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Rettelse
I Jazz Special nr. 168 side 44 er fotoet krediteret en Morten Brix. Han 
har ganske rigtigt ejet kameraet, men det var Frank Robert Larsen, 
som tog fotoet. 

Jazz i Trekanten 23. august – 1. september
Med over 130 koncerter, hvoraf mange var gratis, satses der på at nå 
ud til mange mennesker. Festivalen havde jazzkoncerter så forskellige 
steder som Vejle, Middelfart, Kolding, Haderslev, Vejen, Fredericia, 
Grindsted og Bjert. Jazzen kom med andre ord ud i alle afkroge og det 
gjaldt også genrerne.

Festivalens vidtstrakte geografi gør at der er brug for et stærkt brand, 
og det har man fået med en skarp profil, der vægter eksperimenter og 
nye musikalske møder højt. Jazz Specials udsendte fik mulighed for at 
dykke ned i festivalens omfattende program i to dage, hvor turen gik 
til Kolding og Haderslev.

Kolding ny destination på jazzens landkort?
Man kunne næsten få tanken efter at have tilbragt en dag i byen, hvor 
der var rig mulighed for at høre jazz i alle afskygninger. Det var også 
her at festivalens hovednavn Omer Avital spillede.

Det hele begyndte om eftermiddagen i den smukke biblioteks-
park, hvor farvede stole var sat op til fri afbenyttelse, og trompeti-
sterne Jakob Sørensen og Peter Marrott havde sat hinanden stævne 
som en del af de såkaldte 

benspændskoncerter. 

Hørt af Jakob Bækgaard 

Foto: Morten Weeth

Arbejkser i Jazzhouse Mads Mathias Heise
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Helt i festivalens ånd var der tale om dugfrisk musik. Det var en 
ørenåbner at høre Marrott i en så lyrisk eksperimenterende kontekst. 
Svævende trompettoner vuggede i takt med bladene i træernes kro-
ner og feltoptagelser af rindende vand blandede sig med fugleskrig fra 
byen. Det var et åbent dvælende univers i ånden fra ECM med smukke 
forløb og fine melodiske linjer, der blev krydret med knasende beats og 
Bollywood-samples. Udpræget lyttemusik der fungerede godt en dejlig 
sensommer-eftermiddag. 

Til gengæld faldt dansemusikken desværre igennem, da Marrott 
om aftenen skulle spille elektro-swing med duoen Swing Republic på 
Mørks kælder. Marrott og sangerinden Karina Kappel kæmpede bravt 
med et dødt dansegulv og problemer med lyden. Et par unge dan-
sede lidt til sidst, men i stedet var det talstærke og danseglade unge 
publikum nok taget på Tobbers, hvor der er opstået et spillested med 
det genkendelige navn JazzHouse. Her kuraterer Klara Bloch-Norup 
og Frederik Gejl Nissen koncerter sammen med andre unge, hvor det 
visuelle element spiller en vigtig rolle. 

Jakob Sørensen spillede på JazzHouse sidst på eftermiddagen med 
gruppen Fabel og han medbragte visuals i form af en tilhørende film. 
De lyriske melodier frembragt af Sørensen, bassist Jens Mikkel og 
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