WONDERBRAZZ PROUDLY PRESENTS

The WonderExperience

WonderBrazz Just Add People!

Nomineret til en Danish Music Award Jazz 2012 i kategorien
“Årets Børnejazznavn”
WonderBrazz er stolte over at være nomineret til en Danish Music Award
Jazz i kategorien “Årets Børnejazznavn 2012”.
Siden WonderBrazz startede i 1998 har vores mission været at underholde,
begejstre, overraske, og involvere vores publikum. WonderBrazz musik
henvender sig af natur til alle aldersgrupper og går rent ind uanset
publikums kulturelle baggrund og hvad enten vi spiller på Nørrebro,
Nordjylland, Sønderborg eller Sydafrika.
WonderBrazz musik rummer masser af historie. Vores udgangspunkt er New
Orleans Brass Band traditionen og gennem de sidste 14 år har vi konstant
arbejdet på at skabe og udvikle vores egen sound og udtryk ved at
kombinere vores fælles kærlighed for New Orleans med vores egne
musikalske baggrunde og præferencer. Jazz, soul, funk, boogaloo, rock,
blues, 2.nd line og den Skandinaviske folkemusiktradition er alle
ingredienser i WonderBrazz “magiske gryde”.
Om baggrunden for nomineringen skriver JazzDanmark følgende:
“WonderBrazz indstilles til prisen ”Årets Børnejazznavn” for deres evne til at
spille jazz, der ikke retter sig specifikt mod børn, men som i sjælden grad
formår at få børn med. Snarere end at trække jazzen ned i børnehøjde,
trækker WonderBrazz børnene op i jazzhøjde. Bandets funky musik og åbne
koncertform begejstrer på tværs af aldre og skelner ikke mellem, om du er
fire eller firs. Wonderbrazz er efterhånden et garvet band. De har ikke
bevæget sig inden for børnejazzgenren i ret mange år, men deres
udadvendte og energiske optræden gør, at børn straks opfatter, at der er
noget interessant i gang”.
Kontakt:
Esben Duus - 40 91 15 63 / mail@esbenduus.dk / www.wonderbrazz.com
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Katalognummer: Cali 121
The Band:
Peter W Kehl - Trompet
Ola Åkermann - Basun
Stig Naur - Sax
Henrik Kjelin - Hammond B3
Martin Seidelin - Percussion
Esben Duus - Trommer

