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01 INDLEDNING 

Denne visions- og handlingsplan er et arbejdsredskab for bigbandets ledelse 

og samtidig et informationsmateriale for interessenter, sponsorer, fonde og 

andre der støtter/ønsker at støtte Nordkraft Big Bands virke. 

Denne udgave er opfølgningen på den tidligere Projektbeskrivelse for Nord-

kraft Big Band 2012-2015, der var en stor succes, idet vi opnåede mange af de 

beskrevne visioner og målsætninger. 

Denne gang har vi sat baren meget højt – og det er helt bevidst! Vi må stile 

højt for at komme til tops. 

Det er bestemt ikke nogen nem opgave, vi har sat os for. At bygge et professi-

onelt bigband op fra bunden, i tider hvor kulturtilskuddene bliver sværere og 

sværere at få del i, er vanskeligt og udfordrende. Ikke desto mindre har vi ta-

get arbejdstøjet på og er klar til, at yde alt hvad vi kan, for at nå målet – hvad 

enten man er musiker i bigbandet eller har en plads i bestyrelsen. Dette alene 

fordi vi tror på, at vi kan nå vores målsætninger og fordi, vi brænder for den 

levende rytmiske musik, vores lokale musiklivs udvikling og bigbandkulturens 

mange kvaliteter. 

 

 

 

 

 

”Bigbandformatet er en niche indenfor den rytmiske musik, som til-
byder helt andre kvaliteter end andre ensembler og bands. Nordkraft 
Big Band sikre dermed et bredt og alsidigt kulturudbud på meget 
højt niveau, til hele Nordjylland.” 
 

Peter Lund Paulsen, Aalborg 
Trommeslager og manager i Nordkraft Big Band 
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02 MISSION & IDENTITET 
Nordkraft Big Band er Aalborg og Nordjyllands rytmiske ensemble, der sæt-

ter fokus på den rytmiske musik gennem koncertvirksomhed og lignende til-

tag. Vi bidrager til et bredt udbud af kultur og er med til at højne det kunstne-

riske niveau i hele Nordjylland. 

 

Nordkraft Big Band er et rytmisk ensemble der har rødder i den amerikanske 

bigband-tradition. 

Bigbandet samarbejder med forskellige nationale/internationale kunstnere 

og afsøger forskellige genrer. 

 

 

03 VISION 
Nordkraft Big Bands vision udtrykker vores ideale mål. 

Nordkraft Big Band har gennem de sidst seks år spillet koncerter af forskellig 

art, både lokalt og nationalt. Vi har indgået samarbejder med nogle af de bed-

ste nationale/internationale solister, samt med landets bedste dirigenter, ar-

rangører og komponister. Vi har samlet og skabt forbindelse mellem de om-

kring 23 amatør-bigbands der eksisterer i Nordjylland via netværket Nordjyske 

Bigbands. Vi har udviklet og inspireret unge talentfulde musikere, gennem 

samarbejde og workshops. 

Alt dette vil vi naturligvis fortsætte med.  

 

 

VISIONEN 
Nordkraft Big Band vil være et rytmisk ensemble på allerhøjeste niveau 
– en rytmisk pendant til Aalborg Symfoniorkester. 
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04 FORMÅL 

Nordkraft Big Bands formål er gennem koncertvirksomhed og lignende initia-

tiver at: 

 

SKABE GRUNDLAG FOR ET AMBITIØST, DYNAMISK OG PROFESSIONELT, 

RYTMISK ENSEMBLE 

Nordkraft Big Band vil bidrage til et bredt udbud af kultur, på højeste niveau, 

hvorfor vi vil udvikle bigbandets musikalske niveau og kun arbejde med de 

bedste dirigenter og mest spændende komponister, arrangører og solister. 

 

 

ARBEJDE FOR, AT SIKRE DEN KULTURELLE FØDEKÆDE I NORDJYLLAND 

Nordkraft Big Band vil samarbejde med relevante institutioner, samt inspirere 

og udvikle unge talenter. 

 

 

VÆRE EN DEL AF NORDJYLLANDS MUSIKALSKE OG KULTURELLE IDENTI-

TET OG MED SIT VIRKE, AT VÆRE MED TIL AT SÆTTE NORDJYLLAND PÅ 

DET MUSIKALSKE LANDKORT 

Nordkraft Big Band vil leverer musikalske oplevelser og være Nordjyllands 

kulturelle ambassadør nationalt og internationalt. 
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05 BAGGRUND & ORGANISERING 

Nordkraft Big Band blev dannet i 2010 for at sætte fokus på den rytmiske mu-

sik i Nordjylland. Initiativet blev taget af en gruppe lokale musikere, der så 

nødvendigheden af et professionelt rytmisk ensemble i Nordjylland. 

Bigbandet har til huse i kulturhuset Nordkraft i Aalborg, og bigbandets ledel-

se består af en bestyrelse, samt en manager der er ansat til at varetager big-

bandets daglige ledelse. 

 

 

BESTYRELSEN 

Lars von Lillienskjold, formand musikerrepræsentant 

Uffe Markussen  musikerrepræsentant 

Jens Toft-Nielsen  medlem/udpeget af Aalborg Byråd 

Preben Larsen   ekstern, udpeget af øvrig bestyrelse 

Nicholai Andersen  ekstern, udpeget af øvrig bestyrelse 

 

DAGLIG LEDELSE 

Peter Lund Paulsen, manager 

Henrik Lützen, web/PR 

Kristian Kloster, nodearkiv 

 

BIGBANDET 

Nordkraft Big Band består af 17 professionelle musikere, som alle har enten 

stor eller lille tilknytning til Nordjylland. Alle har en uddannelse indenfor mu-

sikkens verden, enten fra et af landets musikkonservatorier eller som autodi-

dakt. Mange af musikerne har ligeledes store erfaringer fra andre ensembler 

og bands, både nationalt og internationalt. NBB er stadig præget af stor frivil-

lighed, idet musikerne pt. kun får løn for koncerter men ikke for prøverne. 
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Tæt på 600 publikummer til familiekoncert med NBB, Sigurd Barrett og Bjørnen Bjørn i Musikkens Hus, 

søndag den 29. maj 2016. Foto: Søren Vang. 

 
NBB og Torben Sminge (dirigent) i Det Obelske Auditorium, Utzon Center Aalborg, søndag den 22. maj 2016. 

Foto: Søren Vang. 
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NBB og Roger Neumann (US) på Kappelborg i Skagen lørdag den 9. maj 2015. 
Foto: Kristine Guldahl.	

 
NBB, Jesper Riis og Robben Ford (US) på scenen i Vendelbohus i Hjørring, lørdag den 23. november 2013. 
Foto: Frank Larsen. 
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06 MÅLSÆTNING 
Visionen udmøntes i en række målsætninger der forklares herunder. 
 

 

NORDKRAFT BIG BAND VIL SIKRE SINE MUSIKERE EN FAST STILLING PÅ 

HALV TID, SAMT EN ADMINISTRATION PÅ FULD TID 

Formålet er: 

• at styrke bigbandets sammenspil og den enkelte musikers færdigheder, 
ved at sikre kontinuitet i antallet af prøver og koncerter 

• at styrke lokalområdet, idet bigbandets musikere samtidig har tid til at 
beskæftige sig andetsteds i lokalområdet, f.eks. musikskoler, MGK, Mu-
sikkonservatoriet og/eller andre kulturprojekter 

• at sikre en tilsvarende administration der kan varetage bigbandets forret-
ningsgang og daglige administrative virke 

 

 

NORDKRAFT BIG BAND VIL ANSÆTTE EN KUNSTNERISK LEDER 

Formålet er: 

• at højne bigbandets kunstneriske niveau, og dermed inspirere og udfor-
dre unge talenter og den brede befolkning 

• at udvikle instrumentgruppernes sammenspil og lyd 
• at udvikle det musikalske niveau hos hver enkelt musiker i bigbandet, så 

de kan give deres færdigheder videre 
• at udvikle den kunstneriske profil og en fælles lyd for bigbandet, og der-

med skabe et musikalsk kendetegn 
 

 

NORDKRAFT BIG BAND VIL UDVIKLE DE AF BIGBANDETS MUSIKERE DER 

HAR TALENT FOR KOMPOSITION OG ARRANGEMENT 

Formålet er: 

• at uddanne disse musikere, så de kan give videre af deres færdigheder 
• at udvikle en fælles lyd for bigbandet 
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NORDKRAFT BIG BAND VIL SAMARBEJDE MED DE MEST INTERESSANTE 

NATIONALE/INTERNATIONALE KUNSTNERE 

Formålet er: 

• at sikre et interessant og nutidig udbud af musikalske oplevelser 
• at udfordre og inspirere både bigbandet og dets lokalområde 
 

 

NORDKRAFT BIG BAND VIL LAVE PÆDAGOGISK ARBEJDE I SAMARBEJDE 

MED ANDRE INSTITUTIONER 

Formålet er: 

• at udvikle og inspirere unge talentfulde musikere og sikre Nordjyllands 
musikalske fødekæde – med fokus på rytmiske blæsere 

• at bidrage til børn og unges almene dannelse, samt forståelsen for le-
vende musik 

• at styrke institutionerne i området 
 

 

NORDKRAFT BIG BAND VIL ARBEJDE MED EN STRATEGISK MARKEDS-

FØRING OG PR 

Formålet er: 

• at sikre synlighed omkring vores koncertvirksomhed m.m. 
• at formidle bigbandkultur ud til en bred befolkning 
• at dokumentere vores virke 
 

 

NORDKRAFT BIG BAND VIL ARBEJDE FOR AT SIKRE STADIG ØGET ØKO-

NOMISK STABILITET 

Formålet er: 

• at kunne realisere de ovenstående målsætninger 
• at sikre Nordkraft Big Bands virke i mange år frem 
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07 HANDLINGSPLAN 
I handlingsplanen har vi beskrevet de konkrete indsatser nærmere. 

 

2016 

Nordkraft Big Band vil: 

• spille seks projekter – heraf et skolekoncertprojekt 
• afholde en workshop el.lign. for lokale musikere og/eller unge talenter 
• dokumentere bigbandets virke 
• i dialog med interessante kunstnere, med henblik på ansættelse af en 

kunstnerisk leder for perioden 2018 til og med 2019 
• arbejde for fast treårig støtte fra Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg 

gældende fra 2017 
• arbejde for at øge den årlig støtte fra Aalborg Kommune gældende fra 

2017 
• opnå samarbejde med/støtte fra andre kommuner i Nordjylland gælden-

de fra 2017 
• arbejde for reklame-/sponsoraftale med f.eks. Nordjyske Medier, biografer 

i lokalområdet og TV2 Nord 
• opnå støtte fra fonde til projekter og tiltag i 2017 og 2018 
• sikre at musikerne er tarifmæssig honorarlønnet for koncerter (ikke for 

prøver) 
 

 

2017 

Nordkraft Big Band vil: 

• spille seks projekter – heraf et skolekoncertprojekt og et nyudviklet kon-
certprojekt 

• afholde en workshop el.lign. for lokale musikere og/eller unge talenter 
• dokumentere bigbandets virke 
• afprøve interessante kunstnere og derefter udpege og ansætte en kunst-

nerisk leder for perioden 2018 til og med 2019 
• sikre støtten fra Staten, Aalborg Kommune og de samarbejdende kom-

muner i Nordjylland. 
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• opnå samarbejde med/støtte fra flere andre kommuner i Nordjylland 
gældende fra 2018 

• sikre/arbejde for reklame-/sponsoraftaler 
• opnå støtte fra fonde til projekter og tiltag i 2018 og 2019 
• sikre at musikerne er tarifmæssig honorarlønnet for koncerter (ikke for 

prøver) 
 

 

2018 

Nordkraft Big Band vil: 

• spille syv projekter – heraf et skolekoncertprojekt og to nyudviklet kon-
certprojekt 

• afholde en workshop el.lign. for lokale musikere og/eller unge talenter 
• dokumentere bigbandets virke 
• sikre et godt samarbejde med den kunstneriske leder, som er med på fire 

af årets projekter 
• sikre støtten fra Staten og de samarbejdende kommuner i Nordjylland. 
• arbejde for at øge den årlig støtte fra Aalborg Kommune gældende fra 

2019 
• opnå samarbejde med/støtte fra flere andre kommuner i Nordjylland 

gældende fra 2019 
• sikre/arbejde for reklame-/sponsoraftaler 
• opnå støtte fra fonde til projekter og tiltag i 2019 og 2020 
• sikre at musikerne er tarifmæssig honorarlønnet for koncerter og delvist 

for prøver 
 

 

2019 

Nordkraft Big Band vil: 

• spille otte projekter – heraf et skolekoncertprojekt og to nyudviklet kon-
certprojekt 

• afholde en workshop el.lign. for lokale musikere og/eller unge talenter 
• dokumentere bigbandets virke 
• sikre et godt samarbejde med den kunstneriske leder, som er med på 

fem af årets projekter, samt finde dennes afløser for perioden 2020 til og 
med 2021 

• arbejde for en ny treårig støtte fra Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg 
gældende fra 2020 
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• sikre støtten fra Aalborg Kommune og de samarbejdende kommuner 
Nordjylland 

• opnå samarbejde med/støtte fra flere andre kommuner i Nordjylland 
gældende fra 2020 

• sikre/arbejde for reklame-/sponsoraftaler 
• opnå støtte fra fonde til projekter og tiltag i 2020 og 2021 
• sikre at musikerne er tarifmæssig honorarlønnet for koncerter og delvist 

for prøver 
 

 

2020-2022 

Nordkraft Big Band vil: 

• kunne tilbyde musikerne en fast stilling på min. 25%, svarende til 10 ar-
bejdsuger/projekter pr. år, samt en fuldtidsstilling i administrationen, 
gældende fra 2020 

• afholde workshop el.lign. for lokale musikere og/eller unge talenter 
• dokumentere bigbandets virke 
• sikre et godt samarbejde med den kunstneriske leder, som er med på 6-8 

af årets projekter, samt finde dennes afløser for perioden 2022-2023 
• sikre/arbejde for en forøgelse af støtten fra Staten, Aalborg Kommune og 

de samarbejdende kommuner i Nordjylland 
• opnå samarbejde med/støtte fra de sidste kommuner i Nordjylland gæl-

dende fra 2021 
• sikre/arbejde for reklame-/sponsoraftaler 
• opnå støtte fra fonde til kommende projekter og tiltag 
 

 

2023-2025 

Nordkraft Big Band vil: 

• kunne tilbyde musikerne en fast stilling på min. 33%, svarende til 13 ar-
bejdsuger/projekter pr. år, samt to fuldtidsstilling i administrationen, 
gældende fra 2023 

• afholde workshop el.lign. for lokale musikere og/eller unge talenter 
• dokumentere bigbandets virke 
• sikre et godt samarbejde med den kunstneriske leder, som er med på 8-

10 af årets projekter, samt finde dennes afløser for perioden 2024-2025 
• sikre/arbejde for en forøgelse af støtten fra Staten og alle kommuner i 

Nordjylland 
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• sikre/arbejde for reklame-/sponsoraftaler 
• opnå støtte fra fonde til kommende projekter og tiltag 
 

 

2026– 

Nordkraft Big Band vil: 

• kunne tilbyde musikerne en fast stilling på min. 50%, svarende til 20 ar-
bejdsuger/projekter pr. år, samt tre fuldtidsstilling i administrationen, 
gældende fra 2026 

• afholde workshop el.lign. for lokale musikere og/eller unge talenter 
• dokumentere bigbandets virke 
• sikre et godt samarbejde med den kunstneriske leder, som er med på 12-

15 af årets projekter, samt finde dennes afløser for perioden 2024-2025 
• sikre/arbejde for en forøgelse af støtten fra Staten og alle kommuner i 

Nordjylland 
• sikre/arbejde for reklame-/sponsoraftaler 
• opnå støtte fra fonde til kommende projekter og tiltag 
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08 SAGT OG SKREVET 

In May of 2015 I had a very enjoyable experience performing with the Nordkraft Big 
Band. I was hired, along with vocalist, Sinne Eeg, to rehearse and perform two con-
certs with the band. Including Sinne Eeg confirmed for me that these concerts were 
going to be of high quality. Sinne is what we call “a class act.” 
I was hired as a guest artist/arranger/conductor. I was very impressed by the profes-
sional, positive approach by all members of the band. They all gave 100% to the prep-
aration and performances, with very satisfying results. The audiences were very atten-
tive, and showed much appreciation. 
I like the fact that a particular composer (in this case, Carl Nielsen) was picked for 
their tribute, and a few of his pieces were chosen for special arrangements by me for 
the concerts. 
I found the manager, Peter Lund Paulsen, to be very cooperative and helpful, attempt-
ing to help make everything go smoothly. I hope to be able to perform with them 
again soon! 
 
Roger Neumann, Los Angeles, USA 
Saxofonist, komponist, arrangør og dirigent. 
 
 
Nordkraft Big Band er et fantastisk initiativ. I tider, hvor man taler om udkants Dan-
mark er det godt, at der også på jazz/bigband fronten sker noget andre steder, end i 
København og Aarhus. Nordjylland har altid fostret gode musikere inden for den ryt-
miske genre, men oftest har de været nødsaget at flytte til netop København eller 
Aarhus, for at kunne spille med musikere på samme niveau. 
Med Nordkraft Big Band har regionen endelig fået et musikalsk flagskib for jazz- og 
bigbandmusikken. Det er ikke noget man ser i ret mange regioner i Danmark, og bør 
derfor støttes til fulde. 
 
Steen Hansen, København 
Basunist, komponist, arrangør og dirigent – DR Big Bandet m.fl. 
 
 
Bigband-formatet kan i dag betegnes som den rytmiske musiks symfoniorkester. 
Hvor betegnelsen “bigband” måske af nogen kun forbindes med swing musik fra 
30’erne og 40’erne ser man rundt omkring i Europa, at dette format har udviklet sig til 
et utroligt bredt begreb der kan favne alt fra electronica, balkanmusik, nye fortolknin-
ger af Rolling Stones eller Jacob Gade over samisk folkesang og ligesom man har DR 
Big Bandet, The Orchestra og Tolvan Big band i Øresundsregionen, Tip Toe Big Band 
på Fyn og Aarhus Jazz Orchestra, bør Nordjylland også have sit eget “rytmiske symfo-
niorkester” med sikre økonomiske rammer og gode fysiske forhold til at give alle nord-
jyder den stærke kunstneriske oplevelse det er, at opleve et professionelt moderne 
bigband. Nordkraft Big Band har skabt fundamentet for dette, nu er det op til politike-
re og fonde at skabe sikkerhed i økonomien sådan at dette orkester kan begynde at 
koncentrere sig om det vigtige, nemlig musikken”. 
 
Peter Jensen, København 
Basunist, komponist, arrangør, dirigent, samt leder af Tivolis Big Band. 



 17 

09 AFRUNDING 

ET BIGBAND DER ER VÆRD AT STØTTE 
Med denne visions- og handlingsplan kaster vi lys over de indsatsområder, vi 

mener nødvendige for at udvikle Nordkraft Big Band, og ikke mindst vores 

omgivelser, i den rigtige retning. 

Aalborg og Nordjylland har et professionelt bigband med store ambitioner, 

som kommer hele regionen til gode. Derfor skal bigbandet have den nødven-

dige opbakning og støtte til fortsat, at kunne udvikle, inspirere og underholde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne, 

 

 

Peter Lund Paulsen, Manager 
Nordkraft Big Band. 

”…en anden ganske væsentlig detalje er Nordkraft Big Bands 
koncept med at involvere ganske unge musikalske talenter fra 
regionen. Det er fuldstændig essentielt for disse unge at få lov til, 
at prøve kræfter med musikken i et forum som dette, hvor ni-
veauet er så højt. 
Mine varmeste anbefalinger til dette nordjyske initiativ – Nord-
kraft Big Band fortjener al den støtte de overhovedet kan få.” 
 

Jesper Riis, Vejle 
Freelance trompetist, komponist, arrangør og dirigent – DR Big Bandet, Aalborg Symfo-
niorkester, Prinsens Musikkorps m.fl.	
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Op mod 10.000 publikummer hørte Nordkraft Big Band og Birthe Kjær på scenen ved Tall Ship Race, lørdag den 1. august 2015. 
Foto: Lars Horn, Baghuset	


