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Blue Rain Orchestra hylder Monica Z
Med Per Flys fremragende film ”Monica Z” kom Monica Zetterlunds liv og talent i
rampelyset.
Blue Rain Orchestra tager tråden op i en koncertrække, hvor repertoiret vil bestå af
sange fra Monica Zetterlunds vidtfavnende repertoire i forskellige nyfortolkninger. Flere
af Monica Z’s evergreens som ”Lär meg i kväll” og ”Värmlandsvisa” vil blive fremført i
big band arrangementer skrevet af den i Finland bosiddende amerikanske arrangør Roger
Freundlich. Det er også lykkedes orkestret at fremskaffe de originale noder fra Monica
Zetterlunds samarbejde med Ib Glindemann tilbage i 50’erne – bl.a. ”Love for Sale”.
Endelig har orkestrets faste dirigent Niels Gerhardt også stået for enkelte
arrangementer, bl.a Monica Z’s helt store hit ”Sakta vi gå genom stan”.
Som solist til disse koncerter har orkestret indgået et samarbejde med den danske
sangerinde Cathrine Legardh. Cathrine fortolker også i andre sammenhænge Monica
Zetterlund – bl.a. tidligere sammen med nu afdøde Hugo Rasmussen, så det var et
naturligt valg. Cathrine har udgivet flere CD’er med jazzstandards og nordiske sange og
har været nomineret til ”Vocal Jazz Album of the Year” ved Danish Music Award.
Blue Rain Orchestra er et big band, som har eksisteret i mange år i forskellige
sammensætninger. De seneste 10 – 12år har orkestret været ledet af Niels Gerhardt, som
er en kendt musiker, arrangør og orkesterleder. Blandt andet har han spillet med og
arrangeret for Monday Night Big Band, Erling Kroner og The Orchestra. Under hans
kompetente ledelse har orkestret udviklet sig til en meget sammenspillet og velspillende
enhed.
Blue Rain Orchestra fortsætter med denne koncert samarbejdet med forskellige danske
jazzkunstnere. Det har tidligere samarbejdet med Erling Kroner, Malene Mortensen og
Bobo Moreno. Orkestret spillede bl. a. med Bobo Moreno til den nyligt afholdte
Dansegalla i Arena Næstved
Ligeledes har orkestret givet koncerter i kirker med bl.a. salmer arrangeret for big band
af Niels Gerhardt.
Koncerten bliver en oplevelse af god big band musik med smukke melodier og Cathrine
Legardhs meget elegante stemme på toppen af det hele.

