UD AF DET BLÅ
Der er jazz på allerhøjeste internationale niveau, når den nydannede kvartet Out of the Blue
indtager scenen på Teater Momentum i Odense.
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har fornøjelsen af at kunne invitere det fynske
jazzpublikum til et brag af en koncert med en forrygende kvartet bestående af den selvlærte
guitarvirtuos Marc Ducret, saxofonisten Marc Bernstein, trommeslageren Peter Bruun og
bassisten Nils Davidsen. Marc Bernstein, der til daglig er rytmisk fagkoordinator ved SMKS,
beskriver kvartetten som en åbenbaring:
“Der er bands man konstruerer på møjsommelig vis, et element ad gangen, og så er der dem
der bare giver sig selv med det samme, som en åbenbaring. Da vi tidligere i år samledes for
første gang oplevede alle musikerne i kvartetten spontant at befinde sig i kredsløb med ens
afstande til en fælles sfære. Selvom jeg havde kendt ham i årevis havde jeg aldrig spillet med
Peter Bruun. Vi ramte en øjeblikkelig balance mellem hinanden…en usædvanligt interessant
form for dans mellem vore instrumenter. Ducret var tilbage i København efter at være flyttet til
Paris for nogle år siden. Jeg havde spillet meget med ham og Davidsen, men aldrig på samme
tid. Det var en helt enestående følelse af komplementaritet på et helt utroligt niveau, hvor vore
ideer mødtes og flettedes sammen helt ubesværet…som telepati.”
Koncerten finder sted i forbindelse med at franske Marc Ducret gæster Odense for at undervise
de rytmiske studerende på SMKS. Her vil han ved en workshop på musikkonservatoriet sætte
fokus på især den akustiske guitars rolle i den rytmiske musik. Ducrets særegne guitarstil er
blevet betegnet som yderst original og særdeles udtryksfuld og er i sig selv en oplevelse man
som musikelsker ikke bør gå glip af.

Koncert:
OUT OF THE BLUE
Onsdag den 19. november, kl. 21.00
Teater Momentum, Filosofgangen 19, 5000 Odense C

Yderligere information fås hos undertegnede eller hos Marc Bernstein på tlf.: 40 42 20 72.
Med venlig hilsen
Kasper Bøg
Kommunikatør
khb@smks.dk
tlf.: 63 11 99 50
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