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Det er vigtigt at få sin jazz hver dag.
Bestyrelsen hentede inspiration ved Jazzklubkonference og
Charlie Parker koncert.
Jazz Danmark havde indbudt landets jazzklubber til konference
i Tivoli 22. september. Formålet var at inspirere jazzklubberne til
nye initiativer og styrket samarbejde med kommuner og stat. Vi
havde to pladser på konferencen og deltog fem fra bestyrelsen i
den efterfølgende koncert, som var en fejring af Charlie Parkers
100 års dag. Begge arrangementer var forrygende.
Lad mig starte med et par citater fra konferencen:
Miles Davis: Jazzens historie kan beskrives med fire ord: Charlie, Parker, Louis, Armstrong.
Master Fatman: Det er vigtigt at tage sin jazz hver dag.
Konferencen: Politikens jazzanmelder, Henrik Palle, styrede
slagets gang og åbnede ballet med at fortælle hvordan han selv
kom i gang med jazzen.
For 40 år siden søgte han hjælp i en pladeforretning og blev
sendt hjem med tre LP'er: Miles Davis, Kind of Blue, Oscar Peterson, Nighttrain og vist nok en med Charlie Parker. Hvis han
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Bestyrelsen henter inspiration

ikke kunne lide det efter et par gennemspilninger skulle han
glemme alt om jazz - men sådan gik det ikke - jazzen blev hans
skæbne.
Fra Trekantens Jazzklub i Fredericia hørte vi om kreativ planlægning under coronakrisen, bl.a. med mindre hybridkoncerter,
der blev livestreamet i god kvalitet, jazz for kids, jazztalks mm.
En politiker fra Gladsaxe gav os kommunens vision for kulturlivet
og fortalte bl.a. om den årlige kulturdag inkl. jazz, og hvordan de
bevilgede tilskud til koncerter - tre år frem.
Vi hørte hvordan den nystartede jazzklub i Gentofte havde succes - bl.a. gennem et tæt samarbejde med kommunen og deraf
følgende tilskud. Vi skulle spørge os selv: Hvad kan vi gøre for
kommunen?
Fra KL deltog formanden for Kulturudvalget, Leon Sebbelin, som
sagde at jazzklubberne skal bidrage til lokal udvikling og sammenhængskraft hvis vi vil have kommunal opmærksomhed.
Vi hørte også hvordan Jazz Danmark forsøger at bakke op: Vi
kan fx få vores koncerter synlige på Livejazz.dk.
Der var også en paneldebat om jazz i en coronatid mellem oplægsholdere og to jazzmusikere. Musikerne efterlyste bl.a. en
større økonomisk forpligtelse for arrangørerne ved force majeure
aflysninger.
Undervejs havde vi dialog med andre jazzklubber om støttemuligheder og vores idé om at flere klubber samarbejder om at få
udenlandske navne til Danmark. Vi må kunne tiltrække større
navne til en overkommelig pris, hvis vi kan aftale en koncert i Jylland, på Sjælland og på Langeland.
Efter konferencen var der fællesspisning i Grøften i Tivoli hvor vi
fik selskab af tre andre fra bestyrelsen - inden vi gik til den store
koncert i Glassalen.

Her fejrede vi 100 året for Charlie Parker, The Bird. En lang række
fantastiske jazzmusikere spillede på skift med Tivolis faste band,
hvor vi bl.a. genkendte Per Gade, som spiller guitar i DR's Bigband og var med da de gav koncert hos os i Rudkøbing i starten
af 2020.
Solisterne kom som perler på en snor: Christina von Bülow, Pelle
von Bülow, Jacob Fischer, Benjamin Koppel, Kristian Jørgensen,
Miriam Mandipira og Mads Mathias.
Efter hver solo var solisterne til en kort talk i et sofaarrangement
med Naya Buric fra P8 Jazz og Frederik Wiedemann, der er underdirektør for Kultur i Tivoli.
Frederik er søn af den legendariske Erik Wiedemann, der som
helt ung var den eneste danske journalist der interviewede Charlie Parker, da han i 1950 spillede i KB-hallen. Den eneste koncert The Bird har spillet i Danmark.
Det var spændende at høre om musikernes forhold til Charlie
Parker og deres udfordringer under Corona-restriktionerne.
Benjamin Koppel valgte den positive vinkel: I Danmark befinder
vi os i den promille af verdens befolkning der har de aller bedste
muligheder - og det gælder også den promille af promillen der
spiller jazz.
Således opløftede løb vi til det sidste tog mod Nyborg - en stor
oplevelse rigere og fyldt med inspiration og nye idéer.
Vi er fast besluttet på at øge samarbejdet med andre jazzklubber, trække på Jazz Danmark, søge tilskud i Statens Kunstfond,
dyrke samarbejdet med lokale institutioner og finde svar på
spørgsmålet: Hvordan kan vi bidrage til udvikling og sammenhængskraft på Langeland?
Per Lindegaard Manse
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Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING søndag d. 7. marts kl. 13:45
Borgerhuset, Ahlefeldsgade 13-15, Rudkøbing.
Dagsorden ifølge klubbens love.
Foreslag som ønsket behandlet skal værer formanden i hænde
senest 8 dage før 7. marts via langelandsjazz@gmail.com

D'bare os...

Efter generalforsamlingen vil Langelands Jazzklub være vært
for lidt godt til ganen.

Bestyrelsen ser før generalforsamlingen ud som følger:
Formand og musikbooker: Mikkel Oldenburg. Tlf. 31 16 74 43
Kasserer: Ulrik Stæhr. Tlf. 40 22 67 61
Sekretær: Helle Flyvbjerg
Digital Prophet: Joakim Hansen. Tlf. 24 45 44 59
Menig medlemmer:
Per Lindegaard Mansa Christensen. Tlf. 26 12 78 31
Jonas Malthe Christensen. Tlf. 21 47 81 50

www.langelandsjazzklub.dk

rudkøb i n g
Østergade 27 . 5900 Rudkøbing . Tlf. 62 51 14 32
www.mr.dk . Find os på facebook

Midtlangeland Fjernvarme A.M.B.A.
Spodsbjergvej 147D · 5900 RUDKØBING

TLF. 6251 2142

Smørrebrød og caféretter
Gammeldaws is m/kugler

www.o-cafeen.dk

Tlf. 62 51 30 30
Havnegade 3 · Rudkøbing

Schnohrsvej 40, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 11 45

Schnohrsvej 47 . Rudkøbing . Telf. 62 51 26 05
www.hmlarsen.dk
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Interview med Alfio Bonanno

Jazz-bladet har talt med kæmpen i Langelands kulturliv,
som trofast har bakket op om Jazzklubben.
Da Alfio og Lone Bonanno flyttede til Langeland i 70'erne stak de
meget af i forhold til mængden. Alligevel blev de modtaget med
hjertelighed, brød og kager - og var indstillet på at give noget
tilbage. For Alfio er det vigtigt at bidrage med noget positivt, men
også at være kritisk, hvis der er behov for det - fx når noget af
byens miljø er ved at blive ødelagt. Dengang som nu mener Alfio,
at Langeland ikke bare skal efterligne udviklingen i andre landsdele, men finde sine egne styrker og bygge på dem.
Det første kulturelle arrangement Alfio deltog i var i Langelands
Jazzklub. Han var gået med en ven på Nimbs Restaurant og
måtte straks være med, da der blev spillet jazz i baglokalet som
dengang var Jazzklubbens spillested. Det blev til et positivt bekendtskab. For Alfio var Langelands Jazzklub et lyspunkt, for det
er vigtigt for lokalsamfundet at man har en jazzklub med mod og
ambitioner.
Alfio og Lone har i årenes løb deltaget i en del af Jazzklubbens
arrangementer og for et par år siden var de til Pinsejazz med
picnic på Strynø. Det blev en flot oplevelse.
Fra sit eget virke har Alfio gode erfaringer med at kombinere musik og kunst, fx i Tickon, hvor man hver dag kl. 12 og kl. 15 året
rundt kan høre en del af Gunner Møller Pedersens elektroniske
musikværk Et Lydår (hver måned sin komposition).
Et andet eksempel er et samarbejde om et meget stort maleri til
støtte for Kræftens Bekæmpelse. Billedet blev skabt i den gamle
biograf til et seks timer langt elektronisk musikværk af den samme
kunstner, Gunner Møller Pedersen. Alfio malede nonstop i de
seks timer, mens fire hjælpere fra byen sørgede for alt det praktiske, som at flytte stillads, blande farver mm. Projektet bidrog
med et betydeligt beløb til kampen mod kræft.

På samme måde kan Jazzklubben også kombinere jazz med
kunst i et kulturelt projekt. Men for Alfio er det ikke nok at kunstformerne optræder ved siden af hinanden. De skal involvere sig
i hinanden og spille sammen.
Ved den slags initiativer er det vigtigt at finde musikere som er
virkelig interesseret i projektet.
Alfio har skabt kunst i hele verden, er repræsenteret på Louisiana
og Miro Museet i Barcelona, men har aldrig sluppet sit store
engagement i udviklingen på Langeland.
Det mest betydningsfulde er Tickon, som blev skabt i 90'erne.
Da Alfio flyttede til Langeland oplevede han, at øen blev amputeret ved den centralisering der flyttede mange vigtige funktioner
væk fra Langeland. Samtidig ville han skabe naturkunst, som
kunne åbne vores øjne for at naturen er smuk og appelere til at
vi ser os som en del af naturen. Mennesket er en del af naturen,
og naturen er en del af os.
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Interview med Alfio Bonanno

Efter et mislykket forsøg på Skovsgaard lykkedes det at etablere
et godt samarbejde med godset i Tranekær, og man valgte en
placering i Tranekær Slotspark.
Der var stor opbakning på et borgermøde, og det lykkedes at
rejse den nødvendige økonomi, hvoraf halvdelen var fondsmidler.
Det skulle være 100% professionelt. Gennem sit netværk fik
Alfio nogle af Europas ypperste naturkunstnere til at lave værker
i haven til en brøkdel af deres normale budgetter.
Da Tickon åbnede i 1993 deltog verdenspressen, med TV-dækning fra BBC og Tysklands største TV-kanal. I 2005 blev Tickon
kåret som nr. 10 på en liste over de 50 bedste skulpturparker i
Europa.
I overensstemmelse med Tickons idé er nogle af værkerne gået
til og indgår atter i naturens kredsløb. Men nye er kommet til og
haven er stadig en fantastisk berigende oplevelse. Med klimakrisen og biodiversitetskrisen er den stadig hyperaktuel.
Siden oktober har Johannes Larsen Museet i Kerteminde haft en
stor retrospektiv udstilling om Alfio Bonanno. Den lukkede midt
i december pga. Covid 19 og det er i skrivende stund uvist om
den forlænges i 2021.
I forbindelse med udstillingen er der skrevet et pragtværk om Alfio Bonanno som kan købes for beskedne 180 kr. i kunstnerens
butik i Østergade 59.
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For at undgå Vietnamkrigen, som australsk soldat, flyttede Alfio
tilbage til Italien, hvor han efter værnepligten forsøgte at ernære
sig som kunstner. Siden flyttede Alfio til Rom, hvor han boede
seks år og solgte kunst på Piazza Navona og Den Spanske
Trappe. Her mødte han sin hustru, Lone, som dengang var au
pair i Rom.
I starten af 70'erne købte de hus i Rudkøbing og har siden involveret sig i Langeland. Alfio har vedholdende skabt ikoniske naturkunstinstallationer i Danmark og det meste af verden.
Per Lindegaard Mansa

Alfio Bonanno

OM ALFIO BONANNO:
Alfio er født på kanten af Etna på Sicilien i 1947 og flyttede som
3-årig med sin familie til Australien.
Som 14-årig forlod han skolen og modtog undervisning i kunstmaling.
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Interview med forfatteren Knud Pedersen

Knud Pedersen

Bagenkop Blues.
Digteren Knud Pedersen offentliggør ny bluestekst i Jazzbladet.
Den sproglige mester i Bagenkop, digteren Knud Pedersen har
før arbejdet sammen med Jazzklubben, og vi er i den heldige
situation at Knud nu stiller et spritnyt digt til rådighed.
Dagli'brugsen i Bagenkop
Bagenkop Blues
I det dybe syd
ligger hun
havets smukke datter
Bagenkop
brodsø-vild og bred om odden
tusind salte kys
og atter tusind
gennem årene.
Din tvillingsøster
år tilbage
forsvandt,
forsvandt fra jordens overflade
havet tog sit barn tilbage
i det dybe syd.
En by blev atter
salt og vand.
Havets smukke datter
ligger du som jeg
og drømmer
alt blir hav igen?
Alt blir hav igen.

Interview med forfatteren Knud Pedersen
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Kvinden i mit liv
I det forblæste Bagenkop
lidt syd for renæssancen
lidt nord for Dimens Od
dér står en mand
og ordner dagens fangst
med saltvandsvåde hænder
som fiskere før ham
i hundredvis af år
i det forblæste Bagenkop
hvad sønnen aldrig skal
med sine
google fjerne fingre.
I det forblæste Bagenkop
dér går hun
med vinden i sit hår
kvinden i mit liv

Knud Pedersen

I 2018 samarbejdede Knud med Jazzklubben og Langeland
Bibliotek om et jazzarrangement på biblioteket. Jazzen var fra
øverste hylde med Ida Hvid på bas, Ben Besiakov på piano
samt amerikanerne Alvin Queen på trommer og Jesse Davis på
sax.
Anden halvleg var bygget op over fire af Knuds digte som han
læste op enkeltvis, hvorefter bandet improviserede over et
nummer der skulle matche digtet. Et af digtene var skrevet til
lejligheden, og vi har fået lov til at bringe det her i en opdateret
udgave:

Knud Pedersen
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Om Knud Pedersen:
Knud Pedersen er 75 år og har boet de sidste 46 år i Bagenkop,
hvor han er gift med Ulla Keramik.
Knud underviste i sin tid på Langelands Kunsthøjskole i Magleby.
Efter højskolens lukning blev
han gravermedhjælper i Magleby
Kirke.
Knud har altid været aktiv i det
lokale kulturliv og har bl.a. lavet
revy og dilettant i 30 - 40 år i
Bagenkop og Humble.
For Knud er Bagenkop det dybe
syd med et stærkt kulturliv, der
kan vende nederlag og modgang
til noget positivt, ligesom da jazz
og blues opstod blandt fattige
sorte ”in the deep south” med
New Orleans og Mississippi som
vugge.
Knud er et musisk menneske
der især lytter til klassisk musik,
men har også en stor veneration for den svenske jazzpianist
Jan Johansson. Siden årene på
kunsthøjskolen har Knud samarbejdet med den herboende
komponist Jan Thor Callesen.
I 2020 har Knud også vundet sangkonkurrencen i anledning af
200 året for HC Ørsteds opdagelse af elektro-magnetismen.
Sangen er: Jeg går ad rette stier, og melodien er skrevet af Bo
Holten, en anden berømt langelænder.
Per Lindegaard Mansa

Østergade 33 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 1575 · www.bog-ide.dk

Film skal ses i

Bio Langeland
6251 1700 / App
www.biolangeland.dk

Alt i antenner og digitale parabolanlæg

Tlf. 62 51 19 46
www.oantenne.dk

Rudkøbing Apotek
Engdraget 1
5900 Rudkøbing
Tlf. 62511002 - fax 62512448
e-mail: rudkoebing@apoteket.dk

Vi lever af Deres laster
- og har også lagerplads til dem...

LANGELANDS GODSTRANSPORT
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Jazz på Havnen

Kanonkoncert under Coronaen.
Lørdag 29. august 2020 blev det atter muligt at mødes over et
koldt glas vin, fadøl, sodavand eller kaffe, såfremt Corona retningslinjerne kunne overholdes. Samtidig fik vi et godt tilbud, også
grundet Corona. Der blev uddelt hjælpepakker til kulturen og dermed også til nogle musikere der i laaaaaang tid havde været afskåret fra at komme ud og spille, for et publikum. For vores vedkommende betød dette i praksis, at vi, for få midler, kunne byde
på musik i verdensklasse.
I Langelands Jazzklub har vi heldigvis mange og gode venner,
bl.a. Pakhusforeningen i Rudkøbing, der tidligere har lavet arrangementer sammen med os. Og denne gang i august kunne vi
byde indenfor i Pakhuset til lækker musik og samvær i verdensklasse.
Lørdag 29. august kl. 14 i det fine pakhus i Rudkøbing kunne de
ca. 90 fremmødte opleve Calibut Band.
Info til dem der gik glip af oplevelsen: Orkestret er centreret omkring den rumænske cymbalom-virtuos, George Mihalache, og

tæller desuden Simon Eriksen på harmonika, Rudi Erdogan på
trompet og Ida Hvid på bas. Repertoiret bevæger sig i et fascinerende krydsfelt mellem rumænsk, tyrkisk samt nordisk folkemusik
og jazz.
Tro det, eller la’ være, men på denne dag, var der både lovet høj
solskin langt over 18 grader, entré til kun 18 kr., drinks til de 18
første og 18 Corona highfives til de heldige. De lave priser skyldes at Jazzklubbens formand, dagen efter dette arrangement
fyldte 18 år, hvilket jo er værd at fejre for en der er midt i 30’erne.
Det dejlige sommervejr betød at vi kunne byde velkommen til
langt flere, idet vi kunne sætte alt hvad vi kunne stampe sammen af stole op ude langs kajen. Pakhuset er på alle måder en
fantastisk lokalitet, og vi kunne denne dag åbne de store porte
midt for, så bandet kunne spille ud over kajen og havnen.
Det blev endnu engang en ganske særlig dag, såvel for musikken som for alle de som kom og var med. Den slags ønsker vi
os meget mere af.
Helle Flyvbjerg
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Striptease i Jazzklubben

Dengang i 1991. Det var en tid, hvor det kneb lidt med tilslutningen til Jazzklubbens arrangementer, og dette endda på trods af
ellers hyrede gode orkestre. Selv det tidligere ellers så populære
Julejazzarrangement var bestyrelsen blevet nervøse for, om det
kunne blive en økonomisk øretæve grundet svigtende publikums deltagelse, noget måtte der gøres, men hvem havde flere
kaniner gemt i hatten? Der var fostret mange gode påhit i Klubbens historie, og trods ihærdige hjernevridninger i samtlige bestyrelseshoveder, forblev tavlen ganske blank.
Jeg husker ikke, hvem der dengang sad med formandskasketten, hvilket heller ikke havde den store betydning, idet Langelands Jazzklub altid var, og stadig er, drevet demokratisk, men
på ”krisemødet” der engang i efteråret 91, blev det mig pålagt
egenrådigt at fremkomme med et brugbart forslag til fremme af
en publikumsforøgelse - uanset hvad. En sådan opgave havde
jeg påtaget mig flere gange tidligere, og nogle gange endda uopfordret, så jeg indvilligede og kontaktede derefter en flot kvinde
på Strynø, jeg havde mødt under Klubbens pinsebesøg samme
år. Hendes navn har jeg glemt, men at hun erhvervede sig som
stripteasedanser, fandt jeg som en mulig løsning af min opgave.
Den idé faldt umiddelbart slet slet ikke i god jord hos den siddende bestyrelse. Aaahhh STRIPTEASE? Det var sgu' nok lige
at gå over stregen, mente nogle af de ældste. Man mente ikke
det havde ret meget med jazz at gøre, hvilket jo var rigtig nok,
men da der stadig ikke var det mindste tegn på hverken appelsiner i turban, kaniner i hat eller andet, blev forslaget vedtaget
med simpel stemmeflertal, og så hjalp det måske også lidt hen
ad vejen, jeg indskød en lille sidegevindst i form af en lodtrækning på entrèbilletten. Tre præmier bestående af tre dybfrosne
ænder.

Dette forslag startede straks en heftig diskussion omkring Klubbens lidt skrantende økonomi, og dette skønt jeg havde fået
danserinden ned på et honorar af 800 kr. Referatet af aftenens
bestyrelsesmøde endte med en afsluttende tekst som lød: ”Kromanden i Dageløkke afholder udgiften til tre frosne ænder, grundet der så kan opnås momsrefusion…” Det holdt hårdt, men som
altid blev der fundet en løsning.
Torsdag 26. december 1991. ØPs store sal. Riverside City Band
plus nye og spændende indslag. Noget i den retning var at læse
på de opsatte plakater. Orkesteret havde til lejligheden, som noget helt nyt, taget opstilling på gulvet nedenfor scenen, og efter
første sæt kunne en lettere anspændt konferencier udtrække de
tre heldige vindere af det frosne fjerkræ og derefter præsentere
det intetanende publikum for ”Stripperen fra Strynø”.
Ca. femten minutter senere sad de fleste tilstedeværende, af
hvem der faktisk ikke til trods var flere af end normalt, med hver
sin underkæbe hængende noget under normal placering.
Om indslaget har haft indflydelse på Langelands Jazzklubs efterfølgende og nuværende eksistens, skal jeg være usagt, men der
har aldrig sidenhen været foreslået ønsker om en reprise af indslag i form af letpåklædt pauseunderholdning...
jackstæhr

Det var tider...
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Østergade 34 · Rudkøbing
vald_j@post7.tele.dk

Bygaden 71 · Tullebølle

Tlf. 62 50 12 03

Østergade 12

5900 Rudkøbing
www.vaffelhuset.rudkoebing.dk

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Per Lindegaard Mansa.
For et år siden gik jeg på pension og er flyttet til Vesteregn på Sydlangeland sammen med min kone Anne, som er født på Langeland.
Vi har med stor glæde deltaget i arrangementer i Langelands Jazzklub og dristede os i foråret til klubbens generalforsamling, hvor
jeg blev valgt til bestyrelsen.
Min interesse for jazz er ikke ny. Da mine klassekammerater i midten af tresserne fik øje på Beatles og Stones begyndte jeg at lytte
til jazz og gik snart fra traditionel jazz til det mere avancerede. Jeg
synes det lød bedre at være fan af John Coltrane og Albert Ayler.
Senere blev det suppleret med blues hvor helten var John Lee
Hooker.
Jeg har boet i Odense det meste at mit liv og tilbragt en hel del
timer på Dexter.
I over 30 år har jeg været leder i ungdomsskolen i Odense, hvor
jeg bl.a. har været ansvarlig for mange større projekter og har haft
held til at rejse en del fondsmidler. Her er det måske mest relevant
at nævne at vi havde masser af musikaktiviteter for børn og unge,
og at vi stod for afviklingen af Odense Havnekulturfestival.
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Ny i bestyrelsen

Endnu en ny i bestyrelsen
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Jonas Malte Christensen.
Jeg er 29 år gammel i skrivende stånd også er jeg ny her i Jazzklubben.
Jeg er tilflytter og kom til Langeland sommeren 2017 da jeg havde
fået et nyt i arbejdet i Svendborg. Jeg er opvokset i Brøndby
Strand, men det var først da jeg kom i lære (som møbelpolstrer)
i Horsens, jeg fik øre op for jazzen, da min Svend hørte en del
jazz, han fortalte mig om et album han havde købt på iTunes
Greatest Ever Jazz Masterpieces med 150 numre, så det valgte
jeg også at købe, det var så det første (og faktisk også sidste)
album jeg har købt på iTunes og det har jeg fortrudt.
Jeg har været til en del jazz arrangementer her på Langeland.
Jeg ved ikke så meget om jazz udover jeg kan lide at høre det.

--

Jes: 5120 0627
Britt: 3195 1308

mail: britt-a@ofir.dk
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Master Fatman
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Støtte til de efterladte

Morten Lindberg, Allan Botschinsky Nr. 2, Tykmesteren eller
Master Fatman.
Sådan præsenterede Master Fatman sig i flere år som radiovært
i DR’s 3-timers lørdagsprogram Jazzmosfæren på P8 Jazz indtil,
sin alt for tidlige død, 26 marts 2019. Et program man, forhåbentlig i mange år frem i tiden kan lytte til i diverse Podcasts. En anbefaling vi her i Langelands Jazzklub ikke kan gentage for tit.
Langelands Jazzklub kontaktede sidst på efteråret 2018 Master
Fatman, for at hører om han havde tid, lyst og mulighed for at
spille for vores trofaste medlemmer og andet godtfolk mandag 12.
august 2019, Master Fatman blev orienteret om at koncerten var
et udendørs, gratis arrangement i en af Rudkøbings gamle hyggelige købmandsgårde, Eltriks Gård.
Jazz i Eltrikgården er et tilbagevendende arrangement klubben
kalder ”Experriment Music Live Placely”, arrangementet er gratis
og afholdes en eftermiddag i august.
Morten Lindberg var hurtig vild med idéen og lovede at han ville
kontakte, så snart han havde tjek på sin færden august 2019. Det
forholdte sig nemlig sådan at Master Fatman ikke brugte kalender
og derfor ikke kunne aftale noget så lang tid frem i tiden.
Planen var at DJ. Master Fatman, Alan Botschinsky Nr. 2, Tykmester eller som Morten Lindberg, skulle spille Jazz med Jazz
på, gennem medbragt mixerpult, store højtalere og en stak LP
plader med Jazz.
Tykmester blev tidlig forår igen kontaktet for en aftale, så vi kunne
annoncerer den store begivenheden, i vores lille gule medlemsblad. Heller ikke denne gang kunne vi få en aftale i hus. Vi kunne
da kun oplyse dato for arrangementet samt at kunstneren til årets
Jazz i Eltrikgården forblev en hemmelighed indtil dagen oprandt.
Men ak, det blev ikke til den, med garanti, fantastiske, magiske
og sent glemte oplevelse, vi i bestyrelsen havde glædet os til at
give vores trofaste tilhører.

Torsdag 26. marts døde Morten Lindberg, han blev 53 år, efterlod sig sin kone hvormed han fik fire børn, samt en voksen søn
fra et tidligere forhold.
Radio 24/7 stiftede efter Fatmans død
en forening, Morten Lindbergs Venner,
hvor man kan donerer penge til Morten
Linbergs familie. Langelands Jazzklub
havde til det formål lavet en indsamlings dunk, som var opstillet ved vores
arrangementer i 2019, dette skulle
have været fortsat til august 2020,
hvor dunken skulle have været gjort
op.
Der kom Covid19, som vi ikke skal
plage nogen med her. Dunkens indhold blev gjort op i august 2020, der
var samlet 1060,28 kr. Dette beløb
dobler Langelands Jazzklub x 2, det
samlede beløb vi indbetaler til de
efterladte bliver således:
1060,28 x 3 = 3180,84 kr.
Langelands Jazzklub takker vores
publikum for bidragene.
Konto til foreningen Morten Lindbergs
Venner: Reg. 7045 konto 1286218.
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Bånd på kryds og tværs

Ingen ved hvad fremtiden bringer, men vi må alle ruste os til
den!
I Langelands Jazzklub har vi brugt Corona perioden på at samle
os om os selv. Vi har kigget indad og fundet ind til vores HVORFOR!

Nyt samarbejde

For hvorfor er vi her?
En sådan nedlukningsperiode, vi lige har været gennem og stadig er i, giver mulighed for taknemmelighed.
Vi skal være meget taknemmelige for, hvad vi har. I det daglige
hamsterhjul, kan man godt komme til at tage ting for givet og
BARE lade stå til.
Nu har vi fået muligheden for at se det hele lidt udefra i et metaperspektiv.
For os i Langelands Jazzklub er SAMARBEJDE det helt grundlæggende. Vi vil skabe bånd på kryds og på tværs. Vi tror på, at
den/de oplevelser vi giver til hinanden kan være med til at tænde
ilden og passionen hos den anden.
Som Løgstrup tror vi på, at vi mennesker aldrig kan være sammen uden at have noget af hinanden liv i vores hænder. Derfor
vil vi skabe mindeværdige oplevelser sammen med jer.
På Langelands Efterskole har de fået en ny forstander. Det skal
selvfølgelig fejres.
Derfor indgår Langelands Jazzklub og Langelands Efterskole nu
et samarbejde fra starten af det nye år. Det bliver godt og mulighederne er ubegrænsede.
Vi vil sammen skabe noget unikt, noget helt særligt og noget som
vi på Langeland kan være stolte af.

Jazzen kom til Danmark omkring 1920'erne og tog ungdommen
med storm. Jazzen var vild, rebelsk og forførende.
Jazzkulturen betragtes faktisk som et ungdomsoprør før ungdomsoprøret i 1960'erne.
I 1950'erne blomstrede nemlig lokale jazzklubber op i Danmarks
store og små byer. Her var det de unge, der tog initiativ og sad i
bestyrelserne! Det var ungdommens egne foreninger.
I klubberne kunne de unge mennesker mødes og lytte til og diskutere de nyeste jazzplader. Her kunne deltagerne også tage afstand fra atomkraft og "borgerlig" bornerthed.
Vi vil nu give jazzen tilbage til ungdommen. I et hybridt flyvende
samarbejde mellem ungdommens vildskab og alderdommens
betænksomhed, vil vi mødes i et sprængkærligt festfyrværkeri.
Og som Michael Strunge så flot har skrevet det:
Hvem ved
ved hvad ens selv er lig?
- jeg er ligeglad
skaber selv mit selv
Og nu vil vi selv skabe vores virkelighed sammen med Langelands Efterskole. Vi vil skabe oplevelser der skaber engagement,
begejstring og motivation. For det er gennem oplevelserne, at vi
skaber mening og samhørighed.
Og det er derfor vi er her.
Vi er her for at finde hinanden og finde os selv.
Mikkel Oldenburg

Nyt samarbejde
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DR Big Band

28

Hold op en aften...

Totalt udsolgt til DR BIG BAND.
21. februar afholdte Langelands Jazzklub sammen med ØP en
oplevelse af de helt særlige.
Denne aften bød vi nemlig indenfor til DR BIG BAND.
Yes, DR BIG BAND. Et af Europas bedste Big bands.
Og hold op en aften.
Her i skrivende stund, kan jeg stadig mærke hvordan aftenens
magi summer i mig. Det var en oplevelse af de helt STORE.
Denne aften havde DR BIG BAND deres nye chefdirigent den
32-årige japansk-amerikanske jazzkomet Miho Hazama med sig.
Og Miho Hazama viste hvorfor hun er et af de hotteste navne på
den amerikanske og europæiske jazzscene lige nu.
Hun styrede de 19 knaldhamrende dygtige musikere, som Big
Bandet består af, gennem bandets rige arkiv, der bugner af musikalsk guld. På denne aften blev vi fløjet gennem værker, arrangementer og transskriptioner af nogle af jazzverdenens allerstørste
navne.
Da jeg slog øjnene op dagen efter, lå der en mail fra selveste
Miho Hazama. Hun takkede for en fantastisk aften. Hun roste ØP,
os og jer publikum for jeres energi og nærvær.
I mailen slutter Miho af med at invitere sig selv til at komme igen
meget snart. Det kan VI alle godt være lidt stolte af…
Som forberedelse til denne artikel, har jeg søgt min PC igennem
for at opdatere mig på hele forløbet med DR BIG BAND:
Udførlige køreplaner, lange mailkorrespondance, masser af referater fra møder og telefonopringninger, how to do - informationer,
alt - udsolgt, ekstra stole og meget, meget mere…
Ja, det var et kæmpe arrangement med en masse forberedelse.
Og det var det hele værd.

Og vi prøvede noget helt nyt, i hvert fald i min tid i Jazzklubben,
nemlig et totalt udsolgt arrangement. Det var virkeligt herligt at
prøve.
Jeg mindes, hvordan folk fra nær og fjern ringede i de sidste uger
op til arrangementet for at se om de kunne skaffe sig nogle billetter. Jeg mindes også hvordan jeg, men beklagelse i stemmen,
måtte meddele dem, at der ikke var flere billetter at erhverve sig.
Det var ikke fedt. Jeg mindes dog at det alligevel lykkes at skaffe
billetter på mirakuløs vis, så jeg kunne ringe tilbage og med jubel
i stemmen overrække den gode nyhed! Det var fedt.
Det var et dejligt arrangement. Dygtige musikere, masser af glade
mennesker og en forrygende euforisk stemning.
Jeg vil gerne takke ØP for et yderst vellykket samarbejde. Der
var styr på det hele vejen rundt. Vi havde alle gjort et solidt forarbejde og det profiterede vi på.
Jeg vil også takke Brugsen i Rudkøbing for at levere dejlig mad
til arrangementet samt at have godt styr på levering og aftaler.
Næstsidst vil jeg runde af med (for jeg slutter med et citat) af
sende en ordentlig portion skriftlig kærlighed ud til bestyrelsen i
Langelands Jazzklub. En bedre bestyrelse kunne man ikke ønske
sig. Anarkistisk, tosset, vild, kompetent og kærlig!!!
Søren Kierkegaard sagde “at hvis man gifter sig med tidsånden,
bliver man hurtig enkemand”.
Udfra dette må det betyde, at Langelands Jazzklub altid vil være
en tro følgesvend for vi forandrer os konstant og det må være
det eneste konstante.
Mikkel Oldenburg
Bestyrelsesformand, Langelands Jazzklub

DR Big Band
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Farvel og tak

Langelands Jazzklub har eksisteret i 49 år og når man har levet næsten et halvt århundrede, så har man både sagt velkommen og farvel.
For nyligt måtte vi i Jazzklubben desværre sige farvel til en af
vores helt store personligheder. Anders (Hollstadt) var næstformand i Langelands Jazzklub, han var klar i spyttet, varm og lun.
Anders var altid venlig. Han dukkede trofast op til bestyrelsesmøderne og var altid klar med en god røver, et fast håndtryk og
stort smil på læben.
Anders var altid den, der, til vores arrangementer, stod i døren
og bød velkommen. Anders han kendte nemlig alle og dem han
ikke kendte, dem lærte han at kende.
Anders bærer et stort ansvar for at Jazzklubben har en god fortælling hos især de kunstnere, der har besøgt klubben. Anders
han var nemlig god til at få folk til at føle sig godt tilpas. Han snakkede, fortalte, spurgte ind og var nysgerrig. Han hjalp til der, hvor
han skulle.
Der er ingen tvivl om, at Anders er savnet både på Langeland, i
verden og især i Jazzklubben. Vi har mistet en næstformand, en
god ven og en loyal støtte. Anders var et godt menneske, som vi
har mange gode fortællinger om. Dem vil vi holde fast i både til
vores møder og arrangementer.
Vi vil fortsætte med at udleve hans evige gåpåmod og optimisme.
Vi vil huske ham, som den han var og vide, at han altid er med
stående i døren og byde velkommen.
Mikkel Oldenborg
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