Koncerten i Disneyland var en af de helt store musikalske oplevelser for de unge jazz-musikere fra Set. Ibs skole.

Jazz-musikalsk
dannelses-rejse
De 23 elever
fra Set. Ibs
Skoles Big Band
er hjemme igen
Af Ane Klostergaard
HORSENS - 14 dages
big band-turne i USA er
slut, og det er blevet til
en masse koncerter og
oplevelser i big bandmusikkens hjemland.
Med tidsforskellen pa ni

timer siddende i kroppen
begyndte hverdagen onsdag igen for de unge musikere. Leder Dan Jensen er
ikke i tvivl - turen har vret en ubetinget succes.
- Det har vret utroligt
godt for os alle sammen at
spille så meget. Og det giver en belt anden koncentration, når- der sidder
1000-1200 jævnaldrende
publikummer på tilskuerpladserne, siger han.

Lrerig tur
Den netop overståede
USA-turné har vret
undervejs. I hele tre år
har big bandet på Sct. Ibs
skole arbejdet for at komme afsted, og en stor del af
pengene til turen har de
selv tjent ved koncerter.
Musikalsk har de unge
jazzet og Met masser af roser af de amerikanske
ter rundt om på de forskellige high schools, men socialt har turen også betydet
en masse.

Det har givet de 23 unge musikere fra Set Ibs Skoles Big Band en masse god spille-erfaring at være i USA. Det er blevet til en halv snes koncerter i Ipbet af 14 dage, men det
har ikke vret en for meget, understreger big bandets leder, Dan Jensen.
- Vi har Met mange kontakter derovre, og vi håber
på at kunne gengælde Beres gæstfrihed og eventuelt lokke det bedste af de
amerikanske skolebands big bandet fra Santa Barbara High chool - til Danmark. De 'har overvejet en
Europa-turne, og vi ville
gerne, hvis de kunne lægge
vær
vejen omkring
Horsens, siger Dan Jensen.
Hvornår et eventuelt
be-søgkanliv emført
er endnu uvist, men kon-

takten er skabt, og det er
det første vigtige skridt.

The american way
Turen har ikke vret
musik alene. De 23 elever
har boet hos amerikanske
vrtsfamilier og fået et
indtryk af "the american
way«, de har kørt gaderne i
Beverly Hills tynde og
knipset berømthedernes
kmpe-villaer og paler
og været på sightseeing i
San Francisco.

- pigerne var
belt vilde med Star-touren
gennem Beverly Hills,
hvor vi i biler kørte forbi
berømthedernes huse. Vi
matte ikke standse op,
men der blev brændt masser af film af, lyder det fra
Dan Jensen.
De mange oplevelser på
turen er blevet foreviget på
video, så kammeraterne
hjemme på Set. Ibs skole
også kan opleve lidt af magien
fra big bandets
USA-turné.

