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En jazzopera.
Sicgmed Wagner har nyligen yttrat sig
ytterst nedsattande om jazzmusiken och
anda visste han icke det forfarliga, som mtraffai, da han gjorde sitt inlagg i debatten. Jian far emellertid hoppas, att han
far meddeiandet pa ett skonsamt satt. Den

En gammal
spelman.

bekante
amerikanske jazzfcbmpositb'ren
Paul WHfteman har namligen kornponerat
en jazzopera, som f. n. uppfores for fullt
hits 1 Newyork. Operan bar den betecknandfe titeln "i3Sth Street" och titehi sager ju, att opcran fran bb'rjan till slut ar
amerikansk.
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«i«»sjltiinusiken som marodSr.

.arta Namn och nyttl
ha, gladjande nog, nagcra gang
aterjpnnits kortare inlagg angaende jazzena
ipwflUr pa bl. a. operamusikens omrade.
Dessa inlagg ha dock gjorts mera ironiskt.
Jag f5rmodar likval att det finns musikfilskare som ta saken litet allvarligare.
Det skulle darfor vara intressant att ^ft
veta varfor goda, gedigna musikverk fkola
vandaliseras pa satt som nu sker. Ar ma- i
handa jazzmusikena repertoar sa
att man maste gora intrang pa ocb forvrida de verk som for en musikvan aro ar
det stSrsta varde? Hur tro herrar jazzmusikanter det kann& for en musikalskande person att vid ett restaurangbes&k eller vid ett avlyssnande av rundradio plotaligt fa bora ett av operamusikens storota
vert forvandlat till "jazz"? Att Vffat |JUj
specittllt *fellif pa Wagners "Tannhauser"
maste ju endast bevisa att vara jazzmusiB^BB
;
kanter kke all* hysa nagon aktning for;
vwrklig muaik. "Tannhauser^ lr dock ett
mtjsdkverk ar religios laggning och horde
ganaeriigen respekteras pa ett annat satt.
Vad *kujl« mahanda Wagner tankt, om
ban f&tt bora sina verk framforas pa satt
au sker av en av vara populfiraste jazcorkestrarV Att en hel del st5rre musikiivit svart mUehandlade av diverse
kestrar ir ju tyv&rr ett k5nt ,ftl|^
turn, och att icke nagon allvarligare opposition viickts &r ju eorgligt. Finns det ic~
kc nagot skydd mot detta missbruk? Att
lien ifrlgi varande intrang gjorts pa musikverk av ftnnu levande komposdtorer ar
Iven ganska starkt, ty dar horde man ju
kuana vanta trig en visa opposition. Vad
tycker var f5rste hovkapellmastare L ex.
om att se det dansanta Stockholm jazza
efter musiken till bans vackra "Berceuse",
och vad skulle var I'etersou-Berger saga, om
t ex. musiken till "A. aljot" framstode i
en nagot modernare form pd nagon av vara dansrestauranger? Nu kan man ju
snart sagt vanta sig vad som balst i detta
avseende. Kanske vi snart fa dansa jazz
bade efter nationalsanger ocb kyrkomusik?
Det skulle vara av Intresse att fa veta
huruvida det finns andra musikvanner som
ha nagot att anfora i ovanstaende.

H. B.

Det ar inte bara i utlaridet man dansar
jazz till de s'.ackars gamla klassikernas
musik, vilken belt naturligt for att bli
njutbar for en modern manniska maste
bearbetas pa lampliett satt. De, som i onsdags afton gixstade Royal, kunde, ifall de
ville, sliipa sig fram i en behaglig trot*
takt efter Pilgrimskoren ur Tannhauser.
Stycket utsandes ocksS, pr radio, oeh halLamannen lar efter (less slut ha utbrustit:
— Sta.ckars Wagner, men det ar slut
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Men inte fir det slut, tvartom,
just nu det bor jar! Xntligen far d<
siska musiken eu mening och en
man ftan dansa till den ...
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Sokratcs och Platqn jazzgossar.

I

Kopennamn haj det uppkommit ett forslaj*%j att lata flera resta^rW'1'
hittills, h'a 'dfens mellan borden do'^.i
mindre *a.i'gfft. Anlednjngen hartffl t%
num 'yjll' ge nattklubbarna <
knack^^J^^en onde utdrives
biist AWIIlSlzebub.
^'H
foremal for debatt^io**?
feenaste sammantrSdie^Wh^5^'
na dettttt Irisv ganska underhalidad^OKte
nu'nsfe;tlB(^rc«are den toleranta ;8a»ipaijrtHtt¥
sen AfWrttroiyranner anlade.
i betraktades som
den inte bor
nagot om folk
Fragan hanskSts
utmarkte gig
som under
! stttdentfb'reningen
ji'iavbetade pa att
^yjitjjen ur
m ^gig vara en van ay,
i -bemmet, Pi
Ognstandig.
pe} u^, gppjenhan^pss hpgre kret^t^
tirade kontroll.
I'eitu gav orerlakare Rubo-^R
till ea reptlik till pastora. Han.irasin'ol
talet, pm att ?§r tid ar sJ ianslysjtej
ovederhaftigt. !fe<Vle Rokrates 09!
voro veritabla jafc.tfossar, och
talet miste my^digjh^teriia uffardli
mot att man dansrfde, 'innan m.
ifrah sig! En annan stadsfulljlnaKt'fi.
de med tydlig adress tfll pastorr
ar dansen utan askSdarnas tap^
osedliga.
Till slut maste ordjforaridett 1
nande finger.
NSr debatten slutade vid 12-1;
ten, overgingo enligt uppgift
stadsfullmaktige fran teori till
narmaste resta'urang.

And. Andersson i LSstritige,
det sormlandska spelmansforbundets aldsta spelman. Han fyllde i somras 75 arj
men ar lika flink anda nar det gallei
att spela gamla svenska latar. Andersson
upptradde i gar vid spelmansst&mmorna
i Oxelosund och Nykoping, dm vilka
lases pa ijarde sidan av, dagens nummer.
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En " utsfellniiif av oljemalningar
tir denria vecka anordnad i A.-b.
Pefterseons bokhandel, Katrineholm.
Det ar en ung, forhoppningefull artiet, 0. Ode, TranHs, som -utetaller
en hel del tavlor. De ntstallda a-lstren vittna om att lir Ode har mycket
god konetnarlig uppfattning och en
varmande, <stamningsmattad fargbehandling. Nar man vet, abt endast
sjalvstudier ligga bakom dessa arbeten, forvanar man eig, att han natt
ett ;sadant reeultat. U'tetallningen
ar vard ett besok.

NS,r den stora dansfluj
sedap, bemaktlgade sig
vackte den gom man mi:
fSrbittring. Den moderni
ingenting mindre an ett
den sedernas forvildninj
lens bankrutt, som krig
sig. Manga av dem, soi
sa hart, togo for ovrigt
vels framsusande over la
ganska stort lugn. Mac
sa, att det ar bara ett til
fenomen som alia andra,
framstormande 1 sparen,
de sig kanna den mans
ten ansago, att det int(
lange, forran vi hade 1<
och ersatt den med nag
farligt noje.
Men det har inte gati
Dansen har inte fordar
vard grad, och den h£
fnan nojesarenan. Tvar
gripit allt mer omkring
sar inte blott ungdome
lika ofta se valmaende 1
ter med forsvarliga pr<
om i jazzen bade hemm
FOr ett ar sedan be
under ett par manader
nam amerikansk turist,
tjust i var stad, dar han
relationer, att han stani
langre, an som ursprun
Under denna tid blev ht
fysionomi i nojeslivet.
i sallskap med sin fru
skapsdam varje kvall p§
restauranger. Ena kvi
aig p& Royal, nasta pa,
p& Kastenhof, Operakal

