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Flamenco Big Band slog publikumsrekord under Aarhus 

Jazz Festival 2016: Nu kan orkestret opleves igen 
 
Flamenco Big Band Nights var navnet på Aarhus Jazz Orchestras kunstneriske bidrag ved 

Ridehuset Swinger under Aarhus Jazz Festival 2016. Et projekt i samarbejde med nogle af 

Spaniens førende flamencomusikere, der slog publikumsrekord med 16.000 publikummer. 

Nu kan musikken igen opleves i Aarhus og København.

 

Da Aarhus Jazz Orchestra i 2016 præsenterede Flamenco Big Band Nights til det årlige 

Ridehuset Swinger ved Aarhus Jazz Festival, havde det 27årige arrangement det største 

publikumstal nogensinde. 16.000 publikummer lagde vejen forbi Ridehuset på fire dage, 

hvor Aarhus Jazz Orchestras egne koncerter gik under navnet Flamenco Big Band. Nu kan 

publikum atter se frem til flamenco-bigbandkoncert med den anerkendte komponist 

Perico Sambeat i spidsen, når selv samme spanske hold drager til Danmark for at gentage 

succesen. 

 

”Flamenco-projektet fremstår i mine ører som et af de allerbedste igennem de sidste 

fire år.” – Andreo Michaelo Mielczarek, anmelder ved Aarhus Stiftstidende, der også 

beskrev koncerten som en musikalsk oplevelse, der osede af ægte varme og 

spillelyst. 

 

Flamenco forener forskellige musiktraditioner 

Flamencotraditionen repræsenterer et af de bedste eksempler på det musikalsk frugtbare 

møde mellem europæisk og arabisk/islamisk kultur. Og det kan man især opleve til 

koncert med Flamenco Big Band. Musikken er skabt af Perico Sambeat, som har 

komponeret værker, der kombinerer jazz og flamenco på en måde, der på en og samme 

tid overrasker og virker helt naturlig. I kombination med bigbandet opleves flamencolyden 

i en jazzet ramme og udvider den dramatik og følelsesfuldhed, vi kender fra 

flamencomusikernes og –danserens ekspressive udtryk. Og Perico Sambeat er i denne 

sammenhæng særligt begejstret for Aarhus Jazz Orchestras bigband-lyd: 
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“Aarhus Jazz Orchestra is one of the finest big bands in Europe. It is formed by a 

group of musicians that are not only great players but amazing and passionate 

soloists. I feel blessed to play my music with them,” fortæller Perico Sambeat 

 

Ud over det fine spanske besøg af nogle af de dygtigste flamencomusikere i Europa, 

gæster også flamencodanser Karen Lugo koncerten. Hun er kendt for sin præcision, 

forføriske vildskab og sit moderne twist, der på en og samme tid fremhæver den 

traditionsrige flamenco, som vi kender den, og gør den tidsvarende. 
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FAKTA 
 

Oplev Flamenco Big Band

Lørdag d. 7. april kl. 20:00 

Studenterhus Aarhus 

 

Søndag d. 8. april kl. 16:00 

DR Koncerthuset, Studie 2 

 

Medvirkende 

Aarhus Jazz Orchestra 

Perico Sambeat: Musical director, dirigent og solist - http://pericosambeat.com 

Karen Lugo: Danser 

Tomás 

González: Sanger 

Jose Dominguez: Percussion 

Juan Carlos Gomez: Guitar 

Projektet er arrangeret i samarbejde med DR Musikariet. 

 

Se og lyt til ”Flamenco Big Band” med Aarhus Jazz Orchestra til Aarhus Jazz Festival 2016: 

www.youtube.com/watch?v=yymzM-uFtlk 

www.youtube.com/watch?v=yymzM-uFtlk 

www.youtube.com/watch?v=oxttNL-TJQw 

 

Lyt til Perico Sambeats album ”Flamenco Big Band” her: 

https://open.spotify.com/album/6wbZNnnK3kTdiXlBSZCBDe 

Samme repetoire kan opleves til koncerten med Aarhus Jazz Orchestra. 

 

Pressekontakt 

Vera Løvø Giver 

vera@ajazz.dk 

+45 60 24 29 64 
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BAGGRUND 
 

Perico Sambeat 

Altsaxofonisten, komponisten og arrangøren Perico Sambeat betragtes som en af de 

største spanske jazzmusikere. Han har opnået enorm prestige for hans ekstraordinære 

karriere, både i og uden for Spanien. Med over tyve albums som leder og som 

medvirkende på mere end hundrede udgivelser, kan man fremhæve hans arbejde med 

ikoner som Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, Tete Montoliu, Michael Brecker, Pat Metheny 

og mange flere. Og til denne unikke koncert i Ridehuset med ”Flamenco Big Band Nights” 

står han altså på scenen med musikere fra Aarhus Jazz Orchestra.  

 

Karen Lugo 

“Precise” doesn’t begin to describe up-and-coming flamenco sensation Karen Lugo’s 

dancing. Every line and pose she strikes seem as carefully calibrated as the inner 

mechanisms of a Philippe Patek watch.” Sådan beskriver Miama Herald Karen Lugo efter 

en optræden i Miami-Dade County Auditorium i 2015. Det er ikke uden grund, at Karen 

Lugo i disse år gør sig bemærket blandt både kritikere og publikummer. Hun beskrives som 

en flamencodanser, der på fornemste vis kombinerer traditionelle dansetrin med moderne 

bevægelser, og gør på den måde flamencoen tidsvarende, samtidig med at den dybt 

forankrede tradition tydeligt mærkes. Karen Lugo er uden tvivl en danserinde, man 

kommer til at se meget mere til i tiden, der kommer. 

 

Aarhus Jazz Orchestra 

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. 

 

 

  


