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Bigband-nostalgi, jazz-fest og røverhistorier 
 
Der venter publikum en buket af historiske bigband-memoirer og storslåede musikalske 

highlights, når Aarhus Jazz Orchestra i oktober spiller Highlights Fra 4 Årtier i fem danske 

byer. 

 

Den 3.-7. oktober tager Aarhus Jazz Orchestra på turné i Danmark med koncerten 

Highlights Fra 4 Årtier. Koncerterne er på et festfyrværkeri af orkestrets største highlights 

gennem de sidste fire årtier og vil blandt andet byde på kompositioner af Thad Jones, Bob 

Brookmeyer, Quincy Jones, Maria Schneider og mange andre. Numrene er udvalgt af 

musikerne i orkestret, og undervejs i koncerten vil de fortælle om deres særlige forhold til 

musikken, historien og komponisterne. Publikum får derfor et enestående indblik i det 

århusianske bigbands historie i en tid, hvor noget af den bedste bigband-musik er blevet 

skrevet. Efter koncerterne har publikum mulighed for at møde musikerne, stille spørgsmål, 

udveksle erfaringer og måske fortælle nogle af dine egne jazzanekdoter. 

 

Dirigent Nikolai Bøgelund ser meget frem til den forestående turné: 

 

”Gennem årene har nogle af verdens bedste arrangører skræddersyet musik til Aarhus 
Jazz Orchestra, og jeg glæder mig til at præsentere det, såvel som bandets solister, som 
alle er fra allerøverste hylde. Samtidigt får publikum også et hemmeligt kig ned i bandets 
unikke arkiv af røverhistorier,” siger dirigent Nikolai Bøgelund. 

 

Med på scenen er desuden det danske sangtalent Signe Juhl. Signe Juhl er uddannet i 

Rytmisk Sang fra Syddansk Konservatorium i 2010, og er ikke kun inspireret af jazzgenren i sit 

virke, men også af ikoner som Paul Simon, Joni Mitchell og Ella Fitzgerald. 

 

”For mig er det at have en “stor stemme” ikke det væsentligste som jazzsanger, men 

derimod fornemmelsen for groove, hvad enten det er swing, latin, afro eller noget helt 

andet. »It don’t mean a thing if it ain’t got that swing,«” udtaler Signe Juhl. 

 

Aarhus Jazz Orchestra blev grundlagt i 1977, først (og ganske kort) med titlen Bred Ymer, 

og dernæst som Klüvers Big Band – et navn, der vækker genklang hos de fleste danske 

jazzkendere. Den legendariske Jens Klüver stod i spidsen og udviklede bigbandet fra et 

hobbyprojekt under studietiden til en af de vigtigste aktører i nordisk bigband-jazz. Siden 

2012 har orkestret eksisteret under navnet Aarhus Jazz Orchestra og er fortsat udviklet sine 

aktiviteter til at indbefatte alt fra formidlingskoncerter for børn og unge til højprofilerede 

kunstprojekter i koncerthuse og på festivaler. I 2017 rundede orkestret sit 40-års jubilæum 

som et af de absolut stærkeste bigbands i Norden med mere end 80 årlige koncerter i 

både ind- og udland. 

 

 

Hvad  Highlights Fra 4 Årtier 
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Hvem  Aarhus Jazz Orchestra og solist Signe Juhl 

Dirigent  Nikolai Bøgelund 

Hvor / hvornår  3. oktober - Atlas, Aarhus 

  4. oktober - Foderstoffen, Ringe 

  5. oktober - Jazz9700, Brønderslev 

  6. oktober - Mejeriet i Torup, Hundested 

  7. oktober - Portalen, Greve Musik- og teaterhus 

 

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

eneste rytmiske basisensemble i Danmark. 

 

Læs mere på www.aarhusjazzorchestra.dk 


