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Klüvers Big Band har i årevis, ja faktisk gennem 35 år været en institution i det 
Århusianske musikliv under ledelse af den utrættelige ildsjæl Jens Klüver. Hans 
kærlighed til jazzmusikken og specielt til den amerikanske bigband-tradition 
har skabt et professionelt bigband på et meget højt niveau. Nu, da DR’s Big 
Band næsten er reduceret til backingband for amatørerne i X-Faktor i vinter-
halvåret og børnecirkusorkester om sommeren, må Klüvers Big Band være 
landets førende store jazzorkester.  Under dette års jazzfestival i Århus takkede 
Jens Klüver af og tog som orkesterleder afsked med musikere og publikum. 
Han har nu overdraget tøjlerne til tenorsaxofonisten Lars Møller, samtidig med 
at orkestret har skiftet navn til Aarhus Jazz Orchestra. I bandet sidder nogle 
af Danmarks bedste jazzmusikere - flere af dem solister i international klasse 
- men først og fremmest er det et hold, hvis kollektive energi og sans for at få 
musikken til at løfte sig og swinge med fynd og klem er helt overvældende.

Jens Klüver siger samtidig farvel med en ny cd, GREW’S TUNE, der er et sam-
arbejde mellem ham, orkestret og den amerikanske pianist Mulgrew Miller. 
Denne flotte udgivelse er den 15. i rækken med Klüvers Big Band. Ideen med 
denne, og mange af de andre udgivelser, har været at vælge en jazzkunstner, 
som man normalt ikke forbinder med big band musik, og tage udgangspunkt i 
selvsamme kunstners repertoire eller egne kompositioner. Således har bandet, 
ud over at være et orkester, der hvilede godt i sig selv, samarbejdet med en stri-
be store udenlandske navne som blandt andre Thad Jones, Clark Terry, Frank 
Foster, Slide Hampton, Bob Berg, Lee Konitz Harry ”Sweets” Edison og Dee 
Dee Bridgewater, Bob Mintzer og Joe Henderson. Fra de senere år kan næv-
nes Kenny Werner, Joe Lovano, Dennis Mackrel, Byron Stripling, Kurt Elling, 
Donny McCaslin og John Scofield.

Orkestret har i jubilæums-sæsonen haft mere end almindeligt travlt.  2011 blev 
åbnet med en udsolgt tur i Skandinavien med den amerikanske jazz-superstar 
og Grammy-vinder, sangeren Kurt Elling. Og under Aarhus Festuge spillede 
bigbandet med guitar-ikonet John Scofield og hans faste trommeslager, Bill 
Stewart. Kort derefter blev det til koncerter med Chick Coreas foretrukne 
trommeslager, Jeff Ballard, og pianisten Lars Jansson. Og i oktober/november 

var Klüvers Big Band på turné – igen med Kurt Elling – i USA. Her gav de 10 
koncerter i Chicago, New York, Boston og Washington – blandt andet hele seks 
aftener i træk på Birdland, den legendariske jazzklub på Time Square i New 
York.

2012 blev indledt med det frugtbare samarbejde med Mulgrew Miller, der er 
kendt som en af jazzens mest benyttede akkompagnatører. Han har medvir-
ket på mere end 500 indspilninger og har også udgivet cd’er i eget navn med 
mindre grupper og egen trio. Han er en ypperlig eksponent for den amerikan-
ske jazzklaver tradition, og hans muskuløse spil låner fra kolleger som Oscar 
Peterson og måske specielt McCoy Tyner, men ejer sin helt egen lyriske dimen-
sion og personlighed. Mulgrew Miller er komponist til alle cd’ens numre og er 
samtidig, naturligvis, hovedsolist.

Efter at have studeret Millers musik valgte Jens Klüver cd’ens 6 numre, som 
har vidt forskellig karakter. Som arrangører valgte han to amerikanere, som 
orkestret før har samarbejdet med, pianisten Matt Harris og trommeslageren 
Dennis Mackrel, og en dansk, trompetisten Jesper Riis. De har hver især deres 
egen personlige arrangementsstil, hvad der er med til at gøre musikken/cd’en 
forfriskende varieret.
Der blev spillet 5 koncerter med Mulgrew Miller og Klüvers Big Band i starten 
af februar, og alle optagelserne på denne CD er fra den sidste koncert i Vejle. 
Det var helt sikkert den bedste koncert, og indspilningen afspejler tydeligt, 
det niveau orkestret har nået. Sammenspillet mellem trommeslageren Morten 
Lund, bassisten Morten Ramsbøl og Mulgrew Miller er en fantastisk baggrund 
og støtte for blæserne og får solisterne til at yde deres ypperste iklædt de vel-
fungerende arrangementer.

Jens Klüver har grund til at være stolt og vi andre taknemmelige over denne 
sprudlende bigband-udgivelse – en smukkere sortie som orkesterleder skal 
man lede længe efter. 

Tak, Jens!

Thinking Out Loud / Return Trip / Samba D’Blue / Grew’s Tune / Hand In Hand / When You Get There. 

Mulgrew Miller (p), Michael Mølhede, Jan Lynggaard Sørensen, Jakob Buchanan, Rasmus Bøgelund 
Pedersen (tp), Nikolai Bøgelund Pedersen, Henrik Resen, Niels Jacob Nørgaard, Stefan Ringive (tb), 

Morten Øberg, Claus Waidtløw, Niels Lyhne Løkkegaard, Finn Harald Henriksen (sax), Søren Bo 
Addemos (g), Morten Ramsbøl (bas), Morten Lund (d), Jens Klüver (dir).

Mulgrew Miller & Klüvers Big Band - Grews Tune, Live - STUCD 12122 - Stunt Records.
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