
BorSs azzco

,,$iorde succe i Molde
Fiir 30:e gingen var det jazz-
festival i vir norska venort,
Det var 1961 det startade,
och Moldefestivalen har bli-
vit Europas iildsta kontinu-
erliga jazzfestival, med ett
rvkte att vara en av de allra
b"esta och mest velkenda i
hela viirlden.

musik
Bland etablerarade storhe-
ter, bede vad galler grupper
och solister, var ockse Boras
Jazzcollection. Skulle Ni stit-
ta pA nAgon av dem i Bor-
Asvimlet, och Ni tycker de ser
"statddiga" ut, sA hai de fak-
tiskt anledning vara det. De
gjorde namligen storartad
succ6. Fe var det bland den
sakkunniga publiken som
kunde tro, att har rdrde det
sig om nio entusiastiska ama-
ttirer, med andra civila ar-
beten.

Innan BorAsgrabbarna var
pA scen, var det menga andra
godsaker som bjitds. Det var
ett digert program, och man
fick ligga i om\nan skulle hin
na med se mycket som mitjligt.

Stan Getz
Inledningskonserten svara-

de Stan Getz fdr. En hdjd-
punkt! Getz spelade dels med
piano-bas-trummor, dels i
gruppering med tvA keyboar-
dare. Pianisten Kenny Bar-
rons insatser var hiigst njut-
bara. Det Ar ju bekant, att
ohalsa pA senare tid drabbat' 
Getz. Derfdr var det gladjande
m:irka att han verkade stark
och hans spel hade den frisk-
het man fiirknippar med ho
nom. Det ar lustig att tenka pa
tve andra tenoristgiganter,
som tidigare festivaler gastat
Molde, Ben webster och Don
Byas. BAda var vid sina besiik
yngre en Getz, men betydligt
"gubbigare" bAde i spel och
Athevor."Journey To" kallade Palle
Mikelborg sin grupp. Mjuk,
melodids musik i Miles Davis
anda (n2ir denne ar som bast).
Niels-Henning O-P bas och
Dino Saluzzi bandoneon (ar-
gentinskt dragspel) var vikti-
ga ingredienser.

Den fenomenala sAnggrup-
pen Take Six drog ned ap-
plAdAskor. Tanken var, ati
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detta skulle varit en kyrko-
konsert, men biljettefterfra-
gan hade varit sA enorm, att
man fick blta lokal. Gruppen
har ju en enastAende preci-
sion, som dock giir att det
ibland kan bli snutt pe sterili-
tet. Det er iivervagande go-
spelnummer Take Six har pe
repertoaren. Detta medfdrde
att en markant del av publi-
ken bestod av "religi6st" (?)
engagerade ungdomar i nedre
tonAren, som visade sin upp-
skattnihg pA ett s:itt jag tror
vAr Herre betackar sigfitr. De
fatrde namugen ett "herrans

ovasen". Tack fiir att konser-
ten inte.egde rum i Molde
domkyrka.
" Ily-Jazz

Jan Garbarek arju det stora
internationella namnet inom
"ny'-jazz" i Norge. DA han fitr
en hel del Ar sedan faktiskt
startade sin karriar i Molde,
var detju ganska natuiligt, att
kontakter togs och Garbarek
skrev en jubileumskonsert.
Med stiirsta respekt fiir Gar-
bareks kunnande och fiir alla
de, som arligen uppskattar
musiken (alla ar inte "keisa-

rens-nya-klader-folk") er jag
dock sA gammal, att jag vAgar
tillhitra dem som finner musi-
ken trAkig, "kedelig" seger
man pa norska. Intressant
kanske det kan vara, men vad
har det med jazz att giira...

Festivalens bluesinfluera-
de konsert svarade Dr John
ftir, med sitt attamannaband.
Bandet innehiill en fin blAsar-
trio, med framfdrallt Ronnie
Cuber pA bar,'ton. Sa ldnge
inte negon jazzens Bjitrn Gill-
berg slAr till, fer val denne
John "Mac" Rebenac k6ra med
sin doktorstitel. Annars pe-
minde han mer om en sentida
medicinman. Ofdrargligt, men
inte negon stiirre hitjdpunkt.

Har niimnda konserter Ag-
de rum i Idrottens hus. Det ar
angelagetge festivalen en elo-
ge fitr vad de Astadkommit
med en s6dan lokal. Man har
lyckats skapa en monterbar
scen och en pabyggbar lokal,
som anpassas ti l l  publikanta-
let. Snyggdekor, och borta var
alla ribbstolar och kldtterrep.

God humor
Att fdrgylla bra musik med

suverenainslag av god humor
Zir inte dumt. Ett par gang som
til l  fullandning lyckades med

ectron

detta var Willem Breuker
med sitt Kollektief och Brazz
Bros. Den senare gruppen fdr-
stekt medJohn Surman saxar,
och utiiver tre brdder Forde
olh tvA Tafjord inger ockse
Egil Johansen pA trummor.
Niir Stein Erik Tafjord spela-
de Oscar Pettifords "Bohemia
After Dark" pe sin tuba, var
det sakert mengen som tappa-
de hakan. Dengruppens fram-
trddande fAr nog reiknas till
en av festivalens yppersta.

Uppe i Gildehallen, fiir fes-
tivalen omdtipt till Perspira-
tion Hall, svarade franska
gruppen Cordaslving fdr mu-
sik i Django Reinhardt/Frans-
ka Hotkvintettens anda. Lite
av dver-en-efter-vatten, dA
norska Hot Club de Norvdge
presenterar samma musik
friskare. Men violinisten Pat-
ric Til lman visade sig vid se-
nare jam ha en nog sA modern
inriktning, nar han elektrifie-
rade sin fela.

Gamle kampen Art Blakey
var dar med sina Messengers.
Det var tainkt tre kvallar, men
sjukdom i Paris fiir Blakey
begransade budberarna till
tvA klubbkvallar. Jag skulle
kunna tanka mig, att festivall-
ledningen kende en lettnad
att den triitte Blakey kunde
lamna Molde med livet i be-
hall.
'Lester Bowie med Art En-

semble of Chicago gjorde ett
uppmarksammat framtredan-
de. Inte minst genom sitt
framfdrande av Griegs musik '
till Peer Gynt. I och fdr sig in-
tressant, men jag tror nog vi
jazzvanner skall lAta criegs
musik vara ifred, sAvida den
inte framfdrs med en Elling-
tons elegans eller Charlie
Normans humor.

- 
John Scofield
John Scofield har varit en
eterkommande attraktion i
Molde en fiiljd av er. Denna
gAng var han i kompanjon-
skap med Don Pullen (ham-
mondorgel) och den kvinnliga
trummisen cindy Blackman.
Jag me erkanna, att jag aldrig
kunnat tro, att det skulle bli
sd bra. En konsert med stor
behAllning.

MAnga toner, hArt och ofta
argt, fick Billy Ilarper ur sig
pA sin tenorsax. I hans kvin-
tett var trumpetaren Eddie
He[derson stbrsta gladjeem-
net fiir mig. Till andra saker

varda att namna, och som man
hann med, hitr eq fttrnemlig
jazzmassa i Molde domkyrka.
Underbar seng av llelga Botn,
understddd av musikanter ur
Ytre Sultins och Artur Blei-
kens orkestrar. Oslo Groove
Company, detta utmarkta ung-
domliga storband, hade ett
bra framtradande.

Kiinde stolthet
Som borAsare kande jag lo-

kalpatriotisk stolthet dver
den framgAng BorAs Jazzcol-
lection riinte, och ockse en
gliidje, de jag hart legat pA
festivalen fiir att fA den att
engagera kollektionen. Ner
de svangde igeng sina special-
arrangemang fiir fem saxar,
var det menga internationella
storheter bland spisarna som
visade sin stora uppskattning,
vannen Egil Johansen kom 16-
pande och frAgade vad detta
var fiir ett supergeng. John
Scofield var borta hos grab-
barna och sade sig vara makta
imponerad av bAde repertoar
och framfiirande. Franska
gruppen cordaswing ftirvAna-
de sig iiver att kollektionen
inte gjort negra inspelningar,
och att de inte spelat i Paris.
Duvans oktetts skojiga ver-
sion av "La Paloma" blev upp-
skattad. En annan grupp som
spelade i en annan del av ho-
tellet hairde lAten fitrsta kval-
len. De blev sA begeistrade att
de, de kommande kvAllarna
bad Duvans ljudtekniker kon-
takta deras via walkie-talkin
de anvande, sA dessa musi-
kanter kunde sbringa tiU, och
eter fa hdra La Paloma. En
festivalvecka i Molde inne-
hAller ocksA se mycket, myc-
ket mer. Dagliga streetpara-
der, konstutstellningar. Mas-
sor av yngre fiirnamliga nors-
ka grupper. Saker som av ut-
rymmesskel mAste utelaimnas.
Fdr att sluta med hur festiva-
len inleddes, biir namnas att
dppningstalet hiills av Jan
Erik Vold, v,ilkand poet med
stark jazzanknytning.

Moldefestivalen firade
30-Als jubileum. Sjiilv firade
jag 25 Ars jubileum som festi-
valbesiikare. (Jag missade de
fem fitrsta). SA kanske ar mina
superlativer om denna festi-
val aningen subjektiva. M9n
ak dit n:ista er - vecka 29 - och
bilda Dig en egen uppfatt-
ning.

BIBBEN FAGtr"RSTROM



Olle Clang, Rolf Peterzén, Ingemar Sambrant, Bertil Bengtson, Lasse Engman.


