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Bliver Helene ’Årets unge jazz-komponist’?
På fredag kåres ’Årets unge jazz-komponist’ til en stor koncert i DR’s koncertsal. Det er
kulminationen på en landsdækkende konkurrence, som har til formål at finde de mest
lovende og talentfulde unge jazz-komponister i Danmark lige nu.
Finalefeltet er fundet, og det består i år af tre unge kvinder, hvoraf den ene er pianist,
sanger og komponist Helene Bak, der studerer ved Syddansk Musikkonservatorium i
Esbjerg.
Helene og big bandet
Den unge finalist er begejstret for konkurrencen, og ser forventningsfuldt frem til
fredagens finalekoncert i Koncerthuset, hvor DR Big Band skal fremføre
finalekompositionerne sammen med komponisterne.
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”Jeg bobler indeni og føler mig rigtig priviligeret over at få lov til at synge mit nummer
med DR Big Band. Jeg håber at konkurrencen kan fungere som et springbræt for min
videre karriere og hjælpe mig med at finde et ståsted i musikbranchen.”
Fremtidens jazzstjerner
Konkurrencen ”Årets unge jazz-komponist” har tidligere banet vejen for flere
internationale karrierer, så koncerten er en unik mulighed for, at danskere kan stifte
bekendtskab med fremtidens stjerner på jazzscenen. Hvorvidt Helene Bak indtræder i
det fornemme selskab vil tiden vise, men alene en finaleplads er et imponerende skridt
på vejen.
Boel og Arnoldi
En erfaren jury – bestående af Hanne Boel, Per Arnoldi, Sidsel Storm, Birgit Løkke,
Carsten Dahl, og Steen Hansen vil vurdere de tre finalister, mens aftenens vært er
dansk big band-musiks grand old man, Niels Jørgen Steen.
Udover DR Big Bandet og de tre finalister vil jazzsolisterne Allan og Veronica Mortensen
optræde sammen, mens Ole Koch Hansen har komponeret et stykke musik specielt til
denne finalekoncert.
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