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The Fool. Trio Zoom/Lore Lixenberg (sanger 
og iscenesætter). Takkelloftet til 30. april
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E n lang, lang næse har hun – guitari-
sten og mezzosopranen Lore Lixen-
berg – når hun midt på scenen om-

givet af Trio Zoom reciterer sin lange, lan-
ge tekst. Stemmen er forvrænget i en
spagfærdig fortælling om skam så tung,
at den unægtelig ligner det sorteste selv-
had. »Her sidder man. Som en dreng, der

har skidt i bukserne«,
lyder det. Saxofonisten,
der har siddet med ryg-
gen til under hele den
knugende recitation,
vender sig pludselig
mod publikum og skri-
ger smerten ud gen-

nem sit instrument. Som en øresønderri-
vende, magtesløs konklusion. 

Stykket ’Shame’ er skrevet af danske
Niels Rønsholt om komponistens skam
over at bruge sit liv på at skabe noget så
ubrugeligt som musik, og det står som
det stærkeste indslag i Trio Zooms såkald-
te avantgardekabaret, der gæstespiller på
Takkelloftet de kommende dage. Sam-
men med britiske Lixenberg, der har væ-
ret involveret i rigtig mange sceniske pro-
jekter med moderne musik de sidste 20
år, har de tre kompetente musikere for-
søgt at sætte nyere, ret forskellige kompo-
sitioner sammen under et enkelt tema
om narren – eller idioten, om man vil.
Med en ambition om at være morsom,
som desværre kun indfries i glimt. 

’The Fool’ er altså en hybrid mellem en
teaterforestilling og en koncert, men en
teaterkoncert er det nok ikke. Det er rigtig
kompliceret musik, og derfor er de med-
virkende i langt de fleste minutter bun-
det til nodestativerne med blikket stift
rettet mod at få synkoperede rytmer til at

være skæve på den rigtige måde. Så man
mærker sjældent den dramatiske idé ræk-
ke ud over musikken.

RØNSHOLTS SKAMFULDE selvhad efter
pausen kan sagtens bære igennem uden
sceniske ideer, og det gælder også afte-

nens afsluttende værk, ’The Anger De-
mon’, af britiske Richard Thomas. Her er
Lixenberg i sit rette element som en san-
ger, der kan fylde hele scenen som absurd
harcelerende internethader, der kan per-
sonificere alt det grimme, der kommer
frem i mennesket på sociale medier. Og

synge ’fuck’ på sindssygt mange forskelli-
ge måder. Problemet i første halvleg er, at
det ikke er særlig sjovt, og at det er meget
svært at forstå, hvad der foregår. Og hvad
musikken har med emnet at gøre i øvrigt.
Først er de fire medvirkende – plus nogle
statister – klædt i middelalderligt hoftøj –
måske som narren? – sidst har de hvide
natskjorter på. Og indimellem forsøger

de sig med crazy-
komik som små
film eller på sce-
nen. Komikken er
dog til at overse.
Der bliver badet i
havet, klædt om på
et for lille areal og
stegt pølser til ud-
deling. Men kulsor-
te sketcher er en
utrolig svær genre,
som bliver virkelig
anstrengende, når
de ikke fungerer.

Man kommer hurtigt til at savne en in-
struktørs eksterne blik til at skabe en
stringent dramaturgi, der kan fastholde
interessen. 

Måske er det musikkens skyld? Værker-
ne af tyske Helmut Oehring og britiske
Rolf Hind er ret monotone og temmelig
insisterende, uden man helt forstår hvor-
for. Bortset fra et fint lille asiatisk inspire-
ret stykke med luftig strengeklang og
orangefarvede omgivelser var der toner
nok til flere aftener i tæt linjeføring. Im-
ponerende nok udført af musikerne, men
det var ikke meningsfuldt i en teatersam-
menhæng. Og når man ikke er med på ho-
vedsagen, er det slet og ret umuligt at sy-
nes godt om de endnu mere uforståelige
småsekvenser, der kiles ind.

Hvis man skal forstå ’The Fool’ som en
teaterkoncert, og ikke bare en koncert
med ny kompositionsmusik i lidt uvante
omgivelser, bliver musikerne nødt til at
frigøre sig fra nodestativerne og løfte
blikket mod publikum. 
henrik.friis@pol.dk 

teater

Avantgardekabareten 
’The Fool’ på Operaens 
anneksscene fungerer
kun i glimt.

Musikkens idioti

MANGLENDE NÆRVÆR.
I pr-materialet (billedet) er der masse 
af øjenkontakt, men på scenen mangler 
de medvirkende at frigøre sig fra node-
stativerne. Pr-foto: Karoline Lieberkind

HENRIK FRIIS

Kulsorte 
sketcher er 
en utrolig svær
genre, som 
bliver virkelig
anstrengende,
når de ikke 
fungerer

Christina Dahl Quartet. Paradise Jazz. 
Tirsdag
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P aradise Jazz på 1. sal i Huset i Mag-
stræde er ikke noget sjovt lokale,
akustisk set, når så få mennesker

møder op, som det var tilfældet på denne
tirsdags regntunge aften. Lokalet har en
beton- og badeværelsesagtig gengivelse
af lyd, og det måtte man leve med som
den faktor, der slørede en del af den sam-
lede musikalske oplevelse. 

Men der var alligevel stærke musikal-
ske udsagn at hente hos saxofonisten
Christina Dahl og hendes faste kvartet
med den solopladeaktuelle Niclas Knud-
sen, bassisten Jesper Lundgaard og trom-
meslageren Espen Laub von Lillienskjold.

Og aftenen tog nok afsæt i repertoiret
på gruppens fremragende plade ’Life’s
Carousel’ fra 2014, men der var også ad-
skillige overraskelser, som viser, at Chri-
stina Dahl er i stadig udvikling som en
jazzkunstner, ikke lader sig nøje, men
fortsat skaber nye ting, der er af komposi-
torisk høj kvalitet. 

Således var aftenens måske mest incite-
rende nummer den endnu ikke endeligt

navngivne ’Bolde’ (en fin dansk titel, der
ikke bør angliseres!). Dette formede sig –
som flere af aftenens stykker – som en hel
lille musikalsk fortælling med indlagte
kontraster. Boldene hoppede allerede
rundt på trommeskindene med von Lilli-
enskjolds filtkøller i indledningen.

Det frirytmiske tema var som spørgs-
mål og svar mellem sax og guitar i en vel-
formet struktur med bas og trommer. Og
det kom til den smukkeste svævende af-
slutning mellem Dahls følelsesmættede
saxofon og Knudsens slide-spil, diskret
understøttet af rytmegruppen. Det var
melodisk inciterende musik, spillet med
både kant og finesse.

Disse kvaliteter
kom også til ud-
tryk i en række af
aftenens øvrige
numre, og grup-
pen har sin egen
genkendelige lyd,
der gør den til en af
de seneste års mest
personlige danske
jazzgrupper. Med
en stensikker og le-

vende rytmegruppe og med Niclas Knud-
sen som akkompagnerende og solistisk
desperado har Christina Dahl en stærk
combo.

Ikke mindst Knudsen er en vigtig stem-
me og farve i gruppen. Han har udviklet
en personlig teknik, hvor han forener blu-
esmusikkens slide, jazzens frækheder og
rockens knas og kraft – endda også lejlig-
hedsvis tilsat asiatiske og mellemøstlige
krydderier. 

Christina Dahl er en amazone med sa-
xofon. Hun forener i sin tone og i sit spil
det sarte og poetiske med en saftig og eks-
pressiv robusthed i gæld til blandt andre

Eddie Harris og Archie Shepp. I ’Quest for
the True Nightingale’, indspillet på den
tidligere nævnte plade, blev hele registret
forenet i hendes dynamiske frasering.

Med hendes kompositioner arbejder
gruppen med en musik, der bringes ud
langs kanterne af det frie, men altid med
en stærk melodisk sans og en formmæs-
sig livline. Det er en opskrift med en
spændingsladning, der kan køre langt
endnu.
CHRISTIAN MUNCH-HANSEN
christian.m.hansen@pol.dk

jazz

Tenorsaxofonisten
Christina Dahl og hendes
faste gruppe spiller med 
en spændingsladning, 
der er værd at opleve.

Amazone med saxofon

Det var 
melodisk 
inciterende 
musik, spillet
med både kant
og finesse

q BLÅ BOG
q CHRISTINA DAHL 

Dansk tenorsaxofonist. Født 1965.
Uddannet på Rytmekons. i 
København
1988-92.
Har spillet
med flere
bigbands, i
duo med
Carsten Dahl
(som hun har
været gift
med), med
egne grupper
og med kvin-
degruppen Sophisticated Ladies.
Mestrer både mainstream, soul og
freejazz.
Har modtaget bl.a. Ben Webster 
Prisen og Bent Jædig Prisen.
Udgav senest ’Life’s Carousel’
(2014) 
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TESTRUP
Bliv ellevild og stjerneglad på
sommerkurset DANS! 17.-23. juli.
Mød nogle af de bedste under-
visere i Tango, Contemporary
dance, House, Hip Hop, Dancing
Yolates, Gaga mm. 
TESTRUP HØJSKOLE 8629 0355 
www.testrup.dk
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En ensom majestæt 
DOKUMENTAR. Den svenske konge, Carl 16. Gustav, fylder 70 år og dét skal fejres. 

Livet som majestæt har budt på medgang og modgang, men nu fortæller kongen om sine 

udfordringer, glæder og særegne evner til at sige sin uforbeholdne mening. Tag også del i 

festlighederne lørdag d. 30/4 kl. 20.00, når SVT1 sender et sammendrag fra fødselsdagen.

Kongen 70 år 
TORSDAG D. 28/4 KL. 20.00 PÅ SVT1

DANSKE UNDERTEKSTER

NABOLANDSKANALERNE.DK

FACEBOOK.DK/NABOLANDSKANALERNE

FERIENøGLEN

Se det store udvalg i Plus
Du finder det hele på politiken.dk/plus


