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JAZZFESTIVAL Det er et par dage, før 
det hele går løs på Hernings gamle 
højskole.

Over en kop kaffe i Niels Overgårds 
stue, der er plastret til med lp’er, cd’er 
og bøger, vil Kulturmagasinet lige 
høre, om alt er klar til Moorjazz Fe-
stival.

- Der er konstant ting, hvor det 
kommer bag på mig, at det skal vi 
også have styr på. Det er nyt at have 
koncerter derude. Det har for eksem-
pel vist sig, at Pejsestuen har enormt 
hårde flader, og det er dårligt for lyden. 
Men så stiller en sponsor op med et 
tæppe til gulvet, så det fungerer. Det 
er rigtig gode folk, der støtter op om 
det, fortæller Niels Overgård.

- Mentalt har jeg brugt sindssygt 
mange kræfter på det. Det vigtigste 
er, at man får en god dag og føler sig 
velkommen, og at der er en god stem-
ning - at det er et fedt sted at være. 

Hvordan kan vi sikre det? Så vi har en 
dag, hvor man - fra den begynder, til 
den slutter - kan opleve en masse ting 
uden at få stress.

Vild proces
Niels Overgård er formand for både 
Moorjazz, der trækker jazz til Ferma-
ten, og Swinging Europe, og det er i 
den trekant, at det hele har udviklet 
sig.

- Det er en helt vild proces! Det er 
fuldstændig vildt, det, vi har sat i søen. 
Men det er et supergodt hold med 
Marie Lilholt og Steen Norman Mik-
kelsen fra Swinging Europe og Rikke 
Andersen fra Fermaten. De har gjort 
et sindssygt arbejde.

- Fermaten kan byde ind med meget. 
De kan noget med logistik og afvik-
ling. Der har de superkvalificerede 
folk. Det er deres frivillige, der skal 
trække læsset, så det er jeg helt rolig 
ved. 

Intime rammer
Niels Overgård har via sit virke som 
jazzblogger haft en finger med i jazz-
miljøet i efterhånden 15 år.

- Festivalen er en idé, jeg har haft i 
mange år. Men man skal have andre 
med, der også synes, det er en god idé. 
Da Anne Marie Mau (bestyrelsesfor-
mand i selskabet, der ejer højskolen, 
red.) overtog højskolen, tænkte jeg, at 
»ja, for pokker, nu er den der!« Det er 
lige uden for byen, men længere væk 
er det ikke. 

- Man kan ikke sammenligne det 
med andet. Det er ikke som andre fe-
stivaler qua de rammer, vi kan byde 
på. Selv om det er stort, og der er plads 
til folk, så er der også en form for in-
timitet derude, siger Niels Overgård, 
der i øvrigt indretter backstage-rum i 
den gamle forstanderbolig, der lige er 
sat i stand.

En tidslomme
Højskolen spiller en central rolle i 
Hernings selvforståelse, idet den blev 
bygget af  nogle af  byens store kunst-
mæcener, udsmykket af  Paul Gade-
gaard og så videre.

- Højskolen er en tidslomme fra 
1960’erne. Der er ikke sket en skid i 
al den tid - ud over forbedringer. Jeg 
bliver betaget af  det, fortæller Niels 
Overgård, hvortil jeg nævner, at det 
var en storhedstid for højskolen og for 
jazzmusikken.

Han flyver over i reolen og fremdra-

ger på rekordtid jazzpladen »Songs Of  
Street And Spirit« med Abbey Rader-
Marc Levin Duo. Pladen er netop ind-
spillet på Herning Højskole - med 
cover-billede af  den lokale fotograf  
Gunnar Merrild.

- Levin boede i kunstnerlejligheden. 
Levin kunne spille der næste år. Han 
har meget at fortælle. På den måde 
gemmer højskolen på mange historier, 
der kan åbne for endnu flere historier, 
fortæller Niels Overgård.

Fisk i vandet
Der bliver musik overalt på højskolen. 
I den sekskantede sal, i auditoriet, i 
Pejsestuen og oppe i den lille atelier-
lejlighed. 

- Det bliver fem intimkoncerter i 
atelierlejligheden. Det er en meget 
intens oplevelse, og det modsatte af, 
hvad man tænker på med en festival. 
Det er et megafedt sted deroppe, siger 
Niels Overgård om den lille lejlighed, 
hvor der ikke er plads til mere end en 
snes stykker. 

Niles Overgård kommer til at fare 
rundt som en flue i en flaske lørdag.

- Jeg har »artist talk« med Bo Stief, 

hvor vi spiller plader og hygger. Jeg 
skal være konferencier på nogle af  sce-
nerne. Men det er fedt. Jeg får det som 
en fisk i vandet. Jeg kender mange af  
musikerne og publikum. Jeg skal også 
være omkring dem.

Når man starter noget nyt op, for-

holder folk sig gerne lidt afventende.
- Det måtte godt gå bedre med bil-

letsalget. Det går langsomt med forsal-
get, men der er heller ingen tradition 
endnu. Det er jo ikke Skanderborg. Jeg 
tror, mange tænker, at vi kan bare købe 
i døren. Men det skal nok hænge sam-
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Jazz-Niels 
byder  
til fest

PROGRAM
10.00: Jazzen på genvisit,  
6 kanten

12.00: Karmen Roivassep, 
Foredragssalen

14.00: Jamison Ross (US),  
6 kanten

15.30: Mosaic,  
Foredragssalen

17.00: Espen Eriksen Trio (NO) 
feat. Andy Sheppard (UK),  
6 kanten

19.00: Abekejser,  
Foredragssalen

21.00: Mezzoforte (IS),  
6 kanten

23.00: Bo Stief »Fremtids 
Drømme«, Foredragssalen

00.30: Kalaha, 6 kanten

Plus alt det løse... 

De har knoklet længe for at få  
styr på Moorjazz Festival,  
og lørdag sker det

: fakta
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men, siger Niels Overgård fortrøst-
ningsfuldt.

Der er sat 500 billetter til salg til 
Moorjazz Festival.

- Der kan godt være flere. Med  
sponsorer og så videre skal der nok 
blive fyldt op. Hvis der kommer 300, 

så er det fint, lyder det fra jazz-Niels.
Det koster 400 kroner for en hel 

dags jazzoplevelser - og man kan 
komme og gå, som man lyster. 

Til sammenligning koster koncer-
ten med Folkeklubben på Fermaten 
fredag aften 275 kroner.
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 | Jazztrojkaen bag Moorjazz 
Festival: Marie Lilholt, Niels 
Overgård og Rikke Andersen.   
FOTO: FLEMMING HANSEN

JAZZFESTIVAL Vi har bedt Niels 
Overgård om at anbefale tre kon-
certer:

 } 14.00: Trommeslageren 
Jamison Russ og hans band 
spillede, så taget lettede, da jeg 
så ham i Pumpehuset.

 } 13.00 og 17.00: Guitaristen 
Martin Kirkegaard spiller i 
atelierlejligheden - det er vildt 
fedt og betagende. 

 } 00.30: Kalaha lukker festivalen 
med elektronisk og jazz. De er 
virkelig en liveoplevelse. Jeg 

så dem med Bill Laswell i Den 
Sorte Diamant i sommer.

Og Abekejser bør man også se! til-
føjer Niels Overgaard:

- Det er i auditoriet, og der er 
gang i den, så det bliver en udfor-
dring, for der skal man sidde ned.

Tre anbefalinger fra Niels Overgaard  

 | Tre anbefalinger  
- og så lige Abekejser  
her.  FOTO: PR-FOTO

Musikere skal  
selv finde ud af,  
hvad en blues er, 
mener Bo Stief

AF HENRIK ØSTER-JØRGENSEN
hej@herningfolkeblad.dk

JAZZFESTIVAL Den gamle højskole 
kommer til at genlyde af  alle former 
for jazztoner lørdagen igennem.

Nogle af  dem vil blive leveret af  den 
74-årige musiknestor Bo Stief, der i år-
tier har været en del af  det danske - og 
det herningensiske - musikmiljø.

- Jeg er kommet i Herning siden Ni-
codemus, hvor jeg har været mange 
gange. Jeg havde en god forbindelse 
med Fermaten-leder P.B. Guldbrand, 
der lavede mange ture for os rundt i 
landet. Jeg har haft meget med Ferma-
ten at gøre og har haft forbindelse med 
Ole Vels (tidl. musikskoleleder, red.), 
som sørgede for, at jeg blev hooket op 
med Inside The Whale, da de var unge 
og friske.

- Jeg var banddoktor for dem. Vi var 
på en højskole i mange dage og snak-
kede om, hvad der er vigtigt, og hvad 
der ikke er. Jeg fik et dejligt forhold til 
dem og var involveret i den plade, hvor 
de synger dansk. Dem betragter jeg 
som mine drenge. Det er nogle rigtig 
gode drenge. Jeg møder dem på vejen 
rundt omkring, og det er mine drenge.

Leger kunstner
Bo Stief  glæder sig til at blive en del 
af  Hernings første jazzfestival.

- Det er stort, at nogen har brugt så 
mange kræfter på at få en jazzfestival 
op at stå, for det er altid godt, at de 
finder sted rundt i landet. Det er godt 
for os andre, at vi får lov at spille, si-
ger han.

- Fredag kommer der syv unge men-
nesker og øver til på lørdag til Play-
ground Live. Det er et projekt, der 
har eksisteret siden 2001, og basen er 
i Herning. Swinging Europe står for 
alt det praktiske, og jeg får lov til at 
lege kunstner.

- Vi finder nogle nye musikere hvert 
år, og mange af  dem er blevet til noget. 
Vi har en bassist i Lukas Graham og 
en er med i Bremer/Mccoy og horn-
sektionen i L.I.G.A. er vores gamle 
hornsektion. Jeg synes, at det går 
godt. Det handler ikke om pædagogik 
eller talentfuldhed. Det handler om at 
spille noget, som lyder ordentligt, og 
som folk kan holde ud at høre på. At 
nogle bliver glade og får en oplevelse, 
fastslår Bo Stief. 

- Der er så meget pædagogik efter-
hånden, at jeg synes, at det hele er 
ved at gå i stå. Jeg har undervist si-
den 1980’erne, og jeg har svært ved at 
genkende jazzen og rocken i dag, fordi 
det bliver for skolet. Jazz og rock har 
ikke godt af  at komme i skole.

- Nogen fortæller dig, hvad du skal 
gøre i stedet for, at du selv finder ud 
af, hvordan fanden en blues er. Det kan 
man høre og mærke. Det bliver noget 
andet musik. Playground handler om 
at være en god musiker, at være god 
live og at give en god oplevelse.

Hvad er jazz?
Udover Playground skal Bo Stief  
deltage i en pladevender-session med 
Niels Overgård. Man kan også høre 
bandet Bo Stiefs Fremtidsdrømme. 
Han vil ikke sættes i jazz-båsen.

- Hvad er jazz? Jeg synes slet ikke, at 
jeg selv spiller jazz. Jeg synes bare, jeg 
spiller musik. Hele mit liv har været 
formet af, at jeg møder nogle bands, 
som »hvalerne«, og de kunne lide Red 
Hot Chili Peppers, fortæller han. 

- Jeg kommer med to andre guitar-
drenge fra nogle andre generationer. 
Jeg er jo blevet over 70, og de andre 
er omkring 50 og 30. Vi hedder Bo 
Stiefs Fremtidsdrømme, og vi spiller 
alt, hvad vi kan. Vi spiller med respekt 
for fortiden i nutiden og kigger ind i 
fremtiden.

- Det er mine kompositioner. Jeg er 
indpiskeren. Vi spiller på tværs af  
genrer og henter inspiration fra mange 
genrer - som rock. Vi spiller larm, fordi 
der er tre guitarer. Jeg har lært ting af  
rocken, som man ikke lærer af  at spille 
jazz, fordi publikum er der på en anden 
måde, siger Bo Stief.

Pædagogikken 
dræber musikken 

 | Bi Stief får et par travle dage på højskolen i weekenden.  FOTO: TONY BRØCHNER


