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Hjertevarme jazzkoncerter på århusianske 
lokalcentre 
 
I uge 43 spiller musikere fra Aarhus Jazz Orchestra koncerter på lokalcentre i 
Aarhus med sangerinde Karoline Budtz. Med titlen ”Dit hjerte er i fare Andresen” 
lægges der op til hyggelige koncerter i selskab med de største sangklassikere fra 
1930’erne-1950’erne. Koncerterne er offentlige og alle er velkomne. 
 
 
Den 23., 25. og 26. oktober vil musikere fra Aarhus Jazz Orchestra og Karoline Budtz i 
samarbejde med Magistratsafdelingen for Sundhed & Omsorg gentage forårets succes 
med hyggelige og nærværende koncerter på århusianske lokalcentre. Det både finurlige, 
smukke og alvorlige repertoire vil blandt andet omfatte Kys hinanden, Jeg plukker 
fløjlsgræs og Hot Hot. 
  
Aarhus Jazz Orchestras orkesterchef, Dorthe Andersen, glæder sig over muligheden for at 
besøge byens borgere til disse koncerter: 
  
"Lokalcenterkoncerterne kan noget helt særligt – de skaber glæde, fællesskab og gode 
oplevelser for byens borgere. Vi glæder os over at få lov at møde publikum på deres egen 
hjemmebane i en uformel og hyggelig ramme. Derfor sætter vi utrolig stor pris på vores 
samarbejde med Sundhed og Omsorg, der gør, at vi fortsat kan spille 12 gratis koncerter 
hvert år med musik skræddersyet til lokalcentrenes brugere", siger orkesterchef Dorthe 
Andersen. 
  
Det hele skal dog ikke blot være underholdning fra musikernes side. Med fællesskab 
følger også fællessang, og publikum får naturligvis lov til at stemme festligt i med 
musikerne. Lokalcenterkoncerterne handler nemlig om at skabe nye og anderledes 
musikoplevelser og om at mødes i musikken. Nogle husker måske tydeligt musikken fra de 
swingende 1930’ere-1950’ere, mens andre har fået historierne og tonerne fortalt og spillet 
af ældre generationer. Aarhus Jazz Orchestras musikere og Karoline Budtz glæder sig til 
at genopleve musikken og samværet med lokalcentrenes publikum i uge 43. 
  
Koncerterne kan opleves på følgende lokalcentre: 
Tirsdag den 23. oktober kl. 16.00: Lokalcenter Hørgården, Risskov & kl. 19.00: 
Lokalcenter Rosenbakken, Skødstrup 
Torsdag den 25. oktober kl. 13.00: Lokalcenter Sønderskovhus, Lystrup & kl. 16.00: 
Kultur- & Sundhedscenter Havkær, Tilst 
Fredag den 26. oktober kl. 13.00: Lokalcenter Marselis, Aarhus C & kl. 16.00: Lokalcenter 
Hjortshøj, Hjortshøj 
  
Koncerterne er åbne for alle og har fri entré. Ved enkelte lokalcentre skal der dog 
reserveres plads på forhånd. Kontakt lokalcentrene for nærmere information. 
 
Koncerterne præsenteret i samarbejde med Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg, 
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Aarhus Kommune. 
  
Læs mere på www.aarhusjazzorchestra.dk 
 


