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Backstreet – Copenhagen Northern Soul Club fejrer 20 år på
Dansegulvet
I 20 år har klubben Backstreet leveret sjældne soul-danserytmer til
Københavns natteravne. Det skal fejres med et ekstraordinært arrangement:
Backstreet rykker tilbage til Stengade, hvor den i 1998 fik æren af at være
Københavns bedste klub. Her vil en af verdens største soul-dj’s Russ
Winstanley gæste med sine formidable plader.
På DJ-klubben Backstreet dyrkes verdens ældste (og stadig voksende)
undergrundsmusikkultur; Northern Soul. Den har sin oprindelse i 60’ernes
industribyer i Nordengland. Backstreet fejrer 20 år på dansegulvet med en stor
fødselsdagsfest på Stengade d. 19. november. Hovednavnet til festen er den
legendariske DJ Russ Winstanley. Han er initiativtager til verdens hidtil største
soulklub: Wigan Casino (1973-1981). Den blev med sine 100.000 medlemmer kåret
som verdens bedste natklub af Billboard Magazine i 1978 og slog dermed New Yorks
’Studio 54’.
Baggrund: Backstreet Copenhagen Northern Soul Club blev stiftet af englænderen Nick James
I 1991. Han voksede op med ”Northern Soul”-musikken i sin fødeby i Lincolnshire. Siden er
klubben vokset og har nu seks danske DJ’s. Heraf er tre af nordengelsk oprindelse. Hertil
kommer to DJ’s fra Sverige, som regelmæssig gæster Backstreet.
Undergrundsmusikkulturen Northern Soul har nogle nærmest hellige traditioner; dansen (som
inspirerede den senere hip hop), all-nighter-arrangementer (til kl. 8 om morgenen) og iveren
efter at samle de sjældne 7” vinyler. Backstreet holder fast på traditionerne med
arrangementer i det københavnske natteliv, hvor både de unge og de lidt ældre danser natten
lang til lyden af sjælden soulmusik spillet fra de oprindelige syv tommer vinylplader.
Det har undret mange, hvordan ukendte amerikanske soulplader, som aldrig fik deres
kommercielle gennembrud, dannede grundlag for en hel musik- og dansekultur på den anden
side af Atlanten. Endnu mere undrende er det at ”ungdomskulturen” stadig dyrkes efter 40 år.
For os, der kender til musikken, er det let at forstå, og for dem, som ikke kender til den, er der
nu en ekstraordinær mulighed for at opleve fænomenet.
Backstreet modtog i 1998 på Stengade Nat & Dags bladpris for Københavns bedste klub. Den
19. november bliver derfor en oplagt mulighed for at genopleve den særlige stemning, som
hører til Backstreet forenet med Stengade.
Når det er DJ’en Russ Winstanley fra England der gæster aftenen er det særlig speciel for Nick,
Roy og Ken; de danskboende engelske Backstreet DJ’s, som alle blev inspireret af Russ, da de
dansede nætterne væk i deres ungdom tilbage i 70’erne. Spiralen er fuldendt og legenden
Northern Soul viser endnu engang dens evne til at overleve og vokse.

