C.V. Jørgensen / Vanilla Fudge
Teltet, Randers
Fredag 16. august 2002

Til ”to i én” koncert i Randers med Swend’s Flyrejser.
Citroën-flyet lettede flot over Frederikshavn med kurs syd over. Efter en rar
afslappet tur fløj Swend Aage rundt og rundt og rundt om festpladsen og fik
endelig styr på blød landing et sted i urskoven.

Natur Erna, Natur Swend og Swend Aage fandt et hyggeligt sted omkring festlig musik og indtog
et krydret måltid — hældt ned med kold humle. Herefter indtog vi det store sorte rock telt, som
smukt lå op af idylliske Gudenåen. Mere humle, kaffe og pandekager.
Og så musikken selvfølgelig: C.V. lagde smukt ud med ”Det regner i mit hjerte”, som passer lige til
denne Indian Summer, som for øvrigt også kommer fra albummet af dette navn.

Siden fulgte ”Fraklip fra det fjerne”, som er titelnummeret fra
hans seneste udgivelse — man fristes til at sige udgivelse i bogform
- disse ord for fa’en - hvor det maner.
Vi fik også numre som Det si’r sig selv, Ja ikke og Elisabeth tilført
trompet. Hva’ mere er der egentlig at sige? Jo, vi var enige om, at
det var sgu godt gået C.V - efter 8 års pause, det mener vi. 5
stjerner - og seks til Aske’s guitat-tryllerier. Alt i alt en fed oplevelse.
Jo, Erna så C.V. i øjnene den dag.

Og så til desserten - Vanilla Fudge - en meget syret dessert. Jeg har
sgu stadig ondt i mit venstre tinituserede øre. Jeg tror lydtrykket var
128dB inde i teltet. Niels Østergaard ville sgu ikke kunne have styret
knapperne. Synd, for musikken er sgu OK. Vi måtte simpelthen rykke tilbage - ud af teltet og fandt straks luft-guitaren frem. De gamle Mashmusikere Erik og Ib blev sgu! De må have en øreskade for Vanilla Fudge
come back.

Første koncert i Europa nogensinde. Man skulle tro, at de forsøgte at spille hele Europa op med
denne ene koncert. Men det skal siges, at lyden var fin 3 km bag teltet!!!
Luftkaptajn Glueckenheimer fløj os flot hjem til landing.
En fed dag og aften.
”Av for satan, mit øre !!!”
”- Undskyld bandeordene; men det var fanden i voldsk !”

