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”En hyldestkoncert til berømte sange fra film og musicals”

- et nyt underholdende og swingende koncertkoncept med The Copenhagen Jazz Group
I tiden hvor Covid-19-restriktioner medførte nedlukning af landets spillesteder og aflyste koncerter,
samledes en gruppe musikere fra det danske jazzmiljø, for at udnytte den ”tvungne fritid” kreativt.
Gennem research i filmarkiver, musikarkiver, udarbejdelse af nye arrangementer af sange fra film og
musicals, arbejdede og øvede gruppen på at skabe et nyt og underholdende koncertkoncept.
Koncertprojektet havde ”Danmarkspremiere” for 170 publikummer i Gentofte Kino, arrangeret i
samarbejde med Gentofte Jazzklub.
Biografdirektør Sune Lind Thomsen kommenterede koncerten således: Søndag den 29. august optrådte
”The Copenhagen Jazz Group” med deres herligt humørsmittende hyldes til kendte sange fra film og
musicals, for et meget begejstret publikum i Gentofte Kino. Gruppens fantastiske og charmerende
sangerinde og professionelle musikere fortolkede film- og musicalsange fra 1920 til i dag, og
sammenkædede sangene med små underholdende historier og sjove anekdoter fra de film og musicals de
stammende fra.
Sangene der præsenteres er nye arrangementer af et udvalg af kompositioner af jazz- og
filmkomponister som Cole Porter, Nat King Cole, Richard Rodgers, Irvin Berlin, George Gershwin,
Jerome Kern, Pablo Ruiz og Jimmy Dorsey. Alle sangene er blevet berømte jazzstandards sunget af
blandt andre Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Chet Baker, Julie London, Sarah Vaughan, Nat King Cole, samt
nutidige musikere som Diana Krall, Emilie-Claire Barlow og Lady Gaga.
Musikerne i The Copenhagen Jazz Group består af 6 erfarne musikere fra det danske jazzmiljø:
Marianne Cæcilia Eriksen (sopransax, altsax, fløjte), Randi Holum Jeppesen (trompet, flygelhorn),
Karoline Leistiko (vokal), Steffen Bruun (guitar & speak), Niels Wihelm Knudsen (kontrabas) og
Hasse Bruun (trommer & percussion).
Vi garanterer en swingende og underholdende koncertoplevelse.
Kontakt, booking og yderligere information:
Steffen Bruun, The Copenhagen Jazz Group
mobil: +45 4041 0612, email: steffen@mbr.dk
Vedhæftet pressefotos og videoklip

