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Hvem er Selandia Brass
Messingblæseorkestret Selandia Brass blev etableret i 1978 efter tidligere, at have været FDF‐
orkester tilknyttet Næstved og Slagelse FDF.
Medlemmerne kom oprindelig fra Næstved og Slagelse, men orkestret har i dag medlemmer fra en
stor del af Sjælland. Selandia Brass tæller i dag 23 medlemmer i alderen 20‐70 år.
Selandia Brass har som målsætning at være et aktivt og ambitiøst amatørorkester, der giver både
tilhørere og orkestermedlemmer gode musikalske oplevelser.
For at leve op til målsætningen stiller vi krav til medlemmerne om at indgå i et forpligtende
fællesskab, hvor engagement og dedikation er nøgleord.


Vi vil gerne være et musikalsk flagskib på Vestsjælland og tiltrække, udvikle og fastholde unge
talenter i lokalområdet.



Vi ønsker, at styrke musikkulturen med fokus på ungdomsarbejde og bygge bro til musikskolen.



Vi har en social forpligtelse, og ser´ det som fornem opgave, at holde de unge væk fra gader og
stræder ved, at tilbyde en sund fritidsinteresse.



Vi ønsker, med vores koncerter, at bidrage til et alsidigt kulturtilbud, der kommer mange
borgere til gode

Selandia Brass har en ugentlig øveaften og 4 weekender årligt, (en lørdag eller søndag) hvor
orkesteret arbejder i dybden med de enkelte værker og forbereder sig til større koncerter samt til
DM for brassband.

Dirigent
Selandia Brass dirigeres af Jacob Vilhelm Larsen, der blev født i 1976 i Hjørring, og startede
allerede som 8‐årig med at spille cornet hos Gunnar Dornonville de La Cour og senere, under
ledelse af den højt respekterede Herbert Møller, på Hjørring Kommunale Musikskole.
I 1991 deltog han i sit første danmarksmesterskab for brassbands og har deltaget ved samtlige
siden. Han overtog dirigentpodiet i KFUM Brass Band i Hjørring i 1996, og modtog samtidig sin
første dirigentundervisning ved en af orkestrets tidligere dirigenter, Henrik Vagn Christensen.
I 2002 blev Jacob dirigent for Silkeborg Brass Band, som under hans direktion blev nummer to i det
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Danske Mesterskab for Brass Bands, før han returnerede til Århus Brass Band, som han førte til
sejr i 2007 i Nyborg.
Jacob er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, hvor han i seks år studerede
klassisk trompet hos solo‐trompetist i Århus Symfoniorkester Martin Schuster og docent Kristian
Steenstrup, samt direktion hos Søren K. Hansen.
Siden sin Master fra Musik Konservatoriet har Jacob arbejdet som succesfuld freelance musiker og
vundet tredje pladsen i den prestigefulde Holmboe komponist konkurrence. Jacob har udviklet en
stor karriere og er en meget efterspurgt komponist rundt om i Europa.
I 2009 blev han udnævnt som dirigent i Stavanger Brass Band i Norge. Som en meget respekteret
dirigent, komponist og arrangør forlod han sin stilling i 2012. I 2013 fik Jacob et tæt samarbejde
med Ian Porthouse og Tredegar Town Band. Jacob er i dag musikalsk leder af Selandia Brass Band.

Hvad laver Selandia Brass
I Selandias årshjul indgår følgende aktiviteter:





En stor forårs‐ eller efterårskoncert arrangeret af orkesteret selv – gerne i samarbejde med
andre
En konkurrence
En julekoncert og en nytårskoncert
Mindst 4 betalte arrangementer

Hvordan udfolder aktiviteterne sig i praksis:


Vores forårs og/eller efterårskoncert afholder vi i Musikhuset i Slagelse, på Badeanstalten i
Slagelse, på Musikskolen eller i en egnet kirke.



Af betalte arrangementer har vi Skælskør Picnickoncerter, kirkekoncerter i Finderup kirke og
den Katolske kirke, nytårskoncert på Andersvænge samt private arrangementer.



Vi er synlige i lokalområdet ved deltagelse i Slagelse og Kalundborg kulturnat.



Vi deltager i forskellige former for konkurrencer for at styrke de sociale og musikalske bånd i
orkesteret, dygtiggøre os og blive målt på udvikling: DM for brassbands
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Nye tiltag:


Vi arbejder på, at skabe en større julekoncert i samarbejde med et kor, som kan blive en årlig
tradition i lokalområdet/regionen.



Vi arbejder ligeledes på en større nytårskoncert med inddragelse af en kendt solist. Dette har vi
gjort tidligere i samarbejde med kunstneren Sigurd Barret.



Vi ønsker, at udvide betalte arrangementer med handelstandsforeningen og spille ved:
o Slagelse festuge, indvielser, uddeling af årets Jesper, jul i Slagelse mm.



Udvide konkurrencedeltagelsen til at omfatte følgende:
o Aamuk – Ålborg Musikkonkurrence
o Silkeblæs – som er en underholdningskonkurrence
o Svogerslev Musikkonkurrence
o Brassband Battle – en underholdningskonkurrence hvor publikum bestemmer vinderen



I 2018 har vi 40 års jubilæum og er i gang med at planlægge jubilæumskoncert i Musikhuset i
Slagelse. Vi ønsker at invitere vores venskabsorkester Esbjerg Brassband og de lokale orkestre
Slagelse Garden og Skælskør Marinegarde.



Vi ønsker at invitere lokale og regionale orkestre til sammenspilsweekender for at udvikle os og
knytte musikalske bånd på tværs af aldre og landsdele.



For at tiltrække, fastholde og udvikle nye talenter vil vi stille os til rådighed 4 gange årligt til en
slags masterclass, hvor de unge kan komme og spille med os.

Vi arbejder ligeledes på, at stille med mindre ensembler som spiller om lørdagen, hvor
de unge ligeledes kan komme og spille med.


Vi ønsker fremadrettet, at udvikle et nordisk samarbejde og rejse til Sverige eller Norge, hvor
sidstnævnte især er kendte for deres korpskultur. Rejsen er tænkt som en studierejse og en
knytning af fælles nordiske musikalske bånd. Vi har kontakt til foreningen Norden Slagelse.
Vores kontaktperson hedder Vagn Pedersen, tlf. 5886 9129, mail. grst6@stofanet.dk



Indspilning af en CD. Optagelsen kan foregå på Bornholm i Baltic Recording Studio og
kombineres med en koncert i Nexø Kirke. Kontaktperson er Jesper Mejlvang. Indspilningen
tænkes som en social tur hvor ægtefæller inviteres.



Vi søger løbende om instrumenter, især de store messinginstrumenter, som er dyre i
anskaffelse. Aktuelt søger vi om:
o Es‐bass, Yamaha Neo, kr. 61.000,‐



Musikalsk ønsker vi, at udvide vores slagtøjssektion med 3 musikere. For at vi kan det, har vi
brug for flere slagtøjsinstrumenter og ønsker at søge om:
o pauker (start med 2 – målet er 4)
o xylophone
o koncertstortromme
o tam (stor) med stativ
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o
o
o

ekstra lilletromme
vibrafon
rørklokker

Annette Dyrby, formand
01.08.2016
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