
 

 

 

Musiksæsonen åbnet med manér. 
Af Ove Eriksen  

"Please Don't Talk About Me When I'm Gone" var orkestrets ydmyge udgangsbøn 

ved lørdagens koncert med Amanda Jazzband i Munkebo Kulturhus. 

Men det fromme ønske bliver 
mere end svært at imødekomme, 

for der er nok at tale om efter en 
helt igennem underholdende ef-
termiddag i selskab jazz af den 

glade slags. 

I løbet af de foregående 2 timer 

(incl. en mindre pause) havde 
Amanda-drengene ført os igen-
nem en lang række klassikere.  

Sætlisten omfattede således bl.a.: 
"The Sheik Of Araby", "Just A 

Gigolo", "Careless Love", "I Can't 
Give You Anything But Love", 

"Lady Be Good", "Indiana", "Slowboat To China" og "Down By The Riverside". Der 

blev desuden plads til en fællessang i hver afdeling, henholdsvis "Nyboders pris" 
og "Du er min øjesten". 

Det var meget tydeligt, at orkestret elsker at spille den traditionelle jazz, og pub-

likum i Munkebo havde heldigvis kvitteret ved at møde talstærkt frem, ja, der 
var vel nærmest swingende (undskyld) fuldt hus. 

Hver for sig er de 6 medlemmer af orkestret rigtig dygtige på deres instrument, 
men især klarinetten, der blev spillet af Henrik Wakefield, gjorde indtryk. 

De to forgrundsfigurer, Knud Hansen (trompet) og Poul Kjelberg (sax), er samti-

dig gruppens spasmagere, selvom de var lidt hæmmet af, at koncerten blev op-
taget af lokal-tv. Som Knud sagde bagefter, så plejer de at hoppe noget mere 
rundt, men han havde prøvet at se sig selv på tv, så det afstod han fra denne 

gang. 

En publikummer ville vide, hvorfor klarinettisten ikke havde et nodestativ: "Er 

det fordi, han er den eneste af jer, der kan melodien udenad", hvortil Knud rapt 
svarede: "Der er ingen af os, der kan læse noder, men det ser meget godt ud, når 
der står et nodestativ." 

Mod afslutningen kaldte publikum på "overdans", men det blev kun til et enkelt 
ekstranummer, som meget passende var "We'll Meet Again" - det tror jeg nok, vi 

gør! 

 

Munkebo Kulturhus 

Musikgruppen Oasen 

21. september 2013  



Næste arrangement i Oasens sæsonprogram finder sted, lørdag 16. november kl. 
14 til 16, hvor The Skidtfiskers fylder salen. 

 


