Medlemmerne af Set. lbs Skoles Big Band drog mandag morgen afsted fra Bilund Lufthavn via Amsterdam til Los
Angeles med store forventninger. Sammen med bandet var også de "voksne" musikere Rikke Mølgaard og Soren
Bebe. (Privatfoto)

Skoleband pa
drømmetur i USA
Set. lbs Skoles
Big Band giver
dag koncert i
Disneyland
HORSENS - Medlemmerne af Set. lbs Skoles Big Band er pa tur.
USA, Folkebladet har
modtaget et elektronisk postkort.
Alle 28 deltagende elever, ledere og soli ster har
fået amerikansk Los Angehar les-jord under fødderne og
trods alt jet-lag nået bade

sightseeing hos Universal

Studios og Griffitth Park
og flere koncerter på lokale
high schools.

Filmkulisser
Begge koncerter er blevet godt modtaget, og i
øje-blikket ser alle frem til
koncerten i Disneyland i
dag. Men tilbage til rejseoplevelserne.
Tirsdag blev big bandets
leder, Dan Jensen, ønsket
til lykke med sin 40 års
fødselsdag, inden turen gik
til Universals filmstudier.
De 28 deltagere har
be-søgt kulisserne fra Jurasic
Park, siddet ved siden at

E.T. og vwret på tidsrejse i
" Back to The Future" - alt
sammen i filmens forunderlige verden. Og stjernestøvet synes at blive ved
med at drysse.

Stjernetræf
- Torsdag kørte vi ud til
Hollywood Boulevard og
så på alle de flotte stjerner,
der var indgraveret i fortovet. Vi så Elvis, Stewie
Wonder, Tom Hanks og
mange andre kendte fra
musik og film, skriver en
af eleverne, Birgitte.
I gar gik turen så videre
til Beverly High, og også

her havde de unge big-bandere stor succes.

Disneyland
Turens højdepunkt nåes
formentlig i dag, når de
unge musikere støttet af
de ”professionelle" musikere Soren Bebe og Rikke
Mølgaard giver koncert i
Disneyland.
Hvad Mickey Mouse,
Anders And og Fedtmule
siger til de danske musikere, må vi vente med at få at
vide, indtil det elektroniske postbud igen kigger
forbi med et kort ”from
over there". (AK)

