New Orleans Jazz Sønderborg.
Tale ved uddeling af Sønderborg Musikråds musikpris 2020.
Hvert år uddeler Sønderborg Kommunes Musikråd en
musikpris; men på grund af coronaen skete det ikke i 2020
– før nu.
Borgerne i Sønderborg Kommune havde i efteråret 2020
mulighed for at indstille deres bud på hvilken eller hvilke
ildsjæle, der skulle hædres i 2020 for sin eller deres indsats
for musiklivet i kommunen, og musikrådets bestyrelse
havde alle buddene til en grundig vurdering, inden det traf
sin beslutning.
Det var en stor fornøjelse at læse de fine motivationer, og
vi kan glæde os over at der i Sønderborg Kommune dels er
et sprudlende musikliv, og at borgerne er gode til at sætte
pris på ildsjælenes indsats.
Igen i år har musikrådet, som det efterhånden er blevet
sædvane, valgt at opsøge og uddele prisen, der hvor
modtageren eller modtagerne virker i det daglige, og derfor
besøger vi i eftermiddag foreningen New Orleans Jazz
Sønderborg, for at gøre foreningens start på
efterårssæsonen 2021 lidt ekstra festlig. I år uddeles
Sønderborg Kommunes Musikpris nemlig til selv samme
forening.
Hjerteligt tillykke fra Sønderborg Musikråd med statuetten,
diplomet og med beløbet på 15.000 kr.

Motivation:
Sønderborg har en lang tradition for at vise, hvad New
Orleans-jazzen står for, og de mange forskellige afkroge,
den bevæger sig rundt i og har påvirket.
Det begyndte helt tilbage i 1953 ved dannelsen af
Sønderborg Jazzclub, der i dag er landets ældste. Den
havde i mange år New Orleans-jazzen som et af sine
væsentligste visitkort; men for år tilbage valgte den ikke
længere ikke repræsentere denne del af jazzmusikken.
Dermed var det private arrangører, som på den ene eller
anden måde, holdt liv i den her i byen indtil 2019, hvor
foreningen New Orleans Jazz Sønderborg opstod.
Nogle vil nok mene, at det var nogle bedagede seniorer
med Erwin Langholz i spidsen, som satte sig sammen for at
få New Orleans-jazzen i Sønderborg sat i nogle mere faste
rammer igen; men de var jo netop de entusiaster, som med
deres erfaring, initiativlyst og kendskab til genren, havde
forudsætningerne for at gøre det.
I løbet af forbløffende kort tid er det lykkedes foreningen at
få mere end 400 medlemmer, hvilket vidner om, at den har
ramt et behov, som mange ikke troede eksisterede.
Samtidig har den i sin programlægning vist en alsidighed i
valget af kunstnere, som er imponerende, så derfor er det
helt berettiget at give foreningen Sønderborg Kommunes
Musikråds musikpris 2020 for igen at sætte New Orleansjazzen på landkortet i kommunen.
Med håb om, at foreningen vil leve i mange år endnu, og at
den dermed også vil være i stand til at blive ved med både
at holde traditionerne i hævd og samtidig forny sig, så vil vi

gerne overrække prisen til alle de repræsentanter for
bestyrelsen, som er til stede her i dag.

