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Aarhus Jazz Orchestra har som basisensemble 
under Statens Kunstfond til formål at bidrage 
til en mangfoldighed af musiktilbud på højeste 
kunstneriske niveau. Ensemblet skal bidrage 
aktivt til, at publikum i alle aldre møder levende 
musik, der beriger og bevæger. Gennem skabel-
sen af oplevelser og engagement skal Aarhus 
Jazz Orchestra udvide borgernes musikalske 
univers. Aarhus Jazz Orchestra skal med kon-
certvirksomhed, publikumsudvikling og formid-
ling, særligt for børn og unge, være en dynamo 
for et levende og aktivt lokalt og regionalt musik-
liv. Som basisensemble har Aarhus Jazz Or-
chestra både en lokal, regional og national rolle. 
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VISION
Aarhus Jazz Orchestra skal være et globalt 
bigband, der som samtidsorkester inkorporerer 
musikalske udtryk og indsigter fra andre kulturer 
i nye formater og stærke eksponeringer. Herved 
skærpes profilen som væsentlig og vedkommen-
de musikalsk kulturbærer. Samtidig skal Aarhus 
Jazz Orchestra med sin position som regionalt 
og nationalt kunstnerisk fyrtårn formidle musikal-
ske oplevelser for det brede publikum samt være 
katalysator for udviklingen af det danske musik-
liv og medvirke til at eksponere ny dansk musik 
internationalt. Alt sammen på højeste musikalske 
niveau.
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Opgaver og resultater for
Aarhus Jazz Orchestra
Med udgangspunkt i rammeaftalens formål og 
vision, og på grundlag af Aarhus Jazz Orchestras 
strategi har orkestret to hovedopgaver: Kon-
certvirksomhed samt formidling og publikumsud-
vikling, for hvilke der er aftalt følgende resultat-
mål: 

Koncertvirksomhed
• Koncerter med fokus på kunstnerisk ambitiø-

se udviklingsprojekter, herunder med en glo-
bal tilgangsvinkel - jf. Aarhus Jazz Orchestras 
strategi for ”Aarhus 2017, Global Jazz Explo-
rer”.

• Koncerter med det klassiske jazz- og big-
bandrepertoire, der på højeste kunstneriske 
niveau afspejler bredden i jazzen og den 
rytmiske musiks forskellige stilarter.

• Stort anlagte koncerter for det brede publi-
kum, hvor Aarhus Jazz Orchestras musikal-
ske værdier og kvaliteter samt orkesterfor-
matets musikalske spændvidde formidles og 
tydeliggøres til et bredere publikum.

Formidling og publikumsudvikling
• Gennem skolekoncerter give børn og unge 

oplevelsen af aktiv medvirken og den kunst-
neriske mangfoldighed i den rytmiske musiks 
store orkesterformat, hvor den pædagogiske 
formidling knyttes til forløb med skolerne og 
forældrene.

• Bidrage til styrkelsen af talentudviklingen 
lokalt og regionalt, specielt mhp. bigband- 
miljøet og rekrutteringsbasen (MGK- og  
konservatorieniveau).

• Faglig formidling på gymnasier, højskoler og 
andre læreanstalter, som kan udvikle kend-
skabet til og begejstringen for jazzen som 
genre, bigbandformatet og nye musikformer.

• Udvikle nye publikumssegmenters interesse 
for bredden i jazzens forskellige udtryksformer 
og den rytmiske musiks forskellige stilarter. 
I forlængelse af de nye kommunale samar-
bejds- og driftsaftaler med Aarhus Kommune 
for 2015-17, vil der være specielt fokus på 
børn og unge samt ældreområdet.

2017 var et ganske særligt år
2017 er uden tvivl den hidtidige kulmination for 
Aarhus Jazz Orchestra, som kunne fejre 40 
års orkester jubilæum samme år, som byen var 
udnævnt til at være Europæisk Kulturhovedstad. 
Der er ingen tvivl om, at kulturhovedstadsåret 
har haft enorm betydning for kulturaktører i hele 
regionen, således også for Aarhus Jazz Or-
chestra, der kan se tilbage på et år spækket med 
fantastiske projekter på et kunstnerisk meget højt 
niveau. Orkestret var både med til at åbne og luk-
ke Kulturhovedstaden, og generelt har hele året 
været én lang oplevelsesrig tour de force og budt 
på masser af spektakulære musikoplevelser.

Det har været et fantastisk, travlt og til tider turbu-
lent år for organisationen, som dog på alle må-
der må siges at være kommet godt i mål – både 
kunstnerisk og økonomisk. 
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Bigbandformatet er et meget fleksibelt orkesterformat, 
som formår at løse mange forskellige musikalske 
opgaver indenfor mange forskellige genrer målrettet 
publikum i alle aldre. AJO formår at udnytte denne 
fleksibilitet optimalt, og orkestrets identitet er dybt for-
ankret i at være en aktiv, samarbejdende kulturaktør, 
der kan byde ind med både brede, folkelige koncerter 
og kunstnerisk højprofilerede koncerter. 

Orkestrets musikalske strategi tager udgangspunkt i 
fire kunstneriske hovedspor:
Classic Jazz, der dyrker og formidler den klassiske 
bigbandtradition.
Folkelige og bredt anlagte koncerter til alle publi-
kumsgrupper.
Kunstneriske (og globale) udviklingsprojekter til 
det kunst- og kulturinteresserede publikum.
Koncerter for børn, unge og ældre med fokus på 
formidling og fortællinger.

I det følgende er 2017-aktiviteterne fordelt på de 4 
hovedspor.

Classic Jazz
Jazz Galla – åbning af Aarhus Jazz Festival 
feat. Jamie Cullum
- er et af årets højdepunkter, for her spillede orkestret 
koncert med en af de absolut største internationale 
jazzstjerner pt., britiske Jamie Cullum, i et udsolgt 
Musikhus i Aarhus. Koncerten fik 5 ud af 6 stjerner i 
Århus Stiftstidende:

Og publikum var med hele vejen. I den sidste time af 
den over to timer lange koncert stod folk op - i starten 
fordi han bad dem om det; til sidst fordi de havde lyst. 
- Århus Stiftstidende

Fat Thursday
En hyldest til New Orleans i samarbejde med River-
boat Festivalen i Silkeborg og trompetisten Leroy 
Jones samt sangerne Mads Matthias og Signe Juhl.

Aarhus Jazz Orchestra plays Mingus
- en turné målrettet højskoler og efterskoler, hvor 
orkestret spillede kompositioner af den legendariske 
amerikanske jazzbassist og orkesterleder Charles 
Mingus Jr. Turneen sluttede af med en koncert til 
Store Big Band Dag, hvor regionens talent- og ama-
tørbigbands var inviteret til workshops arrangeret af 
Aarhus Jazz Orchestra og Det Jyske Musikkonserva-
torium.

Koncerter i 2017

Aarhus Jazz Orchestra - Ledelsesberetning 2017
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Folkelige og bredt anlagte 
koncerter
Jazzens historie fra 1950-2000
- i samarbejde med bl.a. Århundredets Festival, en 
vidensfestival i Aarhus præsenteret af Folkeuniver-
sitetet. Her dykkede orkestret ned i jazzens historie 
fra 1950-2000 sammen med museumsinspektør og 
formidler Rasmus Rosenørn.

Ridehuset Swinger: South African Big Band 
Nights
Traditionen tro indtog bigbandet Ridehuset under Aar-
hus Jazz Festival og havde inviteret den afrikanske 
a cappella-gruppe ‘iComplete’ og danserinden Lulu 
Mlangeni med på scenen. Musikken var arrangeret af 
den engelske saxofonist og arrangør Julian Argüelles, 
og en stemningsfuld visuel scenografi var udarbejdet 
af scenograf og videokunstner Laura Ratschau og 
digital- og interaktionsdesigner Ruben Lisboa. 12.000 
publikummer kiggede forbi i ugens løb til de stem-
ningsfulde ’South African Big Band Nights’ og Kødby-
ens Mad & Marked på Officerspladsen udenfor.

Publikum, inklusiv undertegnede, blev da også med 
ét nærmest tryllebundet af den sydafrikanske stolt-
hed, musikalitet og storhed, som i skøn forening med 
tonerne fra Aarhus Jazz Orchestra nærmest virkede 
som noget, der efter mange års adskillelse nu engang 
var blevet genforenet – og gik op i en højere enhed 
(…) det er bare om at komme afsted! For dette er en 
af de koncertoplevelser under årets jazzfestival, som 
man ikke bør misse. - VINK Aarhus

Julekoncert i Domkirken
- arrangeres i samarbejde med Aarhus Domkirkes 
Drengekor og dirigenten Carsten Seyer, og er et 
sandt tilløbsstykke. I år var solisten sangerinden Indra 
Rios-Moore. 

Lyden af Mercur
- var et samarbejde med TV2 Charlie og Horsens Ny 
Teater og markerede afslutningen på tv-kanalens nye 
dramaserie ’Mercur’. Koncerten blev tv-transmitteret 
og bød på musik fra 1958-1962 fremført af 15 kendte 
danske solister akkompagneret af AJO.

Kunstneriske udviklings-
projekter
Åbning af Kulturhovedstaden: Aarhus og 
Pafos
- i tæt samarbejde med Aarhus2017 deltog AJO i 
Kulturhovedstadens storslåede åbningsparade med 
et uddrag af Jakob Buchanans værk ‘Dreamsuite/On 
Rosenhill’ efterfulgt af den officielle åbning i Musikhu-
set Aarhus, der også blev vist på DR K. Her uropførte 
orkestret bl.a. Lars Møllers komposition ‘To a New 
World’ sammen med den aarhusianske vokalgruppe 
Concert Clemens og korsangere fra Pafos, Aarhus’ 
cypriotiske kulturhovedstadssøster. En uge senere 
rejste kor og orkester den anden vej for endnu en-
gang at opføre det storslåede værk, denne gang ved 
åbningen af Kulturhovedstaden på Cypern.

Vinterjazz 2017
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Vinterjazz 2017
Bassisten Skúli Sverrisson, komponisten Helge Sun-
de og trommeslager Jim Black forvandlede Aarhus 
Jazz Orchestra til et dragende postrock-orkester, der 
udfordrede den klassiske bigband-sound og gav mu-
sikken helt nye dimensioner.

Sort har, som bekendt, mange nuancer. Og det meste 
af tiden befandt vi os i en glidende bevægelse mellem 
forskellige indadvendte (natur) rum og lettilgængelige 
melodier, som med sit ligefremme flow gav en for-
nemmelse af at lytte til iskrystaller, som er i gang med 
at tø. - Århus Stiftstidende

Efterårets tre store produktioner:
• On Rosenhill - et nykomponeret værk af AJO’s 

trompetist, Jakob Buchanan
• Solar Walk - en magisk filmkoncert, der tog 

publikum med på en sælsom rumrejse tilsat live 
bigband og animationsfilm

• Bollywood Beats And Big Band – Glow of 
Benares - et samarbejde med bl.a. Randers Kam-
merorkester og et helt unikt, kunstnerisk møde 
mellem Øst og Vest

- var alle strategiske udviklingsprojekter i forbindelse 
med Aarhus2017 og beskrives i afsnittet ’Global Jazz 
Explorer’.

Afslutning af Kulturhovedstaden
2017 blev rundet af med deltagelse i den officielle 
afslutning af Kulturhovedstadsåret på Rådhuset med 
Jakob Buchanans værk ‘Dreamsuite’ i samarbejde 
med Akademisk Kor. 

Koncerter for børn, unge 
og ældre
KæmpeKor i Aarhus Domkirke
- i samarbejde med Sangkraft Aarhus var 250 børn og 
unge fra 13 skole- og elitekor endnu engang inviteret 
til at deltage i KæmpeKor-koncerterne i Domkirken. I 
år med afsæt i: ’Den danske sang’.

Sigurd Barrett
- har sat musik til hele Danmarkshistorien, og AJO har 
arrangeret den for bigband, hvilket familier i Viborg 
var de første, der fik lov at opleve under årets ’Snaps-
tings-festival’. 

40 års jubilæumskoncert på lokalcentre
Stifter af Klüvers Big Band (senere Aarhus Jazz Or-
chestra), Jens Klüver, stod i spidsen for 13 koncerter 
på Aarhus Kommunes lokalcentre og Folkestedet i 
Aarhus. Og hvad var mere oplagt end at tage musi-
kalsk afsæt i bigband-historien!

Ældrekoncerter på Rådhuset i Festugen
Også her var det Jens Klüver, der dirigerede de store 
ældrekoncerter på Rådhuset i Festugen. I år var soli-
sten sangerinden Ann-Mette Elten.

Koncerter på Folkestedet
Som del af aftalen med Magistratsafdelingen for 
Sundhed og Omsorg spiller AJO tre koncerter om året 
på Folkestedet i mindre ensemble. Udover koncerten 
med Jens Klüver, spillede AJO også en festugekon-
cert, ’The Voice of New Orleans’, samt en koncert ifm. 
Folkestedets julemarked.

Aarhus Jazz Orchestra - Ledelsesberetning 2017
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Bollywood Beats and Bigband - 
Glow of Benares
’Bollywood Beats and Big Band’ er uden tvivl det mest 
ambitiøse kunstneriske og formidlingsmæssige udvik-
lingsprojekt, Aarhus Jazz Orchestra nogensinde har 
gennemført, og det har været fantastisk at være en 
del af. Et flerårigt internationalt udviklingsprojekt på 
tværs af kulturer og musikalske genrer, som har skabt 
en unik mulighed for at udvikle i dybden og undervejs 
omsætte de erfaringer, der blev opsamlet på vejen, til 
ny viden. 

Projektet har resulteret i en lang række aktiviteter og 
koncerter målrettet et meget bredt publikum både 
i Indien og Danmark. De mange forskellige faser i 
Bollywood Beats and Big Band har kvalificeret pro-
jektet på et meget højt niveau og har bidraget med 
læring på mange planer for alle samarbejdspartnere 
- både solister, orkestre, organisationer og selvfølge-
lig også for komponisten Lars Møller selv. Og sidst 
men ikke mindst er udgivelsen af musikken på CD’en 
Bollywood Beats and Big Band – Glow of Benares en 
vigtig dokumentation af 3 års intensivt musikalsk sam-
arbejde på tværs af genrer, orkestre og kulturer. 

Aarhus2017 gennemførte, i forbindelse med koncer-
terne i efteråret 2017, en omfattende publikumsun-
dersøgelse af adskillige kulturarrangementer under 
kulturhovedstadsåret, heriblandt Bollywood Beats 
and Big Band – Glow of Benares. Spørgeskemaet 
blev sendt til 155 respondenter, hvoraf 123 svarede, 
at koncerten bl.a. var sanselig (61%), inspirerende 
(66%), følelsesmæssigt bevægende (54%) og en 
international begivenhed (56%).

Global Jazz Explorer – Aarhus2017 

FAKTABOKS
Aarhus Jazz Orchestra & Randers Kammerorkester 
Solister: Kala Ramnath (violin) og Abhijit Banerjee 
(tabla)
Komponist og dirigent: Lars Møller
Støttet af: Fonden Aarhus2017, Statens Kunstfond 
(komponisthonorar til Lars Møller på i alt 250.000 i perio-
den 2015-17), Aarhus Kommune og Det Danske Kultur-
institut. 

Global Jazz Explorer er Aarhus Jazz Orchestras 
strategiske udviklingsprojekt i forbindelse med Aar-
hus2017. Et stort 3-årigt projekt, der havde fokus på 
at udvikle og undersøge, hvordan bigbandformatet,  
med afsæt i globale samarbejder på tværs af kulturer 
og landegrænser, kan gentænkes og fortsat være en 
kunstnerisk og formidlingsmæssig relevant stemme i 
det 21. århundrede. 

Projektet bestod af 4 store projekter i 2017
• Bollywood Beats and Big Band - Glow of Benares
• On Rosenhill
• Solar Walk
• Ridehuset Swinger
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Bollywood Beats And Big Band - Glow of Benares
Et helt unikt, kunstnerisk møde mellem vestlige orkester-
formater og den rige, indiske musiktradition.
Indeed, this is a music of many songs. It is vibrant and 
sorrowful while tactile in its attention to detail, like the 
unlikely combination of a funky wah-wah guitar, or-
chestral charts and a melancholy violin coda on ”Indian 
Train Ride. - Allaboutjazz (CD’en fik 4,5 ud af 5 stjerner)



Derudover havde Aarhus2017 i rapporten fremhævet 
følgende udtalelser:
• ”En forrygende koncert spillet af superdygtige og 

engagerede musikere. Blandingen af genrer var 
spændende og meget vellykket.”

• ”Velfungerende, sammenhængende samarbejde 
med musikere på tværs af genrer, baggrunde og 
kulturer.”

• ”Der var en god stemning – man kunne se, at 
musikerne havde det sjovt og det smittede af på 
publikum.”

• ”En forrygende musikalsk oplevelse, hvor de 3 
traditioner komplementerede hinanden i genia-
le arrangementer, så det hele gik op i en højere 
enhed.”

On Rosenhill
Vidt forskellige verdener mødtes i projektet ’On 
Rosenhill’ – et nykomponeret værk af AJO’s prisvin-
dende trompetist, Jakob Buchanan. Værket kobler 
bigbandmusik, videokunst og stemmer fra Rosenhøj, 
en almen boligforening i det sydlige Aarhus, og skabte 
et enestående musikalsk indblik i det store boligblok-
univers.

På Søndervangskolen i Rosenhøj bidrog elever fra 9. 
årgang til værkets indhold. Deres ansigter og hænder 
blev filmet, mens de bevægede sig rundt i Rosen-
høj eller i deres lejligheder. Optagelserne blev til en 

stemningsfuld kunstvideo, som akkompagnerede 
musikken, hvor billeder og toner smeltede sammen 
og appellerede til mange forskellige sanser. De unges 
stemmer blev også en del af det musikalske lydbille-
de, da de på dansk og på deres forældres modersmål 
indtalte sætningen ”Drømte mig en drøm i nat”. 

En fraktion af værket med titlen ”Stemmer fra Ros-
enhøj” indgik som en del af den officielle åbning af 
Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad, som blev 
overværet af flere end 76.000 mennesker og sendt 
live på DR K. De unges ansigter blev projekteret op 
på sejlene af de store, lysende skibe, der var en del 
af lysparaden fra Musikhuset Aarhus til Dokk1 på 
Aarhus Havn, og deres stemmer var flettet ind i mu-
sikken. De unge deltog også selv i paraden med små, 
lysende skibe, som de havde lavet ved en workshop 
med workshopholdere fra Aarhus 2017 (formidlet af 
AJO).

Et uddrag af det endelige værk blev vist som en del af 
åbningen af EYC2017 – European Youth Consensus, 
det største kulturhovedstadsarrangement i Magi-
stratsafdelingen for Børn og Unge i Aarhus Kommu-
ne. Omkring 275 unge i alderen 14-17 år var samlet i 
Aarhus fra alle hjørner af Europa til et stort topmøde 
for unge om demokrati og rettigheder. Til koncerten 
var det deltagernes personlige videoer, som de havde 
sendt forud for topmødet, der udgjorde billedsiden i 
en ’Voices of Europe’-udgave af værket.

Værket ’On Rosenhill’ forventes udgivet i 2018.

FAKTABOKS
Aarhus Jazz Orchestra
Solister: Indra Rios-Moore (vokal), Chris Speed (kla-
rinet), Simon Toldam (klaver) og Helge Norrbakken 
(perkussion)
Komponist og solist: Jakob Buchanan
Støttet af: Fonden Aarhus2017, BUPL’s Solidaritets- og 
Kulturpulje, Børnekulturhuset i Aarhus, Statens Kunst-
fond, Wilhelm Hansens Fond og DJBFA - Projektlegat. 
Samarbejdspartnere: Søndervangskolen, dansklærer 
Ayla Celik og elever fra 9. klassetrin, Den almene bolig-
forening i Rosenhøj, Magistratsafdelingen for Børn og 
Unge, Aarhus Kommune i forbindelse med åbningscere-
monien for EYC2017.

Aarhus Jazz Orchestra - Ledelsesberetning 2017
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On Rosenhill et nykomponeret værk om livet, drøm-
mene og stemmerne bag de store mure i boligblokkene 
i Rosenhøj, Aarhus. 
Værket handler om livet i Rosenhøj og de mennesker, 
som bor der. Deres sprog bliver til musik, ligesom 
lyde fra trapper, døre og fodtrin. Derfor bliver bebo-
erne også inddraget, så stemningerne i værket både 
repræsenterer livet i Rosenhøj i dag og mine egne 
barndomsminder. – Jakob Buchanan



pris ’Audi Short Film Award’ for kortfilmsudgaven af 
Solar Walk ved den internationalt anerkendte filmfesti-
val i Berlin: Berlinale. Planen er at færdiggøre kon-
certfilmen i fuld længde i løbet af foråret 2018.

Ridehuset Swinger 
For 28. gang åbnede orkesteret dørene til Ridehu-
set Swinger under Aarhus Jazz Festival, et projekt 
der, udover orkesterets egne fire aftenkoncerter med 
internationale solister i verdensklasse også bød på 
mange eftermiddagskoncerter, aftenjams og et stort 
madmarked. Anmelderne kaldte arrangementet for 
’jazzfestivalens epicenter’, og vi skønner mere end 
12.000 publikummer lagde vejen forbi i løbet af de 4 
dage, arrangementet varede. 

Solar Walk – en animeret musikalsk 
rejse i rummet
Solar Walk var en del af projektet ORIGINS2017, et 
samarbejde mellem fem aarhusianske ensembler om 
at præsentere ny musik, der kunne formidle store vi-
denskabelige ideer og stille spørgsmål til det kosmos, 
vi alle udgør en lillebitte del af. De fem ensembler er: 
Aarhus Symfoniorkester, Århus Sinfonietta, Vokal-
ensemblet GAIA, Aarhus Jazz Orchestra og Aarhus 
Sommeropera, og projektet var støttet af Aarhus2017.

Det er den klassiske komponist Niels Marthinsen, der 
har komponeret musikken til alle ensemblerne, og 
yderligere har sanger og komponist Susi Hyldgaard 
bidraget til AJO’s værk: Solar Walk. 

Men det nykomponerede musikalske værk stod ikke 
alene, for i kraft af Aarhus Jazz Orchestra’s aftale 
med Viborg Kommune blev det muligt at indgå et 
samarbejde med The Animation Workshop. Med 
afsæt i musikken skabte den prisvindende animati-
onsfilmskaber Réka Bucsi en helt fantastisk animati-
onsfilm. Resultatet blev en spektakulær koncertfilm, 
hvor billeder og musik gik op i en højere enhed. 
Filmen havde premiere på Viborgs Animationsfestival 
i september og tiltrak sig både national og internatio-
nal bevågenhed.
I februar 2018 vandt Réka Bucsis den prestigefyldte 

FAKTABOKS
Aarhus Jazz Orchestra dirigeret af Nikolai Bøgelund 
og The Animation Workshop
Komponister: Niels Marthinsen og Susi Hyldgaard 
Animationsfilm: Réka Bucsi
Støttet af: Fonden Aarhus2017, Aarhus Kommune, The 
Animation Workshop VIA University College, Statens 
Kunstfond og Aage & Johanne Louis-Hansens Fond.
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Solar Walk En kunstnerisk live performance, der kombinerer original, moderne jazz, bigbandmu-
sik, poetiske sange og animerede billeder.
We loved Solar Walk…it was totally fabulous and a really wonderful addition to the year.
Congratulations to everyone involved! - Juliana Engberg, Programme Director, Aarhus 2017



South African Big Band Nights
Det helt store tilløbsstykke var uden tvivl Aarhus Jazz 
Orchestras aftenkoncerter ’South African Big Band 
Nights’, hvor orkesteret havde inviteret fire afrikanske 
sangere og en afrikansk danser med på scenen. 

Der var en gennemsyrende musikalitet til stede, et 
naturligt showmanship og masser af humor, hvilket 
bidrog til den fine koncertoplevelse, som var en af 
dem, man husker. Dette var da heller ikke til at tage 
fejl af, da orkesterkonstellationen efter koncerten 
mødte et stående bifald fra det tætpakkede Ridehus. 
Det aarhusianske jazzpublikum var blevet taget med 
på en hæsblæsende tur til Sydafrika – og vi vil egent-
lig gerne en tur tilbage! – VINK Aarhus

FAKTABOKS
Aarhus Jazz Orchestra
Solister: den sydafrikanske vokalgruppe iComplete og 
danserinden Lulu Mlangeni
Dirigent, komponist og arrangør: Julian Argüelles
Visuals: Laura Ratschau og Ruben Lisboa
Støttet af: Fonden Aarhus2017, Nordisk Kulturfond, 
Kulturarrangementspuljen.

Global Jazz Explorers Youth Camp
Som et nyt tiltag blev der for første gang også afholdt 
en bigband-camp for unge talenter med deltagelse fra 
Letland, Holland og Danmark. 80 unge bigbandmusi-
kere mødtes en uge i Aarhus til workshops, koncerter, 
jams, gensidig udveksling af erfaringer og netværks-
dannelse. Det var en stor succes og gentages i 2018. 

Aarhus Jazz Orchestra - Ledelsesberetning 2017
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South African Big Band Nights et sandt festfyrværkeri af bigbandjazz og sydafri-
kanske vokaler og rytmer i en helt unik sammensætning.
Publikum, inklusiv undertegnede, blev da også med ét nærmest tryllebundet af den 
sydafrikanske stolthed, musikalitet og storhed, som i skøn forening med tonerne fra 
Aarhus Jazz Orchestra nærmest virkede som noget, der efter mange års adskillel-
se nu engang var blevet genforenet – og gik op i en højere enhed. - VINK Aarhus



AJO har flere koncepter udviklet specielt til målgrup-
pen børn og unge, da en af orkesterets vigtigste 
opgaver er at sørge for, at publikum i alle aldre møder 
levende musik på højt kunstnerisk niveau. 

Skolekoncerter
Her får børn i 3., 4. og 5. klasse mulighed for at synge 
koncert med bigbandet. Forud for koncerten indstu-
derer musiklærerne sangene med børnene, hvorefter 
AJO’s dirigent og pianist kigger forbi og øver med 
børnene. Koncertdagen starter med en generalprøve 
efterfulgt af en formiddagskoncert for alle skolens 
øvrige elever sammen med AJO’s 5 mand store 
rytmegruppe. Den store finale er aftenkoncerten, hvor 
børnene synger sammen med hele bigbandet foran 
forældre, søskende, bedsteforældre mv. 

I 2017 fik følgende skoler besøg af AJO: Virup skole i 
Hjortshøj, Tranbjergskolen, Åby skole, Bredagersko-
len i Jelling, Stoholm skole i Viborg samt skoler på 
Frederiksberg i samarbejde med DR Musikariet. I alt 
sang 3.000 børn med orkesteret foran 5.5000 publi-
kummer.

KæmpeKor i Aarhus Domkirke
I samarbejde med Sangkraft Aarhus inviterer AJO 
hvert år til KæmpeKor-koncert i Aarhus Domkirke 
med deltagelse af 250 børn fra både skole- og elite-
kor i Aarhus. Et inspirerende møde med sang på alle 
niveauer tilsat bigband! 

Formidlingskoncerter på øvrige projekter
I 2017 fik børn og unge også mulighed for at stifte 
bekendtskab med bigbandmusikken i forskellige an-
dre kontekster, bl.a. til de store Aarhus2017 projekter: 
’Bollywood Beats and Big Band - Glow of Benares’ og 
’Solar Walk’.

Bollywood Beats and Big Band - Glow of Benares
Til formidlingskoncerterne i Musikhuset Aarhus, 
målrettet 4.-7. klasse, blev eleverne præsenteret for 
de to forskellige orkesterformater, herunder også en 
introduktion af alle instrumenter, og yderligere var der 

Formidlingsaktiviteter
og talentudvikling

undervejs indlagt flere oplæg med de indiske solister, 
som på fineste vis udfoldede forskellen på den indi-
ske og vestlige musiktradition. 

Solar Walk - filmkoncert
Forud for koncerten, målrettet 7.-9 klasse, fik skolerne 
tilsendt undervisningsmateriale, som de kunne benyt-
te sig af, enten før eller efter de havde oplevet film-
koncerten. Yderligere introducerede Susi Hyldgaard, 
sangerinde og sangskriver til værket, eleverne for det 
naturvidenskabelige afsæt i projektet, som de nu kun-
ne opleve udfoldet i musik og billeder til filmkoncerten.

Det er vigtigt at give de unge nogle kulturoplevelser - 
og det gjorde I bestemt. Det var godt at være med.
- Tamara Ilco, lærer på Nordre Kochs Skole, Aarhus

DYJO – Danish Youth Jazz Orchestra
I 2017 indgik AJO et samarbejde med Aarhus Musik-
skole og Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) om 
talentudvikling af blæsere i Regionen med fokus på 
bigbandformatet. Regionen bidrog med opstartsmid-
ler, og det blev startskuddet for talentbigbandet Da-
nish Youth Jazz Orchestra (DYJO), AJO’s ’lillesøster’. 
Udover den ugentlige prøve i Aarhus spiller DYJO 
også koncerter på regionens øvrige musikskoler og 
inviterer til åbne prøver, hvor blæserelever har mulig-
hed for at spille med. Orkesteret ledes af studerende 
på DJM, John Riddell, der også var tovholder på plan-
lægningen af Global Jazz Explorers Youth Camp.

Store Big Band Dag
Det er blevet en fast tradition, at AJO og konserva-
toriet inviterer 5 af regionens bigbands til en årlig 
netværksdag med fokus på talentudvikling. I 2017 
var temaet musik af den legendariske orkesterleder 
Charles Mingus Jr. Udover workshops i de individuel-
le bigbands, bl.a. med gæsteinstruktører fra AJO, slut-
tede dagen med indstudering af et stort fællesværk 
skrevet til 6 bigbands! I 2017 deltog Politiets Bigband, 
Silkeborg Bigband, Keep The Change Big Band, Jysk 
Talent Bigband, Universitetets Big Band og AJO.
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DYJO - Danish Youth Jazz Orchestra



AJO er som nævnt i indledningen en fleksibel stør-
relse, der formår at løfte mange forskellige opgaver. 
Orkesterets professionelle tilgang og høje kunstneri-
ske niveau gør det til en relevant samarbejdspartner 
for mange institutioner og kommunale forvaltninger. 
Et netværk, der de senere år er styrket og udbygget 
betydeligt som følge af samarbejder i forbindelse med 
Kulturby Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad. 
Disse samarbejder gør det muligt at løfte større opga-
ver og præsentere orkestret for en bredere målgruppe 
samt udvikle og udfordre organisationen i forhold til 
kunstnerisk samskabelse og co- produktion. 

I 2017 samarbejdede organisationen bl.a. med:

Lokalt:
• Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad
• Aarhus Domkirke og Sangkraft Aarhus
• Aarhus Festuge og FO Aarhus
• Aarhus Jazz Festival og Kødbyens Mad & Marked
• Musikhuset Aarhus 
• Århundredets Festival, Folkeuniversitetet
• Aarhus Musikskole
• Det Jyske Musikkonservatorium 
• Atlas (Fonden Voxhall), regionalt spillested 

• Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Aarhus 
Kommune 

• Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i 
Aarhus Kommune

• Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i 
Aarhus Kommune

• Aarhus Events/TV2 Østjylland 
  
Regionalt:
• Randers Kammerorkester 
• The Animation Workshop, Viborg
• Kulturprinsen, Viborg
• Horsens Ny Teater 
• Riverboat Jazzfestival 
• Musikskoler i regionen 

Nationalt:
• DR Musikariet 
• TV2 Danmark 
  
Internationalt:
• European Music Circle, et samarbejde mellem 

professionelle bigbands i Europa
• Pafos 2017 – European Capital of Culture på 

Cypern

Samarbejder lokalt, regionalt 
og internationalt

Aarhus Jazz Orchestra - Ledelsesberetning 2017
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Årets aktiviteter i tal
2017 var endnu et travlt år for Aarhus Jazz Orchestra, der igen kan præsentere måltal der ligger på linje med 
eller over rammeaftalens målsætninger.

I de tidligere årsrapporter er måltallene blevet aflagt som samlede aktivitetstal, hvor der ikke er skelnet mellem 
aktiviteter i stort/mindre ensemble og workshops/preconcert-talks mv. Fra 2017 følger afrapporteringen statens 
nøgletalsskema for basisensembler.

Nøgletal og indikatorer for basisensemblet Aarhus Jazz Orchestra
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F2016 R2016 F2017 R2017

Aktivitetstal
Koncerter med hele ensemblet/orkestret

Koncerter 30 18 30 16
Evt. andre særlige opførelser, sceniske mv.
Koncerter mv. uden for landsdelen 15 9 18 15
Koncerter mv. i udlandet 3 2 5
Koncerter mv. for børn og unge 30 26 30 17
Udendørs koncerter mv. 1 2
Antal koncerter mv. med hele ensemblet/orkestret, i alt 78 56 83 50

Koncerter mv. med dele af ensemblet/orkestret
Koncerter 22 22
Evt. andre særlige opførelser, sceniske mv.
Koncerter mv. uden for landsdelen 1
Koncerter mv. i udlandet 4
Koncerter mv. for børn og unge 6 9
Udendørs koncerter/forestillinger 1
Antal koncerter mv. med dele af ensemblet/orkestret, i alt 0 33 0 32

Publikumstal
Publikum til koncerter/forestillinger med hele ensemblet/orkestret

Koncerter 21.322 13.590
Evt. andre særlige opførelser, sceniske mv.
Koncerter mv. uden for landsdelen 6.160 3.666
Koncerter mv. i udlandet
Koncerter mv. for børn og unge 7.550 7.720
Udendørs koncerter mv. 1.000 10.000
Publikum til koncerter mv. med hele ensemblet/orkestret, i alt 35.000 36.032 35.000 34.976

Publikum til koncerter mv. med dele af ensemblet/orkestret
Koncerter 17.259 3.230
Evt. andre særlige opførelser, sceniske mv.
Koncerter mv. uden for landsdelen 694
Koncerter mv. i udlandet 1.210
Koncerter mv. for børn og unge 1.700 1.800
Udendørs koncerter/forestillinger 30.000
Publikum til koncerter mv. med dele af ensemblet/orkestret, i alt 0 20.863 0 35.030



Yderligere aktiviteter

2016
• 34 workshops, masterclasses, foredrag med et samlet deltagerantal på 5.090.
• 10 koncerter i Ridehuset under Aarhus Jazz Festival som AJO står som arrangør af med et samlet estime-

ret publikumstal på ca. 6.000 (også medtaget i AJO’s samlede koncert- og publikumsstatistik).

2017
Yderligere aktiviteter:
• 37 workshops, masterclasses, preconcerttalks med et samlet deltagerantal på 2.243.
• 10 koncerter i Ridehuset under Aarhus Jazz Festival som AJO står som arrangør af med et samlet estime-

ret publikumstal på ca. 5.000 (ikke medtaget i AJO’s samlede koncert- og publikumsstatistik).
• 3.000 aktivt deltagende børn (skolekoncerter og kæmpekor) heraf 1.250 i Aarhus.
• Tv-transmission af: Åbningen af Kulturby 2017 (VIP arr. + parade), Lyden af Mercur – TV2 Charlie og Åb-

ningen af Pafos2017. Samlet estimeret seertal 7-800.000.

Kommentarer til 2017 statistiktal:
• De 2 udendørskoncerter med hele orkesteret er begge afholdt i udlandet og publikumstallet er baseret på 

skøn. 
• Under udendørskoncerter i mindre ensembler er medtaget 30.000 tilhørere ifm. åbningen af Aarhus 2017 

(paraden). Det officielle tal var 76.000.

Aarhus Jazz Orchestra - Ledelsesberetning 2017
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KæmpeKor med Sangkraft Aarhus og 210 folkeskoleelever



Økonomi
Aarhus’ status som kulturhovedstad har resulteret i 
flere store og ekstraordinære produktioner end nor-
malt, som både har været udfordrende kunstnerisk, 
produktionsmæssigt og økonomisk. Blandt andet er 
der til flere projekter blevet udviklet en omfattende vi-
deoproduktion, der koster mange ressourcer både at 
ud- og afvikle. Til projekterne ’On Rosenhill’ og ’Solar 
Walk’ er der komponeret nye store bigbandværker, 
og udgifter til rejse/ophold har også været større end 
normalt pga. de mange udenlandske solister til bl.a. 
’Ridehuset Swinger’, ’Bollywood Beats and Big Band’ 
og ’On Rosenhill’ samt orkesterets rejse til Pafos*. 
Orkesterets udvidelse af arrangementet under Aarhus 
Jazz Festival, ’Ridehuset Swinger’, har heller aldrig 
været mere omfattende både mht. produktion og antal 
koncerter. I 2017 var der yderligere arrangeret en big-
band-camp med deltagelse af 4 unge talentbigbands 
fra Europa.

Det lykkedes organisationen at skaffe knap 1,9 mio. 
kr. i ekstra tilskud fra fonde, regionale og kommuna-
le puljer til de mange ekstraordinære omkostninger, 
så 2017 endte økonomisk med at balancere, hvilket 
isoleret set er meget tilfredsstillende. Men det er des-
værre ikke lykkedes i indeværende år at rette væsent-
ligt op på den negative egenkapital på -175.749 som 
følge af underskuddet i 2016 på godt ½ million. 

Det rev. budget, som blev fremsendt til tilskudsyder-
ne i foråret 2017, fremviste et budgetteret overskud 
på 400.448 og er udarbejdet af den tidl. ledelse. Da 
den nye ledelse tiltrådte 1. sept., blev der udarbejdet 
og fremlagt et internt budget for bestyrelsen. Dette 
fremviste et resultat pr. 31.12.17 på 124.000. I forbin-

delse med regnskabsafslutningen for 2017 besluttede 
den nye bestyrelsen at overføre 100.000 kr. af det 
regionale tilskud på i alt 200.000 kr., givet til opstart 
af talentudviklingsprojektet Danish Youth Jazz Or-
chestra, til 2018, da projektet endnu ikke er afsluttet. 
Dette fremgår under posten forudbetalte tilskud under 
balancen sammen med 1. kvartals tilskud fra Kommu-
nen. Derfor ender året med et samlet resultat på i alt 
13.956.
*hvoraf Statens Kunstfond bidrog med et tilskud på 
30.000 kr. fra puljen Internationale Koncertaktiviteter.

Organisering og administration
Internt i organisationen blev administrationen af 
flere omgange omstruktureret. I starten af året pga. 
besparelser og pr. 31. juli valgte orkesterchefen og 
programchefen at opsige deres stillinger. Pr. 1. sept. 
blev der udpeget en ny orkesterchef og konstitueret 
en kunstnerisk ansvarlig, som overtog ledelsen og 
gennemførte alle planlagte projekter i 2017. At 2017 
både økonomisk og organisatorisk endte tilfredsstil-
lende, skyldes ikke mindst bestyrelsens hurtige indgri-
ben i forbindelse med ledelsesskiftet i juli måned. Det 
havde været fatalt for både organisationens drift og 
medarbejdernes trivsel, hvis man ikke hurtigst muligt 
havde besat stillingen som orkesterchef og konstitue-
ret en kunstnerisk ansvarlig.

Opsummering på 2017
Med ovenstående bemærkninger er det den nye 
ledelses samlede vurdering, at AJO’s aktivitetsniveau, 
økonomi og målindfrielse i 2017 er i fuld overens-
stemmelse med den indgående rammeaftale med stat 
og kommune. 
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2018 er kommet rigtig godt i gang! 

Finansiering 2018-2020
Det kommunale tilskud til orkesterets drift kommer fra 
tre forskellige magistratsafdelinger:
• Kultur og Borgerservice
• Børn og Unge (MBU)
• Sundhed og Omsorg (MSO)

Aftalerne med alle tre afdelinger er forhandlet på 
plads for perioden 2018-20, og både MBU og MSO 
har valgt at hæve deres tilskud fra 200.000 til 275.000 
kr. pr. år. Sammenlagt betyder det, at den samlede 
kommunale finansiering matcher Statens krav i for-
hold til kommunal medfinansiering på min. 50%.

I forhold til indgåelse af rammeaftale med Staten for 
perioden 2018-20, forventes dette afsluttet i efteråret 
2018. Staten har dog reserveret driftstilskuddet til Aar-
hus Jazz Orchestra, indtil forhandlingerne er afsluttet, 
så det ikke påvirker driften i 2018. 

Nye vedtægter, ny bestyrelse og ny organisati-
onsstruktur
1. januar 2018 trådte organisationens nye vedtægter i 
kraft, hvilket også afstedkom ny bestyrelsessammen-
sætning med 5 udpegede medlemmer og yderligere 
to medlemmer, som bestyrelsen selv udpeger. 

I tilknytning til ledelsesskiftet sommeren 2017 blev 
det besluttet at vente med at besætte stillingen som 
kunstnerisk ansvarlig, da Projektstøtteudvalget For 
Musik udtrykte ønske om at opretholde mest muligt 
råderum i rekrutteringen af orkestrets ledelse, til den 
nye bestyrelse havde konstitueret sig. 

Det bidrog til en værdifuld tænkepause, der gav plads 
til at gentænke organisationsstrukturen. 

Kunstneriske projekter i 2018
AJO er naturligvis allerede i fuld gang med at realise-
re en masse forskellige musikalske projekter:
• Åbning af Frivillighedshovedstaden i Rådhuset 

med deltagelse af 120 frivillige korsangere
• Vinterjazz-koncerter i hele landet
• Koncert-forestillingen Danse Macabre under År-

hundredets Festival, Aarhus
• Et nyt projekt med rapperen Pede B målrettet 

unge
• Gallakoncert i Musikhuset med verdensstjernen 

Melody Gardot
• Flamenco koncerter i Aarhus og DR byen i Kø-

benhavn, skolekoncerter og meget meget mere

Kort sagt – vi fortsætter med at bidrage til en mangfol-
dighed af musiktilbud på højeste kunstneriske niveau, 
indgå i innovative og kreative samarbejder med andre 
kulturaktører, og sørge for at publikum i alle aldre mø-
der levende musik, der både beriger og bevæger. 

Dorthe Andersen
Orkesterchef Aarhus Jazz Orchestra

Et kig ind i 2018
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