Den svenske viseangeren og låtskriveren
Robert Vennström har møtt den virtuose
trekkspilleren Heine Bugge fra Molde - i
Bergen. Fellesnevneren er legendariske
Nils Ferlin.

Mange av oss kjenner Heine Bugge som en stor musikalsk humorist som
Kleine Heine sammen med Polka-Bjørn Tomren. Nå møter vi 31-åringen,
som også var en meget lovende back på Molde-lag helt opp til seniornivå, i
en helt ny setting. Ikke overraskende overbeviser Bugge også voldsomt i et
visejazzlandskap der trekkspillet får spille ei framtredende rolle.
Det hevdes med et smil rundt munnen at definisjonen på en gentleman er
en som kan å spille trekkspill, men som ikke gjør det. For å si det på en
annen måte så har trekkspillet vært instrumentet "musikk-forståsegpåere"
har elska å mobbe. Når vi her hjemme de seineste åra har fått opp
trekkspillere som Stian Carstensen, Heine Bugge og unge Daniela Reyes
Holmsen, så har det blitt litt stillere med trekkspill-vitsinga.
Her forteller Heine Bugge oss kanskje bedre enn noen gang hvilken virtuos
musikant han er og du verden som det swinger av han. Bugge er enkelt og
greit en strålende jazzmusikant også.
Det forteller han oss i samarbeid med den svenske visesangeren,
gitaristen og komponisten Robert Vennström som også har gjort
bergenser av seg. Med 16 av den folkekjære svenske poeten Nils Ferlin
(1898-1961) sine tildels melankolske, men samtidig også morsomme
tekster - som Vennström har satt musikk til, noe Cornelis Vreeswijk ikke
fikk lov til av Ferlins kone - tar de to oss med på en herlig drøy halvtime
der tekstene får leve godt på toppen av Bugge og Vennströms tonefølge.
Ferlin har skrevet poesi som førte til at han solgte over 300.000
diktsamlinger. Det er poesi som lever den dag i dag - og for mange nye
generasjoner også, den er tidløs. Robert Vennström har ei stemme som
passer ypperlig til dette landskapet og i Heine Bugge har han funnet
det best tenkelige reisefølget.
Heine Bugge er en gentleman som både kan å spille trekkspill og som gjør
det - heldigvis!!
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