
Alice Babs 85 år.
Alice Babs har nyligen celebrerat sin 85-årsdag. Hon fi-
rade den på hemlig ort.
Med anledning av hogtidsdagen har DESS-medlemmen
Lasse Zackrisson och hans skivbolag Vax Records gett ut
en CD-skiva "As Time Goes By" där Alice uppträder till-
sammans med Bengt Hallberg trio och Arne Domn€rus
Big Band med Svend Asmussen som gästartist. Skivan
visar mångsidigheten och hennes musikaliska geniali-
tet vilket gav Alice
Babs en position
som världsartist
och jämbördig kol-
lega med jazzens
legender.

För att ytterligare
belysa Alice Babs
storhet visades den
31 januari på Kul-
turhuset i Stock-
holm filmen "Alice
Babs, Swing lt" :ur-
sprungligen betit-
lad "Naturröstens
Hemlighet" och
som tidigare sänts
i TV. Filmen är re-
gisserad av Lasse
Zackrisson och
han har följande att
säga om produk-
tionen:

När jag gjorde
research för filmen
om Alice Babs studerade jag hennes långa och mångfa-
cetterade karriär ingående. Jag fick också förmånen att
lära känna människan bakom artisten Alice Babs, en
begåvad kombination av känslighet, målmedvetenhet
och intelligens, dessutom med en beundransvärd stor
portion konstnärlig integritet. Filmen blev ett berörande
möte med Alice Babs och en expos6 över en viktig del av
1900-talets musikhist ori a.

Alice Babs genombrott som 15-åring blev ett av de mest
sensationella i sitt slag. När hon var 18 år hade hon spelat
huvudrollen i fyra biograffilmer som alia handlade om
hennes eget liv och karriär. I Norden bidrog filmerna till
en Babsfeber av oöverträffat slag. Filmerna spreds också
över hela Europa under 2:a världskriget.

1.949 var ATice Babs 25 år och gjorde succ6 vid Partslazz-
festival och samma år sjöng hon för första gången även
tillsammans med Louis Armstrong och hans berömda
sextett på en konsert i Stockholm. Louis Armstrong och
Alice Babs blev nära vänner och han tog alltid kontakt
med henne när deras engagemang korsades någonstans
i världen. På så vis kom hon att sjunga med honom både
i USA och i Tyskland.

När Alice Babs berättar minnen från sin karriär pas-
serar 1900-talets världsstiärnor revv. Visste ni att blues-
sångaren Josh White och hans familj blev en återkom-
mande och kär gäst i Alice' familjs hem. Count Basies
sångare Jimmy Rushing bad henrLe improvisera med
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honom några chorus i amerikansk w, vilket gav henne
omedelbart ett engagemang på den då legendariska natt-
klubben Coconaut Grove i Los Angeles. Alice Babs jam-
made med Mills Brothers i San Remo. Pianisten ]ohn Le-
wis i gruppen Modern Jazz Qrartetblev en nära vän och
skrev flera sånger till herLne. Alice Babs blev den världs-
berömda sopranen Birgit Nilssons favoritartist.

Även Frank Sinatra var en stor beundrare av Alice
Babs och när han blev
artistchef för skivbo-
laget Reprise erbjod
han Duke Elling-
ton att spela in 10
LP-album med lika
många solister. Först
bland dessa tio spe-
lade Alice och Duke
in albumet "Sere-
nade To Sweden"
(\963). Därefter blev
Alice Babs inte bara
Duke Ellingtons fa-
voritsångerska utan
också en nära vän i
den innersta kretsen
av Ellingtons familj.
Duke skrev under
deras mångåriga
samarbete flera
sånger och två kyr-
kokonserter anpas-
sade till Alice Babs
stora röstomfång
och unika musika-
litet.

Den nu utgivna skivan är också den utsökte pianis-
ten Bengt Hallbergs. Hans starka uttrycksvilja, närvaro
och skicklighet gav honom en position som världsle-
dande pianist på den här tiden. Att Alice och Bengt
hade ett kreativt och givande samarbete visar den hör
skivan verkligen prov på. Flertalet av inspelningar är
hämtade från olika svenska radioprogram, men några av
dem (bl.a. med den legendariske storbandsledaren Arne
Domndrus) räddades till eftervärlden på rullband av
Alice Babs man Nils-Ivar Sjöblom. På två av dessa spår
medverkar Svend Asmussen som här spelar på den ti-
dens nymodighet, el-fiol med wah-wah-pedaL.

Alice Babs har en plats säkrad i musikhistorien som
en av 1900-talets största sångstjärnor. Hennes unika röst,
musikaliska intelligens och lekfullhet visar inte minst
den här skivan prov på, som också bjuder på söllsamt
njutbart samspel med en utsökt samling jazzmusiker i
världsklass.

Lasse Zackrisson

Skivan kan inhandlas genom ett mejl med uppgift om
nam-n, postadress och telefonnummer till lasse.zackris-
son@telia.com . Pris: 179:- totalt inkl. porto. Skivan leve-
reras i brevlådan med bif. faktura.
För övriga produktioner hänvisas till Vax Records hem-
sida: www. vaxrecords.nu
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