Pressemeddelelse

NYT BIGBAND INDTAGER DEN FYNSKE JAZZSCENE

Syddansk Musikkonservatoriums ambitiøse bigband-projekt SDMK Jazz Orchestra
kan for første gang opleves på Musikhuset Dexter mandag den 16/3 kl. 20.00.
Projektet har deltagelse af mere end 15 rytmiske studerende fra SDMK, og er en fast
del af deres undervisning på konservatoriet i Odense.
SDMK Jazz Orchestra ledes af den prisvindende pianist og komponist Erik Ørum von
Spreckelsen, der har spillet med en lang række højt profilerede musikere i løbet af
sin karriere, herunder Cecilie Nordby, Randi Laubek, Bob Rockwell, Francesco Cigna,
Thomas Blachman, Lennart Ginman og Bo Stief. Som komponist har Erik flere gange
skabt værker til større rytmiske orkestre, som fx DR Bigband, DR
Underholdningsorkester og Copenhagen Art Ensemble, og det er da også de
studerendes eget arbejde med at komponere musik von Spreckelsen fremhæver
som omdrejningspunktet for SDMK Jazz Orchestra:
”SDMK Jazz Orchestras fornemmeste opgave er at opføre de studerendes
kompositioner og arrangementer. Komposition er en vigtig og fast bestanddel af
undervisningen på den rytmiske linje i Odense og SDMK Jazz Orchestra giver de
studerende mulighed for at få værdifuld erfaring med de muligheder som et stort
orkester udgør. Derudover er formålet bl.a. også at give de studerende et forum,
hvor de rytmiske blæsere træner og udvikler deres orkesterfærdigheder.”
Til koncerten på Dexter er det dog ikke de studerendes kompositioner publikum kan
opleve orkesteret spille. Repertoiret består denne gang af kompositioner fra nogle
af de største og bedste bigband komponister i verden, nemlig Thad Jones, Maria
Schneider og Geoff Keezer.
Koncert
Jazz Jam m. SDMK Jazz Orchestra
Mandag den 16/3, kl. 20:00
Musikhuset Dexter, Vindegade 65, Odense C
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