
Invitation	  til	  gratis	  koncerter	  
Tirsdag	  3.	  maj	  kl.	  11.00	  &	  13.00	  	  
Musiksalen	  Viborg	  
Målgrp.	  4.	  –	  7.	  klasse	  
	  
Det	  bliver	  et	  brag	  af	  en	  koncert	  når	  det	  14	  mand	  store	  Randers	  
Kammerorkester	  tørner	  sammen	  med	  det	  17	  mand	  store	  Aarhus	  
Jazz	  Orchestra	  og	  yderligere	  ’tilsættes’	  2	  fantastiske	  indiske	  solister	  
og	  Master	  Fatman	  som	  konferencier	  i	  projektet:	  

	  
Bollywood	  Beats	  and	  Big	  Band	  i	  børnehøjde	  

	  
Spændstige	  rytmer,	  fortryllende	  farveflor	  og	  dragende	  historier.	  Det	  er	  nogle	  af	  de	  ting,	  som	  kendetegner	  den	  
Indiske	  kultur,	  og	  som	  man	  kan	  opleve	  ved	  2	  gratis	  børnekoncerter:	  
	  

tirsdag	  d.	  3.	  maj	  i	  Musiksalen,	  Viborg	  	  
koncert	  kl.	  11.00	  og	  igen	  kl.	  13.00	  (varighed	  1	  time)	  

Målgrp.	  4.	  –	  7.	  klasse.	  
	  
Børnene	  får	  mulighed	  for	  at	  lytte	  og	  lære	  om	  den	  Indiske	  kultur	  gennem	  jazzmusik	  i	  selskab	  med	  Master	  Fatman,	  der	  
fortæller	  historier	  om	  den	  fascinerende	  indiske	  kultur.	  Der	  er	  også	  udfærdiget	  et	  undervisningsmateriale,	  som	  I	  vil	  få	  
tilsendt	  ved	  tilmelding	  til	  projektet.	  	  
	  
Bollywood	  Beats	  and	  Big	  Band	  er	  et	  samarbejde	  mellem	  Aarhus	  Jazz	  Orchestra,	  Randers	  Kammerorkester	  og	  to	  af	  
Indiens	  dygtigste	  musikere,	  Kala	  Ramnath	  (violin)	  og	  Abhijit	  Banerjee	  (tabla),	  med	  dirigent	  og	  komponist	  Lars	  Møller	  i	  
spidsen.	  Projektet	  er	  et	  kulturmøde	  i	  form	  af	  en	  musikalsk	  rejse,	  hvor	  Vestens	  traditionsrige	  bigband-‐	  og	  
strygerformater	  møder	  musikere	  og	  sangere	  fra	  den	  klassiske	  indiske	  musiktradition.	  
	  
”Ligesom	  man	  kan	  bruge	  andre	  krydderier	  i	  mad,	  kan	  man	  også	  bruge	  dem	  i	  musik.	  Man	  kan	  sige,	  at	  der	  er	  to	  indiske	  
hovedingredienser,	  vi	  arbejder	  med	  i	  musikken.	  Den	  ene	  er	  fordybelsen	  gennem	  det	  melodiske,	  og	  den	  anden	  er	  den	  
spændstige	  rytmik”	  
-‐	  Lars	  Møller,	  komponist	  og	  dirigent	  i	  Bollywood	  Beats	  and	  Big	  Band.	  
	  
Så	  tag	  med	  på	  rejsen	  når	  Bollywood	  Beats	  and	  Big	  Band	  inviterer	  til	  børnekoncert	  i	  Musiksalen	  med	  masser	  af	  musik,	  
spændende	  historier	  og	  videoklip	  fra	  Aarhus	  Jazz	  Orchestras	  tur	  til	  Kolkata.	  
	  
Tilmelding:	  på	  mail	  til	  dorthe@kulturprinsen.dk	  med	  navn	  på	  skole,	  antal	  ønskede	  pladser	  samt	  navn	  og	  tlf.	  nr.	  på	  
kontaktlærer.	  Husk	  også	  at	  skrive	  om	  I	  foretrækker	  at	  høre	  koncerten	  kl.	  11.00	  eller	  13.00.	  Der	  er	  små	  200	  pladser	  
pr.	  koncert	  der	  ’udloddes’	  efter	  først	  til	  mølle	  princippet.	  
	  
HVAD:	  Børnekoncert	  med	  Bollywood	  Beats	  and	  Big	  Band	  
HVEM:	  4.	  –	  7.	  klasse.	  
HVORNÅR:	  tirsdag	  3.	  maj	  kl.	  11.00	  eller	  13.00	  
HVOR:	  Viborg	  Musiksal	  
PRIS:	  Gratis	  
	  
Læs	  mere	  om	  Bollywood	  Beats	  and	  Big	  Band	  projektet	  her	  og	  se	  video	  fra	  prøverne	  (scroll	  lidt	  ned	  på	  siden):	  
http://www.aarhusjazzorchestra.dk/	  -‐	  rethink-‐music-‐2017	  
	  
Bollywood	  Beats	  and	  Big	  Band	  præsenteres	  i	  samarbejde	  med	  Fonden	  Aarhus	  2017,	  Statens	  kunstfond,	  Aarhus	  
Kommune,	  Viborg	  Kommune,	  Dokk1,	  Kulturprinsen,	  SPOT	  Festival,	  DR	  Musikariet,	  Aktion	  Børnehjælp,	  FO	  Aarhus,	  
Det	  danske	  kulturinstitut,	  Frederiksberg	  Fonden	  

	  


