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KULTUR

Find nærmeste SuperBest på www.superbest.dk
Se også www.gobivin.dk 

Tilbuddet gælder t.o.m. lørdag 19. januar

Der tages forbehold for leveringssvigt,

afgiftsændringer, billed- og trykfejl. 

SWARTLAND WINERY
EAGLE CREST Reserve Shiraz-Cabernet Sauvignon, Swartland 2006

Bouqueten har modne aromaer af mørke bær, lidt krydderier, diskret
eg, vanille og tobak. Smagen fremtræder fyldig og med god frugt.  
Den har gode kræfter og krydres i eftersmagen.

3 FLASKER

SPAR 6985

110.-

5 stjerner i Berlingske Tidende

VELFÆRD
SwartLand Winery går ikke pår
kompromis med reglerne i
WIETA (Wine Industry
Trade Association), s
blandt andet er: ll
· Børnearbejde er forb
· Frit valg af fagforenirr
· Ingen arbejdstvang 
· Ingen diskriminatio
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  kan leve af
Ingen ekstreme arbe

Normalpris
pr fl 5995

(foto til venstre)Led Zeppelin-guitaristen Jimmy 
Page fanget i KB-hallen 1970. - Der er ikke et 
eneste sted på billedet, som er virkelig skarpt, men 
der er en vældig rockenergi i det, bedømmer Jørgen 
Angel sit eget billede. 
FOTO: GRETE DAHL

Jimi Hendrix, København, 3. 
september 1970. “Jeg fik aldrig 
mødt ham personligt, men har 
leveret billeder til en eksklusiv 
biografi om guitaristen.” 
 FOTO:JØRGEN ANGEL

Bryan Ferry, Roxy Music. “ Meget selvbevidst og et 
stort ego - ikke så sært, at Brian Eno måtte forlade 
gruppen. Der var ikke plads til dem begge to.”.
 FOTO: JØRGEN ANGEL

David Bowie - fra dengang han solgte sig selv som 
the thin white duke.  FOTO: JØRGEN ANGEL

trampe på Jimmy Pages guitar, der lå på gulvet. 
Når jeg kom så tæt på, skyldtes det ganske simpelt, 
jeg ikke vidste, at det ikke kunne lade sig gøre. Og 
aldrig tænkte på at det kunne være forbudt, forkla-
rede Jørgen Lang.

Go-go-piger, Savage Rose med Annisette, Deep 
Purple, og ikke mindst Led Zeppelin på deres al-
lerførste job 7. september 1968 i Gladsaxe Teen 
Club. Dengang de kaldte sig The New Yardbirds 
og egentlig var i landet for at opfylde en tidligere 
indgået kontrakt.

- De havde kun øvet sig et par gange hjemme i 
England, så de brugte eftermiddagen til endnu en 
øvegang i gymnastiksalen, inden de første gang 
spillede offentligt, og jeg følte mig egentlig snydt. 
For den eneste, jeg kendte fra det gamle Yardbirds, 
var guitaristen Jimmy Page, men de trykkede den 
virkelig af, huskede Jørgen Angel.

De fleste af musikerne blev gode venner. Eksem-
pelvis organisten og guitaristen Ken Hensley fra 
Uriah Heep, mens andre som forsanger Bryan Fer-
ry, Roxy Music, ifølge Angel var en kold, kynisk 
skiderik, der engang indkaldte til pressemøde, 
uden at resten af gruppen var blevet informeret. Så 
han kunne få pressens opmærksomhed for sig selv.

Og den surmulende guitarist Ritchie Blackmore, 
Deep Purple, som det dog var lykkedes Angel at få 
til at smile. Næsten.

Et nostalgisk show, men også fuld af detaljer og 
viden om musikerne, bandet og tiden, som du ikke 
finder i noget almindeligt rockleksikon. 

Efter første rockfoto-sæt blev det tid for pause, 
inden endnu en omgang med både udenlandske og 
ikke mindst danske rocknavne fra dengang før mu-
sikken blev ”big business”.

Gør det gerne igen
Og efter to og en halv time takkede salen med et 
varmt og langt bifald. Og vi trak Angel til side for 
en lille sludder.

- Det var en dejlig modtagelse, og jeg kunne godt 
få lyst til at gentage det. Jeg har jo fortalt venner 
og bekendte, at nu skulle jeg for første gang lave en 
virkelig stor udstilling med mine billeder, og reak-
tionen har sådan været: - Hvor fedt og hvorhenne?

- I Aalborg!. Og så lignede de et stort spørgs-
målstegn. Aalborg, ja, men jeg er blevet godt taget 
imod heroppe af Studenterhuset, og de frivillige 
har knoklet for, at det kunne lade sig gøre, og uden 
de lokale sponsorer var udstillingen aldrig blevet 
til noget.

- Så jeg kommer meget gerne igen!    

{ ”Classic Rock - fra AC/DC til Zeppelin”.

En fotoudstilling af Jørgen Angel.

Studenter-huset, Gammel Torv, Aalborg.

10. januar - 25. januar.

Man-fre.:  kl 13-18. Lør.: kl. 14 - 18. 

Søndag lukket. Gratis adgang.         


