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Årets første højdepunkt fandt sted på Aktivitellet.

Niels havde i efteråret taget hænderne op af lommerne for at lave noget andet end spille
guitar. Det viste sig at være en mindre god ide. Han fik nemlig en finger i klemme og
måtte udsætte en række koncerter. Men nu var han tilbage på scenen, fingeren var
komme sig. Han havde godt plaster på - ikke fordi fingeren fejlede noget mere - men
fordi vi skulle kunne se hvad det var for en, det havde været galt med!!
Lad os bare slå det fast med det samme. Den mand er genial. En entainer på virkeligt højt
niveau. I løbet af 30 sekunder formår han at trække hver eneste sjæl i salen ind i sit
univers af mere eller mindre kringle og dog så jordnære fortællinger.
Og så får vi jo allesammen et lille nakkedrag. Ingen går ramt forbi. Der er en hilsen til tyk
som tynd og høj som lav.
En del af de figurer, som ellers har været en fast bestanddel af hans shows i en årrække,
var ikke med i år. De var kommet til at fylde for meget og næsten blevet mere populære
end ham selv. Så dem havde han fyret. For som han sagde: ”Det er heldigvis mit
privilerium at bestemme, hvem der er med her!”
Vor Herre og englene og deres måde at omgås på, var elegant flettet ind i en del af
historierne og på et tidspunkt strejfede tanken ham: ” Hvis nu man kom brasende
uanmeldt ind i himlen, ville alle englene så baske forvirret rund med fjer flyvende omkring
sig ligesom i en anden hønsegård - og lægger de mon æg?”
Der er måske nok andre der kan få sådanne tanker; men hvem andre end Niels Hausgaard
stiller sig op på en scene og viderebringer det - og slipper godt fra det?
Kort sagt: Han havde de tilstedeværende medlemmer af Swend’s Bluesband og det øvrige
publikum i sin hule hånd fra start til slut.
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