
 
 
PAUL HARRISON BAND & MIRIAM – Kirkekoncert i absolut særklasse.  
Top professionel underholdning med engelske Paul Harrison og afrikanske 
Miriam Mandipira. Jazzen slippes løs i kirkerummet og får i den grad publikum 
og hvælvinger til at rulle med. Der bydes på meget varieret repertoire af 
traditionelle jazz klassikere, swing og gospel-spirituals etc.  
Intens performance med Paul Harrisons velkendte dynamiske band, stærkt 
krydret med den afrikanske stjerne Miriam fra Zimbabwe, hvis formidable vokal 
har henrykket hele Skandinavien. Helt uden sammenligning den største 
sangerinde inden for sit felt i nyere tid.  
Miriam har med stor succes optrådt med Paul Harrison Band i flere år, og ved 
kirkekoncerter kryber hun helt ind under huden på publikum. Hun folder sit 
smukke vindende væsen ud og hendes nærværende personlige fortolkninger og 
enestående vokal, understreger hvorfor hun i hjemlandet kaldes The Queen of 
Jazz, Blues & Gospel. 
Harrison disker op med et meget efterspurgt internationalt band, med 
fremragende folk på alle poster, inklusiv flere vokaler. Med musikalske perler i 
det tætte samspil og solopræstationer, og et stærkt engageret, humoristisk og 
yderst professionelt team. Her med Miriam Mandipiras unikke stemme til at 
levere ”the full power” af det succesfulde Paul Harrison Band.   
 
*Kirke, Menighedshus og andre Jazz-Blues-Gospel Events. 
*Med 7 medvirkende – lejlighedsvis mindre ensembler. 
*Også som Julekoncert i Nov/Dec, med Juleklassikere og Hymns. 
 
Udover Kirkekoncerter mestrer Paul Harrison et bredt udvalg af musikalske 
udspil til officielle koncerter, festivaler, jazzklubber, rytmiske spillesteder, 
kulturhuse, firmafester, skoler, hoteller, byfester, alle former for private 
arrangementer etc.  
Professionel, populær og præsentabel i enhver sammenhæng, og garanti for fuld 
valuta til både øret og øjet.  
 
*Paul Harrison Band - 6 medvirkende - lejlighedsvis mindre/udvidet ensembler. 
*Med sangerinde - Miriam Mandipira/ZB eller Camilla Ernen-Lyngholm/DK. 
*Specialiseret i danske og internationale gæstesolister. 
*Ren lytte-koncert eller danseorkester til Jazz Band Ball. 
*Nostalgisk Jazz & Swing Event med Swingdansere og evt. danseundervisning. 
*Atmosfærisk og eksklusiv receptionsmusik med mindre ensemble. 
*Julekoncert/underholdning med sangerinde. 
*Gospel-Jazz-Blues koncert med Miriam Mandipira. 
*Temafest - Jazz Event i original HOT retro-style.  


