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Alice Babs huvudattraktion
DESS-träffen den 7 september på Nalen blev ännu en minnesvärd
kvälI, till stor del beroendc på att man som hu\,-udattraktion hade en
gäst som spelat en viktig roll i Dukes senare aktivitet. Det finns an-
nars inte många kvar av hans mer betydelsefulla medarbetare. Hod-
ges, Carney, Strayhorn, Cootie och flertalet andra är borta. Men "vår
egen" Alice Babs finns i hög grad kvar, glad och vital, fylld av håg-
komster och berättarlust.

Den här kvällen sjöng hon inte (annat än ett och annat n)mnan-
de i förbifarten) utan nöjde sig med att berätta och ge glimtar ur sin
sextioåriga karriär Och den är, som vi alla vet, ännu inte avslutad. Alice i berättdrtagen. Foto Olle Lindholm

Alice assisterades utmärkt av Gert
Palmcrantz som sköt in en fråga då och
då men som framför allt spelade upp
en rad väl valda skivexempel från hela
den långa aktiviteten - de tidigaste So-
noraplattorna med Nisse Linds trio via
50-talets trickinspelningar och Swe-Da-
nes aldrig helt fullföljda världslansering
fram till mcdverkan i Dukes berömda
kyrkokonserter. Ja, visst har hon hunnit
med cnormt mycket, och nog fick vi
klart för oss att det svenska musiklivet
hade rarit åtskilligt fattigare utan hen-
ne.

För kvällens levande musikinslag
svarade violinisten Hasse Kahn som re-
dan på 40-talet var orkesterledare på
Nalen- Nu var han tillbaka där i sällskap
med en kompetent komptrio där man
fann basisten Hasse Larsson, som före-
dömligt gav rytmisk stadga åt gruppen,
samt de två rutinerade musikanterna
Nisse Engström vid pianot och Peile

Hultdn, trummor. Hur.udpersonen var ändå med all rätt Hasse Kahn,
som växlade mellan fiol och viola och som dess emellan knöt sam-
man numren med ledigt mellansnack och en och annan historia ur
ett långt musikerliv.

Programmet upptog som sig bör en kväll som denna åtskilligt
ur Dukes repertoar - Take The " A" Train, In a Sentimental Mood,
It Don't Mean a Thing och liknande. Dessutom fick vi höra frä-
scha tolkningar av populära standardmelodier som Shine och Dark-
town Strutter-s tsall och ett par svenska kompositioner.

Nisse Engström anknöt till Ellingtonrepertoaren när han ele-
gant och melodiskt solospelade i ctt par av Billy Strayhorns kom-
positioner - A Flower is a Lovesome Thing och Lotus Blossom.

Kvällen avslutades med en video från TV konserten i Stock-
holms Cirkus den 7 februari 1963. Programmet hette "Indigo" och
hade Arne Arnbom som producent. Medverkande var Dukes hela
orkester, en grupp dansare från Kungliga Operan och ännu en
gång Alice Babs.

Många i publiken kändc säkert till konserten och hade kan-
ske sett TV-programmet. Men det här är sådant som tål att ses
(och höras) åtskilliga gånger. Där finns mycket av dcn mest
traditionella Duke-repertoaren: Take -fhe "4" Train, med te-
norsolo av Gonsalves och klockrcn sång av Alice, Do Nothin-
Till You Hear From Me med Lawrence Brown som solist och
Harry Carneys rnustiga barytonsax i Sophisticated Lady.

Den här gången blev videon specicllt intressant genom att Alice
Babs fanns kvar i salongcn och via mikrofonen kunde kommente-
ra programmet och berätta om inspelningen. Hon sa förstås inte
så mycket om sina egna insatser. Så därför finns det väl anledning
att här konstatera att hennes tolkning av Come Sunday hör till
det vackraste som har gjorts på våra brcddgrader r den här musik-
formen.

Så visst blev det en värdig avslutning på en lyckad och om-
växlande Ellinston-kväll.

Ett stående bifitll för Alice. Foto Olle Lindholm

Hasse Kahn i högform ned "sina vänner". Foto Olle Lindholm
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