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En aften i funkens ånd 
Jonathan, Asger, Sofie Bach og Jakob ‐ 2u 

 
 

 

Dansegulvet er proppet med 

mennesker i alle aldre. En spænding 

sitrer i rummet, og små samtaler 

forløber. Mange mennesker kigger 

forventningsfyldt op på scenen, men 

vi ved ikke hvad vi skal forvente. Folk 

værner sig imod varmen med en 

iskold øl. 

Efter lidt tid i denne forventningsfulde 

tilstand dukker trommeslageren, J.R 

Norwood Jr, op. Han starter et beat, 

og med ét bliver salen elektrisk, salen 

sitrer, de før ellers så dursy gæster 

vågner op og bliver ekstatiske. Fødder tramper i jorden, hovederne svinger frem og tilbage 

som et pendul. Dernæst kommer guitaristen ind. Han griber sin guitar og spiller et riff, 

ligeså funky som hans frisure. Ind kommer pianisten, med cornrows og funky solbriller, der 

giver sig til at spille på et af sine tre keyboards. Dernæst kommer de to vel påklædte 

korsangere.  

Efterhånden har ensemblet fået gang i et fedt og funky groove, men der mangler noget. 

 

Spændingen bliver forløst, da selveste bass-guruen, Nik West, springer på scenen til lyden 

af det hujende publikum. Nik West skinner igennem på scenen med sine fantastiske evner 

og karakteristiske frisure. Koncerten består af to sæt, hvor sangene skifter imellem egne 

Nik West og band på Porgy and Bess 



og andres sange. Covernumre er af kunstnere hun tidligere har spillet me, f.eks. Prince.  

Publikum var med hende fra start til slut og hendes ”call and response” bliver taget godt 

imod af et velvilligt publikum. Stemningen har været konstant stigende under koncerten, 

og der står efterhånden mange tomme ølglas på bardisken. De folk der før nervøst 

trippede med, danser nu ivrigt. Musikken pulserer igennem hele kroppen og gør det 

umuligt at stå stille. 

 

Med ét er koncerten slut og en forpustet Nick West forlader scenen med en hujende 

applaus. Publikum føler en trang til at italesætte den euforiske koncert de lige har 

overværet.  Udmattede og tilfredse vandrer vi hjem på vores hostel.  


