
JAZZ-FESTIVAL

S
idste år satte tre jazz-klubber i
Kolding, Vejle og Fredericia sig
for at sætte Trekantområdet på

det musikalske landkort. Med næsten
40 koncerter og arrangementer satte
man alle sejl til. I år er "sejlene" lagt
på hylden, og skuden har fået 250
hestes påhængsmotor spændt på.
Med mere end 100 koncerter og musi-
karrangementer vil Jazz i Trekanten
op i superligaen, når det gælder de
store kulturtiltag. Dermed er festiva-
len på bare to år Danmarks fjerde-
største jazzfestival, og man har ikke
tænkt sig at stoppe der.

– Vi vil gerne have den internatio-
nale dimension bygget oven på vores
festival, fortæller presseansvarlig
Tina Paulsen Christensen, der er
bestyrelsesmedlem i Jazz6000 i Kol-
ding og en af de hårdtarbejdende
tovholdere bag Jazz i Trekanten.

– Ambitionen er at komme op på et
niveau, hvor vi som noget helt natur-
ligt også har flere store udenlandske
navne med på festivalen. Det kræver
et par skridt i retningen af endnu
større professionalisme og en vel-
smurt organisation. Som det er nu,
laver vi alt selv, og for en lille måneds
tid siden kiggede vi hinanden dybt i
øjnene og erkendte, at vi ikke har
ressourcer til at gentage denne pro-
ces næste år. Så enten skal vi redu-
cere festivaludbuddet, eller også skal
vi satse helhjertet på at gøre denne
festival til en af de førende inden for
jazzmusik, siger Tina Paulsen Chri-
stensen.

Satsning betaler sig

Siden sidste år har man dannet en
forening, der agerer som paraplyor-
ganisation for 15 klubber og for-
eninger, der alle er dybt involveret i
skabelsen af Jazz i Trekanten. 

Den voldsomme satsning har al-
lerede givet gevinst på flere fronter.
Tina Paulsen Christensen fortæller, at
man har fået fornem politisk op-

bakning til festivalen, der også er
blevet utrolig flot modtaget af lokale
sponsorer, ja selv statens kunstfond
har fundet festivalen tilskudsbe-
rettiget, og jazzmusikere fra den
absolut øverste hylde tager med
begejstring imod invitationer til at
give koncert i Trekantområdet, hvor
man kan byde på spillesteder spæn-
dende fra et fortovshjørne midt i
byen, beskedne musikklubber til
kirke, koncertsale og et helt slot. Det
overvældende store musikprogram
er tilpasset de mangeartede mulig-
heder, når alt fra musikskole-elever-
ne til vores største jazz-navne i pe-
rioden den 26. august til 4. septem-
ber giver koncerter fra Haderslev i
syd til Billund i vest og Fredericia i
nord - og med Kolding som det musi-
kalske centrum.

– Kolding er blevet forsøgt solgt
som designhovedstad, og trekantom-
rådet kaldes en kulturmetropol. Jeg
tror på, at vi kan gøre jazz-festivallen
Jazz i Trekanten til flagskibet. Vi
udgør en tredjedel af festuge-pro-
grammet, og spørgsmålet er vel sna-
rere, om vi fortsat skal være en del af
festugeprogrammet, eller vi skal
flytte festivalen ud af festugen - og
det mener jeg faktisk, at vi bør gøre,
siger Tina Paulsen Christensen.

– Vi har trukket på andre festivalers
erfaringer og blandt andet talt med
Aarhus Jazzfestival, der har samme
udfordringer, som vi har. For i sidste
ende er det naturligvis et spørgsmål
om, folk har "brug" for den vare, vi
tilbyder. Det tror jeg, at de har, når
blot de får det rigtige tilbud. Og vi
har en kvalitetsvare, man hidtil kun
har kunnet få drypvis. Jeg er stolt af
vores program, der stort set kommer
hele paletten rundt. Især satser vi
med arrangementerne på spillestedet
Pitstop i år på ungdommen. På Pit-
stop har vi koncerter med både ama-
tør-musikere, bands og så nogle af de
mest roste unge jazzmusikere i hele
landet. I den anden ende af skalaen
har vi fået Gram Slot med, og de har
kvitteret ved at lægge billet ind på tre
koncerter med big bandmusik. Her
imellem kan man finde næsten alt fra
helt traditionelt New Orleans-jazz til
meget eksperimenterende elektro-
nisk jazz.

sprænger rammerne
Musikalsk landkort:

Jazz-festival har ambitioner om at blive 
Trekantområdets kulturelle flagskib.

Annisette Koppel, der er kendt fra Savage Rose, skal optræde på Godset i Kolding den 4. september
sammen med blandt andre Alex Riel og Stefan Pasborg. Foto: Torben Christensen, Scanpix
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D I VA E R N E  O G  V O K A L E R N E
■ Få danske sangere har med så stort held blandet pop og jazz som Cæcilie Norby, der
senest på "Just the Two of Us" sammen med partneren Lars Danielsson igen har høstet
flotte anmelderroser. Parret kan høres den 28. august på Koldinghus i kirkesalen til en
koncert arrangeret af Jazz6000.
■ Og når vi er ved store vokaler, så har konstellationen Alex Riel og Stefan Pasborg taget
Savage Rose-ikonet Annisette Koppel med til en koncert på Godset den 4. september.
Sammen med Palle Mikkelborg, Niclas Knudsen og Dan Hemmer er det i sig selv et
usædvanligt stærkt og spændende set-up. 
■ Er man til vokaljazz, så byder Stig Rossen Jazz Quartet på en perlerække af jazzens
store ballader ved en friluftskoncert på Billund Friluftsscene den 3. september.

U N G
J A Z Z
■ På Pitstop i Kolding
har man opsat et
"eksperimentarium"
for ung og progressiv
jazz. Her kommer
store navne som
bandet fra den helt nye
og unge jazzscene som
Horse Orchestra, I
Think You're Awesome
og Mathias Heise
Quadrillion. Men her
spiller også amatør-
musikere fra musik-
skolen, så jazzscenen
bliver et miks af stil-
arter. 

FA K TA

Kazinski

■ Bag 
pseudonymet
A. J. Kazinsi 
gemmer 
forfatterne
Anders 
Rønnow 
Klarlund og Jacob Weinrich
sig. De debuterede i 2010 med
romanen "Den sidste gode
mand", der gav internationalt
gennembrud. 
■ Deres bøger er udgivet i 27
lande, og alene i Danmark har
de solgt over 200.000 styk.

Også Palle Mikkelborg deltager i Jazz i Trekanten, som i år leverer mere end
100 jazzkoncerter i Trekantområdet, og dermed er blevet Danmarks fjerde-
største jazzfestival på kun to år. Foto: Torben Christensen, Scanpix

Den 3. september vil Stig Rossen Jazz Quartet gæste Billund med en jazz-
koncert. På billedet ses muscicalstjernen Stig Rossen til julekoncert i Ting-
hallen i 2015. Foto: Preben Madsen
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G
idselforhandleren
Niels Bentzon står
med en dødssyg

hustru og har lidt svært
ved at forholde sig til hele
situationen. Så han gør det,
han gør bedst – kaster sig
ud i opklaringen af mordet
på drømmetyderen Evelyn
Heiberg.

På den dræbtes computer
finder han en mail sendt til
Jung Institut i Zürich, og så
begynder tingene at tage
fart. Som altid når Kazinski
er på banen, er det med at
holde fokus, når man suges
ind i handlingen. Der er
som vanligt masser af løse
ender, og denne gang sen-
des læseren også i glimtvis
tilbage til de Olympiske
Lege i Saravejo i 1984,

hvilket bestemt ikke gør
det lettere at gennemskue
plottet. 

Der er tydning af drøm-
me, farlige vira, hvide sten,
krybdyr og masser af histo-
riske gennemgange, og det
hele bindes elegant sam-
men til en rigtig god krimi
fyldt med overraskelser.

Men – for der er desværre
et men – så virker nogle af
kapitlerne lidt tunge. Især
når drømmetydningen
realiseres ved et historisk
tilbageblik. Man skal have
en interesse i den aktuelle
periode, for at det virker
interessant. 

Som tidligere nævnt
gennemgår Niels Bentzons
privatliv en turbulent pe-
riode, og den en del af
historien fremstår både
tankevækkende, sørgelig
og dyster. Det virker på
flere punkter lidt urea-
listisk og ødelægger lidt
den ellers gode rytme i
bogen. Men det er forfatter-
nes frihed, og man bliver

nødt til at overgive sig til
den spænding, der alligevel
er i bogen, der virker som
et stykke tyggegummi,
man ikke helt kan slippe
fra – og som i øvrigt har en
dejlig smag.

Politikens Forlag. 
520 sider, 169 kroner.

Drømmetydning og
historisk vingesus
Spring i tiden: 11 dybe knivstik tog livet af drømmetyderen,
men hvorfor? Gidselforhandleren Niels Bentzon står midt i sit
livs krise, men alligevel tager han udfordringen op.

Af Susanne Kaalby

Krimi
A. J. Kazinski:
"Drømmetyderens død"

★ ★ ★ ★ ✩ ✩

Eksklusiv koncert
på Schackenborg med
Trio Vitruvi

Søndag den 4. september kl 15.00

Kl.15.00: Foredrag med direktør Jan Leisborch som fortæller om Schacken-

borgs spændende historie.

Kl. 15.20: Koncert med Trio Vitruvi

J. Haydn: Klavertrio i E-dur, Hob. og XV/28 (1797)

W. A. Mozart: Klavertrio i B-dur, KV 502 (1786)

J. Brahms: Klavertrio, nr. 1 i H-dur, opus 8 (1889)

I pausen serveres en forfriskning i slottets spisestue. Efter koncerten er det

muligt at besigtige haven.

Kl. 13.00 viser graver Jens Nissen rundt i Møgeltønder kirke, som er landets

største landsbykirke.

Billetter via www.billetten.dk eller lina@syddanskmusikfestival.dk

tlf: 6263 2266. Læs mere www.syddanskmusikfestival.dk


Pris pr. person

170,-
4. september
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