TILLYKKE fra dirigenten
Vi vil gerne være noget særligt. Blive lagt mærke til
– på den gode måde, forstås! Sådan har vi det som
mennesker, som by, som nation og selvfølgelig også
som skole. Vi og vores, skal ikke forveksles med
andres.
De amerikanske kvægavlere, eller cowboys, brændemærkede deres kvæg, for at skelne det fra naboens. Heraf opstod det begreb, man kalder branding
allerede tilbage i 18-hundredtallet. Begrebet har, i
de senere år, fået større og større betydning. Med
fuldt overlæg lægger virksomheder minutiøse strategier for at skille sig ud og skabe et bestemt ansigt
udadtil.
I modsætning til, hvordan det var, da jeg voksede
op i 1970’erne, hvor alle var lige gode og ingen
måtte være bedre end andre, er det nu om dage
legalt at skille sig ud. Jeg tør derfor godt påstå, at
en del af Sct. Mariæ Skoles branding er
musikken og ydermere, at bigbandet
er en del af skolens branding. Dette er ikke et resultat af, at nogle
strateger i skolens bestyrelse
har besluttet, at sådan skal det
være. Derimod er det vokset ud
af en række betydningsfulde
forudsætninger i vores dagligdag: Skolens idégrundlag, nærheden i den lille skole samt kammeratskabet i - og på tværs af klasserne. Hertil
kommer, at musiklivet oplever en fantastisk støtte
og arbejdsindsats fra forældrekredsen og BigBandBestyrelsen samt en uundværlig opbakning fra ledelse, lærerkollegium, Kulturskole og skolebestyrelse.
Det er for mig utroligt meningsfuldt at iagttage,
hvordan generation efter generation af elever de
sidste 20 år, er startet i aspirantbandet, som dem,
der ser op til de store og kender deres plads, for så,
få år senere, at springe ud som unge mennesker,
der tager ansvar og trækker det store læs, når bigbandet spiller.

Bag denne udvikling ligger en stor indsats med
ugentlige spilletimer hos deres instrumentallærer,
ugentlige prøver i aspirantbigbandet og senere
koncertbigbandet, men især den daglige øvning
hjemme. Det er ofte slidsomt, oveni i de store krav,
der i dag stilles til skoleelever, men bagved det hele
ligger en lyst til og et talent for musikken, der gør at
det lykkes.
20 år er der gået, siden vi i 1997 første gang spillede C-jam Blues. På de følgende sider er, i collageform, samlet nogle indtryk fra alle de begivenhedsrige år. Billederne får lov at tale for sig selv, men er
meget minderige for mig, som har haft glæden af at
følge hele forløbet og nyde samarbejdet med børn
og voksne, der undervejs har deltaget.
Jeg kan jo slet ikke nævne alle de mange børn eller
BigBandBestyrelses-medlemmerne fra alle årene,
men er nødt til at udtrykke min taknemmelighed
overfor de fem formænd, vi har haft: Jørgen Ebbesen, Karin Færløv, Stefan Paschke, Charlotte
Kongsbak og Lotte Prætorius samt vores to skoleledere: Gert Ryom-Hansen
og Poul Erik Hovelsø. Uden deres
opbakning og kolossale arbejdsindsats, havde der slet ikke været noget bigband.
Kære tidligere og nuværende medlemmer af Sct. Mariæ Skoles Bigband.
Et brand er noget, man er stolt af. I er
skolens brand og Sct. Mariæ Skole er stolt af
jer! Et brændemærke ryster man ikke uden videre
af sig. I dette tilfælde HELDIGVIS! For midt i den
almindelige vækst, læring og dannelse, som I kommer igennem i jeres skolegang, er det ikke uden
betydning, at I har fået og får et aktivt forhold til
musik, som I forhåbentligt vil gå videre med, hvor I
kommer frem og gøre til en del af jeres liv. Dermed
har I også fået jeres brand: At I kommer fra Sct.
Mariæ Skoles Bigband – det håber jeg også, at I vil
være stolte af.
Tak for jeres indsats for BIGBANDET.
Gert Nørgaard, dirigent

Sct. Mariæ Skoles Bigband fylder
20 år!!!
Da skolens daværende leder, Gert Ryom – Hansen, fortalte Gert Nørgaard, at det ville være fint,
hvis Sct. Mariæ Skole havde et bigband, var der
næppe mange, der havde forestillet sig, at dette
kunne blive til virkelighed, og langt mindre havde
det været muligt at forudse, at det rent faktisk
også ville blive muligt at markere bandets 20 års
jubilæum! Jamen, det er bare helt vildt!
Faktum er dog, at Sct. Mariæ Skoles Bigband 5.
februar 1997 afholdt sin første bigbandprøve, og
siden er det blevet til mindst 7 – 800 eftermiddage med sammenspil, en masse koncerter og arrangementer, spændende og oplevelsesrige bigbandture, gode musikoplevelser og et fantastisk
musikalsk fællesskab.
Tidligere kulturminister Marianne Jelved udtalte for nylig, at kunst og
kreativitet skal ind fra barnsben,
og at alle børn i Danmark skal
have mulighed for at møde
kunst. Og efterfølgende lancerede hun en ide: ”Tænk, hvis
alle skoler havde et orkester,
som eleverne havde mulighed
for at være med i ?”
Ja, tænk nu! Og sådan tænker vi
faktisk på Sct. Mariæ Skole, hvor vi
nu i 20 år har haft ikke bare et, men
to bigbands, som giver mange af skolens
elever mulighed for at deltage i samspillet, og
som giver resten af skolen et utal af glade musikalske oplevelser.
Dette skyldes ikke mindst en gruppe aktive og
engagerede forældre, nogle musikalske elever og
sidst men ikke mindst bandets dirigent, Gert Nørgaards, utrættelige indsats og store musikalitet.
En forudsætning for at en skole kan have et bigband af høj kvalitet er netop, at der er nogle ildsjæle, der siger til hinanden:” – at det vil vi have!
Og efterfølgende gør det nødvendige! Det handler først og fremmest om interesse og engagement.

Der skal derfor lyde en stor tak til alle de frivillige
omkring bigbandet og her ikke mindst formændene/ forkvinderne for bigbandbestyrelsen, der
gennem årene har brugt kræfter, energi og en
stor del af deres fritid på at skaffe arrangementer, økonomi og fantastiske musikalske oplevelser
til eleverne. Så hermed en særlig tak til Jørgen
Ebbesen, Karin Færløv, Stefan Paschke, Charlotte
Kongsbak og Lotte Prætorius!
Et orkester er sammensat af mange egoer, men
for at det hele skal lykkes, må man også glemme
sit eget jeg i et øjeblik uden dog helt at gemme
det væk! På Sct. Mariæ Skole vil vi meget gerne
fremme en sådan ”vi – kultur” og samtidig give
plads til den enkelte.
Eleverne lærer at få ting til at fungere sammen.
At lytte til hinanden, rette ind og tage hensyn. Og
de lærer at øve sig, fokusere og koncentrere sig.
Og så er musikken et universelt sprog,
der skaber fællesskab og binder
sammen – og det er en hel grundlæggende værdi på en katolsk
skole som Sct. Mariæ. Vi er alle
- vores forskelligheder og særpræg til trods - ligeværdige og
unikke dele af Guds skaberværk.
I vores moderne samfund er der
et stort behov for faglighed, men
der er måske først og fremmest behov for kreativitet, improvisation og fællesskab. Dette gælder ikke mindst på en skole
som vores, hvor vi gerne vil tilgodese alle sider af
elevernes personlighed.
Et stort tillykke til bigbandet og skolen og en
kæmpe tak til Gert Nørgaard og alle de engagerede, positive, hjælpsomme og trofaste forældre
og elever, der gennem de sidste tyve år har været
med til at skabe et helt unikt musikliv på skolen.
TAK!!!
Poul Erik Hovelsø, Skoleleder, Sct. Mariæ Skole

En af de første prøver i foråret
1997, der foregik i det gamle musiklokale, ved siden af
børnehaveklassen
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5. februar Første prøve
I Sct. Mariæ Skoles
Bigband
11. juni Debutkoncert +
grillarr. for forældre.
12. november Første
Aspirantbigbandprøve.
18. Første optræden
for et stort publikum til
julekoncert i Sct. Mariæ Kirke. Uniformspremiere.
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25. april Broget dag på sko
”i
? maj Koncert til ”Mølledag
Øster Sundby.
3. juni Koncerter på Sct. Michaels Skole, Randers og
ved Randers Regnskov.
13. juni Koncerter på Grøntorvet, Aalborg
18. juni Koncert på Huset,
Hasserisgade
14. august Den Blå Festival

i
30. – 31. oktober Weekend
ngnni
Dro
Storskovlejren,
lund
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19. marts Indvielse af Hospice i Kamillianergården
8. april Besøg og koncert
på Sct. Ibs Skole Horsens
14. april Forårskoncert på
skolen
16. april Privat sølvbryllupsfest på Skalborg Kro
17. april ”Støt Kosovo” arr.
i Aalborg Hallen
24. april Paladspassagen +
”Forårsmylder” på C.W.
Obels Plads
2. maj Sct. Mariæ Kirkes
100 års fødselsdag
12. maj Vestival på Fjordmarken i Vestbyen
4. og 5. juni Aalborg Jazzog Bluesfestival, Gl. Torv
14. aug. Blå Festival, C.W.
Obels Plads
18. og 20. august Cutty
Sark Festival
3. september Skolens 100
års fødselsdag
17. september 50 års jubilæum Vestbyens Bibliotek
29. og 30. oktober Weekend med Sct. Ibs Bigband i
Aabybro.
1. november Spar Nord
Aktionærmøde, Aalborg
Hallens Foyer.
6. november Privat fødselsdagsfest, Restaurant
Kompasset
2. december Fyraftenskoncert i Kulturhuset Trekanten
16. december Skolens Julekoncert

Vores første københavnertur,
hvor vi blandt
andet spillede
på Institut Sct.
Joseph og på
Bakken
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10. februar
ropahallen Euro Education, Eu-
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Vores første udlandstur til Salzburg, Østrig
i efterårsferien 2001.
Til venstre ses den legendariske
”Mødrehjælpen”.

Kalender

22. april Fernise
ring på Vestbyens Bibliot
ek
28. april Fo
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en 25 år. erisga13.-20. oktober Ko
ncertrejse til
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Øverst: Plakatbillede fra legestativet i skolegården.
Til højre overrækker vores formand Jørgen Ebbesen skoleplakaten til
musikskolelederen i Freiburg på vores tur til Alsace-området

Koncert på Max Planck Realschule,
Freiburg, Tyskland
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20. januar Ungd
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jubilæum, Aalbo sringens 25 års
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3. februar 10 års
jubilæumsfest
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15. januar Børnegrottefernisering
Huset aspirantBB
1. februar Bigbandfestival Huset
7. marts Nordjyske Kirkedage
(Vesterkæret Kirke)
12. marts Børnegrottefernisering
n Vejgaard Bibl. aspirantBB
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e
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15. august underholdn. i Østersundby v. fødselsd. (Szwebs)
18. august Grillarrangement for
begge bigbands
21. august Koncert Nibe Sildemarked
4. september Koncert på Hjørring
Musikskole
5. september Rhapsody in Blue på
Kunsten
6. september Fjordmarathon
11. september underh. sundhedskongres på Hotel Hvide Hus
12. September Broget Dag
6. -15. oktober New York/
Washington
23. okt. Underh. Danmarks Privatskoleforening, Nyborg Strand
17. december Julekoncert SMK
24. december Julegudstjenester i
Zoo
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7. jan. Børnegr. Fernisering på
Huset
8.- 9. jan. Øveweekend konc.BB
31. jan. Vinterjazz Huset
11. mar. AspirantBB på Vejgaard
Bibl. Fernisering BG
14. apr. Ensembleforårskoncert
15. apr.Aspirantbigbandudflugt til
Århus
22. apr. Rejseudv.møde BB
(skolen)
1. maj koncert ved Salling, Algade
5. maj Koncert ved seminarielærerkongres i Hjørring
4. juni Open by night ved Keiser
Sko, Algade
5. juni Musikskolernes dag i Karolinelund KoncBB
18. juni Diplomoverrækkelse og
grillaften i bigbandet
25. juni Bigband i Karolinelund –
Studenterfest Julia G.
20. aug. Koncert Nibe Sildemarked
23. aug. Børnegrotte grillarrangement
27. aug. Koncert i Lionparken ældrecenter
29. aug. Friluftsgudstjeneste på
Egholm
11. sept. Broget dag
3. okt. Koncert Strandby Metodistkirke
15. - 21. okt. Bigbandtur til
Wismar/Berlin
4. dec. Koncert ved julearrangement i Haraldslund
16. dec. Julekoncert SMK
18. dec. Julekoncert Nordkraft/
Skråen
24. dec. 2 julegudstjenester i ZOO

Berlin Alexanderplatz/
Fernsehturm 18/10
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Gedächtniskirche
19/10
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Mariæ Kirke
Gammel18. dec. Friluftsgudstjeneste på
torv
24. dec. Julegudstjenester i Zoo

vik

Musikhuset H
arpa i Reykja

Kalender

10. jan. Fernisering Huset
20. jan. Ungdomsringen, Aalborghallen
21. jan. Ungdomsringen, Aalborghallen
e
7. feb. Koncert bigband Gug kirk
ersEmm
rt
nce
eko
Kirk
11. mar.
bæk Kirke
d
13. - 14. apr. Bigbandweeken
rt
17. apr. Forårskonce
10. maj Aspirant BB udflugt
12. maj Loppemarked SMS bigband
e10. jun. Hans Egede Torvegudstj
neste
else/
22. jun. Diplomoverrækk
nt i
jubilumskoncert/grillarrangeme
begge bands
hs fød12. aug.Optræden til Rut
selsdagsfest, Sohngaardsholm
31. aug. Koncert ved Café Fair
mø28. sept. Forældreorienterings
de om islandsturen
12. – 20. okt. Island
ldre
14. nov. Billedaften med foræ
cert i
kon
jule
11. dec. Kulturskolens
Hasseris Kirke
iæ
20. dec. Julekoncert i Sct. Mar
Kirke
24. dec. Julegudstjenester i Zoo

Skolekonce

rt i Reykjav

Geyser-udbrud

Bigband til hest på

Island

ik

Kalender

5. feb. "Bandkraft" festival på
Nordkraft
8. feb. Forældre- om rejseorienteringsmøde
planer i BB
5. maj Kulturskolernes Dag i
Karolinelund
Dan9. maj (KR. Himmelf.)
ske Kirkedage i Gigantium
30. maj Koncert med Kate
dralens og Swingtime Bigbands på Huset
arran3. juni Børnegrottegrill
gement med aspirantbigbandet
8. juni Loppemarked på skolen
5. juni Koncert sammen med
Nordkraft Bigband
ften
21. juni Afslutning/grilla
med begge bigbands
28. juni dimissionsfest på
Aalborg Universitet
kon7. sept. Broget Dag ogilde
rne
cert hos Sct. Georgsg
11.- 17 okt. Geneve-tur
19. dec. Julekoncert i Sct.
Mariæ kirke
24. dec. Julegudstjenester i
Zoo

iosque
ert i Le K

Konc
Anglais

du Jardin

hweiz
c
S
,
e
v
e
n
Ge

Koncert ved den russisk ortodokse kirke, Geneve

Rundvisning på CERN

Fra Frankrig, med udsigt til Schweitz

Koncert i Disney Land
Kalender

Koncert og spisning i en katolsk kirke i San Franciso

a.
s, Hollywood,C

dioe
Universal Stu

15. marts Koncert på Filipskolen
30. marts Spiller til åbningen af Musikkens Hus
10. april spiller til åbningen
af Fremtidens Plejehjem
3. maj Loppemarked på skolen og Koncert i Klitmøller til
sølvbryllup
6. juni Forårskoncert ensbl.
13. maj Udflugt til Aarhus
med aspirantbb
17. juni Koncert på Tylstrup
Kro (rund fødselsdag)
20. juni Afslutningskoncert/
grillarrangement BB
27. juni Dimissionsarrangement på universitetet
6. sept. Broget dag
7. sept. Bigband til Fjordmarathon
28. sept. Koncert for Dansk
Vandrelaug i Østerådalen
7.-19. okt. Koncertrejse til
Californien
23.-24. okt. Koncerttur: Danmarks Privatskoleforening/
Nyborg strand.
1. nov. Indvielse af Kulturcenter i Sæsing
20. nov. Forældre-/
billedaften bigbandet
11. dec. Julekoncert aspirantband i Sct. Mariæ kirke
18. dec. Julekoncert i Sct.
Mariæ Kirke
24. dec. Julegudstjenester i
Zoo

Den Danske Kirke i Yorba Linda, LA, Ca.

Koncert på ”Atterdag” i Solvang, Ca. Borgmesteren får vores skoleplakat

Kalender

19. mar. "BigMuk" musikkonkurrence i Musikkens
Hus
6. apr. Koncert i Musikkens
Hus (sølvbryllup)
23. apr. Aspirantbigbandtur
til Frederikshavn
28. apr. Forårskoncert
25. maj 2. pinsedagsgudstj.
Svenstrup Sognegård
13. jun. Loppemarked på
skolen
19. jun. Afslutningskoncert+grillarrangement BB
23. aug. Friluftsgudstjeneste
på Grønlands Torv
5. sept. Broget Dag
4. okt. Koncert i Bethel (175
års jubilæum)
8.-14. okt. Koncertrejse til
Helsinki med bigbandet
19. nov. Forældrearrangement i Bigbandet
17. dec. Julekoncert Sct.
Mariæ kirke
24. dec. 2 julegudstjenester
i Zoo med bigbandet
Koncert i Tempelkirken, Helsinki

i Aalborg Zoo
Julegudstjeneste

Friluftsgudstjeneste

s
kens Hu
” i Musik
k
u
M
ig
”B

på Grønlands Torv

ert
Gudstjeneste og konc

i Sisimiut Kirke

Kalender

17. jan. Bigband spiller ved 70
års fødselsdag på Scandic
20. mar. Bigbandet spiller til
indvielse af folkekirkens hus
18. apr. Bigbandkoncert i Emmersbæk Kirke
26. apr. Ensembleforårskoncert
28. apr. Koncerttur til Aarhus
med aspirantbigbandet
16. maj (2. pinse dag) Fælleskirkelig gudstjeneste på Gammel Torv med bigbandet
22. maj Bigbandets loppemarked på skolen
17. juni Afslutningskoncert/
grill med begge bigbands
18. aug. Blå Festival-koncert på
Gammeltorv
21. sept. Koncert for Kræftens
Bekæmpelse, Sygehus Syd
1. okt. Koncert i Bethelkirken
12.-19. okt. Koncerttur til Grønland
8. dec. Junior-julekoncert i Sct.
mariæ Kirke
15. dec. Julekoncert i Sct. Mariæ Kirke

Koncert i ”Taseralik”, Kulturhuset i Sisimiut

n
De

”
til
en
ag
t
erk imiu
ind
is
”V t”, S
s
dy

ds Skole, Aarhus
”Aspirantbigbandet på Skt. Knu

re
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ge
Ba
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