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JENSEN & BUGGE mødtes allerede som børn, da de boede i 3 kms afstand
fra hinanden - nær Vejle, og bl.a. gik til folkedans sammen. Selv om de stod
på bussen ved samme stoppested igennem det meste af skoletiden, varede
det længe inden de opdagede, at de delte interessen for at spille folkemusik.
Faktisk kom de først rigtigt til at få glæde af hinandens bekendtskab, da de i
år 2001 kom til at studere sammen på folkemusiklinjen på Det fynske
Musikkonservatorium i Odense. De har begge stor erfaring i at spille til
folkedans, både sammen og hver for sig, og har haft meget stor fornøjelse og
udbytte af at være i praktik i hhv. Jæ Sweevers og Lang Linken.
Deres repertoire, som hovedsageligt er fra det jydske, har de lært af bl.a.
Lilian Vammen, Peter Uhrbrand, Carl Erik Lundgaard, Hardy Thomsen og
Klaus Pindstrup. Samtidig har de på konservatoriet desuden ladet sig
inspirere, bl.a. til arbejdet i denne duo, af lærere som Anders Christensen,
Kenneth Krak og Tove de Fries, der alle underviser i faget
"Dans og spil til dans".
Duoen har optrådt i mange og vidt forskellige sammenhænge. Eksempelvis
med kortere indslag ved receptioner, med instrumental ledsagelse til et par
sange ved fødselsdagsfester, til helaftensbal i forsamlingshuse o. lig., samt
sammen med tre studiekammerater, som orkestret "Sans" (tidligere "Young
Danish Blood"), under fodbold-VM i Sydkorea 2002 (sidstnævnte var
arrangeret via et samarbejde mellem Kultursekretariatat i København og Den
Danske Ambassade i Seoul). Udover fodboldlandsholdet skulle hvert land
medbringe et kulturelt indslag, i form af f.eks. en danse- eller musikgruppe.
Således spillede de 16 koncerter med dansk folkemusik under slutrundens
første to uger. Dels udenfor stadion inden Danmarks landskampe og dels
andre steder, så som i Incheon internationale lufthavn, i to dage med fire
koncerter af en times varighed om dagen og på Hyatt Hotel til en reception,
hvor bl.a. H.K.H. Prins Joachim var tilstede).
JENSEN & BUGGE vil også i fremtiden være positive og nysgerrige overfor
spillejobs af enhver slags, så tøv ikke med at tage kontakt!
Flere oplysninger findes på www.jensen-bugge.dk

