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Projekttitel:
Live Sesison m. Husorkesteret Hjørring Live
Har projektet været afviklet før?
Ikke i dette omfang. Vi har spillet koncerter af samme omfang, men ikke med professionel
lyd- og filmoptagelse på.
Beløb vi ansøger om:
50.000 kr
Er der andre med i projektet?
Jonas Lindh, Aalborg
Casper Hejlesen, Poulstrup
Jens Jepsen
Daniel Zielke
Andreas Enrique Bergholt
Peter Lund Paulsen
Mads Kirkegaard Kristensen
Sarah Thordsen
Lukas Lundholm Kristensen
Jakob Jensen
Thorbjørn Ingemann Leervig
Guillermo Neuenschwander
Tadas Pasaravicous
Nanna Mørch Glifbjerg
Morten Møllgaard
Ronny A Caspersen
Sofie Trolde
Niels Peter Svenstrup Thomassen
Elisabeth Stendys Hejlesen
Magnus Carlsen
Husorkesteret udspringer af Hjørring Kommunes studiestartsevent Hjørring Live, og har nu
eksisteret som koncept i 2 år og har afholdt 3 større koncerter. 2 af hvilke var optrædener i
forbindelse med afholdelsen af Hjørring Live, hvortil gruppen begge år har optrådt med
mindst 16 mand på scenen. I år så mange som 19.
Husorkesteret spiller udelukkende originalmusik skrevet af lokale, internationale og nationale
singer/songwriters, primært fra Vendsyssel, dernæst Jylland og en enkelt afstikker fra Peru.
Al musikken kommer igennem kapelmester, arrangør og bandleder Albert Reinholdt
Østergaard, og al musik forbliver derved originalt og nordjysk.
Bandet går ud på, at give unge talenter, både musikere og singer/songwriters, en chance for
at optræde med forventning om professionalisme, sammen med en masse andre unge
talenter, med deres egen musik for et publikum på 3.000 - 4.000 mennesker til Hjørring Live,
og Husorkesteret er derved en platform for at udtrykke sig, og kan inspirere unge til at blive i
musikken og stræbe efter, at få lov at være med.
Der udsendes ved hver lejlighed en offentlig udmelding om tilmelding for solister, og derved
er alle velkomne til at dele deres glæde ved musikken. Det samme gælder dette projekt,
hvor alle har mulighed for at tilmelde sig og være en del af Husorkesteret.
Projektansvarlig: Albert Reinholdt Østergaard, Vestre Alle 30 kld, 9000 Aalborg
30649590, jazzernice@gmail.com
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Projektet har en helt unik læringsform, eftersom Albert har en stor erfaring og forståelse for
musik trods sin alder, og gruppen forbedres ved hjælp af “ung til ung”-læringsform. Dvs. at
der ingen lærer er på fra en organisation eller skole, men orkesteret i fællesskab udvikler sig
baseret på de unge musikeres egne erfaringer og kompetencer. Som det ser ud nu, har der
kun været tid til 1 uges intenst forløb med orkesteret, men på længere sigt er målet at
mødes flere gange og løbende i året, så gruppen kan få udviklet udtryk, sammenspil, men
ikke mindst at man bliver udfordret på sine kompetencer, viden og forståelse for musik i
løbet af hele året. På denne måde bliver orkesteret til en inkubator for unge talenter og en
platform, hvori unge møder, udfordrer og lærer fra hinanden.
Projektbeskrivelse
Husorkesteret vil enormt gerne vise, at Nordjylland er et sted, der har plads til alle og at blive
ved med at gøre noget, betaler sig i sidste ende. Orkesteret har allerede to gange bevist, at
alt er muligt i form af to store koncerter med over 16 mennesker involveret, al musik
komponeret og arrangeret af dem selv på kryds af mange genre og stilarter, og at musik
fortsat er et genialt medie til at mødes ansigt til ansigt og skabe noget sammen. Glæden
bandet har haft ved at spille hinandens musik, vil de gerne længere ud med, og har derfor
brug for materiale, der matcher orkesterets ambition og niveau i form af en professionelt
optaget og filmet koncert.
Bandet vil derfor invitere et udvalgt publikum på 30-50 mennesker til en intimkoncert i midten
af Vendsyssel Teater snye store scene, hvor publikum bliver placeret i midten af orkesteret,
der vil stå i en rundkreds deromkring.
Hele koncerten vil blive filmet og optaget, for dernæst at udkomme som videoer på youtube,
streambar videokoncert og på diverse streamingtjenester (måske dvd/cd/lp eller andet, men
det ville komme senere), for at synliggøre orkesteret og muligheden for at være med, samt
at inspirere til at komme ud med sit musik og udtryk. Derved er videoen også en
højtideligholdelse af det arbejde, orkesteret lægger i hver koncert.
Senere på aftenen vil Husorkesteret stille om til en "normal" dobbeltsæt koncert i den
samme store flotte sal i Vendsyssel Teater, der er åben for alle, og derved tjene lidt på
entréen, som går til aflønning af musikere. Koncerten vil være en gentagelse af den
optagede koncert samt et sæt mere med mere originalmusik fra de samme solister og
musikere.
Husorkesteret er en lejlighed til at mange nordjyske, nationale og internationale musikere
kan mødes, udveksle idéer og samarbejde om et fælles flot og stort udtryk med rødder i det
nordjyske, samt bane vej for et samarbejde på kryds af genrer.
Ved professionelt at optage en koncert i flotte omgivelser i Vendsyssel, kan Husorkesteret
være et eksempel på, hvad der er muligt i det nordjyske kulturliv, og på den måde gøre det
attraktivt at blive eller vende tilbage til Nordjylland.
Koncerten vil også være en måde at forevige det hårde arbejde, folkene bag Husorkesteret
har lagt i det. Derved viser videoen også at det kan betale sig for andre, at arbejde hårdt for
noget man brænder for, fordi der er mennesker i Nordjylland, der interesserer sig for kultur
og kulturelle produkter af høj kvalitet.
Orkesteret bryder genremurene ned, blander det hele og holder en rød tråd. Ingen genre er
uvelkommen og enhver mand eller kvinde kan være med. Alt lige fra rock, jazz, bossa, pop,
salsa og country har bandet været igennem på blot 1 koncert. Husorkesteret er en inkubator
for talenter i sangskrivning og musikalitet og skaber muligheden for at høre sin musik
gennemarbejdet.
Projektansvarlig: Albert Reinholdt Østergaard, Vestre Alle 30 kld, 9000 Aalborg
30649590, jazzernice@gmail.com
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Husorkesteret er skabt af og til unge, som et eksempel på, hvad der er muligt selv heroppe
nordpå. Vi kan og vil selv, og dette beviser Husorkesteret.
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Ansøger:
Albert Reinholdt Østergaard
Projektets titel:
Hjørring Live Husorkester Live Session

Budget og finansieringsplan
Indtægter

noter

Støtte fra Talentlaboratoriet
Andre puljer

50.000,00 kr.
28.000,00 kr.
kr.
kr.
kr.
kr
kr
10.000,00
eks 100 mand á 100 kr
88.000,00 kr.

Entréindtægter

Indtægter i alt
Udgifter

noter

Leje af lokale inkl. tekniker
Leje af lydustyr inkl. teknikere
Leje af filmcrew inkl. udstyr
Honorering af 20+ musikere

8.000,00
25.000,00
15.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00

Udgifter i alt

Resultat

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

0,00 kr.

Noter

1
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ks 100 mand á 100 kr
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