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FAKTA
Gemytligt och
genomtrevligt är två ord som kommer över en efter ett besök på
Luleå storbands höstkonsert. Under två timmar är det som om man
förflyttas sisådär en femtio år tillbaka i tiden. Dessa till stor del
amatörmusiker och gästande sångsolister lägger verkligen ned sin
själ i kvällens program och detta är ett skolboksexempel på
underhållning i ordets rätta bemärkelser.

MUSIK

Här är alla solon lika välspelade som välavvägda. Sångsolisterna ,
Åke Selinder och Jan Söderberg framför två jazzörhängen vardera
på det mest charmerande sätt. Men det är Amanda Lindgren
Clarin, trumpetare i bandet som är kvällens stora sångerska.
Hennes trumpet, och vokala solo i Bye Bye Blackbird vill man höra
mer utav. Synd att hon bara får göra en låt.
http://nsd.se/inc/print/default.aspx?name=Skriv+ut&articleid=8889714
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Bland bandets övriga musiker skall Ragnar Lindgren bakom
tangenterna framhållas. Hans Basieinspirerade pianospel tillför
bandet mycket välbehövlig energi.
För 30 år sedan i Piteå repeterade Walter Brolund Luleå storband.
Nu är han tillbaka som orkesterchef för Norrbotten big band, men
passar samtidigt på att spela trombon här. Vilket gläder oss inte
minst då han tagit med sig ett läckert arr på Frank Fosters Shiny
Stockings där bandet låter som bäst.
Det är en ren fröjd att få se dessa musiker hänge sig åt den musik
de älskar. Ja all utom tenorsaxofonisten Jan Lundberg som anser
att all musik skriven efter 1945 är för modern. Ibland är det skönt
med en rejäl näve nostalgi som motvikt till alla arrangörer och
kompositörer som ständigt skall ligga i framkant och tämja på de
musikaliska gränserna till max.
Magnus Plumpu leder skickligt bandet i ett gäng tvättäkta klassiker
framförda på klassiskt vis. Precis som det skall vara alltså.
När Jan och Birgitta tar emot välförtjänta applåder för extranumret
They can’t take that away from me lämnas lilla salen fortsatt i en
skönt gungande och värmande nostalgibubbla som fortfarande
omsveper en när detta skrivs över en och en halv timme senare.
Tala om toppenunderhållning!
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