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Hvad får De sønderjyske kommuner for deres tilskud til  
Jomfru Fanny Big Band gennem Sønderjysk Kulturfællesskab. 

 
 

1) Hvem er Jomfru Fanny Bigband? 

 Jomfru Fanny Big Band (JFBB) har i år 30 års-jubilæum. 

 JFBB er et traditionelt besat bigband = jazzmusikkens symfoniske orkester. 
Besætningen er 5 saxofoner, 4 basuner, 5 trompeter, klaver, guitar, bas og 
trommer. 

 I midt-90-erne blev JFBB sammen med Sønderjyllands Amatørsymfoniorkester 
SASO udpeget til at være amtsorkestre og har siden modtaget støtte fra først amtet 
og derefter fra Sønderjysk Kulturfællesskab.  De seneste år har vi modtaget 50000 
kr pr år. 

 Medlemmerne er alle bosiddende i en af de fire sønderjyske kommuner. (To fra 
Tønder. Tre fra Sønderborg. Fire fra Haderslev. Ti fra Åbenrå) 

 Alle medlemmer er ”voksne” betalende skatteborgere (= på den anden side af de 
30 år) med fast arbejde og fast adresse i Sønderjylland. 

 Mellemmerne er bl.a. musikskolelærere, musiklærere i folkeskole og gymnasie, et 
medlem er pensioneret musiker fra Sønderjyllands Symfoniorkester, nogle har 
konservatorie uddannelse og alle dygtige musikere, der spiller på et niveau der 
matcher professionelle. Dermed kan orkestret benævnes som et semiprofessionelt 
orkester. 

 Alle medlemmer betaler kontingent = 1500 kr pr år. 

 Prøvesæson fra august til juni med en ugentlig prøve mandag aften på Aabenraa 
Friskole. 
 

2) Hvad bruges tilskuddet fra Sønderjysk Kulturfællesskab til? 

 Instruktion: En fast dirigent er tilknyttet orkestret. Han står for gennemførelse af de 
ugentlige prøver, for direktion af koncerter, instruktion af musikskolelever mv. 
I denne sæson dirigerer Jack Lawrence. ( Pensioneret musiker fra SMUK). 

 Drift: Nodeindkøb, lokaleleje, klaverstemning. 

 Koncerter: Typisk 4-6 koncerter pr år og 2-3 musikskolekoncerter på skift i 
forskellige sønderjyske kommuner. JFBB har normalt udgifter til solister, lokaleleje, 
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PR. Vi prøver at få de enkelte arrangementer til at løbe rundt i sig selv, men vi har 
generelt underskud på koncerterne. 

 Gæsteinstruktion og øveweekend: Vi engagerer musikere med særlig erfaring 
indenfor Big Band som gæsteinstruktører. Eksempler herpå er Vincent Nilsson 
(basunist fra DR- Big Band), Jens Klüver (tidligere kunstnerisk leder af Klüvers 
Bigband Århus nu Århus Jazz-orkester), og Torben Sminge (leder af TipToe Big Band 
fra Odense). 

 Professionelle solister:  Vi prøver at præsentere spændende solister til vores 
koncerter som Jesper Thilo, Bobo Moreno, Vincent Nilsson og Miriam Mandipira. 

 
 

3) Hvad kan kultur? 
Kultur skal forstås meget bredt, som alt fra foredrag til teater og sport. 
Den enkelte kan enten modtage kulturelle indtryk (f.ex gå til koncert og lytte) eller udøve 
en kulturel aktivitet (f.ex selv spille koncert). 
Uanset hvad aktiviteten går ud på, er et kulturelt tilbud oftest forbundet med lyst. Vi går til 
koncert, spiller fodbold eller lytter til et foredrag af lyst. Vi vælger aktiviteten til og deltager 
ikke af pligt. At lysten driver vores aktivitet udløser oftest glæde, engagement og 
kreativitet. Vi dyrker vores talenter og dygtiggør os, og mange vil påstå at denne glæde 
smitter af på vores øvrige liv. 
Bl.a. derfor er kulturen så central og vigtig i alles liv. 
Men kan dette måles? Nej. Det kan ikke måles i et excel-ark præcis hvad man får ud af et 
sådant tilskud, men samtidig ved vi alle, at kultur er meget vigtig og afgørende for et godt 
liv! 
 

4) Musikskolerne og pleje af den musikalske fødekæde. 
Gennem de sidste 8-10 år har JFBB fået etableret et fast samarbejde med musikskolerne i 
Sønderjylland om et solistprojekt for skolernes talent- og MGK-elever. (Gennem 10 år 
havde vi samme samarbejde med Hoptrup Efterskole). 
Projektet går ud på følgende: 
Udvalgte musikskoleelever vælger en sang fra JFBB´s repertoire. Eleven indøver sangen 
med musikskolelæreren. Derefter prøves sangen igennem sammen med JFBB og forløbet 
af sluttes med en koncert. 
Gode instrumentalelever sidder ind i orkestret og spiller med. 
Typisk deltager 15-20 sang- og instrumentalelever i projektet og spiller en koncert af ca 70 
minutters varighed. 
Hvad får eleven ud af projektet: 

 at indøve et stykke musik i den rigtige stil med et individuelt udtryk. 

 at fremføre sangen med akkompagnement fra Big Bandet.  

 at præstere i koncertsituationen.  
Dette en krævende musikalsk præstation og er derfor rettet mod musikskolernes talent- og 
MGK-elever 
De allerbedste elever opfordres derefter til at deltage i vores julekoncert. 
Pris: JFBB spiller principielt gratis og bruger prøvetid på det. Musikskolerne betaler 
dirigentens koncerthonorar = ca 2500 kr.  



Dette er vores måde at være med til at pleje musikskolernes unge talenter, og det kan vi 
gøre, og vi gør det meget gerne, fordi vi får det økonomiske tilskud fra Sønderjysk 
Kulturfællesskab. 

 
 

5) Hvad får de Sønderjyske Kommuner igen for den økonomiske støtte til Jomfru Fanny Big 
Band? 

 Glade og tilfredse skatteborgere. 

 Et varieret koncertudbud i landsdelen. Vi prøver hvert år at afholde koncerter i hele 
landsdelen med professionelle solister. Til nytår var vi i Toftlund med Camilla  
Danyanni. I februar i Haderslev med Miriam Mandipira og Jens Klüver. I april tre 
koncerter: en kirkekoncert i Tønder og en jubilæumskoncert i Sønderjyllandshallen i 
Åbenrå med basunisten Vincent Nilsson og en fælles  bigband og korkoncert med 
Vokalisterne fra Sønderborg.  

 JFBB – En kreativ rugekasse. Komponister skriver og arrangerer til orkestret, unge 
talenter får lov til at være medspillende og endelig samarbejder vi med andre 
orkestre, solister og dirigenter. 

 Musikskoleprojektet – vores støtte til den musikalske fødekæde. Samarbejde med 
landsdelens musikskoler om at undervisningsprojekt, hvor vi engagerer talent- og 
MGK-elever i forbindelse med koncerter. 

 Et musikalsk flagskib: DRBB er Københavns musikalske flagskib indenfor 
bigbandgenren. JFBB er det førende flagskib i Sønderjylland og vil gerne vedblive 
med at være det. 
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