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De første takter af 
Moor Jazz Festival 
kalder på en 
gentagelse næste år. 
Her var fremragende 
musikere, geniale 
omgivelser og god 
stemning

 
 
 
 
 
 
 

AF MARIANNE R. ESKILDSEN
mre@herningfolkeblad.dk

HERNING/BIRK En af  de helt store 
oplevelser ved Moor Jazz Festival på 
den tidligere Herning Højskole, nu kal-
det HH Herning, i Birk i lørdags var 
helt klart intimkoncerterne med kun 
25 tilskuere i kunstnerboligen i toppen 
af  højskolens karakteristiske højhus.

- Jeg var blæst fuldstændig bagover, 
første gang jeg var her i lejligheden, 
sagde Niels Overgård, der har været 
primus motor i festivalen. 

- Her kommer man tæt på musikken, 
og det er faktisk det, det handler om 
for mig.

Kunstnerboligen, som vi vender til-
bage til, var et af  fire koncertsteder 
på den fredede højskole fra 1961, der 
dannede rammen om denne første in-
ternationale jazzfestival i Herning. Og 
højskolen er intet mindre end et genialt 
sted til det formål. I særdeleshed om 
vinteren hvor man ikke kan være uden 
døre. 

Det var også noget af  det kultur- og 
fritidsudvalgsformand Johs. Poulsen, 
(R), bemærkede i sin åbningstale i 
Auditoriet. Han glædede sig desuden 
over, at festivalen kan gå hen og blive 
en ny tradition på vores egn - oveni alt 
det andet der foregår her.

Koncentrat af december
Den, der har glædet sig mest til festi-
valen, er givetvis Niels Overgård. Som 
bestyrelsesmedlem og nu formand for 
foreningen Moor Jazz har han arbej-
det på at få en jazzfestival i Herning 
i årevis. Han sammenlignede glæden 
med et koncentrat af  24 pakker og hele 
december måned til sammen, inden 
han takkede alle de frivillige, spon-
sorer, samarbejdspartnere med flere 
og præsenterede dagens første band 
Karmen Röivassep Quartet. Estiske 
Karmen Röivassep er en af  landets 
bedste kvindelige jazzsangere. I 2018 
fik hun prisen som »Årets Jazztalent«, 
og med et drilsk smil på læben, lege-
de hun og bandets topprofessionelle 
musikere sig igennem en lille times 
munter jazz.

Blændende udsigt
Og så tilbage til kunstnerlejligheden, 
hvor skiftende kunstnere boede, ar-
bejdede og underviste, dengang høj-
skolen stadig fungerede som højskole. 
Lejligheden ligger som nævnt i toppen 

af  højhuset. Elevatoren stopper på 13. 
etage, resten af  vejen til 14. må man 
tage trapperne. Men selv hvis man 
skulle have taget trapperne hele vejen, 
ville det være det hele værd.

Her er en af  Hernings mest blæn-
dende udsigter med kig til motorvejen, 
våde marker, køer og bondegårde, og 
desuden et landskab i gule, grønne og 

brune nuancer så langt øjet rækker.
Med den baggrund optrådte den 

akustiske guitarekvilibrist Martin 
Kirkegaard, som lod til at være lige 
så begejstret for at være her som Niels 
Overgård og publikum.

Godt initiativ
Vibeke Mehlsen, 56 år, og sønnen Ma-

thias Mehlsen Søndergaard, 19 år, var 
to af  dem, der havde taget turen til 
Birk for at høre jazz denne lørdag. 

Ingen af  dem kendte meget til de 
bands, der skulle optræde på forhånd, 
men det var netop et af  formålene med 
at være der.

- Det er sjovt at blive introduceret til 
noget nyt. Det er også det, jeg bruger 

Fermaten til. Og Moor Jazz Festival er 
et rigtig godt initiativ, sagde Vibeke 
Mehlsen.

Mathias Mehlsen Søndergaard har 
altid været fascineret af  saxofoner, 
men faktisk lyttede han mest til El-
vis hjemme hos sine bedsteforældre, 
fortalte han. 

- Jeg er vokset op med gammel mu-

Det handler om at komme tæt 

 | Den tidligere Herning Højskole i Birk, nu kaldet HH Herning, dannede den perfekte ramme om den første Moor Jazz Festival.   FOTO: HENRIK OLE JENSEN

 | Benjamin Draad, 21 år og født i Herning, men bosat på Fyn, er en af de unge 
jazzmusikere i bandet Aardvark, som skal optræde i Pejsestuen på Moor Jazz 
Festival. Bandet spiller en blanding af fusionsmusik og hiphop - eller jazzhop 
som det blev benævnt efter bandets seneste koncert. Bandet skal dog ikke kun 
optræde, men også undervises før deres koncert af Jens Mikkel Madsen i en 
slags Clinic, som også er en del af festivalen. Jens Mikkel Madsen er bassist og 
underviser på Det Rytmiske Musikkonservatorium i Aarhus. - Jeg var til deres 
koncert i fredags. De spiller overdrevet fedt, siger han. Han skal blandt andet 
hjælpe bandet med at holde fokus, så koncerten bliver musikalsk givende og 
underholdende hele vejen igennem. 

 | Med himlen som baggrund brillerede Martin Kirkegaard på guitar  
i Kunstnerlejligheden på toppen af højskolen, som Damgaard-brødrene 
grundlagde i 1961.
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sik, så jeg glæder mig til at høre nyt 
og til at tage ny inspiration med hjem, 
sagde han.

Det Herning kan
Mor og søn overværede intimkoncer-
ten med Martin Kirkegaard, og de syn-
tes begge, det var en helt fantastisk 
oplevelse.

- Jeg synes, det er så rørende at høre 
musikken på den måde. Helt tæt på 
og nede på jorden. Og det at man kan 
sidde og kigge ud på det landskab, og 
der går råvildt derude - jamen .... Nu 
har jeg aldrig været i Skotland (Mar-
tin Kirkegaard sang »Along the River 
Dee«, som han skrev i Skotland med 
de storslåede landskaber, red.) men 
jeg er sikker på, at det ligner, sagde 
Vibeke Mehlsen.

Hun glædede sig især til aftenens 
koncert med Mezzoforte, som var det 
eneste band, hun kendte på forhånd. 

- Men jeg glæder mig også til at høre 
nyt. Det er jo det, Herning kan, det er 
at stable sådan noget som det her på 
benene.

Fest i Pejsestuen
Inden den næste koncert med det 
amerikanske topnavn Jamison Ross 
i Sekskanten, spillede Play!Ground 
Live, som består af  helt unge jazz-
talenter, i den smukke pejsestue, 
der ligger bag en halvmur ud til et 
gangareal. Men selv om det gav lidt 
trafik frem og tilbage, forstyrrede det 
ingenlunde hverken musikere eller 
publikum, der stod ned langs gangen 
eller sad bag halvmuren på bænke el-

ler i sækkestole. Det var bare en fest 
med numre med fuld gang i, såvel som 
mere stille numre, der gav plads til en 
ung sangerinde med en imponerende 
flot stemme. 

Genial opvarmning
På vej fra Pejsestuen ind til Seks-
kanten, højskolens teatersal med den 
fascinerende trækonstruktion i loftet, 
passerede man indgangspartiet med 
Poul Gadegaards farverige udsmyk-
ninger, et fadølsanlæg og høje, runde 
borde, der efterhånden var godt fyldt 
op. Det så også ud til, at der blev ved 
med at komme nye festivalgæster til. 

Det gjorde de ret i, og forhåbentlig 
nåede de at opleve amerikanske Jami-

son Ross, som indtog Sekskanten med 
en unik soulstemme og trommespil i 
verdensklasse - og det swingede. Som 
Niels Overgård sagde i sin introduk-
tion til bandet, så burde Jamison Ross 
have spillet klokken 22 om aftenen, for 
bandet er garanter for en fest. 

Desværre skulle musikerne videre 
til Odense for at spille samme aften. 

Eller heldigvis skulle man måske 
sige. For det faktum at bandet i for-
vejen skulle spille i Danmark, gav 
netop mulighed for, at de også kunne 
optræde på denne den første Moor Jazz 
Festival.
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HERNING Det er en glad og til-
freds, men også træt, Niels Over-
gård, der tager telefonen dagen 
efter den første vel overståede 
Moor Jazz Festival i Herning.

Niels Overgård, der er formand 
for både Moor Jazz og Swinging 
Europe har været primus motor i 
at få festivalen op at stå.

- Det er gået helt vildt godt. Og 
meget bedre end forventet, siger 
han.

- Bare det at være på højskolen. 
Det var rigtig fedt at få sat liv i 
højskolen, hvor der både var mu-
lighed for at høre musik, samtidig 
med at der var steder, hvor man 
kunne tale sammen.

Musik og hjælpere
Niels Overgård glæder sig også 
over musikprogrammet, som 
både indeholdt noget kendt, og 
noget som folk ikke kendte i for-
vejen, men som han er helt sikker 
på, at de har fået lyst til at høre 
igen.

Omkring 50 erfarne frivillige 
sørgede for at få festivalen godt 

igennem, og publikumstallet lan-
dede på lige omkring 300.

- Vi havde håbet på flere, men 
det passede fint i forhold til, 
hvordan der var fyldt op rundt 
omkring. Men der kunne godt 
have været lidt flere, siger Niels 
Overgård, og kommer til at sige 
noget med næste år.
Næste år?

Han ler. 
- Det håber jeg. Vi skal lige have 

gjort regnskabet op, men jeg vil 
gøre alt for det. Det gik for godt 
til, at det gider vi ikke gentage. 

Moor Jazz Festival er blevet til i 
et samarbejde mellem foreningen 
Moor Jazz, Swinging Europe og 
Fermaten. 

Festivalen er støttet af  Herning 
Kommune, lokale virksomheder 
samt flere lokale fonde, særligt 
Helle Mau Jensens og Døtres 
Fond, som ejer Herning Højskole, 
nu HH Herning.

Jazzfestival 
igen næste år 

LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE

 | Erfarne frivillige hjalp med alt det praktiske ved den første 
Moor Jazz Festival. Men der var også tid til at nyde nogle af 
arrangementerne, her en sofasession i Pejsestuen med musiker Bo 
Stief og festivalarrangør Niels Overgård. 

på musikken

 | Vibeke Mehlsen, 56 år, og sønnen Mathias Mehlsen Søndergaard, 19 år, er 
åbne overfor ny musik, som de glædede sig til at høre på den første Moor Jazz 
Festival.  

 | Sekskanten dannede en perfekt ramme om nogle af de store koncerter, blandt andet amerikanske Jamison Ross, hvor 
man fik helt lyst til at danse.  

Antallet af tilskuere var lige tilpas  
- men næste år må der godt komme  
lidt flere til Moor Jazz Festival


