










31. MAJ 

Jazzklub savner flygel 

Hvert ar ma jazz Esbjerg takke nej til 

fire-fern koncerter, fordi der ikke er 

rad til at leje instrumentet. 

AFANNELENE VESTERGAARD 

Hvis Multihus Tobaksfabrikken havde et kon-

certflyge), kunne Jazz Esbjerg praesentere et 

flottere program og fa et bredere publikum i 

talc Hvert ar ma jazzklubben afvise fire-fern 

koncerter udelukkende, fordi der ikke er rad 

til at bruge ca. 10.000 kroner pa at leje et. 

Del kom frem pa generalforsamlmgen, der 

mundede ud i et brag af en koncert med Vest-

jysk Musikkonservatoriums big band under le-

delse af Butch Lacy. 

- Nteppe nogen anden jazzklub liar sa bredl 

et samarbejde med sin egen by, koustaterede 

formandcn for Jazz Esbjerg, Ole Kirkegaard, i 

sin beretning. Med en stor underskudsgaranti 

fra Esbjerg By racks undervisnings- og kultur-

udvalg for 1997 kan han love, at engagemen-

tet ikke falder. 

- Profiler! kommer til at besta af flere gen-

rerijazzen, ogdet nyeStatensMusikrad log 

ger vsgt pa det levende i musikken, et bredt 

repertoire og en progressiv linje. 

Takket vasre ekstra tikonomisk stotte liar . 

Jazz Esbjerg lobende kunnet udvide sit kon-

certprogram, som der nu gar ry af, og vi er 

glade for ogsa at have tie unges bevagenlied, 

fortalte Ole Kirkegaard. 

Han blev genvalgt sammen med den ovrige 

bestyrelse, hvis naBstformand er Nicolas 

Kock. Kraen Petersen er kasserer, Jorgen 

Drage Rasmussen sekretzer og Carsten Dalil 

menigt medlem. 

Det er sjeeldent kedeligt, n&r Jens Jorgen Thorsen er 

maler til fordel for Multihuset. 

byen, og det er han i morgen, hvor han 

(Arkivfoto: Vrsa Jorgensen] 

Thorsen vil male byen rod 

Kunstens dag i midtby-

en med lokale og uden-

bys kunstnere. 

AF KAREN SLOTH 

Man kan mene om hans vasr-

ker, hvad man vil, men kede 

ligt er det aldrig, nar kunstne-

ren Jens Jorgen Thorsen fol 

der sig ud. Det gor han i mor 

gen mellem kl. 11 og 14, hvor 

han maler et ka?mpebillede i 

gagaden ved Intersport. 

- Billedet far et format pa 

to gange trc meter, og menin-

gen er, at det skal sksnkes til 

Muliihus Tobaksfabrikken, 

hvor det skal hsenge i fo-

yeren, nar Multihuset far sit 

galleri. Derfor skal vi ogsa li-

ge en tur ned i huset, sa han 

kan se, hvor billedet far sin 

plads, oplyser marketingchef 

Birte Bruun fra Kongensga-

deforeningen. 

Jens Jorgen Thorsens be-

sog er kun et af Here initia 

tive r pa den kunstneriske 

front, der er lagt op til pS den 

lange lordag. Kongensgadefo-

reningen liar sammen med en 

Rruppe under bymidteprojek-

tet arrangeret et storre pro 

gram, sa der bliver nok at se 

pa igaden. Fra kl. 10-16 kan 

man finde karikaturtegneren 

Allan Buch foran Arbejdernes 

Lantlsbank, og de, der tar, 

kan fa tegnet deres karikatur 

kvit og frit. Han er nemlig by-

ret af Kongcnsgadeforenin-

gen. 

I samme tidsrum er - som 

tidligere omtalt - den lokale 

kunstner Johnny Vilslev i 

gang med en skulpturdag pa 

Torvet. Her kan byens borge 

re udfolde deres kunstneriske 

evner og skabe skulpturer i 

gasbeton. Der er premier til 

de tre flotteste, og alle skulp-

turer vil blive udstillet i nogle 

af gagadens banker i den ef-

terfolgende uge. 

So ropti mi sterne har bog-

udsalg i Kongensgade ved 

Vestjysk Bank og sender 

overskuddet til et aids-pro-

jekt i Thailand. 

Kongensgadcforeningens 

mascot, kongebjornen Ma-

konga, er pa gaden med lorn-

merne fulde af karameller til 

bornene fra kl. 11-11.30. 

- Bjornen er blevet et vir-

keligt hit. Bornene sporger 

efter den, siger Birte Bruun. 

Desuden er der som saed-

vanlig fiskebod ved Sydbank 

og kra^mmermarked pa Tor-

vet. 





JAZZ esbjerg 
under stiftelss 

Esbjerg aktive JAZZforening 

vi Ole Kirkegaard 

Kvaglundparken 2. v--s 

OK C \ 

Ti! 

Torsdag, den 12. marts 1992 

JydskeVestkysten 

Jazzklub er pa 

vej i Esbjerg 

Stiftende gene-

ralforsamling 

for Jazz esbjerg 

6. maj. 

AF 

HANS JOHN KRISTENSEN 

Der har flere gange vseret ti!-

lob til at stifte en jazz-klub i 

Esbjerg - af flore forskellige 

parter. Men nu ser det ud til, 

at der kommer realiteter bag. 

En kreds af jazz-entusia-

ster med betegnelsen Esbjerg 

aktive JAZZforening arbejder 

med planer om at stifte Jazz 

esbjerg med hjemsted i Akti-

vitetshuset i Gasva;rksgade. 

En af initiativtagerne, Ole 

Kirkegaard, oplyser, at de 

sigter pa at favne bredt. Med 

musik, film, foredrag med 

kendte malere, der bruger 

jazzmusikken samt rejser til 

store koncerter. 

Jazz esbjerg er sa langt 

med forberedelserne, at der 

holdes stiftende generalfor-

samling onsdag den 6. maj. 

Det sker i Aktivitetshuset, 

og efter generalforsamlingen 

er der jazz-musik ved Nikolaj 

Benzons trio, som alle er 

medlemmer af Ditnmarks Ra 

dios Big Band, som for nylig 

var tre dage i Esbjerg, hvor 

der blev skabt kontakt til es-

bjergenserne. 
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Et godt trut^til Esbjerg 
Vil starte forening for jazz 

■ Ole Kirkegaard kan 

godt huske den ferste 

store jazz-koncert, han var 

til dengang i 1950. Det var 

Duke Ellington, der stod 

pa podiet, og lige siden har 

hjertet banket i takt med 

musikken fra USA. 

Den musik lever stadig-

vaek i bedste velgaende, og 

der skal mere af den her 

til byen, mener Ole Kirke 

gaard. Han har derfor ta-

get kontakt til folk med 

interesse for jazz, og ons-

dag den 6. maj er der stif-

tende Reneralforsamling i 

det, der forelobig hedder 

JAZZ Esbjerg. 

Under arbejdet med at 

stifte foreningen har Ole 

Kirkegaard faet hjrelp af 
Det Danske Jazzcenter, 

Den rytmiske Konsulent-

tjeneste og Arne Emil Gej-

sing fra Aktivitetshuset i 

Esbjerg. Sa det er et seri-

est initiativ, der her er ta-

get. 

Ole Kirkegaard sysler 

blandt andet med planer 

om at arrangere ture til 

jazzfestivaller i andre dan 

ske byer som for eksempel 

Odense, Arhus og Holste-
bro. Film med jazz som 

det bserende indhold og fo-

redrag om musikkens be-

tydning for f.eks billed-

kunstnere. 

Endvidere skal der ska-

bes kontakt til de store 

danske jazz-navne, der 

gerne skulle motiveres til 

at komme noget oftere til 

byen. 

Efter den stiftende ge-

neralfofsamling er der 

koncert med Nikolaj Bent-
zon Trio, der er blevet 
prisbelonnet bade her-

hjemme og i udlandet. 

■Af Kim Westphal 

DFoto: Tonny Serensen 

D Ole Kirkegaard vil gerne i kontakt med jazz-interesse-

rede esbjergensere. Det kan ske pa tlf. 75 13 40 00. 

iifPfJ*l!lff! 
IK Mi 

Will" 













JAZZ esbjerg 
under stiltelae 

Esbjerg aktive JAZZforening 

vf Olo Kirkegaaid 

Kvaglundparken Z, ?-4 

DK 6705 Esbjerg 0 

Til. 75 14 30 00 
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Esbjerg atter jazz-by 

Stiftende generalfor-

samling i Jazz esbjerg 

den 6. maj. 

AF 

HANSJ0RN KRISTENSEN 

Esbjerg skal igen vasre en jazz-by. 

Onstiag den 6. maj er der i Akti-

vitetshuset i Gasvzerksgade stif-

tende generalforsamling i Esbjerg 

aktive Jazzmusikforening, popu-

lasrt kaldet Jazz esbjerg. 

Initiativtageren er Ole Kirke-

gaard, og han har faet konsulent-

hj;elp og ststte til arbejdet af Det 

Danske Jazzcenter, Arnvid Meyer, 

Ronnede, Den Rytmiske Konsu-

lenttjeneste, Den Danske Jaz-

zkreds og Aktivitetshusets leder, 

Arne Emil Gejsing. 

I forbindelse med generalfor-

samlingen er der jazz-koncert med 

Nikolaj Bentzon Trio. 

Foreningen satser pa et dusin ar-

rangementer arligt, i en blanding af 

moderne og fusions-jazz, men ogsa 

med en smule traditionel jazz. 

- Foreningens formal bliver at 

styrke og oge interessen for jazz-

nuisikken her i byen. Vi vil forsoge 

at fa bade unge og mere modne 

mennesker til igen at blive medlem 

af en jazzklub, fortadler Ole Kirke-

gaard. 

Inspirator 

Foreningen skal ogsa virke inspire-

rende for de eksisterende spilleste-

der, musikkonservatoriet, musikbi-

blioleket, skolerne og kirkerne -

og i det hele taget alle de steder, 

hvnr jazzmusikken lever.. 

Jazz esbjerg skal gore aktivi-

teterne tilgjengelige og attraktive 

for det bredest mulige publikum 

gennem relevante infonnationer til 

offentligheden. Desuden skal for 

eningen arbejde for fremme af det 

kulturelle samarbejde lokalt, pa 

landsplan samt international!. 

Jazz esbjerg vil vjere et gode for 

savel byens gaester, handel, er-

hverv og venskabsbyer. Vi vil prte-

sentere nogle friske aktuelle pro 

grammer med jazz-musik, -fore-

drag, -film og -ture til jazz-festiva-

ler og andre store jazz-begivenhe-

der. - Indtil begivenhederne en-

gang kommer til Esbjerg. Nar Mu-

sikhuset star fserdig i Byparken og 

Aktivitetshuset er udvidet. 

Ole Kirkegaard fortasller, at den 

kommende forening har steerke 

kort pa handen, endnu inden for 

eningen er en realitet. Ole Kirke 

gaard har personiige kontakter til 

en lang raskke jazz-musikere, og 

han venter en fast skare pa om-

kring et pai hundrede medlemmer. 

For en snes ar siden var der fle-

re jazzklubber i Esbjerg. Bl.a. hav-

de en klub fast tilholdssted i re 

staurant Parkeston, i en forlcengst 

nedrevet trasbygning pa havnen. 

I dag er der stadig jazzkiubber i 

byer som Randers, Arhus, Viborg, 
Niva, Sollerod, Aabenraa og Nod-

debo. 
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EsbjergUgeavis 
Rytmetempel 

Multibus Tobaksfabrikken abner i dag 

■ Let's Rock! 

Lad os mi fa uverstaet 

de fine taler. De velmente 
nrd, off den gcnaidige klflp-
pen hinanden pa ryggen ng 
onsken Li] lykke. 

•leg mener, hvom kan 
twirite til officielle taler?.. 

DetVr i dag, det sker. 
Del skal'jn til, talome alt-

sa. Det ur n^esom at blive 
konfirmurct. frbter for de 
fleste ikke prsestt*w vel-

mcnLe ord i kirken, der 

traekker, heller ikke fami-

lie-overhovedets velmente 
fremheevan af pinlige op-
trin fra forgangen tid. 

Dat er ejovere at st& i 

kokkenet og drikke sjatter, 
fian.se licit med yndihigs-

tanten og iovrigt fa gang i 

noget fis og balladu. Sadati 

aogenlunde har underteg-
neric det med den ollicielle 

abning i dag. 

□ Musikerne er Mar til at indtage Multihus Tobaksfabrikken. Her er det tre af med-
lemmerne af jazs-gntppen, Four Brothers, tu. Dereftcr Rock Finn og Tommy Hansen, 
gamie 60'er rack-musikere i midten, og endelig to af medhmmcrnc af metal-rockgrup-
pen Iiwocator, der er parat til at indtage rytmetemplet. 

Men det skal jo til. For 

Ksbjerg har Virkelig nogtE, 

at markere. Et fire 5r gam 

melt ide-projekt er blevet 

realiseret Og det skal fej-

res. 

Og sa skal ofilcielle ta 

ler naturligvis med. For 

der er nogel at I'ejre. 

Lydanlaegget 

i sigte 

Det bliver Britta Madsenf 

der erklmrer huset for offi-

cielt Sbnet. 

Him har vteret kaptajn 

p^ del gDdp skib, Under-

visniagi- oj; Kulturudval-

get, der har haft en sling-

rende sejlads det sidste 

&r& tid, I at fald t denne 

■;i-. I'Hr.-i havde tnand-

skabet, d.v,s. embeds-

maendDne, tier stad for det 
rent praktiake, ikke Isst 

so-kortet tilstreekkelig 

godt 
Man havde i al fald 

overset, at der var pl&ceret 

et jiar sojler uraotiverct og 

gnnske upraktisk midt pa 

scenen. De blev dog fjer-

net 

Senere fandt man ud aff 

at der var blevet afsat alt 

for fa penge til lyd- og 

lysnanlreg, 500.000 lod be-

iobet pa. Der var brug for 
mere end det dobbelte. 

Mindst. S., L-n rydnings-

bad blev sat i seen, og der 
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