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Aarhus Jazz Orchestra præsenterer Melody Gardots første 

koncert med bigbandforstærkning 

 
Oplev den bjergtagende sangerinde Melody Gardot spil le sine egne sange med 

bigband for allerførste gang. Aarhus Jazz Orchestra præsenterer igen i år 

hovednavnet ved årets jazzfestival i Aarhus - en helt unik koncertoplevelse i 

samarbejde med Musikhuset Aarhus, der skyder gang i jazzens højtid med manér. 

 

Søndag d. 15. juli kl. 20:00 i Store sal, Musikhuset Aarhus. 

 

Den kun 32-årige Melody Gardot har bjergtaget jazzlyttere over hele verden. Som både komponist, 

guitarist, pianist og sangskriver, og ikke mindst som sangerinde med sin bløde, følsomme og 

udtryksfulde stemme. Nu kan hendes egne numre opleves med et fuldt bigband for første gang 

nogensinde. 

 

”Da Musikhuset kontaktede os for at høre, om vi kunne tænke os at medvirke på en koncert med 

Melody Gardot, sprang vi på med det samme. Gennem hele foråret har jeg kommunikeret med 

hende vedrørende det valgte repertoire, og jeg ved, at hun også i den grad ser frem til at høre 

musikken i dette store orkesterformat, der forener hendes eget band med Aarhus Jazz Orchestra,” 

fortæller Mads Bærentzen, pianist i Aarhus Jazz Orchestra. 

 

Melody Gardots store gennembrud skete i 2009 med albummet “My One and Only Thrill”, som har 

solgt 1,5 millioner eksemplarer lige siden. Albummet blev skabt i samarbejde med den Grammy-

vindende producer Larry Klein, som især er kendt for sit mangeårige samarbejde med Joni Mitchell 

(med hvem han var gift og lavede “Both Sides Now”), samt artister som Herbie Hancock, Freddie 

Hubbard og Tracy Chapman. 

 

Ikke alene har Melody Gardot gjort sig bemærket som musiker, men som menneske. Ud over at 

spille koncerter, rejser hun rundt og holder foredrag på blandt andet hospitaler om, hvordan musik 

kan bruges helbredende i forbindelse med sygdom og ulykker. Hun mistede selv som 19årig al 

følesans og bevægelighed efter en ulykke - en ulykke, som hun med tiden kom sig over med 

musikken som middel. 

 

”Gardot er en eminent sangerinde og sangskriver, der inviterer sit publikum ind i et fantastisk, 

personligt musikalsk univers; et univers, vi i Aarhus Jazz Orchestra glæder os enormt meget til at 

blive en del af,” fortæller Mads Bærentzen. 

 

Musikken er til lejligheden blevet arrangeret af norske Helge Sunde og danske Nikolai Bøgelund. 

Sidstnævnte bliver også dirigent på koncerten. 
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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 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. 

 

Vel mødt til en storslået og følsom aften, der ganske præsenterer Melody Gardots egen musik i en 

nyt og unikt bigbandformat og sparker gang i Aarhus Jazz Festival 2018 med stil. 

 

 

Medierne siger 

 

“En ubesværet kraftpræstation af den karismatiske amerikaner og hendes forrygende orkester” – 

GAFFA om Melody Gardots sidste koncert i Danmark i  2015 

 

“Modsat Norah Jones, har Melody Gardots kompositioner lykkeligvis ikke fået den helt store tur med 

pænhedskammen. Albummet er rigt på smukt melankolske skæringer, som ikke har fået trimmet al 

bid og karisma væk i produktionsfasen" - Berlingske om albummet 'The Currency of Man'. 

 

 

Fakta 

 

Melody Gardot & Aarhus Jazz Orchestra 

Søndag d. 15. juli kl. 20:00 i Musikhuset Aarhus. 
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