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Brædstrup - Der findes ik-
ke det jazz-navn, vi ikke
har svar på ude i Bryrup. 

Så flot lød det fra diri-
genten af Old Boys Big
Band, Hans Holm, i lør-
dags, da badmintonafde-
lingen i Brædstrup IF for
anden gang bød på nytårs-
jazz og spisning på Pejse-
gården. 

Men det var ikke bare
pral, for det 32-mand store
big band, der også talte yn-
gre mænd og to kvindelige
musikere, havde virkelig
taget dygtige kopier af
jazzens stjerner med på
scenen. 

Tre velsyngende sanger-
inder i tyl gav den som An-
drew Singers med Dont
SitUnder The Appletree,
og Søren Kristian var til-
pas croonet både som
Frankie-boy og Tom Jones,
der fik hele salen til at syn-
ge med på Delilah. 

- I er velkomne til at dan-
se. I år er der lavet plads
til det foran scenen, opfor-
drede Hans Holm, der
bandt de ca. 45 numre
sammen i afslappet og un-
derholdende stil. 

Mad før musik

300 mennesker havde
købt billet til arrangemen-
tet på Pejsegården, og de
gjorde dermed badminton-
klubbens initiativ til en
kæmpesucces. 

- Det er 90 flere end sid-
ste år. Vi har allerede
spurgt Old Boys Big Band,
om de kan komme i den
samme weekend næste år,
sagde en glad Ellinor Weis-
bjerg fra badmintonafde-
lingen. 

Dermed bliver nytårs-
koncerten måske en til-
bagevendende begivenhed
i byen. 

- Vi vil gerne gøre op-
mærksom på Brædstrup.
Altså at der også sker no-
get herude i Horsens Nord,
sagde hun. 

Belært af sidste års erfa-
ringer fik gæsterne i år to
timer til at spise, inden
bandet indtog scenen. 

Motionist-træf

Blandt de mange gæster
var der flere kortklubber,
stort set hele seniorkoret
og en hel masse badmin-
tonmotionister. 

Meri Søe nød sammen
med sin mand og et hold

venner Pejsegårdens buf-
fet.

- Vi har spillet badmin-
ton i byen i 40 år, og synes
klubben laver mange gode
arrangementer, men det
her er dog det største, for-
di det ikke kun er for klub-
bens egne medlemmer,
sagde hun. 

Bød op til dans

Fra scenen væltede det i
tre timer ned med sprød
big  band-lyd i bedste
show-stil. 

Hans Holm inviterede
vedholdende publikum til
dans og klapsalver. 

- Vi kan så godt lide at
blive klappet lidt på skuld-
rene. Jeg er bare blevet
klappet en hel del, sagde
han og strøg sin glatte ho-
vedbund til stor morskab
for tilskuerne. 

Bryrup-bandet havde
også sin egen udgave af
trompetisten med den
gyldne trompet, Herb Al-
bert, med. Det var Ole Ro-
sendahl, der til taktfast
klappen spillede Tijuana

Taxi. 
Første sæt fløj af sted, og

efter en halv times oste-
pause blæste de gamle
drenges band igen klas-
sikere og ørehængere ud. 

Hans Holm hoppede ned
fra scenen og bød en tilsku-
er op til dans, og flere par
fulgte efter på dansegul-
vet. 

Først sidst på eftermid-
dagen truttede bigbandet
af og efterlod 300 menne-
sker i opløftet og jazzet
søndagshumør.   

300 mennesker nytårsjazzede
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Syngepigen Bodil fra Gjessø sang et enkelt nummer, og publikum sang gerne med på Gå med i lunden. Foto: Peter
Løvstad/Old Boys Big Band

Erik Bjerg fra Brædstrup tog for sig af buffetten, der
blandt andet bød på tarteletter og stegt flæsk. Foto: Mor-
ten Pape

Dirigent Hans Holm står i spidsen for otte saxofoner, syv
tromboner, seks trompeter, rytmegruppe og seks sangere.
Hele bandet slappede af i Dillen, inden de gav en tre ti-
mer lang jazz-koncert i teatersalen. Foto: Morten Pape




