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 Projektbeskrivelse for Winter Jazz 2023  
 

 

Winter Jazz har tre overordnede formål:  

1. At fremme den kulturelle mangfoldighed og kunstneriske kvalitet i det ydre 

København (Valby) i vinterhalvåret (februar), hvor der er lavvande på kulturtilbud.  

2. At skabe koncertoplevelser for et bredt jazz- og musikpublikum og tiltrække nye 

målgrupper til jazzmusik.  

3. At udvikle jazzen som genre ved at tilbyde unikke (once in a life time) 

publikumsoplevelser gennem overraskende og publikumsinvolverende koncerter af 

højeste kunstneriske og formidlingsmæssige kvalitet.  

 

I 2023 rykker vi ind i Valby Kulturhus i uge 8 og afholder en festival som en legeplads for 

danske musikere med enkelte afstikkere til udlandet. En kunstnerisk legeplads under 

ansvar hvor nye musikalske konstellationer finder sted og musik der ikke før har eksisteret 

kommer til live på baggrund af et stort teknisk håndarbejde, historisk baggrundsviden og 

inspiration fra nær og fjern. I en verden hvor man kan optræde med musik der er identisk 

med indspillede numre insisterer vi på nuet og liveoplevelsens nerve. Derfor sætter vi 

musikalske møder op på scenen på baggrund af samfundsrelevans og musikhistoriske 

emner og altid med et kunstnerisk sigte. 

 

Udvalgte temaer til Winter Jazz 2023  

Club Vanguard 
På en plakat fra 50’ernes new York jazzklub kan man side om side med en jazzkoncert 

finde comedyoptræden. Village Vanguard er den ældste jazzklub i New York der stadig 

kører og vi vil gøre dem kunsten efter og blande stand-up comedy med jazz. De har begge 

en form for improvisation der får endnu mere liv når de to mødes. I Village Vanguard 

optrådte komikere som Lenny Bruce, Phil Leeds og Woody Allen og jazzkoncerter med 

Miles Davis, Horace Silver og Anita O’day. Det var indbegrebet af liv og glæde og vi vil 

sætte et program i samarbejde med komikeren Lars Hjortshøj. På scenen vil vi blandt 

andet have den legendarisk Alex Riel der har spillet med flere internationale stjerne på 

den københavnske klub Montmartre.  

 

Caramelo de Cuba 
Javier Gutiérrez Massó, også kendt som "Caramelo de Cuba", er et af de væsentligste 

navne på den nuværende scene for latinjazz. Hans uforlignelige klaverspil har flere 

Grammynomineringer bag sig og han har også modtaget titlen som den bedste 

latinjazzpianist fra magasinet The Jazz Corner. Hans musik er original, frisk og nutidig, i 
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sine kompositioner og arrangementer har han mesterligt sammensmeltet de forskellige 

trends, der nærer hans kreationer, som udspiller sig mellem cubansk musik, flamenco og 

jazz. Den herboende cubanske bassist og komponist Yasser Morejón Pino og danske 

trommeslager Martin Andersen har i en årrække arbejdet sammen i talrige projekter. Den 

gensidige kærlighed til deres hjemlandes musikalske rødder og folklore, har fostret idéen 

om sammen at skabe et musikalsk rum, hvor den danske sang og nordiske tone mødes 

med den cubanske son, rumba og bolero. 

 

New Jungle Orchestra klimakoncert 
New Jungle Orchestra ledet af Pierre Dørge er en dansk institution med internationalt 

format. De har været verden rundt siden 19g80 og har åbnet op for klange og traditioner 

fra både Afrika, Fjernøsten, Balkan og meget mere. Deres bemærkelsesværdige åbenhed 

afspejles også i de mange samarbejder med alt fra jazzlegender som Yusef Lateef, John 

Tchicai og James Blood Ulmer til strubesangerinden Sainkho Namtchilak og balinesiske 

Gamelan Semara Ratih. Vi vil optræde med et fællesværk af Anders Koppel og Benjamin 

Koppel under titlen ”Who Really Cares?” om klimaforandringerne. Benjamin Koppel udgav 

i 2015 albummet ”The Kyoto Protocol” på baggrund af Kyotoprotokollen. Kyotoprotokollen 

til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer blev vedtaget i 1997 og 

forpligter nogle af de industrialiserede lande til at mindske deres udledning af seks 

drivhusgasser (kuldioxid, methan, nitrogenoxider, hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og 

svovlhexafluorid) med mindst 5 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til niveauet i 1990. EU 

ratificerede Kyotoprotokollen i 2002, og EU-landene har forpligtet sig til at mindske deres 

udledning med 8 pct. i den nævnte periode. I 2021 er der kommet endnu en klimarapport 

fra FN der slår endeligt fast at der er tale om menneskeskabte klimaforandringer – men 

”Who Really Cares?” 

 

 

Udkast til program  

Februar 2022  

A: New Jungle Orchestra 

B: Caramelo de Cuba 

C: Katrine Gislinge og Benjamin Koppel – glimt fra fortiden 

D: Club Vanguard Comedy & Music 

E: Cool Cats spiller Thad Jones og Ben Websters “Soulmates” 

F: “Isn’t it Romantic?” – jazzduetter  

 

Der tages forbehold for ændringer.  
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Formidling  

Festivalen formidles på Cowbells website www.cowbellmusic.dk, på sociale 

medieplatforme som facebook og Instagram og i det trykte program, plakater, flyers og 

bannere i Valby og på Frederiksberg. Desuden gennem samarbejdspartneren 

Copenhagen Jazz Festival, herunder via dennes presseindsats, trykte program, 

hjemmeside jazz.dk og festival-app. Cowbell forestår desuden selv opsøgende 

pressearbejde pga. virksomhedens lokale forankring, store netværk i musik- og 

mediebranchen, samt igangværende samarbejder med danske kulturinstitutioner og 

udenlandsk musikpresse. Cowbell udarbejder annoncer og markedsføring på en bred vifte 

af medier for netop at tiltrække ikke herboende tilskuere til. Det er for eksempel the 

Copenhagen Post der distribueres på hoteller og engelsktalende netværk der gerne vil 

opleve byen. Her er det godt at være repræsenteret hvis man som forretningsrejsende 

eller turist i København skal have mulighed for at vide hvad der foregår i Valby. 

Programmet bliver også indtastet på onlinekalenderen jazznearyou.com der også 

henvender sig til grupper der ikke kender København eller Valby på forhånd. Den brede 

PR- og markedsføringsindsats sikres, at Winter Jazz når ud til både etablerede og nye 

målgrupper på tværs af parametre som alder og geografi.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Benjamin Koppel  
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