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Velkommen til endnu en sæson med live
jazzmusik fra øverste hylde. I dette efterår har
Jazzselskabet formået at stille med en væsentlig stærkere kvindelig jazzmusikerprofil,
end vi oftest har for vane. Således har omkring halvdelen af vores orkestre en kvindelig kapelmester. Vi fortsætter derfor forårets
fokus på kvindelige jazzrollemodeller for at
være med til at inspirere nye, nødvendige
generationer af kvindelige musikere – dette
bl.a. også i kraft af endnu en koncert på museet KØN. Desuden fortsætter vi vores succesfulde Jazz in Generations-koncept med
fire koncerter på Erlings Jazz- & Ølbar – denne
gang kurateret af tre af byens unge, toneangivende jazzmusikere. Og efter et succesfuldt
debutsamarbejde under dette års jazzfestival
med byens nye spillested, Turkis, er vi også
begejstret for at kunne tilbyde endnu en koncert på dette vigtige spillested for Aarhus. Ude
er godt, men hjemme er bedst – størsteparten
af alle efterårets koncerter finder naturligvis
sted på vores hjemsted i Gyngens Maritzasal
i FO-byen, hvor vi glæder os til at byde dig
velkommen.
Vi ønsker dig nogle fantastiske
jazzoplevelser i efteråret!
På bestyrelsens vegne,
Kenneth Boggs

BÉVORT 3

LINA ALLEMANOS
OHRENSCHMAUS
(CA/DE/NO)

Tid: onsdag d. 14. september, kl. 17
Sted: KØN, Byrådssalen, Domkirkepladsen 5
Entre (ingen forsalg – kun ved køb af billet til
museet): 75 kr. (voksne) / 65 kr. (studerende) /
gratis (børn og unge under 18 år)

Tid: søndag d. 25. september, kl. 19.30
Sted: Gyngens Maritza-sal, FO-byen, Frederiksgade 78C
Entre: 130/100/50 kr.

Den danske saxofonist Pernille Bévort har skabt
sig et ry for at være en af de mest efterspurgte – og få kvindelige - kreative improvisatorer på
den danske jazzscene. Hun er også blevet en
af grundpillerne i flere større ensembler i både
Danmark og Sverige, og siden 1995 har Pernille
Bévort ledet flere forskellige ensembler, hvoraf
trioen Bévort 3 og septetten Radio Bévort er de
mest kendte. Pernilles spil og kompositioner er
kendetegnet af rå power og kreativitet. Hendes
trio Bévort 3 spiller musik, som er proppet med
personligt, intenst spil, hvor man hører musikerne fange øjeblikket med stort nærvær, og trioen
har på det seneste fået en del international opmærksomhed fra udenlandske journalister, ligesom Bévorts musik i stor udstrækning er kommet på flere store jazz-playlister på Spotify, hvor
hun pt. er oppe på 62.000 månedlige lyttere.

Ved denne koncert kan du opleve en eventyrlig powertrio fra Berlin. I front er den canadiske trompetist Lina Allemano, som DownBeat Magazine har omtalt som en af de mest
innovative stemmer i moderne jazz. Lina får
stærkt og virtuost mod- og medspil af norske
Dan Peter Sundland og tyske Michael Griener. Lina Allemano’s Ohrenschmaus spiller distinkte originale kompositioner, skrevet
specifikt til denne konstellation af Allemano,
og spillet med fokus på stærk gruppeinteraktion, improvisation og sonisk udforskning.
Ohrenschmaus kan oversættes til ’en fest for
øret’. Vi garanterer en koncert med humor, dyb
alvor og masser af poesi.

Pernille Bèvort: saxofon
Morten ankerfeldt: bas
Esben Laub von Lillenskjold: trommer

Koncerten arrangeres i samarbejde med KØN
– Gender Museum Denmark.

Lina Allemano: trompet
Dan Peter Sundland: bas
Michael Griener: trommer

KJÆRGAARD
WESTERGAARD
BRUUN

JAZZ IN
GENERATIONS #1

Søndergaard / Mazur / Hovman: ”vælter”

BARYL

Tid: søndag d. 2. oktober, kl. 15
Sted: Gyngens Maritza-sal, FO-byen, Frederiksgade 78C
Entre: 130/100/50 kr.

Tid: onsdag d. 12. oktober, kl. 20
Sted: Erlings Jazz- & Ølbar, Nørreport 8
Entré: 200/170/85 kr.

Tid: søndag d. 23. oktober, kl. 15
Sted: Gyngens Maritza-sal, FO-byen,
Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C
Entre: 130/100/50 kr.

At jazz er en dynamisk og eksperimenterende
musikform er denne trio et strålende eksempel
på. Søren Kjærgaard, Jonas Westergaard og
Peter Bruun tilhører den europæiske elite inden
for moderne jazz, improviseret musik og kontemporær komposition. Grammy-nomineringer
og hædersbevisninger har bogstaveligt talt regnet ned over de tre musikere. Musikken er en
kollektiv symbiotisk enhed, som fordyber sig i
spændingsfeltet mellem komplekse stringente
strukturer og improvisation. Trioen udmærker
sig ved en ekstremt grundig og kollektiv undersøgelse af originalt materiale. Gennem bearbejdelse og fordybelse fra alle tænkelige perspektiver spirer en kropslig forståelse af komplekse
musikalske koncepter, der giver musikerne en
fuldstændig frigjort intuition til at bevæge sig
mellem komposition og improvisation. Ifølge
jazzbloggen All About Jazz formår dette orkester ”at blæse nyt liv i avantgarden”. Glæd dig til
en koncert, der tager jazzen ad nye veje.

Jorden brænder, himlen flækkes af torden og
lynild, regndråber på størrelse med pinocchiokugler, din kontos saldo er lavere end vandstanden i Europas floder! Du flyver endelig på ferie
i år, da det jo er to år siden du sidst har været
udenfor Danmark. Du trængte til det. At komme
væk. Væk fra det kendte, som vælter bag dig i
en tåget flyvemaskinesky. Du kigger ud ad den
fedtede rude og ser det hele oppefra.
vælter er en koncert komponeret af Viktoria
Søndergaard. Musikken befinder sig i et spænd
mellem åbne og komponerede stykker, skrevet
ud fra lige netop dét som omgiver os nu, i dag
og i morgen. Denne enestående trio består af
den verdensberømte percussionist Marilyn Mazur, bassisten Klavs Hovman og vibrafonisten
Viktoria Søndergaard.
vælter er en del af Jazzselskabet Aarhus’ koncertserie Jazz in Generations, som fokuserer på
at bygge bro mellem generationer af musikere.

Kvartetten Baryl spiller legende originalmusik
med vekslende temperament og overraskelser. Musikken er komponeret af bandets vibrafonist Viktoria Søndergaard og er skrevet
med fokus på hverdagens rolige, udfordrende
og kaotiske stunder. Baryl udgav i december
2021 deres debutalbum ”Allerede mandag?”,
som i februar samme år blev udvalgt til ugens
album på P8 Jazz. Baryl vandt i foråret 2022
JazzDanmarks ”Jazzkonkurrencen” – en
konkurrence for unge jazzmusikere op til 30
år – og har siden da spillet koncerter under
Copenhagen Jazz Festival, Svendborg Jazzfestival m.m.
”Baryl er ikke bange for at bryde grænser, musikken
er smuk og original, der er noget næsten nordisk over
klangen, noget melankolsk, men der er i høj grad også
noget der peger i en anden retning.”
Julian Svejgaard / P8 Jazz

Søren Kjærgaard: klaver
Jonas Westergaard: bas
Peter Bruun: trommer

Viktoria Søndergaard: vibrafon
Marilyn Mazur: trommer og percussion
Klavs Hovman: bas

Lukas Loeb: bas
Ludvig Søndergaard: trommer
Simone Agnete Karnil: saxofon
Viktoria Søndergaard: vibrafon

FAUNA 5

På jagt og på vagt – i spring og i dvale – i flok
og på egen hånd – på sporet og i skjul. Lyden af Fauna 5 er på en gang enkel og kompliceret, uprætentiøs og sirligt sammensat.
Musikken er skrevet af trommeslager og orkesterleder, Andreas Skamby, og tager bl.a.
afsæt i dyrelivet og de oplevelser og observationer, der har vakt begejstring, forundring
og nysgerrighed hos Andreas. Fx de ligheder Andreas ser i dyrets og menneskets adfærd. I det store hele er musikken en hyldest
til verdens fauna, og dette afspejles i den
legesyge tilgang i gruppens sammenspil.
Fauna 5 består af fremtrædende musikere
fra den aahusianske jazzscene i forskellige
bands som: I Think You’re Awesome, Bagland, Erum, mfl. Debutalbummet fra Fauna 5
udkom i juni 2022.
“There are many intelligently played-out nuances and
turns of pace on this album, but none more so than on
the extraordinary final tune “Instincts”. This really did
make my heart skip a beat. Blindingly brilliant writing
and performing.” - Mike Gates / UK Vibe
Jakob Sørensen: trompet. Jonas Andreasen: saxofon
og klarinet. Mathias Jæger: klaver og synth.
Jens Mikkel Madsen: bas. Andreas Skamby: trommer

MORTEN
SCHANTZ TRIO

LIS WESSBERG

Tid: søndag d. 30. oktober, kl. 15
Sted: Gyngens Maritza-sal, FO-byen,
Frederiksgade 78C
Entre: 130/100/50 kr.

Tid: søndag d. 6. november, kl. 15
Sted: Gyngens Maritza-sal, FO-byen,
Frederiksgade 78C,
Entre: 130/100/50 kr.

Morten Schantz har siden sit gennembrud med
JazzKamikaze i 2005 høstet stor international
anerkendelse med sine soloprojekter såsom
RKDIA, Godspeed, Unicorn og sin faste trio
igennem 15 år. Det er i trioen, at Schantz har
været i stand til at udvikle en helt særegen lyd.
Dette har bragt den på turnéer i så forskellige
steder som Afrika, Sydamerika, Nordamerika
og i Europa. Trioen udgiver til september 2022
en helt ny plade med titlen “Passenger”, som
emmer af Schantz’ kompositoriske evne til at
sammensmelte forskellige genrer og dermed
nærmest nedbryde de begrænsende betegnelser. Det er musik, som har mange lag at dykke
ned i, men med en umiddelbarhed, der inviterer
lytteren med ved første møde. Koncertoplevelsen med trioen er som at være passager rundt
i eventyrlige afkroge af verden, hvor du ledes
igennem bjerglandskaber i Himalaya med sange som “Pokhara” og “Mountaineering”, over
fjerne sydlige himmelstrøg i Stillehavet (“Apia”)
til “Hidden Island’s” hemmelige kyster.

Det forekommer meget sjældent, at en dansk
trombonist og kapelmester udgiver et album i
eget navn. Men det skete ikke desto mindre i
2021, da Lis Wessberg udsendte sin debutudgivelse “Yellow Map” efter en mere end 30-årig
musikerkarriere. Pudsigt nok var det en tilfældighed, at trombonen blev Lis’ instrument. Som
8-årig fik Lis nemlig opfyldt drømmen om at spille med i Herlevs lokale harmoniorkester på den
betingelse, at hun ville tage det eneste ledige
instrument - trombonen. Lis har sidenhen spillet
med et hav af såvel danske som internationale
musikere, og ved dagens koncert ledsages hun
af det stærke hold fra “Yellow Map”. Musikken er
karakteriseret ved en gennemgående langsom
skønhed i et udtryk, der koncentrerer sig om at
sige det væsentlige - uden brug af overflødige
toner. Der er tale om et stilsikkert og klangfuldt
møde mellem det akustiske instrument og det
elektroniske udtryk, som frembringer en svævende og lyrisk atmosfære. Lis’ tone er varm,
støvet og storladen.

Morten Schantz: klaver. Morten Ankarfeldt: bas.
Janus Templeton: trommer.

Lis Wessberg: trombone. Steen Rasmussen: klaver.
Lennart Ginman: bas. Jeppe Gram: trommer.

JAZZ IN
GENERATIONS #2
Bleed, Please: Lykke, Loeb, Eiler

JAZZ IN
GENERATIONS #3
ACH!: Osgood, Vuust, Joaniquet

Tid: onsdag d. 9. november, kl. 20
Sted: Erlings Jazz- & Ølbar, Nørreport 8
Entré: 150/120/60 kr.

Tid: onsdag d. 16. november, kl. 20
Sted: Erlings Jazz- & Ølbar, Nørreport 8
Entré: 150/120/60 kr.

Trioen “Bleed, Please” samler individuelle tråde
fra rendyrket jazz, minimalisme, folklore, punk
og andet kunstnerisk nærende til et skævt vævet kanvas - et stærkt, nyt bud på improvisation
over strukturerede passager, klangfulde melodier og atonale plateauer. Trioen består af Alfred
Lykke, Lukas Loeb og Thomas Eiler, der alle
glæder sig til at gøre denne velbevarede hemmelighed af et band til din nye yndlingslyd.

ACH! er en koncert komponeret af Frederik
Blæsild Vuust specielt til denne aften og dette
unikke band, bestående af Frederik, trommeslageren Kresten Osgood og saxofonisten Cesar
Joaniquet.

Bleed, Please er en del af Jazzselskabet Aarhus’ koncertserie Jazz in Generations, som fokuserer på at bygge bro imellem generationer
af musikere.
Alfred Lykke: guitar
Lukas Loeb: bas
Thomas Eiler: trommer

Musikken befinder sig i spændet mellem fri improvisation og komposition, og den undersøger
et organisk tempo-koncept, hvor ændringer i
hastighed sker på en intuitiv måde i stedet for
en matematisk måde.
ACH! er en del af Jazzselskabet Aarhus› koncertserie Jazz in Generations, som fokuserer på
at bygge bro imellem generationer af musikere.
Frederik Blæsild Vuust: kompositioner, klaver og vokal
Kresten Osgood: trommer
Cesar Joaniquet: saxofon

JUNO (NO)

WEAVERS
(JP/DK/SE)

JAZZ
JAZZ IN
IN
GENERATIONS
#4
GENERATIONS
#4
Cæsar
Holde Blæsild
Cæsar / Holde / Blæsild

HORSE ORCHESTRA
(DA/NO/SE/IS)

Tid: fredag d. 18. november, kl. --Sted: Turkis, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C
Entre: (OBS: det specifikke klokkeslæt og entrepriserne
for koncerten vil kunne findes på vores hjemmeside)

Tid: søndag d. 27. november, kl. 15
Sted: Gyngens Maritza-sal, FO-byen, Frederiksgade 78C
Entre: 130/100/50 kr.

Tid: onsdag d. 30. november, kl. 20
Sted: Erlings Jazz- & Ølbar, Nørreport 8
Entré: 150/120/60 kr.

Tid: søndag d. 4. december, kl. 15
Sted: Gyngens Maritza-sal, FO-byen, Frederiksgade 78C
Entre: 130/100/50 kr.

Blandt rytmiske riff og organisk sammenspil
findes den unge gruppe JUNO – en fembenet
rumsonde, som udforsker overlappet mellem
improviseret og arrangeret musik. De fem musikere i JUNO mødtes på det prestigefyldte
Jazzakademi i Trondheim i Norge. JUNOs
usædvanlige kombination af instrumenter former musikken ind i dens helt egen karakter, og
når gruppens musikere kombinerer kompleksitet med en fængslende legesyge, vil du opleve
alt mellem poppede melodier, intens free jazz,
melodiske soli, hiphop/rap and groovy rytmer.
Alle disse elementer resulterer i en medrivende liveoptræden, som gennem de seneste år er
blevet bredt anerkendt af det norske publikum.
JUNO udgav deres debutalbum ”Young Star” i
januar 2020 på Jazzland Recordings, der modtog fremragende anmeldelser både i og udenfor
deres hjemland.

Makiko Hirabayashi har siden 2006 ledet og turneret over store dele af verden med sin trio med
Klavs Hovmark og Marilyn Mazur og er desuden pianist i orkestret Maluba. Makiko bringer
mange kulturer ind i sit spil, som medfører et
personligt og verdensmusikalsk præg. Dertil er
hendes musikalsk håndværk virtuost med sans
for det lyriske og rytmiske i improvisationerne.
Weavers debuterede egentlig som en trio ved
en palæstinensisk festival i Haifa i 2018. Et par
år senere indgik Makiko i et frugtbart duosamarbejde med Fredrik Lundin, og disse to projekter fusionerede hun til kvartetten Weavers.
Gruppen vægter den kollektive kreative proces
højt, og der er en spirituel og magisk urkraft i
musikken. Med musikere, der har rødder i verdensmusik, klassisk musik og jazz/avantgarde,
skabes et musikalsk univers, som er dynamisk
og fantasifuldt. Det er musik, som både taler til
hjertet og hjernen.

Vi afrunder efterårets Jazz in Generations med
at præsentere de tre musikere, der står bag
koncertrækken: Viktoria Holde Søndergaard,
Frederik Blæsild Vuust og Lukas Loeb. De tre
talentfulde musikere har nemlig deres egen meget velspillende trio.

Horse Orchestra er en ægte smeltedigel. Bandet består af musikere fra Norge, Sverige, Danmark og Island. Bandet er et vidnesbyrd om
en ny generation i nordisk jazz, der har styr på
deres musikhistorie, og som samtidig formår
at åbne musikken op for et langt bredere publikum. 20’ernes New Orleans møder 60’ernes
freejazz tilsat hiphop – med afstikkere til rock
og renæssancemusik – og skaber et originalt,
humoristisk, postmodernistisk udtryk, som
rækker langt ud over jazzmusikken. For Horse
Orchestra er humor lige så vigtigt som den instrumentale ekvilibrisme og de overbevisende
kompositioner. Lytteren bliver på den måde vidne til en humoristisk og livsglad musikalsk fest,
som er så smittende, at man med glæde lader
sig indhylle i alle gruppens ofte ekstreme klanglige eksperimenter.

Thea Ellingsen Grant: vokal
Malin Dahl Ødegård: vokal
Mona Krogstad: saxofon
Georgia Wartel Collins: bas
Ingvald Andre Vassbø: trommer

Fredrik Lundin: saxofon
Makiko Hirabayashi: klaver
Thommy Andersson: kontrabas
Bjørn Heebøll: trommer og percussion

Cæsar Holde Blæsild udforsker rap/hiphop i
en akustisk, improviserende kontekst. Bandets
kompositioner tager udgangspunkt i beats fra
denne musik og skaber lange forløb, hvor linjerne mellem komposition og improvisation sløres.
Jazzselskabet Aarhus’ koncertserie Jazz in Generations fokuserer på at bygge bro mellem generationer af musikere.
Viktoria Holde Søndergaard: vibrafon og vokal
Frederik Blæsild Vuust: klaver og vokal
Lukas Loeb: bas og vokal

Erik Kimestad: trompet. Ingimar Andersen: saxofon.
Petter Hängsel: trombone. Kristian Tangvik: tuba.
Jeppe Zeeberg: klaver. Nicolai Kaas Claesson: bas.
Rune Lohse: trommer.

KALENDER

14. SEPTEMBER:
Bévort 3

Hør Makiko Hirabayashi
den d.27. november kl. 15

25. SEPTEMBER:
Lina Allemanos Ohrenschmaus
2. OKTOBER:
Kjærgaard / Westergaard / Bruun
12. OKTOBER: Jazz in Generations #1:
– vælter: Søndergaard / Mazur / Hovman
23. OKTOBER:
Dobbeltkoncert: Baryl + Fauna 5

Thomas Eiler 2022. Hør ham til koncert onsdag d. 9. november, kl. 20

30. OKTOBER:
Morten Schantz Trio

Foto Hreinn Gudlaugsson

Jazzselskabet Aarhus modtager støtte fra:

6. NOVEMBER:
Lis Wessberg
9. NOVEMBER: Jazz in Generations #2:
-– Bleed, Please: Lykke, Loeb, Eiler
16. NOVEMBER: Jazz in Generations #3:
– ACH!: Osgood, Vuust, Joaniquet

Partnere for Jazzselskabet Aarhus:

18. NOVEMBER:
JUNO
27. NOVEMBER:
Weavers

4. DECEMBER:
Horse Orchestra

Foto Hreinn Gudlaugsson

30. NOVEMBER: Jazz in Generations #4:
– Cæsar Holde Blæsild

• Erlings Jazz- & Ølbar

• Turkis

• Blood Sweat Drum + Bass
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HER FINDER DU GYNGENS MARITZA-SAL I FO-BYEN

NYTTIG VIDEN OM BILLETTER OG MEDLEMSSKAB
Hvis du vil følge med i Jazzselskabets aktiviteter, kan du:
●
●
●
●

Besøge hjemmesiden www.jazzselskabetaarhus.dk
Melde dig ind i foreningen via hjemmesiden
Tilmelde dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden
Følge os på Facebook og Instagram

Billetter sælges ved indgangen på koncertdagen eller i forsalg.
Vi anbefaler alle at købe billetter i forsalg.
FORSALG
● Billetter til medlemspris købes på jazzbilletten.dk.
Klik på almindelig billet og indtast medlemsnummer.

