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Lumsås

Holbæk-saxofonisten 
Sarah Elgeti har karakter
og personlighed - både
som musiker, kapelmester
og komponist. Det beviste 
hun i Lumsås Kirke, 
hvor hun gav koncert 
med sin jazz-kvintet. 

AF STEFAN ANDREASEN

Der var fuldt fortjent
stående klapsalver fra
det begejstrede publi-
kum, da Holbæk-saxo-
fonisten Sarah Elgeti
fredag gav koncert
med sin kvintet i Lum-
sås Kirke.
Udenfor sendte

vejrguderne stiv ku-
ling ind over land fra
havet - indenfor i kir-

ken blev publikum blæst
omkuld af multitalentet Sa-
rah Elgeti på tenorsaxofon
og tværfløjte og hendes
hold af velspillende musi-
kere, der bød på en afvek-
slende koncert med numre
fra debutalbummet »Into
the Open«.
En veltilberedt blanding

af jazz-bossanova, funk, fu-
sionsjazz, swing, bebop og
ballader.
Sarah Elgeti var beske-

denheden selv, når hun tak-

kede for bifald og indledte
sine jazz-kompositioner.
Hun behøver ikke være så
beskeden. De fleste af hen-
des numre er af særdeles
høj kvalitet og originalitet.
Hun arbejder som en bil-
ledkunstner - udtrykker fø-
lelser og stemninger i mu-
sikken; bruger forskellige
klangfarver, kontrasten
mellem harmoni og dishar-
moni; instrumenter som fi-

gurer i sine kompositioner.
Blandt andet i det smukt
melankolske, gribende
»But I wish I could« - om
mennesker, der glider fra
hinanden uden at kunne
gøre noget.
Her optrådte Sarah El-

geti og Marianne Mark-
mann-Eriksen på henholds-
vis tenor- og alt-saxofon,
som de to personer, der bli-
ver fremmede for hinanden

og tager grædende, blå af-
sked.

Hun er tro mod rødderme
Elgeti formår, når hun er

allerbedst, at gøre musik-
ken dramatisk og følelses-
fuld. Hun er tro mod sine
tenor- og tværfløjte-rødder
- John Coltrane, Eric Dol-
phy, Stan Gets, men er ikke
bleg for inspirations-afstik-
kere til Mingus og Elling-
ton og moderne fusions-mu-
sikere som Pat Metheny og
Mike Stern.
Samspillet i rytmegrup-

pen - Christian Bluhme
Hansen, el-guitar med jazz-
lyd, Morten Ankarfeldt,
kontrabas, og Janus Temp-
leton, trommer - var forry-
gende intenst og kompakt
og ledte tankerne i retning
af guitaristen Pat Methenys
trio med Charlie Haden,
kontrabas, og Jack De
Johnette, trommer.
Marianne Markmann-

Eriksen gav lydbilledet
kant og dybde på alt- og ba-
rytonsaxofon, bl.a. i de be-
bop-swingende »Down-
stairs« og »Blustering
Waves«.

sa@nordvest.dk

Der var blæs på - både
ude og indenfor i kirken 

Sarah Elgeti, klædt i dramatisk
rødt og sort, var en markant 

musiker, kapelmester og 
komponist med sin kvintet. 

Publikum fik en stor jazz-oplevelse med Sarah Elgeti Quintet i Lumsås
Kirke. Foto: Mik 

Se alle fotos på 
nordvestnyt.dk
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ASNÆS: En 26-årig kvinde fra Odsherred kørte søn-
dag kl. 18.30 ind i et vejtræ på Næsvangsvej i As-
næs.
Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at der var

tale om et solouheld, som skete af ukendte årsager.
Kvinden kom ikke alvorligt til skade, men blev be-
tegnet som teknisk fastklemt, da døren ikke kunne
åbnes. Odsherred Brandvæsen måtte derfor skære
hende fri.

Fastklemt i solouheld

ENGELSTRUP: Uindbudte gæster har været på besøg
på en landejendom på Karlsbjergvej ved Engel-
strup i løbet af sidste uge.
Og det kom der ikke noget godt ud af, idet de for-

svandt fra stedet igen medbringende husets hvide-
varer og flere indvendige døre og lamper.
Naboerne så en mand på stedet fredag. 

Ejendom tømt for hvidevarer

HØJBY: Politiet modtog lørdag ved 22-tiden en anmel-
delse om en brand i en campingvogn på Gl. Nykø-
bingvej ved Højby.
Ilden havde bredt sig til campingvognen fra mo-

toren i en bil, der stod i nærheden.
Det lykkedes dog ejeren selv at slukke ilden.

Brand i campingvogn

GUDMINDRUP LYNG: Politiet modtog søndag en anmel-
delse om, at der inden for den sidste måned har
været indbrud i et sommerhus på Pernillevej på
Gudmindrup Lyng.
Tyvene havde brudt husets køkkendør op med et

koben og havde derefter rodet det hele igennem.
De havde taget en 32 tommers fladskærms-tv, en

dvd-afspiller, 60 dvd-bånd, 10 cd’er, rødvin, kaffe, øl
og en kompressor.

Sommerhus blev gennemrodet

HØJBY: En 27-årig kvinde fra Nykøbing blev ved 3-ti-
den natten til søndag standset, da hun bag rattet i
en bil kom kørende på Gl. Nykøbingvej ved Højby.
Betjentene skønnede, at hun var påvirket af spi-

ritus, så hun fik lov til at aflevere en blodprøve.

Spritbilist i natten

NYKØBING: En tyv stak af med en sparebøsse indehol-
dende cirka 300 kroner samt et digitalkamera af
mærket Canon, da vedkommende i løbet af sidste
uge brød ind i et sommerhus på Chr. Petersensvej i
Nykøbing.
Tyven kom ind i sommerhuset ved at bryde et

stuevindue op.

Tyven tog sparebøssen

ELLINGE LYNG:Virtuos musikalitet og oprigtig spille-
glæde - det er varemærker, der klæber til guitari-
sten Paul Banks, harmonikaspilleren Thor Backhau-
sen og 
violinisten Kristian Jørgensen.
Lørdag den 27. august giver de tre (igen) koncert

på Restaurant Pottegården på Ellinge Lyng og af-
slutter dermed sommersæsonen. Publikum kan for-
vente sig et bredt, velspillet program med blues,
samba, jazz-standards, folk, gospel, ragtime og

Banks, Backhausen & Jørgensen


