
REUNION: RONALD ANDERSEN SPECIAL EDITION BAND. 

Long John Jazzklub lægger scene til en genforening med de resterende musikere fra 
Ronald Andersen Special Edition Band: Finn Odderskov sax, Mikael Cinthio sax, klarinet, 
vocal, Finn Hjelm, trommer og Ronald Andersen, guitar. 

Genforeningen finder sted søndag d 26 januar 2020 på Drop Inn, Kompagnistræde 34, 
København. 

"Special Edition Band" blev til på initiativ af guitarist Ronald Andersen i 1996 med bl.a. 
Henning Munk Plum, klarinet og Mikael Cinthio (s) sax og klarinet. I 1999 stopper Henning 
Munk Plum og Mikael Cinthio, og de blev afløst af saxofonisten Finn Odderskov og 
basunisten Fredrik John sammen med de fire musikere, der grundlagde orkesteret - dvs. 
Ronald Andersen, Cæsar Andersson (s) piano, Karl Kronqvist (s) bas og Finn Hjelm 
trommer Desværre døde Cæsar i 2018, og da Fredrik og Karl er ramt af sygdom, bliver det 
til orkesterets store ærgrelse ikke med de tre talentfulde svenske musikere. Fremragende 
Ida Hvid, bas og Mads Søndergård, piano træder til i stedet. Henning Munk Plum er på 
turné i Tyskland og kan desværre heller ikke være med. 

Lige nu bliver der gravet lidt i de gamle sætlister, så "Special Edition Band" kan 
præsentere noget af det materiale, de spillede så stærkt i den tid bandet eksisterede. 
Blandt andet var "Special Edition Band" et af de få bands, der på det tidspunkt havde helt 
op til fjorten Django Reinhardt kompositioner på repertoire listen, sammen med en masse 
andet spændende musik, herunder også lidt blues. 

"Special Edition Band " gik lidt i sig selv omkring 2005, da Cæsar begyndte hos Jazzin´ 
Jacks, samtidig med at Finn Odderskov fik travlt med jubilæums tur med ”Bourbon Street 
Jazz band" jubilæums koncerter.  

Ronald Andersens Special Edition Band er en epoke i Dansk Jazzhistorie, og Long John 
Jazzklub skal have en stor tak for at give Jazz entusiaster denne enestående mulighed 
søndag den 26. januar 2020 kl.15.00 til kl. 18.00.  

 


