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Peter Vuust, Henrik Møller, Mads Bærentzen og
Morten Ramsbøl mindes den afdøde bassist
Niels-Henning Ørsted Pedersen på V58
søndag 15. juli. Arkivfoto

Jazzhyldelst til Niels-Henning
Ørsted Pedersen
AARHUS: I 2005 mistede dansk musik den absolut største
jazzmusiker til dato, bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen.
Søndag 15. juli vil en række musikere fejre ham – en
enestående musikalsk begavelse og et sympatisk menneske - på V58. Der sker i forbindelse med Aarhus Jazz Festival.
Fra at Niels-Henning Ørsted Pedersen trådte sine barnesko på Jazzhus Montmartre og til, at han endte sin karriere som leder af sin egen trio, satte han store aftryk i
både bas- og jazzverdenen.
Derfor vil hele tre bassister hylde ham på én gang.
Glæd dig til at opleve Peter Vuust, Henrik Møller, Mads
Bærentzen og Morten Ramsbøl.

MHYLDEST TIL NIELS-HENNING
ØRSTED PEDERSEN
V58, søndag 15. juli kl. 20.30, pris: 100 kr.

Så er der chill-out festival
AARHUS: Siden begyndelsen for 15 år siden har flere og
flere mennesker indfundet sig for at slappe af og lytte til
Stella Polaris’ elektroniske musik under åben himmel.
»Vi er sindssygt stolte over, at vi kan fortsætte med at
lave Stella Polaris nu på 15. år og er super glade for den
massive opbakning, vi har fra kommunerne, sponsorer og
ikke mindst publikum. Nu håber vi bare på lidt bedre vejr,
det er jo lidt federe at chille og smide sig i græsset med 25
grader og skyfri himmel,« siger Kalle B, der er Head of
Love og en af hovedaktørerne bag Stella Polaris
Stella Polaris afholdes vanen tro den første weekend i
august og ankommer til Botanisk Have 4. august. I år er
turen udvidet til at gælde Ålborg og Odense, foruden København og Aarhus.
»Vi har jubilæum - og det skal naturligvis fejres. Derfor
har vi afsøgt mulighederne for at komme bredere ud i landet, så det ikke kun er Aarhus og København, der får glæde af al den gode musik og gode stemning. Det er heldigvis lykkedes og med stor hjælp fra Ålborg og Odense kommune, har vi i år mulighed for at gøre Stella Polaris til en
næsten landdækkende event,« siger Kalle B.
Konceptet går i al sin enkelhed ud på at blande stemningsfuld elektronisk musik med komfortable grønne omgivelser og et strejf af solskin. Stella Polaris’ musikalske
idegrundlag bygger på ambient musik/chill-out. Ambient
er elektronisk musik med vægt på lydflader. Derfor egner
netop denne genre sig fint til udendørs arrangementer, da
musikken nærmest falder i et med den omkringliggende
natur.
Arrangementet er gratis og henvender sig til alle i aldersgruppen 0-90 år, som er det aldersspektrum, der har
gæstet de forrige år, dog med en overvægt af 20-30-årige
deltagere.
Følgende kunstnere spiller bl.a. til Stella Polaris: Röyksopp, Laid Back, Chicane, Mikael Simpson, Lulu Rouge,
Mike Sheridan og Kalle B.

KØBENHAVN: Drømmer dine
børn eller børnebørn om at
lave deres egne is? Så er der
masser af inspiration at hente
i »Is for børn«.
Bogen henvender sig til
børn i alderen 7-12 år og indeholder isopskrifter, børnene
selv kan klare. Med eller uden
ismaskine. Med den simple
ingrediensliste kan børn selv
få lov at eksperimentere og i
små bokse er der sjove eksperimenter og underfundige
fakta om frugt og grønt. Ved
de voksne f.eks. hvad is hedder på finsk - eller latin?

SÅ ER DET
ISTID

Forlag: Turbine. Pris: 199 kr.

Mænd på lagnet
Der er knald på i Majbritte Hjelmsbos digtsamling
»Ovenfra og ned«. Den tæller 76 tekster, hvoraf ikke så
få rummer ordet »lagen« og
starter som et begærligt blik
på en mandekrop: »Ja, jeg vil
ha´ dig/ nøgen/ på lagenet/
med jern på.« Det er lige lovlig klar snak, men da Hjelmsbo kan noget med ord og heldigvis også har humor, er
man egentlig godt underholdt,
bl.a. i et digt til det fatale æble: »Spis mig!/ Spis mig!/ lokkede/ det søde røde/ æble //
Og ormen/ gjorde/ hvad den
kunne.«

Forlag: Underskoven. Pris: 128 kr.

Børns delte liv
Renée Toft Simonsen og Anna Prip Brandt har skrevet to bøger, som skal hjælpe børn i de mange danske familier, hvor forældre går fra hinanden. I »Mit liv som delebarn« og »Mit liv som
deleteenager« kan børnene skrive om sig selv, om at være delebarn, om familien og om de nye
familiemedlemmer. For hvordan er livet nu, og hvordan har det været. Altså en slags alternative mindebøger, hvor børnene både kan skrive, tegne og sætte fotos ind.

FADL´s Forlag, 150 kr. pr. stk.

