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En cool försmak på sommaren
Cecilia och Lars Jonsrud tog sitt brasilianska projekt DUOJ Brazil till Villa Sandhem för att ge Hot House Jazz & Blues en skönt gungande säsongsavslutning. Med sig hade 
de den skikcklige brasilianske gitarristen Magno Alexandre som gäst.

När jazzduon Cecilia och Lars Jonshult ägnar 
sig åt coolt svängande brasiliansk musik lägger 
de bara på ett Brazil på sitt vanliga gruppnamn 
DUOJ och tar in några extra musiker på bland  
annat slagverk för att få till det rätta gunget.

Det var med den konstellationen de gästade 
Villa Sandhem i lördags för att avsluta Hot House  
Jazz & Blues konsertsäsong på allra bästa sätt.
Den här gången hade de dessutom med sig den 
brasilianske gitarristen Magno Alexandre som 
gäst. En särdeles skicklig musiker som satte sin 
flyhänta prägel på kvällen.

Publiken var inte överdrivet stor, det var visst 
en prisutdelningsgala samtidigt i en annan del av 
stan,  men det gäng som tagit sig till Villa Sand-
hem fick svårt att sitta still och tugga sin middag. 
Så mycket svängde det.

Trots att gruppen undvek de mest väntade 
standardlåtarna när det gäller mjukt brasilianskt 
gung, man spelade bara någon enstaka Jobim samt 
Cornelis inlånade ”Deirdres Samba”, så höll de 
egna melodierna hög klass och Magno Alexandre  
fick förstås också möjlighet att presentera några 
av sina kompositioner.

Det är visserligen klyschigt att dels klumpa 
ihop all brasiliansk musik till en genre och dels 
koppla samman den med sommarkänslor. Men 
just de jazzigt mjuka men ändå rytmiska bitarna 
som DUOJ Brazil spelade gav en cool försmak av 
den svenska sommaren, lite lagom bitterljuv som 
den oftast brukar vara.

En fin avslutning på Hot House-säsongen som, 
precis som vanligt, har bjudit på ett brett program 
där den musikaliska mångfalden satts i centrum. 
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