Rytmisk Musikforening

jazz og verdensmusik

Forårsprogram 2011
med Vinterjazz-koncerter

Spring ud sammen med Giant Steps
Selvom der er godt et par måneder til foråret springer ud på
Sydfyn, står Giant Steps allerede i fuld flor. Det nye sæsonprogram
er udkommet, og foran dig ligger et farverigt musikalsk landskab
med 23 velduftende blomster - lige til at plukke - én for én ...
Det er naturligvis fortsat jazz og verdensmusik i en herlig blanding af det velkendte og nye grænsesøgende, der er Giant Steps’
varemærke, og brænder du for helt specielle og underfundige
oplevelser, er det også her, det sker.
Vi lægger som altid først på året ud med en omgang Vinterjazz.
En kærkommen landsdækkende festival der sætter fokus på
jazzens mangfoldighed og dens lange stribe af tilholdssteder. I
den kolde tid er der nemlig brug for noget at varme sig ved, og
hvad er bedre til det end jazz og det, der ligner. Vi tænder et lille
lys i den mørke tid og sætter over til fire spilkogende koncerter.
Helt frem til Giant Steps’ 11-års fødselsdag i juni kan du hver
torsdag og den første lørdag i måneden boltre dig i selskab med
fremragende danske og udenlandske kunstnere. De er vilde med
at besøge det intime spillested i Vestergade og synes, vi leverer
landets bedste publikum.
Velkommen til et forår i Giant Steps, hvor både kvalitet, nysgerrighed og en god portion vildskab råder ...

Reserver plads
Vær opmærksom på, at det er muligt at reservere plads til alle Giant
Steps-arrangementer på Arne B. Pladsbestillingen koster ikke noget
- men kom allersenest 15 min. før arrangementet starter, hvis du har
reserveret. Ring i god tid og bestil bord på tlf.: 62 22 47 83. Husk at
melde afbud, hvis du bliver forhindret …

Husk at forny dit medlemskab
Det NYE medlemskort kan afhentes ved
indgangen i forbindelse med en koncert
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forårsprogram 2011

Giant Steps præsenterer
Vinterjazz 2011 på Arne B
torsdag d. 27. januar * lørdag d. 29. januar
torsdag d. 3. februar * lørdag d. 5. februar

4 udfordrende, underholdende
og stemningsfulde koncerter …
Torsdag d. 27. januar kl. 20

Weather Report Tribute
Jørgen Emborg: klaver, keyboards, caxixi
Simon Spang-Hanssen: sax, fløjte
Bo Stief: bas
Niclas Campagnol: trommer
Ayi Solomon: percussion
Det er nogle af de helt tunge drenge på den hjemlige rytmiske musikscene, der åbner årets Vinterjazz
i Svendborg, og med sig har de alle kærligheden til
Weather Report. I en hyldest til det legendariske
band fra 70’erne og 80’erne sætter holdet alt over
styr og begiver sig helhjertet ud i medrivende genfortolkninger krydret med egne tributes. Weather
Report blev, med de to helt centrale figurer tangentspilleren Joe Zawinul og saxofonisten Wayne
Shorter, banebrydende og eksponenter for blandingen af jazz, rock, funk og verdensmusik. Begge
komponerede til gruppen, og der var tale om et af
de mest frugtbare og langvarige samarbejder i jazzens historie. Et vigtigt medlem af Weather Report
fra slutningen af 70’erne var desuden den berømte
bassist Jaco Pastorius. Duft til Zawinul’s og Shorter’s
musikalske univers, når aftenens fem fortræffelige
instrumentalister giver deres versioner af kendte
numre som Black Market, Gibraltar, Lucitanos og
Birdland. Weather Report Tribute havde premiere
i det genåbnede Jazzhus Montmartre i efteråret,
hvor et begejstret publikum fik, hvad de kom efter.
Entré 150 / 110 / 75
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Lørdag d. 29. januar kl. 20.30

MC Einar feat. KunTakt
MC Einar: rap
Anders Bast: sax, keyboards, kor
Jens Kristian Andersen: bas, kor
Thomas Præstegaard: trommer, kor
Her godt 20 år efter Einar Enemark bedre kendt som rapperen
MC Einar toppede hitlisterne med "Jul - Det' Cool", "Poptøs",
"Ahr Dér" og mange flere, er den kendte frontmand tilbage i
storform - og nu med jazzmusik som omdrejningspunkt leveret
af den solide trio KunTakt, der i flere år har udforsket genrens
mange udtryksformer. I tæt samarbejde med MC Einar er det
blevet til en ny pose kompositioner, hvor rap slænger sig op af
energisk jazz med referencer til hiphoppen og poppen i form af
tunge backbeats og fængende omkvæd. Det er rap med moderne
poetiske tekster, skrevet af Rune T. Kidde, Mark Hebsgaard og
Per Vers. Nummeret ”Einar 2.0” handler om vejen fra stjernerne
til bunden af det danske samfund og turen opad igen. Et andet
hylder kærlighedsgudinden Afrodite, mens et tredje sender H.C.
Andersens ”Den lille pige med svovlstikkerne” ind i et af nutidens hverdagsscenarier. Alt sammen formidlet med indlevelse
og erfaring af en moden rapper og en munter ordekvilibrist.
Entré 130 / 100 / 65
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Torsdag d. 3. februar kl. 20

Kira Skov
sings Billie Holiday
Kira Skov: vokal
Heine Hansen: klaver
Jakob Dinesen: sax
Mads Hyhne: trombone
Nicolai Munch-Hansen: bas
Mikkel Hess: trommer

Billie Holiday, af mange betragtet som den største jazzvokalist
nogensinde, levede et stormfuldt og svært liv. Hun besad en
utrolig emotionel dybde, der fortalte om modgang og uretfærdighed såvel som triumf. Selvom den berømte sangerindes
karriere var relativ kort og meget omskiftelig, overgås hendes
kunstneriske eftermæle næppe af nogen anden vokalist før eller
siden. Denne aften er Lady Day's sange lagt i rockstjernen Kira
Skovs sikre hænder - en af Danmarks mest sjælfulde, intense og
personlige sangerinder. Skønt hun har bevæget sig i rockens
verden, har det amerikanske jazzikon ikke desto mindre været en
af de største inspirationskilder igennem hele Kiras karriere. Hun
brød igennem lydmuren i 2002 med bandet Kira & The Kindred
Spirits, og siden er det blevet til et utal af koncerter samt adskillige CD-indspilninger. Godt hjulpet af en håndfuld sværvægtere
fra jazzscenen går Kira nu nye veje og fortolker på smukkeste vis
numre som Don't Explain, God Bless The Child og Good Morning
Heartache. Alt sammen arrangeret af saxofonisten Jakob Dinesen.
Entré 150 / 110 / 75
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frokostjazz
Lørdag d. 5. februar kl. 13 (koncerten starter kl. 14)

Orango Django
Sille Grønberg: vokal, guitar
Palle Windfeldt: guitar
Kaare Munkholm: vibrafon
Fredrik Damsgaard: bas
Da 100 året for Django Reinhardt i 2010 skulle fejres, var 4 af
landets travleste musikere ikke sene til at hylde den store europæiske guitarist og komponist, der introducerede verden for sin
nyskabende og karakteristiske spillestil: den såkaldte sigøjnerjazz.
På et inciterende rytmisk fundament og et udtryksfuldt melodisk
univers var det nemt for kvartetten at gå på opdagelse i de musikalske gemmer og sammensætte en vifte af mesterens mange
iørefaldende kompositioner. Dem vender og drejer Grønberg,
Windfeldt, Munkholm og Damsgaard på deres helt egen festlige
og charmerende facon. Med en aparte instrumentation og ved
brug af masser af effektpedaler blomstrer musikken i nutidige
fortolkninger og moderne klang, fortættet og rig på nuancer.
Og så bliver der tillige serveret fornemt og virtuost spil. Årets
første frokostjazz og Vinterjazzens sidste koncert er med andre
ord lagt i de bedste hænder. Velkommen til en varmblodig eftermiddag i Djangoland.
Entré 120 / 90 / 60

6

www.GiantSteps.dk

forårsprogram 2011
Torsdag d. 10. februar kl. 20

Kran
Marek Kadziela: guitar
Tomasz Licak: sax
Richard Andersson: bas
Kasper Tom Christiansen: trommer
De mødtes på Det Fynske Musikkonservatorium, og siden er det
gået stærkt for firkløverets unge lysende talenter, der alle har
gang i adskillige projekter. Et af dem er bandet Kran, som blev
etableret i 2006, og herefter er det blevet til ikke så få koncerter
i Danmark, men også i Tyskland og ikke mindst i Marek Kadziela og Tomasz Licaks hjemland Polen. Nu er turen så kommet
til Giant Steps, og mon ikke Kasper Tom Christiansen vil fyre
ekstra op under kedlerne - det er trods alt klubben, hvor det
hele startede, og musikkarrieren for alvor tog fat. Og så er han
oven i købet i selskab med sin flerårige tætte samarbejdspartner
Richard Andersson, den meget roste bassist, der i efteråret blev
kåret som Årets Fynske Jazzmusiker 2010. Det er udelukkende
originalt materiale, som kommer på bordet denne aften, så det
kræsne publikum kan sagtens være med. Musikken tager afsæt
i hardbop tilføjet moderne harmonik og rytmik. Kran er både
til det skæve og komplekse, men mestrer så sandelig også det
enkle og lyriske udtryk.
Entré 120 / 90 / 60
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Torsdag d. 17. februar kl. 20

Nordens Tone
Jullie Hjetland: vokal
Pojken Flensborg: klaver
Hans Mydtskov: sax
Torben Bjørnskov: bas
Pianisten Pojken Flensborg, der i sin interesse for den særlige
nordiske lyd og de fælles træk man ofte finder i sangskatten
fra både Island, Finland, Grønland, Færøerne, Sverige, Norge
og Danmark, samlede i 2009 orkestret Nordens Tone. Til at
synge de mange forskellige sange var det oplagt at vælge den
dansk-norske vokalist Jullie Hjetland, som har gjort hele Norden
til sin musikalske legeplads og har vist sig som en enestående
performer. Hun er uddannet på Det Fynske Musikkonservatoriums
folkemusikline og studerer for øjeblikket på den fælles-nordiske
kandidatuddannelse Nordic Master. I 2009 blev Jullie kåret som
Årets Sanger ved Danish Music Award Folk, og i ledtog med bl.a.
Pierre Dørge gav det unge naturtalent en forrygende koncert
sidste år i Giant Steps. Sammen med sine nye kollegaer, der skaber
et elegant og stilfuldt fundament, er endnu en stor oplevelse i
vente. I nænsom opdatering af udvalgte sange, viser og salmer
fanger de fire kunstnere en lyrisk folkemelodisk tone tilsat et
strejf af blid jazz.
Entré 120 / 90 / 60
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Torsdag d. 24. februar kl. 20

Tako Lako
Ognjen Curcic: vokal
Søren Stensby: violin
Malene Brask: klarinet, sax
Andreas Broby Jensen: harmonika
Philip Zubin Hormozi Køppen: bas
Christian Paulsen: percussion
Mark Falgren: trommer
Energisk og rytmisk avanceret. Dybt originalt og en lille smule
vanvittigt. Verdensmusik, jovist, men påmonteret en god del
hiphop, rock, pop og balkan - tilført humor og nerve. På serbisk
betyder Tako Lako noget i retning af 'hvor svært kan det være’,
men selvom det totalt krydrede univers lyder legende let, når
de syv uimponerede musikere drøner derudaf med Ognjen
Curcics teatralske operakanon af et stemmeorgan på forreste
parket, skal man ikke tage fejl af kunsten. På live-scenen har
det opfindsomme tabernakel høstet massiv anerkendelse, hvor
det sammenlignes med grupper som Gogol Bordello, Balkan
Beat Box og norske Kaizers Orchestra. Fest, farver og forhøjet
blodtryk er fast inventar ved de euforiske live-shows, og med
en selvironisk tilgang til lyrik og performance betragtes bandet
som et af undergrundens mest nyskabende. En fræk, vild og
hårdt swingende koncert ramler lige ned midt i Svendborg. Giv
los, smid hæmningerne væk et kultband kommer til byen.
Entré 120 / 90 / 60
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forårsprogram 2011
Torsdag d. 3. marts kl. 20

Line Kruse
Line Kruse: violin
Henrik Gunde: klaver
Thomas Ovesen: bas
Jonas Johansen: trommer
Den i Paris bosiddende danske violinist Line Kruse har gennem en
årrække turneret og markeret sig i den banebrydende og meget
populære tango-gruppe Gotan Project, der er blevet fast inventar
på mange scener verden over og har solgt plader i millionoplag.
Men Kruse går også andre veje. Hun optræder nemlig tillige
i eget navn godt hjulpet af en række af Danmarks suveræne
jazzmusikere, hvor orkesterlederen fordomsfrit springer ud i
eget materiale inspireret af
jazz, latin, salsa og tango
og sætter det ind i en moderne sammenhæng med
et friskt pust af elektroniske
beats og sprælsk overskud.
Da den klassisk uddannede
violinist som ganske ung
slog sig ned i den franske
hovedstad, blev hun hurtigt opslugt af det parisiske
multikulturelle musikmiljø,
og en karriere inden for jazzens mangefarvede palet
tog fart. Med to album
i bagagen og masser af
overskud, personlighed og
virtuositet danser kaskader
af toner henover hårdtpumpede latinske rytmer, som
kun kender én vej - frem.
Entré 120 / 90 / 60
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frokostjazz
Lørdag d. 5. marts kl. 13 (koncerten starter kl. 14)

Summertime
Jon Bjarnason: guitar, vokal
Anders Andersen: trombone, harmonika, megafon, vokal
Thomas Buchreitz: trompet, flygelhorn, vokal
Emil Brun Madsen: bas, kor
Claus Bjerregaard: trommer, percussion, kor
Få et par festlige timer i nærkontakt med det lokale Summertime,
som gæster Giant Steps for første gang. Orkestrets fem solide
holdspillere er nemlig klar til at præsentere deres oldstyle-rumsterjazz og trække den traditionelle jazz ud af fadøllets dovne
skygge og ind på dansegulvet igen. Gamle populære klassikere
får nyt liv i hurtige, sjove og listige udgaver, mens musikken
flyder let i rappe arrangementer med plads til improvisation og
andre kulørte indfald. Der er kort sagt dømt happy-hour, når
scenen indtages af den lille garde velkendte spillemænd fra det
fynske musikliv, der året igennem har spredt det gode musikalske
budskab med adskillige koncerter bl.a. ved Gilleleje Jazzfestival,
Odense Sommerjazz, Svendborg Festdage, og så sejler Bjarnason,
Andersen, Buchreitz, Madsen og Bjerregaard opad Odense Å,
hvor de er fast inventar på sommerlørdag-jazzbåden.
Entré 120 / 90 / 60
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forårsprogram 2011
Torsdag d. 10. marts kl. 20

Jam v/ Martin Loeb og Pjotr Egholm
Besøg Giant Steps’ legestue, hvor mulighederne er uendelige, og værterne
bassist Martin Loeb samt saxofonist Pjotr Egholm er klar til at tage dig
med på en ustyrlig musikalsk rejse til NowhereLand. Tør du være med
på turen - så medbring instrument og en god portion fantasi.

Entré 50 / 35 / 25
Torsdag d. 17. marts kl. 20

Kynnes Kabale
Maria Kynne: vokal
Fuat Talay: saz
Jesper Nordal: guitar

Bjonko Stosic: klarinet
Saer El-Jaichi: darbuka
Anders Heidelbach Comelins: bas

Står der dansk musik med etniske over- og undertoner på din
ønskeseddel, så er sangerinden, komponisten, tekstforfatteren
og arrangøren Maria Kynne og hendes 5 farverige musikere et
bekendtskab værd. Ingen har som dem sat en helt ny slags musik med vidt forgrenede rødder på landkortet. Det er historien
om styrken i at stå sammen i al vores frodige forskellighed, om
mangfoldigheden og sammenholdet fortalt i skæve taktarter og
harmonisk mol. De danske tekster er poetiske og universelle med
udgangspunkt i det nære. Melodierne dufter af både Bagdad,
Buenos Aires og Hvidovrevej, og instrumenterne kommer mange
steder fra. Orkestret, der rummer 4 forskellige nationaliteter og
et utal af musikalske traditioner samt kulturelle afsæt, spiller
med klang og kraft og er så absolut i topklasse. Her er masser af
krydderier. Her er toner, rytmer og sang af den anden verden - en
smuk, sjov, rørende og sprællevende kabale. Kom og spil med ...
Entré 120 / 90/ 60
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Torsdag d. 24. marts kl. 20

Alisio Ensemble
Kristian Jørgensen: violin
Mariane Bitran: fløjter
Bent Clausen: vibrafon
Henrik Sveidahl: basklarinet, sax
Simon Spang-Hanssen: sax, fløjte
Peter Danstrup: bas
Benita Haastrup og Mikkel Schnettler: percussion

Saxofonisten og komponisten Simon Spang-Hanssen er en at
landets meget aktive og kreative kunstnere, der formår at samle
de bedste musikere omkring sig. Også her i Alisio Ensemble hvor
de nærmest står i kø for at invitere publikum ind i kapelmesterens
eventyrlige og livsbekræftende univers, der rummer et broget
mix af både jazz, Afrika, Orienten, Latin-Amerika og det 20.
århundredes kompositionsmusik. Ikke så lidt af en mundfuld,
men det er en særdeles smagfuld én af slagsen, når den som
her forener de mange forskellige genrer med et legende, let og
herligt befriende afslappet udtryk. Det otte mand store første
klasses orkester er med sin utraditionelle instrumentsammensætning unikt i jazzlandskabet, og så gør det jo ikke oplevelsen
ringere, at Spang-Hanssen har skrevet nogle afvekslende melodier
og arrangementer, der passer perfekt til oktettens forskellige
individualister.
Entré 120 / 90 / 60

NYHEDSBREV
Få information om koncerterne lige ind i din mailbox.
Tilmeld dig NYHEDSBREV på www.giantsteps.dk

13

FOrårsprogram 2011
Alle koncerter afholdes på Arne B
Vestergade 10, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 47 83

Torsdag d. 27/1 kl. 20 - vinterjazz 2011 - Åbningskoncert
Weather Report Tribute. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 / 110 / 75 kr.
Lørdag d. 29/1 kl. 20.30 - vinterjazz 2010
MC Einar feat. KunTakt . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130 / 100 / 65 kr.
Torsdag d. 3/2 kl. 20 - vinterjazz 2011
Kira Skov sings Billie Holiday. .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 / 110 / 75 kr.
Lørdag d. 5/2 kl. 13 - frokostjazz - vinterjazz 2011
Orango Django. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 10/2 kl. 20
Kran. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 17/2 kl. 20
Nordens Tone. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 24/2 kl. 20
Tako Lako . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 3/3 kl. 20
Line Kruse. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Lørdag d. 5/3 kl. 13 - frokostjazz		
Summertime. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 10/3 kl. 20
Jam v/ Martin Loeb og Pjotr Egholm. .  .  .  .  . 50 / 35 / 25 kr.

STØT DEN LEVENDE MUSIK
- bli’ SPONSOR i Giant Steps - kontakt: 25 39 92 68
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Torsdag d. 17/3 kl. 20
Kynnes Kabale. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 24/3 kl. 20
Alisio Ensemble. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 31/3 kl. 20
Club Del Rincón. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130 / 100 / 65 kr.
Lørdag d. 2/4 kl. 13 - frokostjazz
Cathrine Legardh Quartet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140 / 105 / 70 kr.
Torsdag d.7/4 kl. 20
August Rosenbaum Beholder
feat. Thomas Morgan . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 14/4 kl. 20
TangoCatz!. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 28/4 kl. 20
Thomas Clausen Sxtet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130 / 100 / 65 kr.
Torsdag d. 5/5 kl. 20
Clara Bryld +. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Lørdag d. 7/5 kl. 13 - frokostjazz
Dixieland Jubilees. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 12/5 kl. 20
Mette Juul & Alex Riel Trio. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140 / 105 / 70 kr.
Torsdag d. 19/5 kl. 20.30
Astro Buddha Agogo - dansekoncert. .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
Torsdag d. 26/5 kl. 18 / 20
Generalforsamling
Jam v/ Uta Motz & Berit Andersen. .  .  .  .  .  .  . 50 / 35 / 25 kr.
Lørdag d. 4/6 kl. 13 - frokostjazz/fødselsdagskoncert
Sara Indrio & The Latin Collective . .  .  .  .  .  . 120 / 90 / 60 kr.
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FOrårsprogram 2011
Torsdag d. 31. marts kl. 20

Club Del Rincón
feat. flamencodanser Selene Muñoz
Juan Antonio Suarez: guitar
Lars Møller: sax
Pablo Martín-Caminero: bas
Jonas Johansen: trommer, cajón
Selene Muñoz: danser
Giant Steps har hermed fornøjelsen af at kunne præsentere denne
nye dansk-spanske supergruppe, som her i foråret for første gang
drager på turné. Et enestående projekt der er skabt i mødet mellem spansk flamenco, international jazz samt latinamerikansk
musik, og som involverer en håndfuld højt respekterede
kunstnere. Initiativet er taget af den kendte danske
trommeslager Jonas Johansen og en af de helt store
flamencobassister Pablo Martín-Caminero. Det frugtbare
samarbejde kan nu for alvor opleves i form af Club Del
Rincón suppleret med den talentfulde og prisbelønnede
danserinde Selene Muñoz. Dertil kommer to originale
og overlegne medspillere guitarist Juan Antonio
Suarez fra Sevilla i Spanien og vor egen
saxofonist Lars Møller. En helt speciel
sansefuld aften med en egen klang
- hvor jazzens solide grooves, dens
luftige funky feeling lægger sig
op ad flamencoens temperamentsfulde og sensuelle udtryk.
Entré 130 / 100 / 65

16

www.GiantSteps.dk

FOrårsprogram 2011

frokostjazz
Lørdag d. 2. april kl. 13 (koncerten starter kl. 14)

Cathrine Legardh Quartet
Cathrine Legardh: vokal
Hugo Rasmussen: bas
Francesco Calì: klaver, harmonika
Sigurdur Flosason: sax
Cathrine Legardh er en sangerinde med både hjerte og følelse.
Hendes sødmefyldte og overbevisende stemme har grebet mange
- ikke blot herhjemme, men også i udlandet. Hun bevæger sig i
den varme, udadvendte og heftigt medrivende afdeling af jazzen.
Swing og evergreens iblandet en håndfuld nordiske viser sunget
på dansk og svensk hører til repertoiret. Et par perler fra Monica
Zetterlunds sangkatalog kommer publikum med garanti heller
ikke udenom denne eftermiddag, hvor der desuden er besøg af
ingen ringere end Danmarks nok mest kendte og elskede bassist
Hugo Rasmussen. Med som ledsagere er endvidere de to gennemmusikalske herrer italieneren Francesco Calì og islændingen
Sigurdur Flosason. "Suveræne vokallækkerier! Poetisk indlevelse
og mærkbart engagement. Legardh synger fandeme dejligt",
skrev Politikens Henrik Palle, da jazzsangerindens seneste CD
"NorDisk" udkom sidste år. Der er altså al mulig grund til hurtigt at
få sat X i kalenderen og glæde sig til en frokostjazz med det hele.
Entré 140 / 105 / 70

GIV ET GAVEKORT til oplevelser i Giant Steps
Du bestemmer selv beløbet
Gavekortet udstedes ved indgangen
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FOrårsprogram 2011
Torsdag d. 7. april kl. 20

August Rosenbaum Beholder
feat. Thomas Morgan
August Rosenbaum: klaver
Jakob Bro: guitar
Thomas Morgan: bas
Peter Danemo: trommer
Fuld fart frem og godt på vej op ad karrierestigen. Det er virkeligheden for den kun 23-årige pianist og komponist August
Rosenbaum, der allerede har modtaget det prestigefyldte Jacob Gades Legat, indspillet CD i New York med amerikanske
musikere og er blevet hædret ved Danish Music Awards med
prisen »Årets Nye Danske Jazznavn«, som det skete i 2010.
Der er med andre ord blevet lagt mærke til den unge kreative
Rosenbaum og hans virtuose spil. Også blandt anmelderne har
roserne været mange bl.a. i forbindelse med udgivelse af det
flotte og ambitiøse album "Beholder". En minimalistisk, smuk
melodiøs og afdæmpet skive med en helt egen lyd, der vidner
om modenhed og et imponerende overskud. Og så tæller det
bestemt på plussiden, at en af jazzens danske guitarhelte Jakob
Bro, der i øvrigt heller ikke blev forbigået ved sidste års DMA,
er med på holdet, der ligeledes består af den fremadstormende
og visionære bassist Thomas Morgan fra New York's jazzscene.
Aftenens koncert i Giant Steps er intet mindre end en premiere.
August Rosenbaum har nemlig til lejligheden skrevet en række
spritnye kompositioner.
Entré 120 / 90 / 60
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Torsdag d. 14. april kl. 20

Svendborg Stadsensemble TangoCatz!
Sophus Simonsen: vokal
Selma Gade: klaver
Marie Wärme: accordion
Christa Verlin Danielsen: klarinet
Anne Vilain: cello
Et år efter den officielle debut som Svendborg Stadsensemble
er det glædeligt endelig at kunne præsentere TangoCatz! for
Giant Steps-publikummet. Skru tiden tilbage for en stund og
oplev den dramatiske og lidenskabelige tango fra 30’ernes og
40’ernes Buenos Aires krydret med kompositioner af den moderne
tangos absolutte mester Astor Piazzolla. Et fascinerende univers
der oser af sanselighed, melankoli og vildskab. Han efterlod over
1000 værker - alle indeholdende en skøn blanding af klassisk
musik og delikate jazzharmonier tilsat pulsen og rytmen fra
den traditionelle tango. Med sig har de fire hamrende dygtige
kvinder, hvis klassiske musikhjerter pumper varmt og blodigt for
tangoen, en enlig hane i kurven. Oplev Sydfyns svar på myten
Carlos Gardel - den berømte argentinske crooner som skrev utallige flotte, smertefulde kærlighedssange, når sangeren Sophus
Simonsen med stor indlevelse og patos sørger for den helt rette
stemning.
Entré 120 / 90 / 60
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Torsdag d. 28. april kl. 20.00

Thomas Clausen Sxtet
Thomas Clausen: klaver
Per Gade: guitar
Hans Ulrik: sax
Peter Fuglsang: sax, klarinet
Thomas Fonnesbæk: bas
Karsten Bagge: trommer
Med inspiration fra både jazz, brasiliansk musik og nyere europæisk kompositionsmusik har den danske pianist, komponist &
arrangør Thomas Clausen været langt omkring og er blevet en
af de væsentlige musikere på den europæiske jazzscene. Han
er værdsat for sin rolle som solopianist, for sine trioer, som akkompagnatør for fremtrædende amerikanske navne, som inspirerende pianist for vokalister og som leder af større ensembler.
Den vidtfavnende Clausen turnerer i det meste af verden, han
er en stor kunstner - en af Danmarks allerstørste - simpelthen.
Det seneste udspil er denne fremragende sekstet, hvor orkesterlederen har budt nogle af landets fineste musikere indenfor i
sit rige musikalske univers, der nu er udvidet med en stak nye
originale kompositioner. Rene perler, som udfordrer den klassiske jazztradition og tilsætter elementer mange steder fra: jazz,
latin, fusion og tango. Musikken går lige til hjertet og ind under
huden - den er legelysten og inderlig - den er svær at slippe.
Entré 130 / 100 / 65
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Torsdag d. 5. maj kl. 20

Clara Bryld +
Clara Bryld: vokal, klaver
Cecilie Friedman: vokal, guitar
Nina Baun: vokal, bas
Emil Jensen: trompet, guitar
Jeppe Højgaard: sax, klarinet
Mads Brendes: trommer, keyboards
Har man hang til stilfærdige, jazzede, yndefulde, legende, velgjorte og særdeles pikante kompositioner, er dette koncertilbud
ikke til at komme udenom. Her spøger så forskellige kunstnere
som Elliott Smith, Randi Laubek, Rufus Wainwright, Joni Mitchell,
Nick Drake og Yann Tiersen et sted i kulisserne. Dog så gennemsigtigt at det ville være løgn at sige, at den unge jazzdiva Clara
Bryld lyder som nogen af dem. Hun kan nemlig selv med sin stærke
og nærværende vokal, der er musikalsk grundsten sammen med
minimalistisk klaverspil og drømmende korstemmer. Sangene
forfines ydermere af en finurlig instrumentsammensætning bestående af bl.a. klokkespil, legetøjsharmonika og trompet. I skøn
forening med et håndplukket 5-mands band har Bryld noget at
byde på med sine forskellige lydbilleder og historier, der bobler
af magi, realisme og poesi. De bliver simpelthen siddende og
bruser lystigt i kroppen. Efter en tid sammen med bl.a. bandet
Efterklang udgav sangerinden sidste år sit eget længe ventede
album "On Your Wall".
Entré 120 / 90 / 60
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frokostjazz
Lørdag d. 7. maj kl. 13 (koncerten starter kl. 14)

Dixieland Jubilees
Freddie Bang: vokal, trombone
Jens Petersen: klaver
Ole Kirk: trompet
Bent Østergaard: sax, klarinet
Jens Holgersen: bas
Kim Kjær: trommer
Flere fra det trofaste frokostjazzpublikum kan nikke genkendende
til navnet Dixieland Jubilees - og ganske rigtigt, det er ikke første
gang, at de rutinerede fynboer sørger for musikken i Giant Steps.
Men når man hører til et af landets allerbedste traditionelle
jazzbands, er et genbesøg ikke at kimse af. Udgangspunktet er
den gode gamle hotte jazz, som den blev spillet i USA først og
fremmest af Louis Armstrong. Derudover består repertoiret af
både dixieland, swing, jump, boogies og blues hentet fra den
amerikanske og danske sangbog. Bandets crooner og basunist
Freddie Bang sørger godt for gæsterne. Han kan om nogen sætte
gang i festen og samtidigt få tilhørerne til at reflektere over livets store og små glæder med dybtfølte tekster af blandt andre
Henrik H. Lund, Shakespeare og Ørkenens Sønner. Energi, swing
og spontanitet kendetegner “The Dixieland Jubilees Sound”,
som har genlydt på masser af spillesteder fra Skagen til Gedser
i årenes løb.
Entré 120 / 90 / 60

22

www.GiantSteps.dk

FOrårsprogram 2011
Torsdag d. 12. maj kl. 20

Mette Juul & Alex Riel Trio

Mette Juul: vokal, guitar
Heine Hansen: klaver
Jesper Lundgaard: bas
Alex Riel: trommer
Sangerinden og sangskriveren Mette Juul har en række flotte
anmeldelser med i kufferten, når hun for første gang er på visit
i Giant Steps. Hun har formået at samle en stjernebesætning
omkring sig, med hvilken hun også indspillede det roste debutalbum Coming In From The Dark i 2010, bakket op af gæstesolisterne Palle Mikkelborg og Poul Halberg. Det bliver fortrinsvis
materialet herfra, som publikum skal stifte bekendtskab med
- en stribe numre, der emmer af late night drinks i storbyernes
dunkle jazzbarer taget ud af repertoiret fra sangere som Chet
Baker, Billie Holiday og Dinah Washington. Men den talentfulde
Mette Juul giver også smagsprøver fra eget musikalsk værksted,
som er stærkt påvirket af singer-songwriter traditionen. Med sit
personlige guitarspil og sin lyse nordiske røst fyldt med nærvær
og inderlighed flyder en lækker, blød jazzcreme ud over scenekanten. Oven i købet i særdeles elegant indpakning i form af tre
mesterlige sidemen, der smyger sig op ad aftenens hovedperson.
Entré 140 / 105 / 70
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Torsdag d. 19. maj kl. 20.30

Astro Buddha Agogo
Dan Hemmer: Hammondorgel
Michael Blicher: sax
Kresten Osgood: trommer
Rune Olesen: percussion
Sig ikke nej til en kornfed omgang Astro Buddha Agogo. Hop
lynhurtigt i danseskoene og få et par svedige timer på gulvet i
tæt samspil med en kvartet, der i den grad lukker op for godteposen og glædeligt deler ud af alt fra råswingende blues/jazz
og soul til inciterende musik med sydamerikansk islæt. De fire
total velspillende og veloplagte herrer, som til dagligt færdes
hjemmevant på både jazz- og rockscenen, rammer ned i et utal af
musikalske tidslommer. Det ene øjeblik lurer en Ray Charles lige
om hjørnet, det næste kigger Count Basie forbi, mens gyngende
reggae, svedig blues og en god, gammel rockabilly blander sig
med saftige salsarytmer. Et pokkers energifyldt og indtagende
projekt, som har høstet mange roser og store anbefalinger hos
anmelderne, lander nu endelig på Sydfyn. En fest uden grænser
og snævre bånd kan begynde, og du er inviteret med.
Entré 120 / 90 / 60
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Torsdag d. 26. maj kl.18/20

Generalforsamling
Giant Steps afholder ordinær generalforsamling kl. 18, hvor vi
håber at se rigtig mange medlemmer. Herefter følger sæsonens
sidste jam. Alle medlemmer er velkomne til at blive - og selvfølgelig uden at betale entré. Foreningen byder desuden på en
gratis fadøl til medlemmerne. For de øvrige jammusikere og
publikum åbnes dørene kl. 20.

Jam v/ Uta Motz og Berit Andersen
Så er det tid til JAM. De to syngende og klaver-, violin-, tromboneog percussionspillende værtinder Motz og Andersen inviterer
musikere fra nær og fjern til en løssluppen jamsession. Kom og
bland dig - scenen er pivåben - også for dig.
Entré 50 / 35 / 25

Har du tid og lyst til at give en hånd med
ved Giant Steps’ arrangementer?
Mange spændende fordele...
Kontakt: 25 39 92 68

Giant Steps Dream Jam 2011
Vær med til at afgøre hvilke musikere efterårets Dream Jam Band
skal bestå af. Lad os i løbet af foråret få dit helt personlige forslag
- aflever det til entrévagterne eller send en mail til os - og glæd
dig allerede til en her-og-nu-koncert fyldt med overraskelser.
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Frokostjazz 				
Lørdag d. 4. juni kl. 13 (koncerten starter kl. 14)

Sara Indrio & The Latin Collective
Sara Indrio: vokal, guitar, percussion
Dan Hemmer: Hammondorgel, klaver, harmonika
Niclas Knudsen: guitar
Peter Fuglsang: klarinet, sax
Yasser Pino: bas, guitar
Rune Olesen: percussion
Flaget skal igen til tops, for
Giant Steps har fødselsdag.
11 år og en bagage fyldt
med store oplevelser. Det
skal fejres i et helt særligt og
fortryllende nostalgisk skær.
Og hvem kan klare opgaven
bedre end charmerende italienskfødte Sara Indrio og
hendes fantastiske band, som
er inspireret af den stort set
glemte filin' - en over 40 år
gammel cubansk stilart som
rummer både cha cha cha, bolero, cumbia, rhumba og son
montuno. Den spændende
sangerinde fortolker en håndfuld mere eller mindre kendte
klassikere, men folder også anerne ud i sine nye sange sunget på
modersmålet og gør det med kolossal indlevelse og hjertelighed.
Et af numrene har allerede haft premiere - nemlig i Lisbeth Salanders radiobil i “Mænd Der Hader Kvinder”. Og apropos film
kan publikum genopleve en snert af den romantik, Sara plantede
i mange hjerter i rollen som “Giulia” i dogmefilmen “Italiensk
For Begyndere". En nordisk tone, cubanske rytmer og italiensk
poesi med indbygget spilleglæde og en forunderlig energi. Er
der mere at komme efter på denne festdag, der desuden byder
på en gratis fadøl og det velkendte CD-lotteri ?
Entré 120 / 90 / 60
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Nyttige oplysninger
Medlemskab af Giant Steps koster 200 kr. årligt (for 12 måneder).
For unge under 25, studerende* samt pensionister** er kontingentet dog kun 100 kr.
*) mod forevisning af studiekort
**) ikke efterlønnere
Det er muligt at tegne medlemskab ved alle foreningens
koncerter. Du kan også vælge at indbetale beløbet på reg.nr.:
2680 kontonr.: 43 77 44 83 89. Husk at angive navn og adresse
hvis du betaler via banken.
Efter indmeldelse/fornyelse af medlemskab kan det NYE medlemskort afhentes ved indgangen i forbindelse med en koncert.
Entrébetaling er ofte gradueret og anført således:
entré 120 / 90 / 60 - hvilket betyder:
• alle ikke-medlemmer: 120 kr.
• alm. medlemmer: 90 kr.
• unge under 25 / studerende / pensionister som er medlemmer: 60 kr.
Frokost-jazz er overskriften på en række hyggelige lørdag
eftermiddage med Giant Steps-koncerter på Arne B. Kom allerede kl. 13 og få en lækker frokost for 118,- kr. Koncerten starter
kl. 14, og alle er velkomne - med eller uden spisning. Der kan
bestilles bord og frokost på 62 22 47 83. Bliver du forhindret i at
deltage i frokosten, skal der meldes afbud senest fredag middag
af hensyn til køkkenet.
Bord- og madbestilling kan ske i forvejen til alle Giant Stepsarrangementer på Arne B. Ring på 62 22 47 83.

Forside: Astro Buddha Agogo
Fotograf: Karolina Zapolska
Idé og layout: www.svendborgtryk.dk
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