
      Selandia Brass inviterer til sammenspilsdag for messingblæsere og slagtøjsfolk i Slagelse den 21.3.2020. 
 
 

 
Der bliver oprettet 2 hold. Et for juniorbands og et for øvede musikere. Juniorbandet øver om eftermiddagen, mens 
holdet for øvede musikere spiller hele dagen. 
 
Dagen sluttes af med et brag af en koncert, hvor resultatet af dagens arbejde bliver præsenteret i koncertsalen på 
Nørrevangsskolen. 
 
Vi kan med glæde fortælle, at der kommer 2 eminente instruktører til de forskellige hold, Jacob Vilhelm Larsen fra 
Danmark og David Thornton fra England. 
 
Dr.David Thornton, er en af sin generations bedste eufoniumspillere og han har i de seneste 20 år, befundet sig i toppen 
af brassbandverdenen som solist, instruktør og dirigent. 
 
Han har spillet soloeufonium i Fairey Band, Black Dyke, Brighouse & Rastrick, Fodens og har vundet fem Nationale 
titler, fire British Open og et Europamesterskab. 
 
David Thornton har udgivet fire soloalbums og er artist for Sterling Musical Instruments.  
 
Fra 2017 til 2019, var David Thornton Musical direktor for Brighouse & Rastrick og i 2019 tiltrådte han sin nuværende 
stilling i Grimethorpe Colliery Band som Musical director. 
 
Se mere om David Thornton: 
 
http://www.grimethorpeband.co.uk/dr-david-thornton-appointed-musical-director/ 
 
http://www.euphoniumsoloist.co.uk/ 
 
 
Juniorkesteret bliver instrueret af Jacob Vilhelm Larsen, der er uddannet trompetist fra Det Jyske Musikkonservatorium 
i Århus og i korpsdirektion ved konservatoriet i Stavanger.  
 
Jacob har i en årerække boet i Norge hvor han bl.a. har været dirigent for Stavanger Brass Band og ligeledes har haft 
stor succes med udvikling børne - og ungdomsbrassbands. 
 
Jacob har dirigeret nogle af Danmarks bedste brassbands, og er en succesfuld freelancemusiker, efterspurgt dirigent, 
arrangør og komponist rundt om i Europa. 
 
Jacob vandt bl.a. prisen for bedste og mest nytænkende værk til Brass in Concert i 2018 hvor Brighouse & Rastrick 
uopførte hans værk. 
 
Skynd dig at sætte kryds i kalenderen den 21.3.2020 og inviter`gerne en ven eller to med.  
 
Det bliver med garanti en oplevelse ud over det sædvanlige, og du vil få en masse ny viden som du kan bruge i dit eget 
hjemmeorkester. 

 
Pris: Sammenspilsdag med David Thornton 200,- kr. Juniorband med Jacob Vilhelm Larsen 100,- kr. 
 
Mere information omkring sammenspilsdagen, tilmelding mm. kommer senere på facebook og på vores hjemmeside: 
 
http://selandia-brass.dk og/eller https://www.facebook.com/Selandiabrass/ 
 
 
Stay tuned. 


