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Aarhus 2017-projekt høster stor 
international filmpris 
I forbindelse med Aarhus 2017 kunne publikum drage med på en mystisk rumrejse med 
bigband, animation og reflekterende tekster i koncertfilmen ”Solar Walk”, som var et af 
Aarhus Jazz Orchestras største 2017-projekter. Nu har filmen i en ny, forkortet udgave vundet 
en stor international filmpris til det 68. år af filmfestivalen ”Berlinale Shorts”. 

15. – 25. februar løb den store internationale filmfestival ”Berlinale Shorts” af stablen for 68. 
gang. En festival, der blev ganske særlig for den ungarske filmskaber Réka Bucsi, idet hun  
modtog den prestigefyldte pris Audi Short Film Award. Men også særlig for byens bigband, 
Aarhus Jazz Orchestra, som var medskabere af projektet. 

”Solar Walk” er navnet på kortfilmen, som til Berlinale Shorts var nomineret i en ny og kortere 
udgave af den storslåede koncertfilm under samme titel, der i Aarhus 2017 tog publikum 
med på en mystisk reflekterende rumrejse i Musikhuset Aarhus, Fotorama i Viborg og Amager 
Bio. 

”Solar Walk” blev skabt i samarbejde mellem den ungarske filmskaber Réka Bucsi, Aarhus 
Jazz Orchestra, sangskriver/komponist Susi Hyldgaard og komponist Niels Marthinsen. Med 
tegnede dyr og animerede fantasilandskaber fra rummet i abstrakte og absurde former, 
fortolker filmen spørgsmål om universets tilblivelse og følelsen af at være menneske i det store 
rum. ”Solar Walk” var en af Aarhus Jazz Orchestras største satsninger i forbindelse med Aarhus 
2017. 

For Aarhus Jazz Orchestra har projektet været med til at åbne døren til nogle andre 
kunstneriske sammenhænge end orkestret er vant til, og det har skabt fundamentet for 
orkestret til at gå nye kunstneriske veje i fremtiden og gøre bigbandmusikken relevant for nye 
typer kulturbrugere. 

”Vi har ikke lavet filmmusik på den her måde før. Det har været en spændende proces, 
både musikalsk og samarbejdsmæssigt, og det bliver spændende at se, hvor det kan føre os 
hen med projektet herfra,” fortæller Mads Bærentzen, kunstnerisk ansvarlig i Aarhus Jazz 
Orchestra om filmen, der på Berlinalen blev fremvist i en udgave med redigeret lydside. 

Réka Bucsi er født 1988 i Ungarn. Hun har en master i animation fra Moholy Nagy University of 
Art and Design i Budapest og har instrueret filmene ‘Symphony No. 42’ (2014) og 
'Love' (2016), der har vundet flere priser verden over, og altså senest 'Solar Walk', der vandt 
prisen Audi Short Film Award for bedste ungdomsfilm ved Berlinalen 2018. 

Aarhus Jazz Orchestra er et professionelt dansk bigband med mere end 80 årlige koncerter i 
ind- og udland. Orkestret er sammensat af nogle af de allerbedste danske jazzmusikere, 
hvoraf flere er solister i international klasse. Siden oprettelsen i 1977 (dengang: Klüvers Big 
Band) har orkestret udviklet sig til at levere musikalske oplevelser i absolut topklasse. Med 



støtte fra Aarhus Kommune og Statens Kunstfond er Aarhus Jazz Orchestra det eneste 
rytmiske basisensemble i Danmark. 


