RELEASEKONCERT – JENS
SØNDERGAARDS NYE CD ”OUR SONG”
27. marts 2017

Unicorn Jazz
Kl. 20:00
København K
Jazzhouse (lille scene)
Entré kr. 100 (kun dørsalg)
(foromtale v/ Thorbjørn Sjøgren):
Søndergaard, Stief & Bornø – den fordomsfri trio…..
Det kunne næsten lyde som et advokat- eller revisorfirma, men tag ikke fejl. Vi
har at gøre med to af vore allermest erfarne og alsidige jazzmusikere plus et af
de store, lidt yngre talenter. Jens Søndergaards altsax (og baryton og tenor og
klarinet) har igennem 50 år kunnet høres i utallige sammenhænge, sammen
med gæster som Kenny Werner, Lee Konitz, Benny Golson og Enrico
Pieranunzi, og med endnu flere af vore egne, hvor hans idérige og usvigeligt
driftssikre spil altid har sat temperaturen et par grader i vejret. Tilsvarende har
Bo Stief (bas og el-bas) (som også har rundet de 70 uden at det hverken kan
ses eller høres) spillet med en perlerække af gæster, bl.a. i det gamle Jazzhus
Montmartre (fra Ben Webster og Stuff Smith til Miles Davis og Angelique Kidjo),
men også ledet adskillige grupper, hvor der også blev skelet til musik i jazzens
udkant, helt i tråd med Stiefs tanker om at musik ikke bør sættes i bås eller
affinde sig med snævre grænser.Og pianisten Thomas Bornø har i mange år
samarbejdet med de konstellationer som Søndergaard har skabt og ikke mindst
på dette grundlag, udviklet et spændstigt swingende og tilpasningsdygtigt spil,
foruden at han er en begavet komponist.
Repertoiret er ikke mindst nye, helt originale arrangementer af mere kendt
materiale, og det skal blive mere end almindeligt spændende at høre, hvilke
vinkler, trioen vil angribe materialer fra. Jeg gætter på at lytterne denne aften
flere gange denne aften vil sidde og tænke: ”Hvad pokker, kan dén også spilles
sådan…’
Line-up:
Jens Søndergaard (sax og klarinet)
Bo Stief (bas)
Thomas Bornø (pno)
Spec. Gæst: Eliel Lazo (congas)

Ben Webster Prisen 2017
Ben Webster prisen går i 2017 til mundharmonikaspilleren Mathias Heise
Mathias Heise Quintet
Mathias Heise (Mundharmonika)
Fredrik Menzies (Tenor)
Rasmus Ehlers (Piano)
Matthias Petri (Bas)
Anders Mogensen (Trommer)
Som altid uddeler Ben Webster Fonden også en ærespris som i år går til altsaxofonisten
Jens Søndergaard.
Han modtager den for sit musikerskab og for at have været en central figur i dansk jazz, som
igangsætter og organisator på en lang række andre områder.
Jens Søndergaard Quartet
Jens Søndergaard (Altsax)
Thomas Bornø (Piano)
Bo Stief (Bas)
Eliel Lazo (Percussion)
Som vanligt er der indbygget musikalske overraskelser i prisfesten, der foregår i en afslappet og
festligt lag, helt i Ben Websters ånd.
Hovedprisen på 25.000 kr. og æreseprisen på 10.000 kr. finansieres af de årlige royalties som
Ben Websters musik stadig indspiller over hele verden.
Herudover støtter Ben Webster Fonden udbredelsen af Jazz i Danmark via løbende donationer.
+ Surprises……..
Foto: Jan Persson
26. March 2017 @ 20:00 – 23:45 Europe/Copenhagen Timezone
Absalon
Sønder Blvd. 73
1720 København V
Danmark
Forsalg af billetter til Ben Webster prisfesten på www.benwebster.dk - med link til billetkontoret

