“Big Folk”, Tiptoe Bigband feat. Harald Haugaard.!

!

Gennem de seneste 20 år har violinisten Harald Haugaard repræsenteret dansk folkemusik på
fornemmeste vis. Han har om nogen evnet at bringe musikken videre - uden på noget tidspunkt at
miste forbindelsen til traditionen. Med musikalsk vision og kraftfuldt og virtuost violinspil har han
skabt en international karriere, der er uden sidestykke blandt danske folkemusikere. !

!

Tiptoe Bigband er hjemmehørende i Odense, har eksisteret siden 1994 og er en aktiv del af den
danske, professionelle bigbandscene. Tiptoes vision er at udfordre bigband-formatet ved konstant
at søge kunstneriske udfordringer i forskellige musikalske udtryk. Således har bandet udgivet
elektronisk baseret musik, klassisk slagtøjsmusik og spillet koncerter med symfoniorkester,
klassisk kor og en lang række solister fra forskellige musikalske miljøer. Den røde tråd i alle disse
projekter har været dedikationen fra de musikere og arrangører, som bandet rummer.!

!

Det var derfor oplagt, at Haugaard og Tiptoe på et tidspunkt skulle mødes og lave musik sammen.
Forbindelsen blev knyttet for længe siden, da Tiptoe-saxofonisten Hans Mydtskov sammen med
Haugaard var med til at danne folk-fusions-bandet Serras - som Tiptoes nuværende dirigent og
kunstneriske leder Torben Sminge var med til at producere et par DMA-vindende plader for.
Således rummer “Big Folk” numre fra Serras’ repertoire, samt en række nyere kompositioner af
Haugaard - alt sammen forløst i arrangementer, der udnytter det store dynamiske potentiale
Haugaard og Tiptoe sammen repræsenterer. !

!
!
Setup:!
!

Harald Haugaard: Violin!
Torben Sminge: Dirigent, Handclaps, Electronica!

!

Morten Øberg: Alt saxophon, sopran saxophone, fløjte!
Guy Moscoso: Alt saxophon, clarinet, flute!
Finn Henriksen: Tenor saxophon, clarinet!
Hans Mydtskov: Tenor saxophon, clarinet, sopran saxophon!
Ole Visby: Bariton saxophon, bass clarinet!

!

Lars Schuster: Trompet, flugelhorn!
H.C. Erbs: Trompet, flugelhorn!
Jakob Holdensen: Trompet, flugelhorn!
Tomasz Dabrowski: Trompet, flugelhorn!

!

Stefan Ringive: Trombone!
Knud Schwaner: Trombone!
Anders Ringgaard: Trombone!
John Kristensen: Bass trombone!

!

Niels Thybo: Klaver, keyboards!
Morten Nordal: Guitar!
Kasper Tagel: Bas!
Chano Olskær: Trommer!

!
!
!

Optaget af Jesper Findshøj og Torben Sminge i Peak Productions.!
Dubs, editing, mix and mastering af Torben Sminge i Snowville Recording.!

!
Tak til Odense Kommune, Statens kunstfond og Koda for finaciel støtte.!
!

!

