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Fira fredagen med Big Band
Huddinge Big Band ger konsert för att fira datumet 111111.
Jazziga swingtoner hörs
varje onsdag från Huddingegymnasiet när
Huddinge Big Band repeterar.
På fredag öppnar de
upp för allmänheten
med en konsert för att
fira datumet 111111.
– Det är ett roligt datum och det
kan man ju ta fasta på, säger Fredrik Henn, basist och ordförande i
bandet.
Huddinge Big Band brukar ge
några konserter per termin och
anlitas på skolbaler, företagsfester
och swingklubbar.
Nu vill de att fler Huddingebor
ska få ta del av deras musik. Och
att få spela i ”hemmalokalen”,
Huddingegymnasiets aula, känns
extra roligt, tycker Fredrik Henn.
– Det är en fantastisk scen som
är väldigt behaglig att spela på, säger han.
Redan på 1970-talet startades
bandet av orkesterlegendaren Sigurd Ågren, men då under nam-

Fredagens konsert i
Huddingegymnasiets aula
börjar klockan 19.

Fredagens konsert består av två
akter som dirigeras av Stefan Andersson. Den första går i klassiska
jazztecken med musik från Kenny Clarke and Francy Boland big
band från 1960-talet.
I andra akten står vokalisten Sofia Westlin för sången i mer moderna alster.
– Vi har försökt att lyfta och förbättra oss de senaste två, tre åren
och vi har gjort framsteg. Det här
är ingen lek att spela, det är en utmaning, säger Fredrik Henn.

På fredag intar Huddinge Big Bands 17 musiker Huddingegymnasiets aula.
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net Källbrinksorkestern. Sitt nuvarande namn fick bandet 1982 och
nästa år firar man alltså 30-årsjubileum som Huddinge Big Band.
– Vi har nyligen haft en generationsväxling med många nya medlemmar, men det finns fortfarande

Totalt består storbandet av 17
personer.
– Tyvärr är det lite mansdominerat, vi har en kvinnlig trumpetare och en kvinnlig trombonist.
Men det blir fler och fler tjejer, säger Fredrik Henn.

en medlem som varit med sedan
70-talet, säger Fredrik Henn.
Bandet är ett klassiskt storband
med fem saxofoner, fyra trumpeter, fyra tromboner, gitarr, piano,
kontrabas/elbas, trummor samt
sångare och sångerska.

Gör din vinterkontroll hos oss!

395:-

Ta med
vinterhjulen
så bjuder vi på
hjulskiftet!

Vi kontrollerar:

drivremmar
bromsskivor och belägg
avgassystem – upphängning, täthet
däck – mönsterdjup och däcktryck
hjulupphängning – bussningar och leder
fordonsbelysning
smörjning av dörrgångjärn och lås
oljeläckage
kylvätskenivå samt fryspunkt ____°C
batteriets kondition och syranivå
spolarvätska
spolfunktion
torkarblad
Påfyllning mot pristillägg
Gäller bokningar före 30 november 2011
MBV Huddinge AB
Dalhemsvägen 45, Huddinge C
(Storängens industriomr.)
Tel: 08-449 84 00
www.mbvhuddinge.se

(Värde 300:-)

Han älskar att spela i storband
och ser fram emot konserten.
– Ett storband har egentligen
allt. Det är mäktigt när alla fläskar
på. Och jag förväntar mig att dirigenten Stefan Andersson ordvitsar, det är i det närmaste naturlag,
säger Fredrik Henn.
● Johanna Johansson
johanna.johansson@mitti.se
tel 550 554 05
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