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Anmeldelse 

AfKARSTEN S0RENSEN 

Pierre Dorge og New Jungle 
Orchestra, der torsdag aften 

gav koncert pa Multihus To-

baksfabrikken, er internatio-

nalt anerkendt som et af de 

forende orkestre inden for 

genren »worldmusic« - en fu 

sion af inspirationer fra man 

ge kanter, ikke mindst fra den 

sakaldte »3. verdens« musik. 

Fra start kunne man opleve 

10 musikere, hver isasr emi-

nente solister, i et kollektivt 

hele kaste os fra en salmeko-

' ral af Carl Nielsen, gennem 

citater af danske bernesange 
og folkemelodier til savel ver-

dens som musikkens yderste 
graenser. 

Orkestrets navn refererer 

bl.a. til det, der gjorde Duke 

Ellington kendt fra sidst i 
20rne - junglestilen med wah-

wah basuner og klagende 

saxofoner, og New Jungle Or 
chestra vedkender sig fuldt 

ud den jazz-tradition, som det 
selv er et barn af. 

Allerede aftenens andet 

nummer »Fullmcon for a Rhi-

no« fra ensemblets nyeste 
plade, »Music from the Da 

nish Junglew, havde saledes 

umiskendelige Ellington refe-

rencer, og som afslutning pa 

sidste saet skulle vi da heller 

ikke snydes for den aegte vare 
- Ellingtons »The Moochew. 

Ind imellem blev der sa 

prsesenteret et musikalsk 

spektrum, hvor et hvilket 

som heist virkemiddel, tradi-

tionelt eller avantgardistisk, 

kunne indga, og hvor en hvil-
ken som heist stilart, fra ame-
rikansk funk og hillbilly over 

afrikansk highlife og argen-

tinsk tango til moderne Was-

sisk europseisk musik, var en 

naturlig ingrediens. 

Man kunne opleve raben, 
hvisken og messen. Man fik 

den ghanesiske percussionist 
Ayi-Solomons bud pa en elec 

tric boogie i Jesper Zeuthens 
»Hva' Si'r du?«. Man horte ka-

pelmesteren pa konkylie i 

»Russulu Huju«. Og man hor 
te en slow-blues guitar ver 

sion af Handys »St. Louis 

Blues«. 

Man man harte ogsa soli-

stisk arbejde fra saxofonister-
ne Jesper Zeuthen og Morten 

Carlsen med remihiscenser 
fra free-jazzens faedre som 

Ornette Coleman og maske 

isaer Albert Ayler, og man 

horte klaverspil fra Irene Be 

cker, der peger tilbage til Ce 

cil Taylor. 

Man harte orkestrets to 
basunister, Mads Hyhne, og 
den med kort varsel indkaldte 

erstatning for Kenneth Ager-

holm, tyskeren Jorg Huke, i 
en improviseret duet, der stil-

lede overnaturlige krav til ev-
ner i kommunikation. 

Og ikke mindst var der lej-
lighed til at hare den danske 

free-jazz's grand old man, 

John Tchicai, der var indkaldt 

som gaest til denne orkestrets 

»farvel og tak turned efter tre 

ar som Dansk Statsensemble. 

Aftenens repertoire var 
blandet af aeldre numre, en 

del fra den nyeste plade, og i 

hvert fald en enkelt endnu 
ikke publiceret titel, »To Dai 

sy McKee«, dediceret den ny-

ligt afdode freejazzpioner, 

trompetisten Don Cherry og 

nans mor, som nummeret er 

opkaldt efter: Et ostinat i 

14/4 med korsang, hvor Don 

Cherrys navn indgar som »ho-
okline«. 

Koncerten var en oplevelse 

i sin helhed, og det er vanske-

ligt at uddestillere »high-

lightsw: Var det Hugo Ras-

mussens afsluttende lange 

uakkompagnerede bassolo 
med de dertil horende mundt-

Itge kommentarer, der fik 

publikum til at bryde sammen 

af grin og efterfelgende at ap-

plaudere taktfast, eller var 

det Bent Clausens trommeso-
lo i »Russulu huju«, hvor han 

med sit abrupte spil ligeledes 
fik rusket op i en raskke vane-

forestillinger? 

Naevnes kunne maske Ire 

ne Beckers »Pirup« opkaldt 

efter »den egn pa vestkysten, 

nordenfjords«, hvor hun har 

sit ophav: Et blasserarrange-
ment med clusters i naesten 

Gil Evansk stil med Morten 

Carlsen pa den ungarske kla-
rinetlignende taragot og med 

en umiskendelig nordisk tone. 

Kan det blive mere nworld-
musica? 


