
Referat fra Nytårskoncerten 2013 

Deltagere: Pensionister + ledsagere i Favrskov Lærerforening 

 

50 tilmeldinger var der til Nytårskoncerten 2013. 

Der kom desværre 3 afbud på dagen, og 1 deltager dukkede ikke op. 

Denne gang kunne vi alle være med samme bus – (1 par sørgede selv for transport), så vi 
fik samlet deltagere 27 deltagere op i Hammel, 5 deltagere i Hadsten og 14 deltagere i 
Hinnerup. 

Denne gang havde vi aftalt med Restaurant R at menuen skulle være en hovedret samt 
kage + kaffe bagefter.  Vi var placeret ved 3 lange borde, og snakken gik livligt, mens 
maden blev indtaget. 

Herefter gik vi til Symfonisk Sal, hvor vi denne gang havde fået pladser i salen, fordelt på 
15. til 18. række samt 6. til 8. række. 

Koncerten startede helt fantastisk med at et par af deltagerne fra Brazz Brothers havde 
placeret sig bagerst i salen – 1 i hver side – og derefter gik de mod scenen - spillende det 
skønneste musik på trompet. Herefter samledes de med orkesteret – og herefter oplevede 
vi en skøn nytårskoncert i forrygende fart. 

Her er en omtale af Nytårskoncerten 2013: 

 

Brazz Brothers 

 

Brazz Brothers og Aarhus Symfoniorkester - med hjertet i musikken  

En rigtig fest foregår som regel i godt selskab. Og i godt selskab det er man helt sikkert med 

Brazz Brothers og Aarhus Symfoniorkester ! Salen swinger, musikerne swinger – ingen kan sidde 



uberørte hen, når Brazz Brothers med deres helt særlige musikalitet indtager en koncertsal. 

Sådan var det også i Symfonisk Sal i 2009, da Brazz Brothers for første gang optrådte med 

Aarhus Symfoniorkester. Aarhus Stiftstidende kvitterede i anmeldelsen med følgende ord: ”… en 

varmt underholdende og humørfyldt affære på højt niveau.“ Brazz Brothers blev dannet i 1981 

af to hold brødre, tre gange Førde og to gange Talfjord fra den lille ø Sula ud for Norges vestkyst. 

De fem gennemmusikalske og charmerende nordmænd har med deres oprindelige og naturlige 

tilgang til musikken skabt deres helt eget univers. Og publikum bliver formelig blæst omkuld af 

de fem exceptionelle messingspillende Brazz Brothers. Uden dirigent, men til gengæld med 

deres energiske slagtøjsspiller i centrum, der betjener al percussion – også hjemmelavet, inkl. 

afrikanske trommer og stålfælge – byder Brazz Brothers på usædvanlige musikalske oplevelser. 

Deres musikalske verdensbillede spænder fra det sjove, velkendte rytmiske til de helt unikke 

klanglige og meditativt fordybende musikalske oplevelser. Til nytårskoncerterne i Aarhus 

medbringer de festlige nordmænd foruden mere velkendte ting også helt nye numre, der med 

garanti vil bringe nytårshumøret i top 

 

Kl.  22.15 vendte vi hjemad  med en dejlig oplevelse rigere!! 

Birthe og Ingeborg 


