
KULTUR6
TORSDAG 14. NOVEMBER 2019



KULTUR 7
TORSDAG 14. NOVEMBER 2019

TEKST: KURT H. JØRGENSEN
khj@herningfolkeblad.dk
FOTO: HENRIK OLE JENSEN
hoj@herningfolkeblad.dk

FESTIVAL I lørdags havde Herning premiere 
på noget, der bærer kimen til en ny musik-
tradition, nemlig en heldags jazzfestival. Et 
forsøg og en voldsom satsning, som viste 
sig bæredygtig med hensyn til afvikling og 
kunstnerisk format. Når regnskabet gøres 
op, vil det vise sig, om arrangørerne har 
mod på en fortsættelse.

Kulturmagasinet bad en musikalsk foto-
graf  og en skriverkarl med hang til musik 
tage pulsen på festivalen.

Scene 1: Det er tæt på åbning og taler, 
den naturlige premierenervøsitet er der. 
Kommer der folk fra starten, så det ikke 
ser helt tomt ud? For to dage siden stod de 
tre arrangører. Det er nu, flere måneders for-
arbejde skal testes 1:1. Nogle timer senere 
kan de sænke skuldrene og konstatere, at 
publikum i en lind strøm kom og gik og 
fyldte lokalerne.

Scene 2: Med søde og sprøde toner lokker 
unge Sofie & Julius med latinamerikanske 
sange for guitar og solostemme. Vi har des-
værre ikke lært portugisisk endnu, undskyl-
der Sofie, og giver os Jobims »Desafinado« 
med engelsk tekst. Men det gør jo ikke 
noget, når stemning og rytme er på plads.

Scene 3: 14 etager over jorden i kunstner-
lejligheden afslører Niels Overgård, at det 
var her, at det første planlægningsmøde 
blev holdt, og han vil ikke afvise, at han 
for en stund var ukoncentreret i mødet, for 
med ét slog det ned i ham, at dette helt spe-
cielle rum måtte udnyttes til intimkoncerter. 
Og sådan blev det. Her får 20 gæster dagen 
igennem på skift en unik oplevelse, ikke to 
er ens - lyset, udsigten og stemningen skifter 
for hver gang.

Scene 4: Det islandske vulkanudbrud, 
Mezzoforte, er forsinket. Nogen taler om 
tekniske problemer, andre om en fil, de 
ikke har fået med. Arrangørerne giver en 
øl, mens folk venter og tager det med oprejst 
pande. Mest synd for Bo Stiefs Fremtids-
drømme, der får deres efterføl-
gende optræden udsat.

Scene 5: En enkelt strofe hav-

de vist afsløret, hvor vi var på vej hen. Men 
det følte spil på trommerne trækker oplevel-
sen ud en anelse. Men så kommer den. Publi-
kum mærker det. Der åndes nærmest i takt. 
En magisk stilhed. Og som én organisme 
hviskede alle med på »What af  Wonderful 
World«. Jamison Ross fanger momentet og 
opmærksomheden. Det er stort.

Scene 6: Ikke alt er store udsving på deci-
belmåleren. Der er også plads til hygge ved 
pejsen, tilbagelænet i sofa eller sækkestol til 
nørdet jazzsnak med Niels Overgård og Bo 
Stief. Er der overhovedet et musikalbum, de 
to ikke har hørt? Kan du huske? Og så var 
der dengang med NHØP. Vinyler i originale 
udgaver og anekdoter, der ikke bliver dårli-
gere med årene.

Scene 7: Hvad laver de havemøbler oppe 
under loftet? Bemærkningen er hørt før. Det 
er en kommentar til Paul Gadegaards farve-
rige udsmykning af  foyer i HH Herning, der 
danner baggrund for en heksekedel af  folk 
ind og ud, på vej til og fra koncert - og op i 
elevatoren og hen til maden og øllen. Og midt 
i det hele har pladeforretningen ReSpin lige 
slået sig ned med en filial i dagens anledning.

Scene 8: Man kan også skrive navne så 
specielt, at der kun kan opstå trykfejl, el-
ler at folk ikke fatter meningen, men nu 
prøver vi. The MoSaIC Projekt udspringer 
af  et europæisk projekt, Music for Sound 
Integration in the Creative Sector. 10 mu-
sikere fra Europa og Mellemøsten blander 
nationalitet og baggrund i skabelsen af  et 
nyt musikalsk udtryk. Swinging Europe er 
indblandet i det. Ikke nemt at danse til, som 
en bramfrit udtrykker det. Men helt klart 
spændende og med til at give festivalen kant.

Scene 9: Det er de mange frivillige, der 
får hjulene til at løbe rundt sådan en dag. 
En af  dem kommer hen og viser deres nye 
T-shirt med teksten »Part of  Something 
Moor«. Med henvisning til Moorjazz. Og 
med kreativ kant til DBU’s »En del af  no-
get større«. Ikke et ord om fodbold, men på 
jazzfestivalen spiller de hinanden gode.

Scene 10: Det er så langt henne på aftenen, 
at Niels Overgård tør smile og slappe af. Så 
han får lige aftenens quiz: Hvis du skulle 
vælge mellem, hvad der er fedest - et brev 
fra Skat om penge retur fra årsopgørelsen, 
sex eller jazzfestival? Jamen, du ved da, at 
penge ikke er alt i denne verden, så det må 
blive jazzen, ler initiativtagen.

Scener  
fra en  
jazzfestival
Scrapbog i ord og billeder fra en musikalsk lørdag 
under den første Moorjazz Festival i HH Herning
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