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Vedr. ansøgning om tilskud til ”European Youth Jazz Orchestra” (EYJO) 

Swinging Europe 2007 

 

 

”Swinging Europe” 2007 tillader sig hermed at ansøge om et økonomisk tilskud på DKK 200.000 fra 
Region Midtjyllands midler, der er afsat til kulturelle formål. 
 
Swinging Europe har et stort ønske om at indgå i et tæt samarbejde med Region Midtjylland, hvor 
igennem Swinging Europe vil: 
 

1. Fungere som kulturambassadør regionalt, europæisk og internationalt for dermed at synliggøre 
Region Midtjylland på det kulturpolitiske landkort. 

2. Bygge bro mellem kulturen og erhvervslivet i og udenfor regionen 
3. Bygge bro mellem alle aktører indenfor musiklivet i Region Midtjylland d.v.s. musikskoler, 

musiksteder, kor, ensembler både indenfor klassisk og rytmisk musik. 
4. Udvikle den rytmiske musik sammen med andre relevante institutioner og personer i regionen, så 

der på det lange sigt kan opbygges et videnscenter for den ny Europæiske rytmiske musik. 
5. Være medvirkende til at udvikle talentplejen indenfor området. 

 
Baggrund 
Swinging Europe er et dansk initiativ der er vokset op i hjertet af regionen under inspiration af den 
kulturelle bevægelse, der, på alle områder indenfor kunst og kultur og på meget højt niveau, har spiret 
frem gennem de sidste mange år. Det har været en bevægelse hvor projekterne gensidigt har inspireret 
hinanden på tværs af kommune- og amtsgrænser. 
 
Swinging Europe er et professionelt europæisk jazzprojekt, hvor jazz producere fra hele Europa hvert år 
udvælger nye musikere og ny dirigent/komponist som komponerer ny musik til årets orkester. EU har 
været hovedsponsor for ”Swinging Europe” i alle de 10 år projektet har eksisteret og projektet nyder 
meget stor bevågenhed i EU, der i høj grad betragter ”Swinging Europe” som EU ambassadør i Europa 
og internationalt. Opgaven som kulturambassadør har også gjort sig gældende i forhold til den gamle 
kommune- og amtsstruktur i og med at flere koncerter hvert år har været placeret i området og både 
amtsråd og kommune har skrevet forord til katalogerne. 
 
Swinging Europe, der startede som et pilotprojekt i 1996, blev i 2001 udbygget med ”Følordningen”, 
som er et uddannelsesprojekt for danske børn og unge. ”Følordningen” der er nu et fast element i 
Swinging Europe projektet. (Vedlagt beskrivelse af ”Følordningen” samt deltagerliste). 
 

http://www.swinging-europe.com/
mailto:jazz@swinging-europe.dk


”Swinging Europe” 
European Youth Jazz Orchestra 

E.Y.J.O. 

 

Administration: Kulturremisen, Postbox 114, DK-7330 Brande, Denmark 

Financial Director: Birgit Vinge, Tel.: +45 9718 3394, Fax: +45 9642 0634, E-mail: jazz@swinging-europe.dk - Homepage: www.swinging-europe.com 

Artistic Director: Erik Moseholm, Havsgaardsvej 21, DK-2900 Hellerup 

Tel.: +45 3961 6135, Fax: +45 3961 6138, E-mail:moseholm@mail.dk 

Tour Manager: Ib Jensen, Willemoesgade 50, st., DK-2100 Copenhagen O, tel.: +45 25 11 54 64, E-mail:ibi@jensen.mail.dk 

Vi prøver at komme så langt ud som muligt med oplysninger om Swinging Europes virke både gennem 
kataloger, årsrapporter, CD’er, radiotransmissioner, koncerter, der hvert år optages af forskellige Public 
Service radioer – i år optager DR de to sidste koncerter til Eurovisions udsendelser. 
Der bliver også hvert år udsendt en internetdagbog, så alle interesserede kan følge turnéen dag for dag 
(vedlagt Katalog 2007, årsrapport 2006, CD 2006 og Swinging Diary 2006). 
 
Swinging Europe er hvert år i tæt kontakt med mindst 20-25 lande i Europa og internationalt. Dette viser 
sig gennem deltagerne i orkesteret, koncertarrangører samt andre samarbejdspartnere på højt niveau – 
Public Service Radioer i Europa – Canada og U.S.A. - gennem E.B.U. – konservatorier i hele verden 
gennem I.A.S.J. (International Assoiation of Schools of Jazz). 
 
Formanden for I.A.S.J. sidder i Swinging Europes kunstneriske bestyrelse, det samme er tilfældet med 
Næstformanden for alle jazzcheferne i E.B.U. – Medlemslisten af den kunstneriske bestyrelse vedlægges 
som bilag. – 
 
Swinging Europe 2007 og fremtiden… 
Hvert år kommer disse betydningsfulde personer fra den internationale jazzverden til bestyrelsesmøde 
her i regionen, d.v.s. de får et godt kendskab til regionen og dens betydning for den internationale 
jazzverden. Swinging Europe får i år besøg af mere end 30 jazzchefer med Pierre Tribolet i spidsen, han 
er Head of Unit i E.B.U., der har hovedsæde i Geneve. Disse jazzchefer repræsenterer 30 landes Public 
Service Radioer i Europa – Canada og U.S.A. (Liste over Jazzcheferne for 2007 vedlagt). 
 

Denne gruppe vil være til stede ved Swinging Europes to sidste koncerter i henholdsvis Herning og 
Ikast-Brande Kommuner og begge kommuner vil beværte gæsterne. Program for møderne vedlagt som 
bilag. 
 
Swinging Europe arbejder hvert år på at afholde koncerter så mange forskellige steder som muligt her i 
Region Midtjylland – i år vil der blive afholdt koncert i Klovborg Kino 1-2-3, i Århus hos NIRAS 
konsulenterne, i Herning i Musikskolens koncertsal og i Ikast-Brande på RemisenBrande. 
 
Samarbejdet med Region Midtjyllands Internationale afdeling har resulteret i at Regionen er præsenteret 
i programmet for Swinging Europe 2007 og vil blive præsenteret i det katalog, som bliver oversat til 
kinesisk af WU Promotion. Dette vil være medvirkende til at placere og synliggøre Region Midtjylland 
på det kulturpolitiske landkort både på nationalt, europæisk og internationalt plan. 
 
For at fremme kendskabet til Swinging Europe i vor region har vi år valgt at invitere en lokal journalist 
med på Kinaturen og han vil løbende skrive artikler til aviser og tidsskrifter om forløbet.  
 
For yderligere at nå et større publikum regionalt og nationalt har Swinging Europe gennem flere år valgt 
at gennemføre koncerter på virksomheder. I år har samarbejdet med erhvervslivet resulteret i koncerter 
hos NIRAS konsulenterne i både Århus og Allerød. Sidste år afholdt Swinging Europe koncert på Sanita 
i Ikast med stor succes og fulde huse. Dette samarbejde med erhvervslivet er med til at flytte grænser og 
åbne øjne inden for erhvervslivet men også inden for musikverdenen. 
 
Med hensyn til samarbejdet med erhvervslivet internationalt har Swinging Europe sammen med Region 
Midtjylland taget initiativ til at skabe kontakt med danske virksomheder med interesser i Kina.  
 



”Swinging Europe” 
European Youth Jazz Orchestra 

E.Y.J.O. 

 

Administration: Kulturremisen, Postbox 114, DK-7330 Brande, Denmark 

Financial Director: Birgit Vinge, Tel.: +45 9718 3394, Fax: +45 9642 0634, E-mail: jazz@swinging-europe.dk - Homepage: www.swinging-europe.com 

Artistic Director: Erik Moseholm, Havsgaardsvej 21, DK-2900 Hellerup 

Tel.: +45 3961 6135, Fax: +45 3961 6138, E-mail:moseholm@mail.dk 

Tour Manager: Ib Jensen, Willemoesgade 50, st., DK-2100 Copenhagen O, tel.: +45 25 11 54 64, E-mail:ibi@jensen.mail.dk 

Swinging Europe inviterer efterfølgende, gennem WU Promotion og Det Danske Kulturinstitut, danske 
firmaer til de 4 koncerter som afholdes i Kina. 
 
 

Med venlig hilsen 
Swinging Europe 

 

 

 
Birgit Vinge 

 
 
 
 
Bilag: 

1. Program 2007    8.    Kopi af budget 
2. Årsrapport 2006    9.    Beskrivelse ”Følordningen 
3. Turnéliste 2007     10.  CD 2006 
4. Musikerliste 2007    11.  Swinging Diary 2006 
5. Medlemsliste, den kunstneriske bestyrelse 
6. Programmer for Jazz Producers Meeting 2007 
7. Liste over Jazzcheferne for 2007  
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