Pressemeddelelse
Egedal Musikfestival 2018

Lørdag d. 16. juni 2018 kl. 10:30-14:00 i Egedal Centret.
Om: Egedal Musikfestival er en årligt tilbagevendende begivenhed, som bliver til i et
samarbejde mellem Egedal Centret og Egedal Musikskole. Egedal Musikfestival blev
afholdt første gang i 2012. Festivalen løber af stablen i juni hvert år og fungerer både
som en koncertevent og som en god afslutning på sæsonen for musikskolens elever
og lærere. Festivalen finder sted fra kl 10.30-14.00, og der vil være musik fra tre
scener i centret.
Hvorfor: Musikskolen og Egedal Centeret har igennem en årrække opbygget et solidt
samarbejde. Der er megen synergi i dette samarbejde – som løfter kulturen. Egedal
Centeret arbejder mere og mere med koncerter og events for at give de handlende
spændende oplevelser.
Egedal Centret satser generelt på lokale kræfter, både forretningsmæssigt og
kulturelt. Derfor er det naturligt at præsentere nogle af musikskolens dygtige orkestre
i løbet af året til f.eks. cafekoncerter og juletræstænding og at indgå i dette
samarbejde omkring festivalen med musikskolen. For musikskolen betyder
placeringen i centret et godt flow af mennesker og nysgerrige, som normalt ikke viser
sig ved musikskolens mange koncerter rundt om i kommunen. Musikskolen bestræber
sig på at møde alle borgere, og Egedal Centeret er derfor et naturligt valg.
Om 2018: Traditionen tro skydes dagen i gang med Egedal Showband kl. 10:30, som
vil spille festivalen i gang i hele centret. Scenerne åbner kl. 11:00.
Igen i år kan publikum opleve en gæstesolist på højeste niveau. Egedal Musikfestival
er stolte af at kunne præsentere dirigent, arrangør og trompetsolist Jan Glæsel.
Musikskolen har også kulturskolefag, herunder billedkunst. Der vil være udstilling og
workshop med elever og alle andre interesserede i midterteltet. Musikalsk
præsenterer musikskolen en bred vifte indslag både klassisk musik, sangskrivning,
jazz og pop/rock. Der vil også være rig mulig for at møde og tage en snak med
musikskolens lærere, ledelse og administration i løbet af dagen.
Der hele foregår fra tre scener: Det elektriske telt (Søløvetorvet), Midterteltet (v. Click
Foto), Det akustiske telt (Søstertorvet).
Bands: Egedal Showband, Kajsa & the Cookie Dough, Casper Fonberg &
Teaterkoncertbandet, Smørum Band, Sinfonietta, EMUSO, Steel Stars, Egedal
Miniblæs, Fløjtespillerne, Attes Jazzhold, Sangskrivere, Ung Egedal, Marimba-hold,
Musikprofilklasser, Børnekor, The Rockets, Zig-Zag, Cajon-ensemble, Flamenco-duo,
Fokuslinjen, Billedkunst-workshop.
Programmet for Egedal Musikfestival kommer på egedalmusik.dk, på de sociale
medier og i pressen.

Vedrørende Jan Glæsel
– dirigent, konferencier og gæstesolist
Igen i år præsenterer Egedal Musikfestival en gæstesolist på højeste niveau. Dirigent,
arrangør og trompetsolist Jan Glæsel kan opleves i front for musikskolens
ungdomssymfoniorkester ”EMUSO”. Jan Glæsel er en af landets bedste og mest
benyttede musikere og kapelmestre. I snart 35 år har han stået i spidsen for Linie 3 i
tusindvis af shows, og han har medvirket i et utal af TV-produktioner lige fra ”Husk
lige tandbørsten” til talkshowet ”Meyerheim”. Ydermere har han skrevet musik til seks
store danske spillefilm.
Jan Glæsel er til hverdag trompetist, kapelmester, dirigent og arrangør. Han startede
sin musikalske løbebane i Tivoli Garden - en musikskole der åbner op for et meget
bredt musikkendskab og forståelse. Efter Tivoli Garden gik det slag i slag imod den
rytmiske musik, men fundamentet i orkestermusikken har altid haft en stor plads i
Jan’s hjerte.
Sidste år deltog Jan både som dirigent og solist med det samlede Egedal Blæs og
EMUSO, hvor der sågar blev uropførsel af Glæsel’s musik til Lise Nørgård-filmen 'Kun
En Pige’. I år optræder Jan som solist, dirigent og konferencier.
Koncerten med Jan Glæsel og EMUSO starter kl. 13:00 på den elektriske
scene på Søløvetorvet.
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