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DEBUT EP ANMELDELSE. Frederikke Bohr - ”Unbreakable” (CD/Digitalt).
”Danmark har fået sig en ny stærk stemme med sikker sans for hand made
soul med jazz noter”. Frederikke Bohr har altid vidst at hun har haft en
sangerinde i sig – og hun blev allerede i en tidlig alder spottet som et ægte
naturtalent. Men problemer med og operation af stemmebåndet efter en
alvorlig overbelastning, et amerikansk eventyr på Berklee College of Music i
New York, og lige et ekstra år på RMC - Rytmisk Musikkonservatorium var
nogle af de omveje der skulle tages inden hun nu i en alder af 32 år er klar
med EP’en ”Unbreakable”. Men den er ventetiden hver. De seneste par år
har hun håndplukket de musikalske makkere omkring sig – og der har hun
sandelig ramt plet. Det er således hørbart kompetente folk, der betjener
rytmesektionen (Jonas Starcke på bas, Rasmus Lund på trommer) og så er
der Johannes Buhl Andresen, der med sin indsats på Grand piano og
Fender Rhodes i den grad gør en forskel med en lege lystent og groovy spil,
som løfter de ﬂeste af sangene til et internationalt niveau. De mange
omveje, og de problemer og udfordringer der har været for Frederikke Bohr
på den lange rejse mod dette album er den røde tråd i det tekstunivers, der
udfoldes i de enkelte sange, og derved giver tilvalget af netop disse seks
numre ﬁn mening. Mellem linjerne fornemmes det at der er meget mere end
hjerte og smerte i spil. Frederikke Bohr Music - er også vokal coach og
sangunderviser - og det høres tydeligt at hun er ubetinget teknisk stærk og
sikker. Det er dog hendes feeling og samspil med bandet der virkelig fanger
og fænger. Hos denne skribent fungerer det absolut bedst og nærmest
uovertruﬀen godt når den groovy og funky fornemmelse tager over – som
det gør på ”Beat To the Song”, ”Heartbreaker”, ”Sorry (Baby Baby Baby) og
på titelnummeret. Derudover klæder det sangene at jazzen elegant får lov at
banke på i form af de velvalgte lag af blæsere. Balladen ”For You” kunne
godt være indgangsnøglen til det Sanne Salomonsen publikum, der så småt
er begyndt at spejde efter hendes arvtager. Så herfra skal der da lyde et lille
forslag til arrangørerne af den kommende Anne Sanne Lis tour. Book for
ﬁlan Frederikke Bohr og hendes band som support. Lykkedes det så bliver
forslaget herfra at udskifte EP'ens anden ballade ”See Through You” – der
får anerkendelse for den personlige betydning for Frederikke Bohr - men
som musikalsk simpelthen er alt for stillestående – og ja – på grænsen til
kedelig. Og det ellers bestemt ikke et ord man på nogen måde kan sætte på
Frederikke Bohr, der med egne ord altid har "krudt i røven". Tjek hende ud
LIVE – næste mulighed er i morgen den 13.06. hvor hun spiller i Christianias
Jazzklub & Børneteater - eller når hun hele tre gange optræder under årets
Copenhagen Jazz Festival. Hør hendes interview med Kurt Baagø her:
https://soundcloud.com/…/raband-frederikke-bohr-livs-histor…
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BRUGERUNDERSØGELSE. I en tid hvor vi både kan glæde og lune os over
ﬂere og ﬂere følgere af 33Plus og mageløst mange spændende
henvendelser fra kunstnere eller deres promoter, så overvejer vi i øjeblikket
mulighederne for de næste skridt for 33Plus. Er der f.eks. et rentabelt
marked for et musik magasin på tryk – eller er det helt andre veje der skal
betrædes? Lad os gerne høre Jeres mening – hvad savner I omkring musik
formidling i det aktuelle medie landskab – og hvad har I evt. af konkrete
ønsker. Lad os høre fra Jer – skriv her på tråden eller direkte til
madskornum33plus@gmail.com. PS.: Det viste eksemplar af 33PLUS i en
papir udgave er et resultat af en ﬂot udført eksamensopgave - og er således
ikke et oﬃcielt tryk.
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