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Kom til New Orleans jazzfest på Atlas med bigband og 

den eminente basunist Wycliffe Gordon 
 

Torsdag den 28. juni er der dømt New Orleans-vibes på ATLAS i Aarhus. Under titlen 

FAT Thursday - inspireret af navnet på den berømte New Orleans-festdag Mardi 

Gras – får Aarhus Jazz Orchestra eksklusivt besøg af den amerikanske basunist og 

entertainer Wycliffe Gordon. 

 

Torsdag den 28. juni kl. 20.00 på Atlas, Aarhus 

Billetpris: 140,- + gebyr 

 

 

Fat Tuesday kendes bedre under titlen Mardi Gras - den store festdag i New Orleans. Her er liv og 

fest i gaderne, og den bedste New Orleans style jazz kan høres på hvert et spillested. Aarhus Jazz 

Orchestra har bragt den sprudlende festdag til Aarhus under titlen FAT Thursday! Aarhus Jazz 

Orchestra fejrede også fat Thursday på Atlas i 2017 med New Orleans-trompetisten Leroy Jones 

gentagelse, og i år er orkestret stolte over at kunne præsentere pioneren Wycliffe Gordon. 

 

”Wycliffe Gordon er ambassadør for den traditionelle New Orleans-jazz. Så hvis man vil høre 

autentisk New Orleans-jazz i Danmark, så skal man komme til den her koncert,” fortæller Nikolai 

Bøgelund, der dirigerer projektet og som har kendt Wycliffe Gordon i mange år. 

 

Wycliffe Gordon besøgte sidst Aarhus til Ridehuset Swinger under Aarhus Jazz Festival 2008, hvor 

han rystede hele den gamle røde Ridehus-bygning med sin unikke trombone-power. Han er 

ambassadør for den traditionelle New Orleans musik, men skriver også sin egen musik for bigband. 

Han er et sandt multitalent, der ud over sit højtestimerede basunspil også mestrer andre 

instrumenter som scat, klaver og trompet. Han har samarbejdet med et utal af exceptionelle 

jazzvirtuoser såsom Joe Hendersen, Tommy Flanagan, Shirley Horn og Dizzie Gillespie. Kort sagt: en 

enestående entertainer, sanger og trombonevirtuos. 

 

Foruden FAT Thursday på Altas kan koncerten opleves ved den årlige Riverboat Jazz Festival i 

Silkeborg. 

 

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 kunstnerisk spænder imponerende vidt. Bandet har ved mange 

lejligheder høstet stor anerkendelse med flere DMA-priser og -nomineringer samt fornemme 

omtaler i både danske og internationale medier. 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. 
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FAT Thursday! Aarhus Jazz Orchestra feat. Wycliffe Gordon 

Torsdag d. 28. juni kl. 20:00 
ATLAS, Vester Allé 15 
Billet: 140 + gebyr 
 
Aarhus Jazz Orchestra feat. Wycliffe Gordon 

Søndag den 1. jul i kl . 13.00 
Riverboat Jazz Festival, Silkeborg 
Gratis entré 
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