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Den amerikanske tenonaxofonist Benny Golson gaitede D« Studerendes Hid i aftes. Og d* unge nod mesterenjselikab! 

Unges jazz-dramme blev opfyldt 
(Foto: Yrsa Jergensen) 

ANMELDELSE " 

Studerende fra musikkonser-
vatoriet provede kraefteme af 
ved en koncert med den ame 

rikanske tenorsaxofonist i De 
StuderendesHusi aftes. 

AF 

HANSJORN KR1STENSEN 
ilf. 7912 4628 

Scurferende pi V<»i;ysk Musikkonser-
vatorium Jur i den sids(c mined slu-

derel jaa-kompositioner. sa de dram-
le oui Benny Golson om ratlen 
Og I jj sidsi file de ham ogsa al se i 

levendelive. 

De sidste par dage har den ameri 
kanske jazimuiikcr medvirket ved en 
work-shop pa konservalorict, og del 
tide kulminerede med en koncert i De 
Sluderendes Hits i Finsensgade i af 
tes. Med komervatoriet og Jau Es-
bjerg scm arranger. 

Normalt er alle andre dodelige end 
lige nelop studerende foment adgang 
lit sledet. men i gar benytlede en del 
personer. der (orlamgst havde passe-

ret studietiden, lejligheden til at (a el 
friskt muaikalsk pust (ra den ameri 
kanske eslkyst. 

Sparringpartner 
Tenorsaxofonuien Benny Golson fyl-
der 68 ar i morgen. Men nun ma tige, 
at han har haft et helt liv til at Isre 

kunsten. Han begyndle nemlig at spil-
le tenonax. da han var 14 hjeinme i 
Philadelphia. 

Benny Golson har spillet med flere 
gnipper af studerende fra konservato-
rict under work-shoppen, og han er 
blevet sa begejstret for model, at han 
agerede >sparringpartiiera for adakil-
Iige sammenaxtninger ved koncerten 
i aftes. Alt, hvad der blev spillet, var 
af Benny Golson himself. 
Han lagde ud i selskab med Martin 

Schack (Waver), Jakob Lauridsen 
(bas) og Henning Sartor (trommer). 
Benny Golson er pivirket a/bade 

Chuck Berry og Mn Cbllrane, og 
spiller bade med en kirakterislisk 
blod lone og en hidsig, utalmodig fra-
senng. 

Den blode og hjertelige tone, hvor 

Golson nsrmest kaler for sit instru 
ment, var fremherskende i de forste 

- numre. F.eks. i uDomingoa - »Sondag« 
pa spansk - fra bans tredje album. 

Nod mesterens selskab 
-leghomesikkert ikke finde pa no-
get bedre navn pa det tidspunkt, (or-
laite en veloplagt Benny Golson. in-
denhanspiUedevidere. 
De unge, lovende talenter fra kon-

*avaumet ned tydeUgt mesterens 

igennem. 




