
Koncert med Jim (DE/NO/DK) til Vinterjazz 2023
Jeg søger støtte til to koncerter med mit band Jim på Christianshavn Beboerhus d. 10. februar 2023
(bekræftet) og Musikhuset København d. 17. februar 2023 (afventer svar). Ønsket tilskud til støtte: Kr.
17.855 i underskudsgaranti.

Projektbeskrivelse:
Jim vil under Vinterjazz 2023 spille to opmærksomhedsskabende koncerter i to meget forskellige
koncertrum og stemninger: det smukke Musikhus på Vesterbro og den hyggelige bar i Christianshavns
Beboerhuset. Vi er en nyopstartet saxofon trio dannet i 2022 og vi er nu i gang med at udarbejde vores
album der skal indspilles og udgives i 2023. I den anledning er det vigtigt for os at skabe opmærksomhed
omkring projektet inden en udgivelse offentliggøres. Det er en oplagt mulighed at gøre dette under
Vinterjazz 2023. I forlængelse vil vi bruge koncerterne til at lave en live-musikvideo som skal bruges til at
promovere fremtidige koncerter samt præsentere live-oplevelsen af vores koncerter for venues når vi
booker. Til denne omkostning har vi søgt støtte fra kodas PR- og Promoveringspulje.
Jim er en sammensat af tre spændende newcomers på den europæiske jazzscene: Ivar Asheim fra Norge på
trommer (Trond Kallevåg Hansen, Andreas Røysum, Billy Meier), den tyske saxofonist Jon Sensmeier
(ALIGAGA, Young Immigrants) og bassisten Martin Brunbjerg Rasmussen fra Danmark (Little North).
Sammen tager de lytterne med på en legende rejse, når de udforsker det sparsomme saxofontrioformat.
Med et bevidst øje for formatets rige arv, taler trioen frit med både moderne og traditionelle tunger, fra
abstrakte teksturer til det tungt svingende. Deres glædesfyldte og generøse musik, bevæger sig ubesværet
mellem kompositoriske og improvisatoriske ideer, som om de svæver fra ø til ø.
På den skandinaviske jazzscene ses en aktualisering af traditionelle formater som saxofontrioen. Det er en
vigtig udvikling for jazzmusikken som vi vil bidrage til. Vi giver et unikt bud på saxofontrioen ved at
blande tidlig jazz med presente stilarter og spillestile og sætter derved formatet i nyt lys.
Med vores meget forskellige valg af spillesteder har vi mulighed for at udforske kontrasten mellem
Musikhusets smukke rum, som giver mulighed for en intim, detaljefokuseret koncert, og Christianshavns
Beboerhuset, hvor stemningen ligger op til en traditionel jazz setting.

Promovering og formidling af koncert:
Koncerterne vil blive formidlet gennem sociale medier som Facebook og Instagram. Vi vil annoncere
koncerterne på vores respektive sider, spillestedernes sider, Kultunaut, samt på JazzDanmarks sociale
medier og i deres Live Jazz Danmark app. Derudover vil koncerterne blive printet i Vinterjazz 2023
programmet igennem Beboerhusets program og musikarrangør Noisy Beehive. Vi inviterer April Records,
Barefoot Records mm. og vil på den måde bruge koncerten som en formidling til eventuelt interesserede
pladeselskaber.

Mål med koncertrækken:

● Skabe opmærksomhed omkring projektet inden offentliggøres af album.
● Præsentere musikken live for relevante pladeselskaber.
● Udarbejde en musikvideo til senere PR, promovering og booking (NOTE: omkostningerne bliver

dækket af Kodas PR og Promoverings pulje eller egenfinansiering).

Målgruppe:

Vi har valgt at spille under Vinterjazz 2023, da festivalen bringer et bredt publikum med sig. Der er derfor
en oplagt mulighed for at skabe opmærksomhed omkring det nye band Jim lokalt såvel som internationalt.
Med vores to koncerter kan vi både henvende os til et publikum, der søger den autentiske
jazzbar-oplevelse, samt et publikum der søger en mere eksperimenterende og intim setting.


