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Kom til glædesfyldte koncerter på lokalcentre i 
Aarhus Kommune med musikere fra Aarhus Jazz 
Orchestra og sangerinde Karoline Budtz 

 

 
Endnu et forår byder Aarhus Jazz Orchestra og Magistratsafdelingen for Sundhed og 
Omsorg velkommen til gratis lokalcenterkoncerter for alle borgere i uge 16. Koncer-
terne går under titlen ”Dit hjerte er i fare Andresen”, og programmet står på sang-
klassikere fra 1930’erne-1950’erne med den folkekære sangerinde Karoline Budtz. 

 
Traditionen tro spiller et hold musikere fra Aarhus Jazz Orchestra op til sang i kommunens 
lokalcentre midt i det spirende forår. Denne gang kan publikummerne opleve musik fra 
de swingende 1930’ere, 1940’ere og 1950’ere. I denne periode slog swingmusikken for 
alvor igennem – til glæde for nogen, og forargelse for andre. Men selv til trods for 
politisk uro og 2. verdenskrig, der brød ud midt i perioden, blomstrede jazz- og 
swingmusik i bedste velgående. 
 
Sangklassikere for fællesskabet 
 
Koncerterne er spækket med sange såsom ”Deidres Samba”, ”Ta’ og kys det hele fra 
mig”, ”Så længe skuden kan gå” og titlen på koncerten, nemlig ”Dit hjerte er i fare 
Andresen”. Karoline Budtz har sammensat repertoiret, der rummer sange, som er skrevet 
om og til folket og fællesskabet. Og det er netop i fællesskabets tegn, orkestret og 
Karoline Budtz deler de smukke, frække, alvorlige og finurlige sange, som er en del af 
vores fælles arv og sangskat. Og så er der selvfølgelig fællessang. 
 
Et samarbejde til glæde for ældre 
 
Ud over at skabe og spille kunstneriske projekter, der giver publikum en særlig musikalsk 
oplevelse, består en vigtig del af orkestrets arbejde af formidling af jazz og musik 
generelt til borgerne i lokalsamfundet. Lokalcenterkoncerterne handler om at skabe 



nye og anderledes musikoplevelser for borgere tilknyttet kommunens lokalcentre. Det 
blev for alvor tydeligt i en større evaluering af projektet i 2016, at koncerterne skaber 
stor glæde på lokalcentrene. Både for beboere og besøgende. 
 
"Musikken er noget af det sidste du forsmider, når du bliver ældre. Selv demente kan 
synge, og de kan det udenad – så mere musik ud på centrene", lød det fra en af 
publikummerne i undersøgelsen. 
 
Og det er en værdi, som personalet på lokalcentrene i den grad oplever.  
 
”Berigende og energisk. En lille oase i hverdagen,” udtalte Maria Tønnersen, centerchef 
på Lokalcenter Bøgeskovhus, i Kulturkampen på TV2 Østjylland, der i efteråret 2016 
havde netop lokalcenterkoncerterne på programmet. 
 
Alle borgere er dog hjerteligt velkomne til koncerterne – til at lytte og synge med på 
vores allesammens skønne sangskat. 
 
 
Fakta 
 
Koncerterne kan opleves på følgende lokalcentre: 
 

• Tirsdag den 17. april kl. 16.00 : Lokalcenter Søholm 
• Tirsdag den 17. april kl. 19:00: Lokalcenter Brabrand 
• Onsdag den 18. april kl. 13.00 på Lokalcenter Sabro 
• Onsdag den 18. april kl. 16.00 på Lokalcenter Skæring 
• Torsdag den 19. april kl. 13.00 på Lokalcenter Tranbjerg 
• Torsdag den 19. april kl. 16.00 på Lokalcenter Vestervang 

Projektet er støttet i samarbejde med Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for 
Sundhed og Omsorg. 
 
For yderligere information eller interview, tag kontakt til 
 

• Mathilde Smedegaard 
mathilde@ajazz.dk 
+45 22 88 55 58 

 


