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Kammerjazz med chikanerier.

 

Hvis ikke det var så træls, ville det næsten være morsomt. Og man ville kunne indgå

væddemål om, hvem der blev den næste, der skulle spille solo som underlægning til

Sallings veloplagte speakerpige, når hun med jævne mellemrum annoncerede de

uimodståelige tilbud rundt om i huset.

 

Ok, et stormagasin er en forretning, og jazzen er her

kun på besøg, men man kunne overveje at mute det

interne højttaleranlæg i Bistroen som en

høflighedsgestus over for den levende musik.

 

Det var nemlig ikke just muzak, vi skulle lytte på, da

festivalens ”artist in residence ” Scott Robinson

optrådte med Uffe Sten og Jens Jefsen. ”So what do

you want to start with?” spurgte amerikaneren. De

tre havde lige mødt hinanden, og der blev fra

begyndelsen lagt op til et godt arbejdsklima på det

lille podium. Bordene var besat med dels

jazzinteresserede, dels helt almindelige spisende gæster.

 

Trioen trillede i gang, og lige fra første nummer lagde Robinson op til en ligelig fordeling af

opgaverne – man delte temapræsentationer og soli, så der hele tiden opstod variation i

lydbilledet. Amerikaneren lagde ud på taragot, et klarinetlignende instrument, fortsatte på

muted kornet, og vendte tilbage til taragotten i en finurlig chase med Uffe Steen. De

efterabede hinandens lyd, Uffe med brug af guitarens volumenknap.

 

Scott Robinson var kommet ind i midten af en sandwich bestående af to af byens bedste
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og samtidig mest sammenspillede folk, og udbrød glædeligt overrasket til publikum:

”These guys are good!” Han fortsatte: ”Vi vil skabe stedet om til en jazzklub – bare for en

dag!”  Og som sagt, så gjort. Vi fik den ene perle efter den anden, publikum klappede på de

rigtige steder, og alt var skønt – bortset fra den stakkels pige i højttaleren. Havde hun

vidst, hvilken ravage hun forårsagede, ville hun rødme af skam.

 

Repertoiret bestod af standards som “But not for Me”, ”Darn that Dream”, Joe Hendersons

“Recordame,” og Parkers “Anthropology” med det hæsblæsende tema spillet unisont på

tenorsax og guitar. Der blev også plads til et par originalkompositioner, Jens Jefsens

”Sambucus Nigra” og Robinsons ”Early Morning Star”. Scott Robinson spillede Jefsens

latin-nummer fra bladet og brillerede til komponistens tydelige tilfredshed med en

helstøbt og virtuos solo på sit hovedinstrument, tenorsaxen.

 

Musikere arbejder hele livet på at blive så gode som muligt på bare ét instrument. For

Robinson er det tilsyneladende ligegyldigt, hvad han sætter for munden – mandens

blændende musikalitet brænder ubesværet igennem. I dag havde han bare taget det mest

nødvendige med, listen over hans instrumentarium en meget lang.

 

Godt halvvejs inde i sit gæstespil i Aarhus kan Aarhus Jazz Festivals huskunstner med

tilfredshed konstatere: ”Jeg er blevet sat sammen med mange forskellige musikere, og der

er en udfordring, som jeg holder meget af. De har været på mange forskellige levels, rent

musikalsk, men underligt nok har jeg ikke haft lejlighed til at spille noget af min egen

musik, men det ville nok også kræve nogle prøver”, siger han og trækker et partitur frem

af den slags, der plejer at kunne få guitaristen til at skrue ned! ”De to her, mine nye venner

Jens og Uffe, er meget gode musikere, og jeg har virkelig nydt at spille med dem!”

 

På vejen ud måtte den udsendte alligevel forbi Sallings herreafdeling. Fem par gode sokker

for 120 kr. Det er da værd at tage med. 
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