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Niels Ole Sørensen indledte sin velkomst med en kort beskrivelse af politiets rolle ved festivalen. Og efter den obligatoriske opremsning af restriktionerne 
vedr. Covid-19 kunne han introducere aftenens band. Han mente at have hørt, at de udelukkende ville spille coverversioner af Police numre. 

Vi har tit brugt store ord om koncertoplevelser, men for at beskrive denne koncert kan de ikke blive for store. Det var simpelthen sindssygt, det vi oplevede!!!!! 
 
Mike Stern er intet mindre end en verdensklasse guitarlegende. Han har tilhørt eliten af jazzguitarister i mere end 40 år og er efter et par års ufrivillig pause 
tilbage på scenen med fuld power. 
 
Mike Stern har 6 Grammynomineringer og har sammen med John Scofield været selve definitionen på ’kongeguitaristen’ i moderne jazzmusik. Hans samarbejde 
med Miles Davis i 80’erne var legendarisk, for slet ikke at nævne hans tætte samarbejde med navne som Jaco Pastorius, David Sanborn og Yellowjackets. 
 
Og så mangler han det, som mange andre store kunstnere har: Stjenenykker. Han er smilende og udadvendt og talende med sit publikum. Helt nede på jorden. 
 
Stern havde som sædvanligt et stjernehold af musikere med sig og denne gang kunne vi glæde os til et dejligt genhør med Chris Minh Doky samt med Mike 
Sterns kone, Leni Stern og den gudsbenådede trommeslager David ”Fingers” Haynes. 



Den danske bassist, komponist og producer Chris Minh Doky (som i øvrigt gav os en kæmpe oplevelse i lørdags og er ligeså jordbunden som Stern) er uddannet i 
New York og fik sit store internationale gennembrud netop i et samarbejde med Mike Stern. Chris Minh Doky er især kendt for sit varme og melodiske spil på 
både el- og akustisk bas. Og det skal vi hilse og sige at vi fik at høre denne torsdag aften. 
 
Leni Stern er kendt som guitarist med en bundløs energi. Hendes fans kender hende fra en succesrig jazzkarriere, hvor hun har turneret over hele kloden. Hun 
har bl.a. knyttet stærke bånd til Bassekou Kouyate og har herigennem fået en stor kærlighed til vestafrikansk musik. Hun spiller blandt andet vestafrikansk gui-
tar og n’goni (afrikansk banjo). Mike Sterns første kommentar, da han så dette instrument, var: ”What the Hell is that? Han er senere kommet til den konklusi-
on, at det guitarernes bedstefar, fortalte han. Vi prøver på hvordan den lyder i et par kompositioner af Lene Stern. 
 
David ”Fingers” Haynes er en af vor tids største trommeslagere. Han har spillet med nogle af de allerstørste musikere – Stevie Wonder, Prince, Chaka Khan, 
Mary Blige og Randy Brecker for blot at nævne nogle stykker. 
 

Udover hans fantastiske trommespil er han kendt som pioneren indenfor fingertrommen. Han har udviklet en unik fingertrommeteknik, og det fik vi også en prø-
ve på. Hvad skal man sige til det. Fantastisk. 
 
 

Første set varede 1 time og 20 minutter og Niels Ole var bekymret for at publikum ikke kunne nå i bare inden den skulle lukke. De var næsten ikke til at stoppe. 
Andet set var på ”beskedne” 45 minutter og blev sluttet af med en fremragende version af Hendrix’s ’Red House’. Han sad garanteret og vippede med foden, der 
hvor han nu er. Der var lige tid til et ekstranummer og det blev Miles Davis’ ’Jean Pierre’. 
 

Denne koncert hører til blandt det største vi har oplevet - mere er der ikke at sige om det!! 
 
 

Nyd billederne på de følgende sider. 
 
 

 
Mike Stern, guitar/vokal 

Leni Stern, guitar/n’goni/vokal 
Chris Minh Doky, bas 

David “Fingers” Haynes, trommer 



Vi er klar til afgang og har kun en vag fornemmelse af, hvad der venter os 




















