tilfælde er spredt 
over flere cd’er.

Thorbjørn Sjøgren
Storyville. Arne Bue Jensen (tb), Finn 
Otto Hansen, Wingy Manone, Ole 
Stolle (tp), Wild Bill Davison (cnt), Ed-
mond Hall, Albert Nicholas, George 
Lewis, Jørgen Svare (cl), Jørn Jensen, 
Art Hodes (p), Mogens Seidelin, Jens 
Sølund (b), Bjarne Liller Petersen (bj), Ib 
Lindschouw, Knud Ryskov Madsen (d), 
Champion Jack Dupree, Gustav Winc-
kler (vov). Kbh. 1959-77. Genudgivelse.

BEN POWELL
NEW STREET
Violinens jazzhistorie har sine 
hovedpersoner. Én af dem er 
uomtvisteligt Stéphane Grappelli, 
som med sit swingende spil og 
sit samarbejde med ikke mindst 
Django Reinhardt fik sat et spor 
i jazzen, som mange epigoner 
siden har lagt sig i. NEW STREET 
med den unge amerikaner Ben 
Powell som hovedperson er en 
charmerende, men også lidt 
ujævn hyldest til Grappelli; en cd, 
som gennemgående er et bud 
på, hvordan en nutidig Grappelli 
kunne lyde – med en opdateret 
swingstil under indtryk af jazzens 
udvikling også efter swing- og si-
gøjnerjazzens storhedstid.              

Powell’s cd er næsten to i en, 
eftersom han dels spiller med sin 
kvartet, og dels med en trio (dog 
kun i tre numre), der inkluderer 
Gary Burton på vibrafon. Uden at 
være dårlig i kvartet-stykkerne, 
er det dog som om, Powell får 
mere nerve og giver mere af sig 
selv i samspillet med Burton og 
guitaristen Julian Lage, som her 
er tredjehjulet. Hvor Powell i kvar-
tetten kan have en tendens til, i 
de hurtige tempi, at lire mere li-
gegyldige fraser af sig, kommer 
hans varme tone og melodiske og 
harmoniske fornemmelse fornemt 
til sin ret i trioens spil, hvoraf ét 
af numrene –  – er komponeret 
til Gary Burton af Grappelli, men 
aldrig før indspillet af Burton. 
Måske indbyder Burton og også 
selve vibrafonen som instrument 
til en anden indlevelse i musikken 

for Powell. Man kan undre sig lidt 
over, at Powell virker mere mat og 
uoriginal sammen med kvartetten, 
al den stund pianisten Tadataka 
Unno, bassisten Aaron Darrell og 
trommeslageren Devin Drobka i 
dén grad er oppe på dupperne, 
hvilket de viser både i akkompag-
nementet og i ensemblespillet. 
På egen hånd leverer disse tre 
musikere helt forrygende indsat-
ser i de passager uden Powells 
førstestemme. Japaneren Unno 
er en højt begavet pianist, der 
ubesværet mestrer både det dybt 
koncentrerede balladespil og det 
sprælske mainstream- og bebop-
prægede spil, cd’en rummer.                                                                                              

Sangerinden Linda Calise 
medvirker på og hun gør det fint 
uden at være uforglemmelig. Til 
gengæld bidrager guitaristen 
Adrien Moignard til, at Cole Por-
ters  bliver til et stykke sigøjner-
jazz af høj klasse. Den klassisk 
skolede Powell står måske – hvor 
fint han end demonstrerer, at han 
kan swinge – over for den klassi-
ske udfordring for en yngre mu-
siker at skulle frigøre sig fra sit 
forbillede. Og jeg tror, at det er 
dét, Gary Burton hjælper ham til. 
Kort sagt – mere Powell, mindre 
Grappelli.

Jakob Hassing
www.ben-powell.com. BP (vln), Tada-
taka Unno (p), Aaron Darrell (b), Devin 
Drobka (d) + Gary Burton (vib), Julian 
Lage (g) + Adrien Moignard (g), Linda 
Calise (voc). USA 2012.  

ERIC REED
THE BADDEST MONK
En af jazzens allerstørste kompo-
nister var Thelonious Monk. Som 
ingen andre kunne han destillere 
en tanke, en følelse, en struktur i 
sin reneste, mest abstrakte form. 
Ingen tilsætningsstoffer eller 
overflødigt fedt, men helt ind til 
benet, som et digt i sin enkleste, 
mest koncentrerede form, der 
alligevel under overfladen godt 
kunne være uhyre kompliceret og 
sammensat. Ikke en komponist, 
som gjorde livet let for de musike-
re, som skulle spille hans musik. 
Man kan ikke spille en Monk-kom-
position, og så slippe af sted med 
sine sædvanlige. Man må søge 
dybt ned i kompositionen, prøve 
at forstå tanken, arkitekturen, ma-
tematikken og stemningen bag, 
så ens egen solo kan trække på 
den intensitet og det niveau, der 
ligger i det komponerede. 

En mester til netop dét var 
John Coltrane. En, som udefra 
formåede at trænge dybt ind i 
Monks univers, var Chick Corea, 
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myldrende lyde og energier. Og 

man overgiver sig med det sam-

me til en musik hvor man finder 

af godbidder af visualiserende 

syrerock som har fået Tony Wil-

liams’ Lifetime til morgenmand 

tilsat Sun Ra-space keyboard. 

Kort og godt, fedt!
Rundrejsen i norsk musik 

slutter i denne omgang med gui-

taristen Håkon Storms solode-

but. Hans plade er en rundrejse 

i sig selv. Han betjener sig af 

syv guitartyper med hver deres 

udtryk til at understrege de en-

kelte numres særlige karakter. 

Der er numre med brasiliansk 

islæt, evergreen-agtige ballader 

og improviserede stykker, samt 

italiensk barok. Overvejende 

akustisk og ganske virtuost.

Svenske Isabel Sörling vandt 

i 2010 Young Nordic Jazz Comet-

konkurrence med gruppen Isa-

bel Sörling Farvel. Jazz er vist 

kun en af ingredienserne i denne 

gryderet af musik som bevæger 

sig fra det tyste og sarte til det 

hidsige og knoglede. Sörlings 

sangforedrag går fra det fint ci-

selerede med ord til Diamanda 

Galas-agtig indestængte skrig. 

Melodierne er tungt mejslede i 

kontrast til de mere fragmenta-

riske forløb. Fra den elegiske  til 

de rock-assimilerede klimakssø-

gende  og, ligesom de klassiske 

skalaer infuseres i sidstnævnte 

som i en rondo.
Mark Hanslip er en engelsk 

saxofonst fra Loop Collective 

og sammen med den spanske 

trommeslager Javier Carmona 

lægger de sig godt i slipstrøm-

men af andre lignende konstel-

lationer, Coltrane / Rashied Ali, 

Paul Flaherty / Chris Corsano, 

for nu at nævne nogle markante 

med et langt tidsspand imel-

lem sig. Den tørre saxlyd og de 

levende trommer klæder hinan-

den godt og man bliver vidne 

til et ganske medrivende  med 

melodisk fokus. Det levende vir-

tuose flyder som en livlig flod i 

det spirende forår.
Den engelske trio Partikel får 

overvejende sit repertoire skre-

vet af Duncan Eagles. En saxofo-

nist hvis talent mest karakterfuld 

udfolder sig på sopranen. Og 

her er tale om triojazz med et  af, 

som ikke mindst trommeslage-

ren Eric Ford markerer med sit 

blandede tromme og perkussi-

onspil, sådan lidt med en skelen 

til Andrew Cyrille. Musikken er 

eklektisk og energisk. Lyrisme 

med håndkantsslag.
Det er svært ikke at blive 

mindet om amerikanske John 

Fahey og de andre guitarister 

omkring selskabet Takoma, når 

man hører engelske Dan Messo-

re folde sig ud i sin debut med 

kvartetten Indigo Kid. Samme 

måde at skifte mellem primiti-

visme og avantgarde i en musik 

som er tæt og intim, melodisk, 

let og swingende. Det er uhyre 

velspillet, hvilket også omfatter 

saxofonisten Iain Ballamy, som 

også har produceret, og det vel-

kørende tandem Tim Harries og 

Gethin Jones.
Rubrikbestyreren har mange 

gange været stærkt underholdt 

af den italienske spasmager 

Enzo Rocco og det er altid 

med en vis forventning at en 

ny plade bliver sat på fra den-

ne globetrotter. Rammerne er 

denne gang også i orden med 

de argentinske venner Rodrigo 

Dominiguez og Hernán Mandel-

man, som han fejrer ti-års jubi-

læum med. De to argentinere 

hører til i hjemlandets jazze-

lite. Det er spøjst, at høre saxen 

igennem elektronikken udfolder 

som et accordion, at der bliver 

parafraseret i lind strøm, at den 

grovkornede humor får plads, at 

saxen lyder som et skrydende 

æsel. Men som Roccos ånds-

broder Eugene Chadbourne 

også via en stor udgivelsesfre-

kvens kan lyde som en genta-

gelse af sig selv en gang i mel-

lem, så kan Rocco. Og det er 

desværre en af de plader. Han 

lyder lidt træt og uoplagt og så 

er der ikke overensstemmelse 

mellem form og indhold.

Husker en vens udtalelse for 

mange år siden om at Sun Ras 

musik lød som en sæk kartofler, 

der hårdhændet blev smidt ned 

ad en trappe. Erindringen rinder 

mig i når jeg hører Heliocentric 

Counterblasts udgave af Sun 

Ras Trommeslageren lyder som 

om at han har fået overbalance 

ud over en trappe. Helt i Sun 

Ras ånd om musik, der balance-

rer mellem det jordnære og det 

intergalaktiske. Ellers er den ty-

ske oktet næsten for ærbødige i 

dens hyldest til Sun Ra. Men det 

virker alligevel dragende fordi 

de også forstår at indkapsle 

mystikken i hans univers, både 

i fortolkninger og i komposi-

tionerne af egen tilvirkning. Det 

gælder også for det afslutter 

Gershwin nummer, der indkred-

ser Sun Ras hang til at fortolke.

Det amerikanske ord punk 

betyder rod og det er snarere i 

den betydning end som genre, 

man skal forstå gruppenavnet 

Jazz Punks debut. Konceptet 

er følgende: man tager en jazz-

melodi og en rockditto og blan-

der dem, eller man tager gamle 

jazznumre og punker dem op. 

Udover de herlige titler er der 

kommet dynamisk og sprælsk 

musik ud af løjerne., blander 

således The Who’s   med Mi-

les Davis’.  er et sammenkog af 

Dizzy Gillespies  og Led Zeppe-

lins.  er et miks af Ellingtons  og 

Radioheads to numre  og. Og 

Sonny Rollins  har fået et spark 

bagi og blevet til. Det lyder fjol-

let, men det fungerer, fordi kvin-

tetten spiller med overskud og 

overblik, og ikke mindst humor 

og med mangel på andægtig 

højtidelighed. Selvom de to 

hjemmesnedkererede komposi-

tioner fungerer med tyngde.

Den Brooklyn-baserede 

trommeslager Devin Gray de-

buterer ganske overbevisende 

med denne kvartet, som sam-

ler fire stærke instrumentalister 

og musikalske personligheder. 

Og det er blevet til en vedkom-

mende og velfungerende rund-

bordssamtale, hvor Eskelin, Bal-

lou og Formanek sammen med 

den alt andet en påtrængende 

Devin Gray maler med den 

brede pensel. Det gælder især 

hyldesten til den store ameri-

kanske tonemaler Charles Ives  

som sproglig parafraserer Ives’ 

Prospect Park ligger i Grays, 

Brooklyn.
Det er meditativt søgende 

og ekspressivt. Musikken er ge-

nerelt abstrakt og kringlet. Liv-

lig, spændt og dramatisk. Man 

sidder med en sitrende fornem-

melse undervejs.
Den amerikanske klarinettist 

og komponist Aaron Novik har 

skabt et mesterværk med SE-

CRETS OF SECRETS. Han har sat 

sig for at fortolke / sætte musik 

til Rabbi Eleazer Rokeachs bog 

af samme navn. En bog skrevet 

på baggrund af nedslagtningen 

af rabbiens kone og tre døtre i 

Worms i 1196 begået af gennem-

rejsende korsriddere på vej til 

Jerusalem. Bogens mystik føjer 

sig ind i den kabbalistiske tradi-

tion og for at forstå den, var No-

vik nød til at lære sig hebræisk. 

Bogen, og musikken falder i fem 

dele, såkaldte,  På historiens 

baggrund er det ikke underligt 

at musikken er martrende Welt-

schmerz, og i sin dommedags-

dramatik jødisk i sit sprog. Novik 

har givet god plads til at soli-

sterne folder sig ud. Fred Frith 

får med sine lange snerrende 

guitarkaskader god plads, lige-

som Friths venner fra sit band 

Cosa Brava, Carla Kihlstedt og 

Matthias Bossi, begge en del af 

Sleeptime Gorilla Museum. Man 

kunne kalde musikken for kab-

balistisk avant-metal-jazz med 

ashkenazi-danse-rytmer. Og så 

er vi tilbage til Baudelaire igen 

og vores ophold i mangfoldig-

heden. 
Allan Sommer

Eivind Opsvik: OVERSEAS IV. Loyal 

Label. EO (b), Kenny Wollesen (d, vib, 

perc), Jacob Sacks (key), Tony Mala-

by (s), Brandon Seabrook (g / mand).

Tone Åse / Thomas Strønen: VOXP-

HERIA. Gigafon. TÅ (voc, electr.), TS 

(d, electr.).

Bol / Westerhus / Snah: NUMB, NUM-

BER. Gigafon. Tone Åse (voc, electr.), 

Ståle Storløkken (key), Tor Haugerud 

(d) Hans Magnus ”Snah” Ryan (g, 

voc), Stian Westerhus (g, voc).

Cakewalk: WIRED. Hubro. Øystein 

Skar (synth), Stephan Meidell (g, b), 

Ivar Loe Bjørnstad (d).

Håkon Storm: ZINOBER. NorCD. HS 

(g).
Isabel Sörling: ISABEL SØRLING FAR-

VEL. Unit. IS (voc), Kim Aksnes (tp), 

Otis Sandsjö (ts), Henrik Magnusson 

(p), Alfred Lorinius (b), Carl-Johan 

Groth (d).

Mark Hanslip / Javier Carmona: DO-

SADOS. Babel. MH (ts), JC (d, perc).

Partikel: Cohesion. Whirlwind. Duncan 

Eagles (ts, ss), Max Luthert (b), Eric 

Ford (d).

Indigo Kid: INDIGO KID. Babel. Dan 

Messore (g), Iain Ballamy (ts), Tim 

Harries (b), Gethin Jones (d).

Enzo Rocco: SPAGHETTI JAZZ. CD-

Baby. ER (g), Rodrigo Dominguez (ts, 

ss), Hernán Madelman (d).

Heliocentric  Counterblast: A TRI-

BUTE TO SUN RA. Enja Yellowbird. 

Nikolaus Neuser (tp), Kathrin Lemke 

(as), Dirk Steglich (ts, fl), Gerhard Gs-

chlössl (tb), Andreas Dormann (bs), 

Uri Gincel (p, key), David Hagen (b), 

Philipp Bernhardt (d).

Jazz Punks: SMASHUPS. Foam @ the 

Mouth Records. Sal Polcino (g), Hugh 

Elliott (dm), Robby Elfman (s), Danny 

Kastner (p), Michael Polcino (b).

Devin Gray: DIRIGO RATAPLAN. Skirl. 

DG (d), Ellery Eskelin (ts), Dave Ballou 

(tp), Michael Formanek (b).

Aaron Novik: SECRETS OF SECRETS. 

Tzadik. AN (cl, perc, prog), Matthias 

Bossi (d), Cornelius Boots (b-cl), Carla 

Kihlstedt (vln), Willie Winant (perc), 

Fred Frith (g) + Ben Goldberg (cl), Lisa 

Mezzacappa (b), Aaron Kierbek (dum-

bek), The Real Vocal String Quartet, 

Jazz Mafia Horns.
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