
Det _32-hand-store jazz-orkester Old Boys !ig Band gav publikum en fqntastisk jozzoplevelse i Pejsegdrdex i lordags. Bandet
besluttede efter koncerten at donere deres hyre til Hqitis born.
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Lordag rykkede ikle mindre
end et 32-mands jazzorkester
ind i Pejsegirden for at spille
n)44$koncert for 215 begej-
strede publikummer. Der var
defor stortravlhedude i gar-
deroben kort for middag, hvor
korcerten med Old Boys Big
Band begyndte. Herude stod
bl.a. J)'tte Nygaard og tog
imod g@sterne, og viste dem,
ved hvilketbord de skul!e sid-
de. Hun var meget begejstret
for den store interesse, der
har veret for at fa billetter til
N)'tarskonce en. -Deterhelt
overveldende. Vi har f6et s6
mange tilmeldinger, at vi har
mAttet omorganisere. Det var
meningen, at buffeten skulle
ste oYen for tmppen, men den
har vi mafiet fly'tte lrengere
mod Silkeborg, siger hun og
nikker i retning mod restau-
runten. For n)'te$koncerten
inkluderede ogsi en kempe
buffet, som folk kunne tage
fra iige sd meget, de lystede,
mens musikken spillede.

En saga blot
Blandt de forreste borde i
salen sad Solveig Pedersen
sammen med en flok venner,
og hun havde set frem til ef-
termiddagen i jazzens tegn.

- Jeg har tit varet til jazz i
Pejseg6rden. Men det er des-
v&rle bleveten sagablot. Det
er mange 6r siden, der sidst
har varetjazz her, s6 n6r der
nu endelig er et arrangement
igen, skal vi da med, sagde
Solveig Pedersen. Tre af
kvindeme ved siden afhende
havde taget turen fra Skjem
for at opleve det store jazz-
orkester. - Det er musik, man
bliver i rigtig godt humor af
at hore, og i Skjern havde
Yi pe et tidspunkt Danmarks
sto$te jazzklub, forteller
Hanne Rohde, mens hendes
veninde Birgith Sogaard til-
fojede: - Jazz har altid varet
vores interesse. Lige siden
ungdonmen. Det er r,4misk
musik, hvor nresten alle ele-

menter er involyeret.

Ren hygge
Ifolge lederen afjazzorkeste-
ret, Hans Holm, gavden store
sal i Pejsegirden ikke de mest
optimale lyd-betingelser,
men det gensrede bestemt
ikke publikum. Da fsrst or-
kestret var i gang, blev dcr
rokkel med hovederne og
vippet med fsddeme under
bordene. Men der var ogs6
tid til snak og hygge. Og aet
gjorde ikke noget, at man var
placeret godt tilbage i salen.
- Vi har faldisk valgt at fe et
bord helt hemede i baggrun-
den, sd vi ikke skader oreme,
og sd Yi ogse kan snakke
sammen, forklarede Jorgen
Broe, der var taget til jazz

sammen med sin hustru og et
Y€nnepar. Det var Br@dstrup
Idretsforcnings badminton-
afdeling, der stod for arran-
gementet, og affangoreme
var serdeles tilfredse med
den store tilslutning til nlt-
arskoncerten. - Vi ville lave
et arrangement. hvor bad-
mintonspilleme kunne mo-
des udeD at have shods pe,
og vi var spaendt pa, hvordan
det ville blive modtaget. Og
det mi siges at vaere en stor
succes, lod det fra idratsfor-
eningens motionsleder Ole
Sgrensen. Efter koncerten
besluttede orkeshet at donere
hele deres hyre for koncerten
til Haitis nsdlidende bsm via
SOS-bomebyerne.


