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Med smittende glæde og udadvendt energi leverer Copenhagen Big Band iørefaldende og 
swingende dansemusik til fester og koncerter.   

I tidernes morgen opstod jazzen som en dansemusik, der kulminerede i 
1930'ernes og 1940'ernes swingmusik. Copenhagen Big Band fører traditionen videre og 
giver dig chancen for at få swinget danseskoene til den autentiske lyd af den jazz, der får 
både unge og ældre på dansegulvet. 

  

Dirigent og musikere 
I front for Copenhagen Big Band står dirigent Michael Blicher, der med overblik og humor 
får det bedste frem i big bandets 22 musikere (fem saxofoner, fem basuner, en tuba, fem 
trompeter, en rytmegruppe og en sanger). Michael Blicher er kendt som en rutineret big 
band dirigent for fx Blichers Small Big Band med Bobo Moreno, som saxofonist i utallige 
sammenhænge og som komponist til en lang række tv- og filmproduktioner.   

 
Repertoire  
Orkesterets repertoire rummer de kendte numre fra den amerikanske sangskat af Frank 
Sinatra, Count Basie, Ray Charles og Carlos Antonio Jobim m.fl. Big Bandet spiller fx Fly 
me to the Moon, Sing Sing Sing, Summertime, Georgia, Hit the road Jack, Reet Petite, It's 
Oh So Nice og Hay Burner. Også de kendte latin- og standard numre har en 
fremtrædende plads i Copenhagen Big Bands sangbog.  

 

Gæstesolister 
Copenhagen Big Band optræder jævnligt med professionelle musikere som gæstesolister 
fx saxofonisterne Thomas Edinger og Pernille Bevort samt trompetisterne Peter Kehl og 
Peter Marott.  

Når Copenhagen Big Band spiller til ballroomfest med stand- og latin dans er 
orkesteret udvidet med percussionist Claus Suhr, der tilfører big bandet et strejf af 
latinamerikansk magi og giver liv til jive, rhumba, cha cha cha, bossa, engelsk vals og 
tango til repertoiret foruden den velkendte swingmusik.  

 
Lethed, overskud og leg 
Copenhagen Big Band er et sammenspillet og velklingende amatør big band med en 
meget høj musikalsk standard. Mange af orkesterets medlemmer på saxofon, trompet og 
trombone har spillet sammen i mere end 30 år i mange forskellige sammenhænge. De 
mange års sammenspil giver en helt særlig sikkerhed, lethed og overskud i det musikalske 
udtryk.  
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Sagt om Copenhagen Big Band 
"Copenhagen Big Band, anført af Hans Chr. Schrøder Hansen, kørte med klatten om 
søndagen på Jonstrup Jazzfestival. Både små og store gyngede med til jazzmusikken"  
- Finn Due Larsen, FuresøAvisen, august 2009 
 
"En fantastisk aften - gæsterne taler stadig om jer! Alle var vildt imponerede. Følelsen ved 
at have et big band i haven en lys sommeraften var helt utrolig. Det var så fantastisk at 
kunne danse rundt i vores have til jeres dejlige musik, som jo passer til alle uanset årgang. 
I var og er et kæmpe hit hos os!! I har glædet rigtig mange mennesker. Tusind, tusind tak 
for et skønt musik arrangement!"  - Anne og Torgeir, privat sommerfest med dans, juni 
2009 
 
”I er det bedste jazzorkester, jeg har hørt i Danmark!” – festivalgæst, Slangerup 
Jazzfestival, august 2009 
 
”Tak for en dejlig aften. Det var en drøm, som gik i opfyldelse”- Torben Wieth, EKA-
Danseskole, juni 2008 
 
 
 

Hør et medley af musikken på  www.copenhagen-bigband.dk, hvor du også kan læse mere 
om Copenhagen Big Bands historie.  
 

Copenhagen Big Band er på Facebook 

 

 

 

Kontakt og booking: Jill Friis Nielsen på tlf. 44 49 23 30 

  

 

 

http://www.copenhagen-bigband.dk/


Dirigent: Michael Blicher 
Trompet 1: Nancy Otte 
Trompet 1: Frank Wende 
Trompet 2: Dorte Nørgaard-Pedersen 
Trompet 3: Sinette Søgård Kristensen 
Trompet 4: Helle Sparresø 
Trompet 4: Kirsten Skarnsvad 
Trombone 1:  
Trombone 2: Pia Steiner 
Trombone 3: Pernille Thøgersen 
Bas-trombone: Karina Nielsen 
Tuba: Lotte Rosendahl Jensen 
Altsaxofon 1: Berit Sparresø Bærentzen 
Altsaxofon 1: Tanja Hansen 
Altsaxofon 2: Jill Friis Nielsen 
Altsaxofon 2: Bo Lind 
Tenorsaxofon 1: Maja Pontoppidan 
Tenorsaxofon 1: Jan Jespersen 
Tenorsaxofon 2: Camilla Larkai 
Tenorsaxofon 3: Lotte Carstensen 
Barytonsaxofon: Jakob Kristensen 
Kontrabas: Philip White 
Trommer: Christian Stephensen 
Guitar: Eddy Foverskov 
Klaver: Anne Munch Terkelsen 
Sang: Hans Christian Schrøder-Hansen  

  

 


