Pressemeddelelse
Syddansk Musikkonservatoriums Concertband indtager Rådhuset
Klarinetter, trompeter, trækbasuner, slagtøj, fløjter, sang og saxofoner! Det
bliver flot, festligt og underholdende når det 45 mand store orkester Syddansk
Musikkonservatoriums Concertband giver koncert i Rådhushallen i Odense
fredag den 23. oktober kl. 17.00. Orkesteret er en blanding af klassiske og
rytmiske studerende fra SDMK, samt udvalgte MGK-elever fra Syddanmark.
Til koncerten vil publikum have fornøjelsen af at kunne opleve en bred vifte af
populære musikalske highlights fra harmoniorkestergenren, herunder
Bandology, Oregon, filmmusik af John Williams og musicalmusik af Andrew Lloyd
Webber.
Hjernen og hjertet bag Syddansk Musikkonservatoriums Concertband, Rolf
Persson, der også er orkesterets dirigent, er begejstret ved udsigten til at kunne
give de studerende mulighed for at indgå i et stort orkesterprojekt:
”Concertband er en lejlighed til at samle alle mange forskellige instrumenter i ét
orkester, på tværs af musikalske genreskel og studieretninger. De medvirkende
kommer til at opleve hvordan der, når man indgår i et stort orkester på højt
kunstnerisk niveau, kan skabes en fælles klang, og i de enkelte
instrumentgrupper stifter de også bekendtskab med den helt særlige
gruppefornemmelse og interne kommunikation, der opstår i et orkester af denne
størrelse. Og for MGK-eleverne er det naturligvis en fantastisk mulighed for at
prøve sig selv af på et niveau, der er højere end det de normalt bevæger sig på.”
Ved koncerten vil man endvidere kunne opleve tre solistoptrædener. Det drejer
sig om den soliststuderende basbasunist Lars Peter Brinks Sørensen, der slår sine
folder i drikkevisen ”Barnacle Bill”, den kandidatstuderende trompetist Rasmus
Grønne, der kan opleves med temaet fra ”Matador”, og den rytmiske sangerinde
Anna Rosengren Bruun i musicalnummeret ”Send in the Clowns”.
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