
 

 

 

Aarhus Jazz Orchestra præsenterer årets tema til Ridehuset 

Swinger ved Aarhus Jazz Festival 2018: Scandinavian Big 

Band Nights! 

De seneste tre år har Aarhus Jazz Orchestra rejst ud i verden til Ridehuset Swinger ved Aarhus Jazz 

Festival. Til Brasilien, Spanien og Sydafrika, hvor solister i verdensklasse har slået orkestret følge. I 

år vender bigbandet tilbage til rødderne med et musikalsk heldagsprogram, der dyrker den 

skandinaviske jazzarv og -nerve. Om aftenen kan Aarhus Jazz Orchestras egne populære 

ridehuskoncerter opleves. Alle koncerter er gratis! 

 

Hvad er nordisk jazz? Findes der en såkaldt nordisk 

tone? Det spørgsmål kommer et væld af forskellige 

skandinaviske jazzmusikere til at give sit bud på, når 

Aarhus Jazz Orchestras årlige Ridehuset Swinger 

sætter den nordiske jazzarv under lup. 

 

Traditionen tro vil Ridehuset og Officerspladsen 

fyldes med musik, mens der på Officerspladsen 

også vil være madmarked, vin- og ølbar. Om 

aftenen kan man opleve Aarhus Jazz Orchestras 

eftertragtede aftenkoncerter, i år med den nye 

stjerne på den svenske jazzhimmel, Mimi Terris, og den formidable danske sanger og entertainer, 

Mads Matthias, under kyndig direktion af en af Skandinaviens førende dirigenter og arrangører, 

Jesper Riis. 

 

"De seneste år har vi kombineret bigbandjazzen med andre genrer, og det har været en fantastisk 

rejse. Nu vender vi hjem, både geografisk og musikalsk, og gør det, som vi er allerbedst til. Nemlig 

at spille bigbandjazz," siger Dorthe Andersen, orkesterchef for Aarhus Jazz Orchestra. 

 

Som noget nyt får publikum i år mulighed for at blive klogere på den nordiske jazz, ikke blot ved at 

lytte til musik, men ved at høre oplæg. Hver festivaldag starter nemlig med en Jazz Talk, hvor 

prominente nordiske jazzmusikere som Christian Vuust, Morten Lund og Mads Matthias vil spille 

jazzplader og fortælle om deres take på den nordiske jazzlyd. 

 

 

En helhedsoplevelse, en bragende succes 

 

I 2016 præsenterede Aarhus Jazz Orchestra det første år med både madmarked på 

Officerspladsen og et musikalsk fællestema for orkestrets egne koncerter og heldagsprogram i 

Ridehuset. Flamenco Big Band Nights var titlen, der slog publikumsrekord med 16.000 publikummer 

til Aarhus Jazz Orchestras aftenkoncerter. Flamenco Big Band Nights fik anmelderne til at kalde 
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koncerterne "et spansk-dansk samarbejde, som ikke virker påtvunget af nogen, men oser af ægte 

varme og spillelyst (...) Flamenco-projektet fremstår i mine ører som et af de allerbedste igennem 

de sidste fire år" - Århus Stiftstidende. Roserne stoppede ikke med at falde i 2017, hvor Aarhus Jazz 

Orchestra havde allieret sig med den sydafrikanske vokalgruppe iComplete og danserinde Lulu 

Mlengani. 

 

Hvor de seneste års festivaller har dyrket det overraskende og excentriske, bliver årets koncerter 

fyldt med virtuos genkendelighed. For den står på jazzmusik, der samler publikum om den 

fantastiske fælles jazztradition, som vi kender den fra historiske artister som Monica Zetterlund. 

 

 

Fakta 

 

Ridehuset Swinger 2018: Scandinavian Big Band Nights 

18. - 21. juli 

KL. 12:30 - 02:00 

 

Se hele det musikalske program på www.aarhusjazzorchestra.dk 
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Aarhus Jazz Orchestra (tidl. Klüvers Big Band) er et professionelt dansk bigband grundlagt i 1977 af 

den legendariske Jens Klüver. Gennem årene har orkestret spillet med en lang række 

internationale solister som såsom Kurt Elling, John Scofield, David Sanborn, Jamie Cullum, Dee Dee 

Bridgewater m.fl. Orkestret spiller mere end 80 koncerter årligt i både ind- og udland og laver en 

lang række projekter, der spænder imponerende vidt rent kunstnerisk. Bandet har ved mange 

lejligheder høstet stor anerkendelse med flere DMA-priser og -nomineringer samt fornem omtale i 

både danske og udenlandske medier til følge. Orkestret tæller nogle af de bedste danske 

jazzmusikere og solister på højeste kunstneriske niveau, og sammen formår de at skabe en 

enestående bandsound og en udadvendt musikalsk energi, der har bragt orkestret til de 

kunstneriske højder, hvor det befinder sig i dag. 

Med støtte fra Aarhus Kommune og Statens Kunstfond er Aarhus Jazz Orchestra det eneste rytmiske 

basisensemble i Danmark. 
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