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Stemningsfuld julekoncert med kor, bigband og Indra Rios-Moore 
 
Indra Rios-Moore synger julen ind sammen med Aarhus Jazz Orchestra, Skt. Clemens 
Drengekor og Clemens Knejterne i Aarhus Domkirke d. 21. december.  
 
Igen i år slås dørene til Aarhus Domkirke op 

til en traditionsrig og stemningsfuld 

julekoncert med kor, solist og bigband. 

Kirkens smukke hvælv fyldes med herlige 

juletoner fra Skt. Clemens Drengekor, 

Clemens Knejterne, Aarhus Jazz Orchestra og 

den eminente gæstesolist Indra Rios-Moore. 

Kom med og lad dig henføre af de smukke 

klange i julens velkendte melodier. 

 

Til koncerten uropføres også et nyt værk af 

komponist og saxofonist Cesar Joaniquet. 

Værket er skrevet specielt til Aarhus 

Domkirke og udforsker klangene i det 

storslåede kirkerum, blandt andet ved at lade 

musikerne bevæge sig rundt i kirken. Værket 

er inspireret af catalanske julesange og 

kormusik og kombinerer drengekorene, 

jazzorkestret og Indra Rios-Moore i skøn 

forening. 

 

"Jeg glæder mig meget til at præsentere et 

værk, der betyder meget for mig, inspireret af 

nogle traditionelle julemelodier som jeg har 

sunget som barn. Det har præget mig meget, 

da jeg skrev musikken. En dyb, rørende rejse, 

som skal deles,” udtaler komponist Cesar 

Joaniquet om det nye værk. 

 

Billetter til julekoncerten kan købes via 

aarhusjazzorchestra.dk. 

Aarhus Jazz Orchestra blev grundlagt i 1977 

af Jens Klüver og eksisterede i mange år som 

“Klüvers Big Band”. Med et særligt fokus på 

jazz og rytmisk samtidsmusik spiller Aarhus 

Jazz Orchestra mere end 80 koncerter om 

året, herunder alt fra skole- og 

ældrekoncerter til kunstneriske 

udviklingsprojekter. Orkestret består af nogle 

af de bedste musikere på den danske  

jazzscene og har gennem årene arbejdet 

sammen med nogle af de største jazzikoner i 

vor tid, herunder Kurt Elling, John Scofield, 

Jamie Cullum, Jon Balke, David Sanborn, 

Dee Dee Bridgewater m.fl. Aarhus Jazz 

Orchestra er det eneste rytmiske 

basisensemble i Danmark og er støttet af 

Aarhus Kommune og Statens Kunstfond. 

 
Julekoncert med Skt. Clemens Drengekor, 
Aarhus Jazz Orchestra og Indra Rios-Moore 
 
Aarhus Domkirke 
21. december kl. 19.30 
 
Billetpris: 195 kr., 150 kr. for unge 
Køb billet via aarhusjazzorchestra.dk 
 
Dirigent: Carsten Seyer-Hansen. 
 


