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Swing Sling Brass
till Emmaboda
Brassensemblen Swing Sling Brass har bland orter som Stockholm, Malmö och Köpenhamn lagt in Emmaboda på sin turnéplan. Johansfors Musikkår ligger bakom bokningen.
– Vi har bokat en eftermiddagsworkshop med Swing Sling Brass för Kulturskolans
elever på sportlovet, dit även blåsmusiker från närliggande musikkårer är välkomna,
säger Håkan Karlsson, ordförande i arrangerande Johansfors Musikkår.
I samband med workshoppen ger Swing Sling Brass en konsert i Emmaboda Folkets
Hus på kvällen. Konserten ingår i den turné som gruppen gör för att lansera sin nya
skiva.
– Det är en fantastisk bokning med tanke på att de i vanliga fall bara uppträder på
större arenor, säger Håkan Karlsson. Detta är en praktchans för alla musikintresserade
i trakten – och inte minst för våra ungdomar och musikkårsmedlemmar. Det kommer
att bli en höjdare.
Swing Sling Brass består av sju proffsmusiker som kallar sig själva bleckhuliganer när
de uppträder med sin humoristiska och händelserika show. Musiken spänner över
alla genrer i underfundiga och initierade arrangemang. Dessutom framförs det ”utan
störande inslag som stolar, notställ och dirigenter”.
Musikerna i denna all stars-orkester tillhör gräddan av den svenska brasseliten, med
gedigna utbildningar och arbetsplatser som exempelvis James Last Orchestra, Kungliga
Filharmonsika Orkestern i Stockholm och Glenn Miller Orchestra Scandinavia.
Länsmusiken och några lokala företag stöttar Johansfors Musikkår i finansieringen
av workshoppen.
  
Swing Sling Brass: The Trumpery Hill Tour
Emmaboda Folkets Hus – tisdag 17 februari kl 19.
För ytterligare information, kontakta musikkårens ordförande Håkan Karlsson,
070-836 56 96 eller musikkårens ledare Gunnar Magnusson, 073-819 97 47.
För mer information om Swing Sling Brass, se www.singslingbrass.com.
För allmän information om Johansfors Musikkår, besök www.johansforsmusikkar.com.
Bildtext: Underhållningsensemblen Swing Sling Brass har
ett helt unikt sound. Den 17 februari uppträder
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