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Året er 1965. En lille rødhåret pige går rundt i præriebyen Windom i Minnesota. Ingen 

aner, at hun en dag skal blive den verdensberømte komponist, dirigent og bigband 

leder Marie Schneider, som med sit 17 mand store band turnerere rundt i hele verden. 

-Det hele begyndte med pianisten, mrs. Evelyn Butler. Jeg var fire-fem år, da kvinden 

flyttede fra Chicago til vores lille by. Hendes mand og søn  var døde af kræft med få 

måneders mellemrum. Det var meget tragisk, og mine forældre inviterede hende hjem 

til middag. Efter maden satte hun sig til vores gamle klaver, og hendes musik ændrede 

mit liv...Jeg kunne se alt i tonerne, hendes sjæl var i rummet. Mine omgivelser skiftede 

fra sort/hvid til farver. Jeg blev klar over, jeg havde et særligt talent for lyde. 

-Mor, det der vil jeg have. Jeg vil være ligesom hende. Mrs. Butler var rødhåret ligesom 

mig. 

Hvad der var sket, hvis jeg ikke havde mødt Mrs-Butler? Så var jeg nok blevet ornitolog, 

siger den nu 56-årige kunstner. 

-Jeg var ikke bevidst om jazz fra starten, men Evelyn Butler, som blev min lærer 

gennem 13 år, fik mig til at spille alle de klassiske populære amerikanske ting. 

Efterhånden blev jeg interesseret i andet end at spille. Vi begyndte at analysere 

musikken , og jeg startede med at komponere selv. Først var det små, enkle sange, jeg 

gav mine venner som gave. 

 Maria Schneider studerede musikteori og komposition på University of Minnesotaog 

tog eksamen i 1983. To år efter erhvervede hun en masterdegree i musik  fra Eastman 

School of Music og studerede et år på University of Miami. Da hun var færdig, ansatte 

Gil Evans hende som sin assistent, og hun studerede videre fra 1986 til 1991 hos Bob 

Brookmeyer. 



I 1992 startede hun Maria Schneiders Jazz Orkester, som har spillet ved mange 

festivaler og koncertsale og optrådt med over 80 grupper i 30 lande.  

I 2013 blev hun æresdoktor ved Universitetet i Minnesota. 

Maria Schneiders Concert in the Garden fra 2004 blev det første prsivindende album, 

produceret af ArtistShare, en platform  bygget 

på fans. 

 

Concert in  the Garden (2004): 

You Tube Video fra koncert i Wien 2008 

Choro danc'cado (track 2) 

Rich Perry (tenor) og Frank Kimbrough (piano)(9.46 min). 

Evanescense (1994): 

(Video fra koncert  Wien 2008) 

   22.21 minutter 

Solister: Rich Perry (tenorsax og fløjte)og Tim Hegan (trompet og flygelhorn) 

 

Coming about : 

Maria Schneider Jazz Orkestra 

Bombshelter beast:  9.43 MIN. 

solister: Scott Robinson (baryton sax) Ben Monder (guitar) 

Indspillet 1996 

 

Allegresse: 



Handgliding   13,13 min.  

You Tube video fra Wien 

Greg Gisbert (flygelhorn) og Rick Margitza (tenorsax) 

Indspillet år 2000 

 

Live at the jazz Standard: (indspillet år 2000): 

Lately (8.44 min.) 

Frank Kimbrough (piano),Rock Ciccarone (trombone) 

Bird count   ( 9.50 min.) 

solister Frank Kimbrough (piano),Ingrid Jensen (trompet)  

Larry Farrel (trombone) Charles Pillow (altsax), Scott Robinson (bassax) 

 

Sky blue: 

You Tube video fra jazzfestivalen i Vitoria-gasteiz 2008 i Baskerlandet (Efter 1 t og 49 minutter) 

Sky Blue:       8.06 min. 

Solist: Steve Wilson (sopransax) 

Indspillet 2007 

 

Winter Morning Walks: 

Walking by flashlight       3.51 min. 

Australian Chamber orcestra 

Sangerinde: Dawn Upshaw 

Indspillet 2012 

 



The Thomson Fields: 

Walking by flashlight         5.01 min. 

Solister: Scott Robinson (altklarinet) 

 

Arbiters of evolution        13.59 min 

Solister: Danny Mccaslin (tenor) Scott Robinson (baryon) 

Indspillet 2014 

 

 

 


