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Om orkestret:
Kapelmester: Uffe Kristiansen. Født 1956
Uddannelse: Landmand. Sideløbende autodidakt pianist. Har gennem de sidste 30 år spillet
med diverse traditionelle og mainstream swingorkestre. Dannede for ca. 10 år siden sit eget
Uffe’s Jazzkapel med udgangspunkt i swingtraditionen. Har gennem de sidste 4 år helliget
sig musikken på fuld tid. Orkestret har haft stor succes som danseorkester til utallige
koncerter, receptioner, uddannelsesinstitutioner, frokost-jazz arrangementer osv.
Orkestrets nyeste besætning består udover Uffe Kristiansen på piano af:
Kontrabas: Jeppe Smith-Olsen.
Konservatorieuddannet bassist hos Niels Henning Ørsted Pedersen . Ray Brown traditionen.
Spiller med et drive og en bund man skal lede længe efter.
Trommer: Kristian Leth.
Nyere rytmisk begavet navn på den danske/udenlandske jazzhimmel. Uddannet på
rytmekonservatoriet i Århus. Spiller med en rytmisk lethed og musikalitet, som sjældent
opleves hos trommeslagere.
Saxofon, klarinet og fløjte: Finn Odderskov.
En institution i det hjemlige jazzmiljø gennem mindst tre årtier. Spillet med Gud og
hvermand til alt, hvad der kan spilles til. Revy, koncerter, teater, street, festivaller, you
name it. Udover dette har han i en lang årrække haft sit pædagogiske virke på Vestbirk
Højskole som vellidt musiklærer. STOR TONE, fed feeling og sublimt harmonisk overblik.
En musikalsk klippe at læne sig op ad.
Sang: Henriette Lundbøll:
Sangerinde – uddannet på rytmekonservatoriet i Århus. Nyere navn. Henriettes stemme kan
være fin i et nummer, hvorefter den kan skifte til næsten rå og groovy i det næste nummer.
Denne alsidighed passer fint til orkestrets feeling.
Jobs: Orkestret spiller til stort set ethvert arrangement, så længe publikum holder af et godt
swingende drive. Vores repertoire er stort, så der noget for enhver smag – lige fra
kirkekoncert til guldbryllup. Orkestret kan også bookes til skolekoncerter.
Kontakt: Uffe Kristiansen. Tlf.: 75 89 53 87 – mobil: 40 32 53 87
Hoejvang@adslhome.dk
Hjemmeside er under udarbejdelse, men dette - Jeppe Smith-Olsens’ hjemmeside - er også
muligt som link.
Endvidere kan der bookes enkeltmusikere til middag, f.eks. piano og bas. Eller som trio.
Mange hilsener
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