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Invitasjon til prøvespill 2019 for Sørnorsk Ungdomsstorband 
(SNUS) 
Påmeldingsfrist tirsdag 03. september. 
  
Sørnorsk Ungdomsstorband – et tilbud for musikkungdom i Agder, Telemark 
og Vestfold 

 
Sørnorsk Ungdomsstorband er et regionalt ensemble som drives av Sørnorsk jazzsenter.  
Dette storbandet er et tilbud for musikkutøvende ungdom i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og 
Vestfold der de får anledning til å utvikle sine ferdigheter som utøvere og ensemblemusikere i 
storbandformatet. Bandet samarbeider med lokale miljøer for å inspirere og motivere unge til å satse 
på jazz. Målgruppen er ungdom fra musikkskoler, korps, rockeverksteder og annen organisert eller 
uorganisert musikkaktivitet. Bandet samles til helge-samlinger 4 til 5 ganger i året der det jobbes med 
improvisasjon, ensemblespill og sjangerforståelse. Musikalsk leder er Tore Bråthen som til daglig 
arbeider ved Institutt for musikk, Rytmisk linje på Universitetet i Agder. Med seg har han også 
hjelpeinstruktører som tar seg av de ulike instrumentgruppene i bandet. Sørnorsk jazzsenter ved Jørn 
Størkson organiserer og tilrettelegger aktivitetene til Sørnorsk Ungdomsstorband.  
 
Ungdom i alderen ca. 16 til 20 år bosatt i Telemark, Vestfold og Agder oppfordres til å søke opptak! 
Tilbudet er GRATIS – dvs. at jazzsenteret dekker alle kostnader til dirigent, instruktører, noter og øve-
/konsertlokaler. Spiller du trompet, trombone, saksofon, piano, gitar, bass, trommer eller synger du, så 
er Sørnorsk Ungdomsstorband kanskje midt i blinken for deg. 
 

Prøvespill for nye medlemmer i bandet denne høsten: 
 
Det er planlagt prøvespilling i Kristiansand ettermiddag / kveld fredag 06. og på dagtid lørdag 
07. september, og i Skien søndag 08. september eller etter avtale. De som melder seg på til 
prøvespilling, vil få nærmere informasjon om eksakt tid og sted senere. 
Tore Bråthen har prøvespillingen for påmeldte fra Aust- og Vest-Agder. 
André Kassen har prøvespillingen for påmeldte fra Telemark og Vestfold. 
  

Påmelding: Snarest og senest tirsdag 03. september. Du kan melde deg på ved å fylle ut 
påmeldingsskjemaet som du finner på Sørnorsk jazzsenters hjemmeside 
https://sornorsk.jazzinorge.no/ Klikk på SØRNORSK UNGDOMSSTORBAND nede på forsiden og 
videre på linken INFO OG NOTER TIL PRØVESPILL nederst på den siden. Der finner du også 
informasjon om hvordan prøvespillet er lagt opp. Du kan også melde deg på til prøvespill ved å sende 
en e-post til post@sornorskjazzsenter.no. 
  
Besetning i bandet: 
5 saksofoner (1 baryton, 2 tenor og 2 alt) 
4 tromboner inkludert en basstrombone 
4 trompeter 
Komp: Piano/keyboard, bass, gitar, trommer 
Vokal 
 
Mange forbinder storband med god, gammel swingjazz, - men det er så utrolig mye mer. I storband 
spiller man nesten alt mulig; funk, swing, rock, latin, soul, moderne jazz, film-musikk og mye mer. Som 
medlem i SNUS kan vi garantere at du vil oppleve mye moro sammen med nye venner fra alle 
fylkene. Du vil også få oppleve å spille med nasjonale størrelser innen jazz og opptre på festivaler 
med mer.  
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Unge musikkelever/studenter (primært i alderen fra ca. 16 til 20 år) som ønsker å få ”trening” og 
skolering i storband og improvisasjonsspill oppfordres til å søke opptak i bandet.  
De som tas opp etter prøvespill må forplikte seg på å prioritere planlagte SNUS-samlinger for 
gjeldende skoleår. Det betyr at medlemmene bl.a. må sende begrunnet permisjonssøknad dersom 
man av en eller annen grunn ikke kan delta på hele eller deler av en samling. Det er 4 til 5 samlinger 
per skoleår, og de varer vanligvis fra fredag ettermiddag kl. 18.00 til søndag kveld. 
 
Datoer for planlagte samlinger så langt skoleåret 2019 – 2020: 
Høst 2019: 
- Fredag 20. til søndag 22. september 
- Fredag 01. til søndag 03. november 
 
Vår 2020: 
- Fredag 27. til søndag 29. mars 
- Fredag 08. til søndag 10. mai 
 

 
Har du noen spørsmål til dette, så kan du kontakte Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, 
på tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86, eller på e-post; post@sornorskjazzsenter.no    
 
 
Med hilsen 
Jørn Harald Størkson, 
Daglig leder i Sørnorsk jazzsenter  
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