Pressemeddelelse

Hillerød Slotssø Byfest
Gratis koncert
Jazzrytmer, harmonier og poesi
MaJazz-koret, dirigent Niels Bosworth og Ole Kock Hansens kvartet
MaJazz-koret opfører rytmiske og stemningsfulde sange, dels a cappella og dels akkompagneret af
Ole Kock Hansens kvartet. Derudover byder kvartetten på lækker instrumentaljazz.
Kor og kvartet har til Hillerød Slotssø Byfest og fejringen af Frederiksborg Slotkirkes 400 års jubilæum valgt et program som bygger musikalske broer mellem 1500-tallets kompositioner over
romantik til nutidens musik, med fokus på jazzfortolkninger.

Fredag den 9. juni kl. 19.30 i Hillerød Kirke, Østergade 12, Hillerød
Gratis entré
MaJazz-koret er hjemmehørende i Hillerød. Koret har ca. 50 medlemmer. Navnet står for Madrigaler og Jazz, som var konceptet, da koret blev startet i 1985. I årenes løb, og inspireret af de dirigenter, koret har arbejdet med, har repertoiret udviklet sig i forskellige retninger, men kodeordet for
MaJazz er ”rytmisk musik”.
Niels Bosworth er korleder for MaJazz-koret siden januar 2017. Han har arbejdet med rytmisk vokalmusik siden 2002, som sanger, arrangør og korleder. Han er uddannet i Musikvidenskab fra Københavns Universitet og fra Det Jyske Musikkonservatorium med hovedfag i Rytmisk korledelse.
Ole Kock Hansens kvartet består af kapelmester selv, pianist, komponist og orkesterleder. Han har
lige fra midten af 1960’erne haft en central placering i dansk jazz. Han er en fremragende arrangør
med et bredt virke, lige fra saftig bigband-musik til sofistikerede arrangementer af folkeviser og af
stykker for kor og strygere. Han har siden 1968 været tilknyttet DR’s Big Band, også som chefdirigent.
Mads Vindings virtuose og prægnante spillestil på kontrabas og elbas har gjort ham efterspurgt
som både solist og ensemblemusiker.
Karsten Kristensen er en alsidig musiker og har som jazzsaxofonist arbejdet i forskellige ensembler
med bl.a. Hugo Rasmussen. Karsten Kristensen er inspireret af Dexter Gordon, men har dog sin
egen stil med et melodisk og smukt klingende spil. Karsten er desuden professionel kirkeorganist
og klaverakkompagnatør.
Aage Tanggaard, trommeslager, har været medlem af flere bemærkelsesværdige bands og medvirket ved pladeindspilninger med musikere som Stan Getz, Finn Savery, Sven Asmussen, Chet Baker og Lee Koonitz.
MaJazz-koret er glade for at kunne tilbyde gratis entré til koncerten. Dette er muliggjort gennem støtte fra Byfestpuljen, Spar Nord Fonden og FrederiksborgCentret.

