Spektakulær eksamen i musikformidling
Michael Carøe og Slesvigske Musikkorps i koncert på Tobakken
Torsdag den 10. maj 2007 afslutter Martin Nygård Jørgensen sit kandidatprojekt
i musikformidling på Vestjysk Musikkonservatorium og det kommer ikke til at gå
stille for sig. Afslutningen på projektet bliver en koncert på Tobakken i Esbjerg.
Her står Michael Carøe og Signe Juhl i spidsen for Slesvigske Musikkorps, der i
dagens anledning er blandet med de bedste rytmiske studerende fra
konservatoriet.
Martin Nygård Jørgensen har med sit projekt valgt at udbrede kendskabet til
bigbandmusik blandt det brede publikum. Martin brænder for denne musik og
ønsker at dele sin interesse med alle dem, der normalt ikke hører denne musik.
For at gøre bigbandmusikken lettere tilgængelig tager Martin en række kendte
numre fra pop- og rockgenren og arrangerer for swingende bigbandmusik.
På den måde kender publikum sangene, men får dem serveret i ny indpakning.
Koncertens repertoire indeholder bl.a. Det glade pizzabud, Isn’t She Lovely, Du
er min øjesten, Voulez-Vous og Can't Take My Eyes Off Of You.
På koncertdagen går Copenhagen Showband parade i Kongensgade og spiller
koncert på Torvet i Esbjerg. Bandets hovedformål er at underholde publikum og
det gør de på bedste vis. Esbjergs gader vil genlyde klangen af tidernes største
hits udsat for et velspillende, omvandrende bigband. Samtidig med at de spiller
musikken, laver bandet et spændende show med en blanding af indstuderede
koreografier, gimmicks og spontane indslag.
Op til koncerten laver Martin en udstilling på Esbjerg Kommunes Hovedbibliotek
fra 23. april til 15. maj 2007. Her fortælles bigbandets historie i tekst og
billeder. Der vil desuden blive gjort brug af bibliotekets nye lyttepost, hvor man
kan høre ti udvalgte bigbandplader fra forskellige tidsepoker.
Mens de fleste konservatoriestuderende bevæger sig inden for et område af
musikken, der appellerer til et smalt publikum, ønsker Martin at sprede
musikglæde til det brede publikum. Igennem sit projekt vil Martin bruge den
underholdende indgangsvinkel til at komme ind på et bredt publikum, for
derefter at præsentere en, for dem, ukendt musikalsk verden.
Copenhagen Showband spiller i Kongensgade og på Torvet kl. 16.30-17.30.
Koncerten på Tobakken starter kl. 20.00.
Du kan læse mere om projektet på www.goodbigbandvibrations.dk eller
kontakte Martin på telefon 22 48 67 01 eller martin@goodbigbandvibrations.dk.

