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Igennem 20 år har East Coast jazzband underholdt et begejstret publikum på jazzfestivaler, i jazzklubber, til private fester og til kirkekoncerter overalt i landet.
Niels Barfod og Paul Engberg startede EAST COAST JAZZBAND i 1991 og orkesteret har
siden, med skiftende besætninger, holdt fast i et højt musikalsk niveau.
Senest - med Ena Egelund i front - er det lykkedes endnu engang, at præsentere en markant musikalsk profil, som med sin store musikalitet og udstråling tilføjer bandet nye dimensioner.
Inspirationen kommer fra Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie…
Tilføjet lidt af 30’ernes New Orleans jazz, en del swing og lidt af 40 & 50’ernes Chicago
Blues.
I dag spiller East Coast Jazzband stadig et bredt repertoire bestående af jazz, swing og
blues i nye, flotte arrangementer. Orkesteret går heller ikke af vejen for lidt latinamerikanske rytmer, ligesom danske salmer og fortolkninger af klassisk musik indgår i repertoiret
når der spilles kirkekoncerter.
Alt sammen spillet med ægte entusiasme og en musikalsk ildhu, der kan vække ethvert
publikum.
East Coast Jazzband har udgivet 3 CD´er: ”It Might As Well Be Spring”, ”Swingin´ the
Blues” og senest I 2009 “Our Love Is Here To Stay”.
“Men vil man lytte til virkelig helstøbt swingmusikalsk kvalitetsjazz, skal man måske lige
tage en tur omkring Århus og lægge øre til East Coast Jazzband”......“Skrev Jazzspecial da ”It Might As Well Be Spring” udkom.
Efter støttekoncerten for Århus Jazzklub i Musikhuset i Århus i november 2005 skrev Jyllandsposten:
”East Coast Jazzband er et af de bedste traditionelle jazzorkestre i byen, og det levede op
til sit ry.”
I dag består East Coast Jazzband af:
Ena Egelund, vokal
Niels Barfod, alt-, tenor-, bas-, sopransaxofon samt fløjte.
Storm Kleist, basun, trompet, vokal
Esben Svitzer Yates, piano, vokal.
Paul Engberg Pedersen, trommer
Poul Nyholm, kontrabas
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