
Horsens Big Band fik en flot koncert-debut pa Teatertorvet. Men publikum svigtede en smule pa grund af det kølige vejr.

Big Band pa toppen
Sikker debut pit
Teatertorvet
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HORSENS - Horsens Big Band
var i mere end en forstand pa
toppen, da orkesteret lørdag
debuterede pa Teatertorvet.

Det 15 mand og en kvinde store
band udfoldede sig øverst på tea-
trets trappe, og spillemæssigt var
bandet i topform.

Musikerne, der har spillet med
hinanden i øvelokalet i tre år, men

først lørdag gay en rigtig offentlig
koncert, virkede godt sammen-
spillede og gav bandet en sikker
debut.

De gamle big band-klassikere af

blandt andre Glenn Miller og
Count Basie smog sig om

tilhører-ne, der modtog den flotte musik-
alske underholdning med pne
klapsalver.
Publikumstilstrømningen var
dog ikke overvældende og slet ik-
ke efter fortjeneste. Enkelte nod
dog tydeligvis musikken og blev
hngende længe. Andre foretrak
på grund af det kølige vejr at hol-
de sig i fart og listede videre efter
at have hot et par numre.

God scene
Den larmende trafik på

Nørre-gade var ind imellem en meget ge-
nerende kontrast til de blide, let
tilbagelnede jazz-numre, men
ellers fungerede Teatertorvet godt
som scene.

- Selvfølgelig er der lidt trafik,
men ellers er det dejlige omgi-

velser med en god lyd. Og det er
dejligt at spille ude, sagde orkes-
terleder Adrian Konggaard, der er
professionel trompetist.

Horsens Big Bands øvrige med-
lemmer er alle rutinerede

amatø-rer, der spiller med i andre lokale
orkestre.

- Jeg har haft dem et rs tid, og
det er første gang, de giver koncert
under min ledelse. Men de har tid-
ligere spillet nogle gange til pri-
vate fester, fortalte Adrian Kong-
gaard.

- Orkestret har udviklet sig me-
get i denne periode, så det er klart,
at vi nu skal ud at spille, hvis vi
vil videre.

Endnu en optræden venter da
også forude, inden big bandet hol-
der sommerferie. Om et par uger
skal bandet spille ved en festival i
Uldum, hvor der også kommer an-
dre jazz-orkestre og big bands.

- Vi er i det hele taget meget
interesserede i at komme ud at
spille, for nu har vi fået oparbej-
det et repertoire til to sæt på 45
minutter. Vi vil også meget gerne
spille til dans, sagde Adrian Kong-
gaard.

Der er heller ingen tvivl om, at
Horsens Big Band kunne lokke
mange ud på dansegulvet. Det lyk-
kedes allerede lørdag, hvor nogle
glade born i fire-fem rs alderen
dansede op og ned ad trappen for-
an teatret som et par lilleput-ud-
gayer af Fred Astaire og Ginger
Rogers.

Koncerten på Teatertorvet var
arrangeret af Horsens Ny Teater,
Horsens Kommunes kultur- og fri-
tidsforvaltning og Horsens Han-
del & Industri.
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