
Jazz

Sarah Elgeti fra Holbæk er
cd-klar med sin kvintet og gode
venners hjælp.

AF OLE BRANDT

En melodi hedder »Ringe i
vand«, en anden »Out In The
Fields«, en tredje »Trying To For-
get«.
I cd’ens booklet er der et tema-

billede til hver af dem, som man
kan kigge på, mens man lytter.
- Det var min egen idé. Jeg tæn-

ker meget i billeder, når jeg kom-
ponerer, og på den måde lader jeg
lytteren kigge ind i mit hoved og
på, hvad jeg tænkte på, da jeg
skrev melodien, siger Sarah El-
geti.
Cd’en »Into the Open« udkom-

mer officielt 28. februar. Det er
den tyskfødte holbækker Sarah
Elgetis pladedebut i spidsen for
sin tre år gamle kvintet - med gæ-
stesolister. Selvom det er Sarah
Elgetis nænsomt stylede kontra-
fej, der pryder omslaget, er ka-
pelmesteren meget hurtigt til at
slå fast, at cd’en er resultatet af
mange menneskers indsats. Den
er holdarbejde.

Aktiv på
jazzscenen
- Jeg har skrevet musik i mange

år - faktisk siden jeg gik på Star-
reklinte Efterskole, fortæller Sa-
rah Elgeti, der er født og opvok-
set i Rostock og som 16-årig og ad
omveje i de turbulente år efter
Murens fald kom til Nord-
vestsjælland for at forfølge sin
voksende musikpassion. Siden er
hun blevet en meget aktiv saxofo-
nist med mere på musikscenen i
Holbæk, har uddannet sig på det
konservatorieforberedende Musi-
kalsk Grundkursus (MGK), og
hun underviser på flere af egnens
musikskoler. I 2008 blev hun be-
lønnet med Holbæks lokale jazz-
pris.
- Holbæk er det sted, jeg har

boet længst. Jeg var stadig lidt
barn, da jeg kom til efterskolen,
men jeg har mødt så mange søde

menne-
sker her,
som har
taget godt
imod mig
og har
støttet mig
på så mange må-
der. Det er jeg dybt
taknemmelig for.
- I to år har jeg tænkt på at

lave en plade, og folk har spurgt
ude på jobbene: Hvornår kommer
der en cd? Men der er jo en fryg-
telig masse ting, man skal tage
stilling til. Praktiske ting. Og der
er også tvivlen: Er jeg nu god
nok? På det punkt har jeg nok
spændt lidt ben for mig selv.
- Men alle veje fører jo til Rom,

og hvis man har noget på hjerte,
så skal man nok nå det, også
selvom man ikke bor i København
og hænger ud med de rigtige, si-
ger Sarah Elgeti.

Mange ideer
og færre albuer
Og da det endelig skulle være,

skulle det være sammen med den
tre år gamle kvintet med to man-
geårige venner og samarbejds-
partnere: Saxofonisten Marianne
Markmann-Eriksen, som Sarah
Elgeti mødte, da hun var involve-
ret i noget spil, som hun siger, på
det klassiske musikkonservato-
rium i København, og guitaristen
Christian Bluhme Hansen, en
gammel MGK-kollega fra Hol-
bæk, som Sarah Elgeti har spillet
meget sammen med i blandt an-
det duosammenhæng.
- Marianne har motiveret mig,

og både hun og Christian har
skubbet på. Man kan jo sige, at
jeg har mange ideer som kunst-
ner men færre albuer.
Undervejs opstod ideen om gæ-

stemusikere. Og de blev også og
ikke ganske utypisk, i hvert fald
to af dem, hentet fra den nære
omgangskreds.
- Mikkel Uhrenholdt har jeg

kendt, lige siden jeg gik på efter-
skolen - Magnus Poulsen næsten
lige så længe.
Pianisten Ben Besiakov kendte

hun også lidt i forvejen.

Tak til
vennerne
Torsdag var der indbudt til re-

leasekoncert på bogcaféen og
spillestedet Jazzcup i København
med efterfølgende komsammen

for alle dem, der på den ene eller
den anden måde har været invol-
veret i pladen.
- Vi har været sammen om det

her projekt. Jeg kan godt lide, at
der er personlige bånd mellem
mennesker, så det ikke bare er
business det hele. Det er måske
mit gamle socialistgen, der titter
frem, smiler Sarah Elgeti.
Men til syvende og sidst er det

hende, der nu skal vejes og måles.
Der skal et ansigt på. Det er gam-
mel tradition, selvom jazz i den
grad er en kollektiv musikform,
og det er Sarah Elgeti, der har
skrevet alle numre, og som har

satset på alle måder.
Også økonomisk, så
buen på det punkt
er hårdt spændt
men med et
klart mål: Det
skulle være
topprofessio-

nelt. Musikken er indspillet i et
professionelt studie, der er ikke
sparet på booklet og øvrige ud-
styr, og med gode venners hjælp
(igen, igen) er der drejet en video
over nummeret »Trying To For-
get«, som bliver lagt ud på You-
Tube.
- Skal det være, så lad det være,

siger Sarah Elgeti.
obr@nordvest.dk
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- Lyrisk ekspressiv, nordisk
men med udbrud af det på-
gående og ekspressive.
Sådan beskriver Sarah

Elgeti musikken på »Into
the Open«.
- Alt, hvad du har hørt,

svinger jo med i den musik,
du laver. Jeg kan godt li’
det hengivne og det vilde
hos John Coltrane, og hans
dedikation til musikken.
Han giver alt, og det er det
vigtigste. Men jeg er jo
også vokset op med elektro-
nisk musik og med hiphop
og med singer/songwritere
som Joni Mitchell og Cat
Stevens. Det er svært at
sige, at jeg er inspireret af
den og den. Det stikker
mod øst og mod vest.

Coltrane og hiphop

Cd’en »Into the Open« er indspillet i Millfactory Studios i
København i april sidste år og udgivet på Your Favorite Jazz
(en del af Your Favorite Records, som er grundlagt af piani-
sten Lars Winther).
Sarah Elgeti Quiltet består af Sarah Elgeti (tenor- og so-

pransaxofon, fløjte, percussion), Marianne Markmann-Erik-
sen (alt- og barytonsaxofon), Christian Bluhme Hansen (gui-
tar, percussion), Jens Kristian Andersen (bas) og Thomas
Præstegaard (trommer, percussion).
Gæstemusikere: Ben Besiakov (piano, rhodes) på tre

numre, Mikkel Uhrenholdt (altsax) på to numre og Magnus
Poulsen (altsax) på et enkelt nummer.
Foruden i Danmark udgives cd’en i Tyskland og i Japan,

hvor der er en stor interesse for nordisk jazz.

Sarah Elgeti Quintet
Sarah Elgetis flid og ihærdighed er legendariask i Holbæks
jazzcirkler.
En tid havde hun et vinduesløst øvelokale i kælderen under

byens gamle kaserne, hvor hun øvede i sene nattetimer. »Min
lille u-båd« kalder hun det.
Engang var saxofonmakkeren Marianne Markmann-Eriksen

med nede i lokalet. Hun blev hurtigt fanget ind af den
almindelige uhyggestemning. De mange lyde, der vokser frem
af sig selv i gamle, øde bygninger om natten.
- Hvor tør du spille alene her? spurgte hun. Så begyndte jeg

også at blive lidt bange. Jeg har klaret mig ved at spille så højt,
at jeg ikke kunne høre lydene, fortæller Sarah Elgeti.
Nummeret »Night Moves« på debut-cd’en er inspireret af de

mange ensomme øvetimer under kasernen.

Natlige bevægelser

Musik med
billeder

Pigen med paraplyen eller
»Singin’ In the Rain«.
Sådan illustrerer
Sarah Elgeti melodien
»Ringe i vand« fra debut-cd’en.

Sarah Elgeti Quintet hol-
der den nye cd over dåben
ved en koncert fredag 25.
februar kl. 16 på Holbæk
Bibliotek. Der er fri entré.
Pladen bliver også præ-

senteret i Roskilde Damp-
radio 22. og 28. februar og i
Radio Jazz, som uden for
København kan høres på
netradio, 28. februar.

Præsentation på
Holbæk Bibliotek


