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- Super show, vi havde store forventninger, da vi satte 
os tilrette i Nykøbing Falster Hallen for at ”genopleve” 
Four Jacks. Og de blev indfriet til overflod. 
Aldrig har vi hørt et publikum klappe så meget, og 
vi kunne alle synge med på de gamle sange. Alle fire 
sang fantastisk, og orkesteret var helt suverænt. Der 
var stående applaus efter to timers fuld udblæsning, 
og man kørte hjem med en rigtig god mavefornem-
melse.

Kommentar fra Lone Steinmann og Jens Erik Ham-
mer fra Stege efter gårsdagens Four Jacks-koncert i 
Nykøbing F. Hallen.

God mavefornemmelse
- Vi fik vel stort set det, vi kom efter. Efter en lidt træg 
start, et nostalgisk tilbageblik til ”der var engang”. 
Dejlige sange, fremført af dygtige kunstnere, bakket 
op af et super orkester. Et særdeles veloplagt publi-
kum som vel håbede, at aftenen ville fortsætte med, 
at Stig Rossen sang nogle John Mogensen-sange. Når 
dette er sagt, kan man konstatere, at Nykøbing F. Hal-
len ikke er og næppe bliver velegnet til koncerter. Spe-
cielt på siderne er den helt gal. Tak for en god aften!

Kommentar fra Inge Pilt Nielsen og Jan Olsen fra 
Sakskøbing efter gårsdagens Four Jacks-koncert i Ny-
købing F. Hallen.

- På siderne er den gal

To par indvilgede i at maile deres oplevelse af Four 
Jacks-koncerten, umiddelbart efter hjemkomsten 
fra søndag aftens koncert i Nykøbing F. Hallen. 

To mini-anmeldelser 

Den musikalske rejse 
tilbage til Four Jacks 
storhedstid i selskab med 
fire stensikre trumfkort  
rundede festugesøndagen 
af til cirka 1.300 halgæ-
sters store tilfredshed. 

NykøBiNG F. Bare, bare, 
bare tag det roligt, det kan 
ikke gå helt galt, når Stig 
Rossen, Jesper Asholt, Keld 
Heick og Jesper Lohmann 
går på scenen sammen for 
at invitere på en musikalsk 
rejse tilbage til tiden, hvor 
Danmarks første egentlige 
boy-band så dagens lys for 
første gang. 

Godt nok var gårsdagens 
koncert i Nykøbing F. Hal-
len den eneste koncert i år 
i Danmark uden for Glas-
salen i Tivoli. Men skulle 
chancen opstå for igen at 
finde en lokal billet til end-
nu en omgang musikalsk 
tilbageblik på Four Jacks 
storhedstid, så er der abso-
lut ingen grund til bare, ba-
re, bare at tage det roligt.

Så er det absolut med at 
komme op i fart for at sikre 
sig en billet. Der var i hvert 
fald stor lokal interesse for 
at være en del af gårsda-
gens absolutte festugehøj-
depunkt.

Omkring 1.300 feststemte 
halgæster fik arrangemen-
tet til at ligne en stensikker 
succes straks fra start.

Hallen summede af for-
ventningens glæde hos de 
mange fremmødte, og efter 
ganske få numre fra de fire 

garvede aktørers munde 
- samt Keld Heicks arme - 
summede hallen nu af gen-
kendelsens glæde.

“Den vilde vind” strøg 
af sted, det kom så langt 
som til at “slentre gennem 
regn”, “Little Susie” blev 
vækket og endelig fandt de 
fire på scenen deres vej til 
“Mandalay”.

Man må vel sige, at det 
er mere end svært ikke at 
kende til et eneste num-
mer fra Four Jacks enor-
me sangkatalog næsten 
uanset, hvilken alder man 
måtte have.

Gårsdagens halgæster 
havde dog for de flestes 
vedkommende alderen til 
at have levet side om side 
med Four Jacks og deres 
mange hits fra midten af 
1950´erne og op gennem 
1960´erne, så der blev sun-
get godt med på de vel-
kendte sange ude på tilhø-
rerpladserne.

Det så dog ikke ud til at 
genere de herrer oppe på 
scenen, der for enkeltes  
vedkommende tog det hele 
i endog meget stiv arm.

Jesper Asholt som Bent 
Werther eller “ham den 

sjove med brillerne” og Stig 
Rossen i rollen som John 
Mogensen gjorde i hvert 
fald intet for at skjule, at 
mindst halvdelen af besæt-
ningen i Four Jacks godt 
kunne lide at smøre halsen  
med en lille én i ny og næ. 

Men de kunne også finde 
ud af at lave det ene hit ef-
ter det andet af den gode, 
solide langtidsholdbare 
slags. 

Og tak for det.

kim møLLeR PeDeRSeN
kmp@folketidende.dk

En stensikker søndag

Søndag var der - akkurat som 
de to første dage af Nykøbing 

F. Festuge - åbent skib på 
havnen, hvor Flotille 282 bød 
alle velkommen om bord for 

blandt andet at få et indblik i, 
hvordan der ser ud inden i en 
redningsbåd. De besøgende 

fik lov til at  skubbe mandska-
bet over bord, som så senere  

blev reddet op igen af en gum-
mibåd. et lige så stensikkert  

for  de yngre festugedeltagere  
som det, der blev leveret  fra 
scenen i Nykøbing F. Hallen 

søndag aften for de
 lidt ældre festugedeltagere.

 Foto: Anders Knudsen

Tivolis Big Band under ledelse af Peder kragerup sørgede for, at det musikalske bundtræk var i 
orden under koncerten i Nykøbing F. Hallen, hvor fire scenevante herrer sørgede for at sætte tiden 
i bakgear for at mindes de mange hits begået af John mogensen, Bent Werther, Poul Rudi, Otto 
Brandenburg samt dennes afløser i Four Jacks, James Rasmussen.  Foto: Kim møller Pedersen

TORVET:
14.00-15.30 Underholdning 
med Sebastian Klein og spinn 
for hjertebørn. Hoppeborg.
19.00-24.00 Kandis.

andRE sTEdER i byEn:
11.00-16.00 Bjørneekspressen 
kører gennem byen.
11.00-22.00 Lagersalg fra mu-
seumsbutikken og Den Gamle 
Købmandshandel, Slotsgade 
30, Staldgaardsporten.
14.00-15.00 Gamle lege og 
idrætsøvelser,  Staldgårdspor-
ten, Slotsgade.
18.00-22.00 Bastebrostræde. 
Basargade og loppemarked. 
16.00-22.00 Bolsjkogeri ved 
Midtpunktet.
17.00-22.00 Late Night i Nykø-
bing.
18.00-22.00 Besøg marine-
hjemmeværnets fartøj Enø. Ved 
Bastebrostræde.
19.30 Floorcraft - en danse-
forestilling. Sprøjtehus Teatret 
danser i Nygade, på Torvet og 
foran Punkt 1. 
20.30 Torben Kaas og Phil Nice 

på Joker Pub.

KULTURKLasH:
14.00-21.00 Patricija Brekte 
(LV). Billedkunstudstilling. Ga-
lerie Lærken, Hollands Gaard.
stubnitz:
Åbner kl. 16.00, entré efter kl. 
20.00, 40,- kr.
16.00-21.00 Skate Ekstreme-
sport (på eget ansvar).
brug hjernen:
Tilmeld på www.spiluge.dk
19.00  Turnering i Poker Texas 
Holdem No Limit.
Musik: 
20.00 Christian Deichmann 
(NYK). Instrumentalist og sin-
ger/songwriter. 
21.00  Schmidt-Ansbjerg (NYK). 
Melodisk, stemningsfyldt og til 
tider melankolsk pop/rock.  
22.00 Dronning Louise Band 
(NYK). Poetisk - lyrisk og me-
lodisk. 
23.30 Nikolaj Rysager (DK). 
Hjemstavnssange og rock.
01.00 He Was Basic (DK). Aku-
stisk indie-pop og melankolske 
kærlighedssange. 

TiRsdaG 5. aUGUsT
TORVET:
10.00-17.00 Rollespilsforenin-
gen Guldborgsund.
20.00-23.00 Stjerne for en af-
ten. Karaoke-aften med live 
band. Tilmelding på Turistinfor-
mationen, Nykøbing.

andRE sTEdER i byEn:
11.00-17.00 Lagersalg fra mu-
seumsbutikken og Den Gamle 
Købmandshandel, Frisegade 
45.  Guldborgsund Museum
14.00-15.00 Gamle lege og 
idrætsøvelser som man legede 
dem omkring år 1900. Stald-
gårdsporten.
19.00 Jazznødderne på Fri-
luftsscenen.
19.30 ”Floorcraft” en musik-
danseforestilling. Kulturforsy-
ningen.
20.00 Koncert i Klosterkirken 
med Dorthe Zielke på trompet 
og Søren Johannsen på orgel.
20.30 Karaoke i Kulturforsynin-
gen.
20.30 - 01.00 Natcafé i Kultur-
forsyningen. 
23.00-24.00 Ghost-Walking. 
Historiske gyserfortællinger/

midnatsvandringer. Mødested:
Kulturforsyningen, Voldgade. 

KULTURKLasH:
14.00-17.00 Patricija Brekte 
(LV). Billedkunstudstilling. Ga-
lerie Lærken, Hollands Gaard.
stubnitz:
Åbner kl. 16.00, entré efter kl. 
20.00, 40,- kr.
16.00-21.00 Skate Ekstreme-
sport (på eget ansvar).
16.00-20.00 Streetsurfing (DK).
Rider’s dukker op med 50 
Boards. 
brug hjernen:
Tilmeld på www.spiluge.dk
kl. 17.00 LF-mesterskab i trivial 
pursuit.
Musik:
19.00 Lynch Concert (GB). 
Grænselandet mellem teater 
og dans.
21.00 Laas Unltd (DE). Rapper 
fra Hamborg. 
22.00  Lynch Stand-up comedy 
(GB).
22.30  Homerun HiFi (DE),  et 
netværk af kreative mennesker, 
der organiserer utraditionelle 
events. 


