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FOKUS 2018
  

Kammermusik i verdensklasse

Gratis oplevelser til særlige lejligheder

¨ Jubilæum

¨ Åben Klang

¨ Klang i Alice

Opera og late-night-kuriosa

Musik for børn og unge

¨ Klang i KU.BE

FESTIVALPROGRAM
Torsdag 30. – fredag 31. maj

T0RSDAG DEN 30. MAJ
  

13:00

Fuzzys KATALOG på Diamanten
Den Sorte Diamant 
> side 23

19:30

Musiksnak 
Koncertkirken 
> side 24

20:00

De mørkeblå Lillakvinder i Villakvar
tererne 
Koncertkirken
> side 25

FREDAG DEN 31. MAJ
  

13:00

Fuzzys KATALOG på Diamanten
Den Sorte Diamant 
> side 23

20:00

De mørkeblå Lillakvinder i Villakvar
tererne 
Koncertkirken
> side 25
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LØRDAG DEN 1. JUNI
  

10:00

Sommervækster
KU.BE
> side 27

11:00

GenKlange
KU.BE
> side 28

11:00

Krumbuktus og Hvidovre Musikskole
KU.BE
> side 29  

13:00

Grafisk musikkoncert
KU.BE
> side 30

13:00

Fuzzys KATALOG på Diamanten
Den Sorte Diamant 
> side 23

14:00

Sommervækster
KU.BE
> side 27

14:00

Koncert med elever fra MGK – Køge 
KU.BE
> side 31

15:00

Børnekor fra Frederiksberg og  
Frederikstad
KU.BE
> side 32

FESTIVALPROGRAM
Lørdag 1. – søndag 2. juni

16:00

Unge solister
KU.BE
> side 33

17:30

Musiksnak
KU.BE
> side 34

20:00

De mørkeblå Lillakvinder i Villakvar
tererne 
Koncertkirken
> side 25

SØNDAG DEN 2. JUNI
 

10:00

Sommervækster
KU.BE
> side 27

10:00 + 11.00 + 12.00

Puslerier
KU.BE
> side 35

11:00

Åben prøve:  
Konservatoriets Confucius Institut
KU.BE
> side 36

Søndag d. 2. juni fortsættes på næste side >
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SØNDAG DEN 2. JUNI
 
Fortsat

12:00

De mørkeblå Lillakvinder i Villakvarte
rerne 
Koncertkirken
> side 25

13:00

Instrumentbyggerkvartetten
KU.BE
> side 37

14:00

Det Danske Suzuki Institut
KU.BE
> side 38

17:00

Maskine + Mani.Matta Film 
Cinemateket
> side 39

MANDAG DEN 3. JUNI
 

13:00

Fuzzys KATALOG på Diamanten
Den Sorte Diamant 
> side 23

19:30

Musiksnak
Koncertkirken
> side 40

20:00

Nordic Fractals 
Koncertkirken
> side 40

21:30

Serie Rose
Literaturhaus
> side 43

FESTIVALPROGRAM
Søndag 2. – tirsdag 4. juni

TIRSDAG DEN 4. JUNI
 

13:00

Fuzzys KATALOG på Diamanten
Den Sorte Diamant 
> side 23

14:00

Kunst til søs
Søren Kierkegaards Plads
> side 45

17:00 + 18:30

James Black's POSY
Søren Kierkegaards Plads
> side 46

17:30 + 19:00

Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Søren Kierkegaards Plads
> side 47

20:00

Athelas Sinfonietta & Esbjerg Ensemble
Søren Kierkegaards Plads
> side 48
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ONSDAG DEN 5. JUNI
 

13:00

Fuzzys KATALOG på Diamanten
Den Sorte Diamant 
> side 23

19:30

Ensemble Experimental og to ungdomskor
Frederiksberg Kirke
> side 52

20:30

Musiksnak
Frederiksberg Kirke
> side 54

21:00

Krumbuktus
Frederiksberg Menighedshus
> side 55

22:00

WhiskySound
Frederiksberg Menighedshus
> side 56

FESTIVALPROGRAM
Onsdag 5. – fredag 7. juni

TORSDAG DEN 6. JUNI
 

13:00

Fuzzys KATALOG på Diamanten
Den Sorte Diamant 
> side 23

20:00

Ensemble Mosaik
Koncertkirken
> side 58

21:30

A lecture on supersonic hyperstring 
theory
Literaturhaus
> side 60

FREDAG DEN 7. JUNI
 

13:00

Fuzzys KATALOG på Diamanten
Den Sorte Diamant 
> side 23

20:00

Rolf Hind
Koncertkirken
> side 62

21:30

Musiksnak
Koncertkirken
> side 54

22:00

Neko3
Koncertkirken
> side 65
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LØRDAG DEN 8. JUNI
 

13:00

Fuzzys KATALOG på Diamanten
Den Sorte Diamant 
> side 23

16:00

Alexandra Hallén
Union (Verdenskulturcentret)
> side 67

17:00

Athelas Sinfonietta
Alice
> side 68

18:00

Sofia Kayaya
Union (Verdenskulturcentret)
> side 70

18:30

Amazonekvartetten
Alice
> side 72

19:00

Fællesspisning og Musiksnak
Union (Verdenskulturcentret)
> side 74

20:00

My voice, your voice, our voice
Alice
> side 75

FESTIVALPROGRAM
Lørdag 8. – mandag 10. juni

SØNDAG DEN 9. JUNI
 

17:00

Marta Sniady
Koncertkirken
> side 76

18:00

Fællesspisning og Musiksnak
Koncertkirken
> side 77

19:30

Poul Ruders
Koncertkirken
> side 78

21:30

Archives of emotions and experience 
del 1/2
Literaturhaus
> side 80

MANDAG DEN 10. JUNI
 

13:00

Fuzzys KATALOG på Diamanten
Den Sorte Diamant 
> side 23

18:00

Njyd & Aksiom
Koncertkirken
> side 82

18:45

Pelle Prisen
Koncertkirken
> side 83

Mandag d. 10. juni fortsættes på næste side >
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MANDAG DEN 10. JUNI
 
Fortsat

20:00

Ekkozone
Koncertkirken
> side 84

21:30

Archives of emotions and experience 
del 2/2
Literaturhaus
> side 86

FESTIVALPROGRAM
Mandag 10. juni

VELKOMMEN

Velkommen
Klang-Festivalen er Danmarks største internationale festival for samtids-
musik. Klang finder sted 30. maj til 10. juni i bl.a. Den Sorte Diamant, Kon-
certkirken, spillestedet Alice, KU.BE og flere andre steder i hovedstaden.

I 2009 fandt den første Klang-festival sted, dengang under navnet Athe-
las New Music Festival. Den første festival var en fødselsdagsfejring af en 
af Danmarks største nulevende komponister, Poul Ruders, der blev 60 år. 
Fra en skarpt profileret nichefestival har Klang siden udviklet sig til en af 
Europas store internationale festivaler for samtidsmusik. I år fejrer Klang 
10-års jubilæum med endnu et sprudlende koncertprogram!

Der er nyskrevet opera, intime late-night-koncerter foruden et væld af 
kompromisløs kammermusik i verdensklasse.

Minifestivalen Klang i KU.BE præsenterer igen masser af musik og mu-
sikteater for og med børn i alle aldre.

Og så fejrer vi naturligvis vores jubilæum med et sundt udvalg af de ting 
man bør fejre i denne verden: store kunstneriske oplevelser for alle, musik 
og fællesskab. Bl.a. med en stribe gratis oplevelser til særlige lejligheder.

Poul Ruders, der i år fylder 70 år, er naturligvis også tilbage på Klang-
Festival.

Velkommen til Klang-Festival 2019

  

Christian Winther Christensen 
Regin Petersen 
Festivalledelse
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Fokus
Opera og latenight kuriosa

Operaen De mørkeblå Lillakvinder i Villakvartererne har urpremiere på 
Klang 30. maj. Utryghed, mystik, hverdagskedsomhed, vold, barnegråd og 
sex spiller alt sammen en rolle i denne absurde opera af Jexper Holmen.

Det intime spillested Literaturhaus lægger rammerne om en række senaf-
tenskoncerter: små koncerter der på forskellig vis filosoferer over fremtiden!

Kammermusik i verdensklasse

Den eksperimenterende kammermusik har altid udgjort rygraden i Klangs 
program. Det er her du kan opleve den allernyeste og mest kompromisløse 
samtidsmusik fra Danmark og resten af verden.

I 2019 gæster over 30 danske og internationale ensembler og solister fe-
stivalen. På programmet er navne som Mosaik Ensemble (D), Aksiom(NO), 
Rolf Hind (GB), Scenatet (DK) og mange flere. Kammermusik i verdensklas-
se finder sted i Koncertkirken på Nørrebro.

FOKUS

Gratis oplevelser til særlige lejligheder

Klang-Festival fejrer 10-års jubilæum. 4. juni kan alle få lejlighed til at fejre 
begivenheden når bl.a. Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller ny 
marchmusik på Søren Kierkegaards Plads.

Åben Klang 5. juni er små koncerter i Frederiksberg Kirke og Sognehus. 
– samtidsmusik i mundrette bidder. Arrangementet er gratis … dog skal 
der betales for whiskyen!

8. juni indtager Klang spillestedet Alice og Union. Kulturer mødes og 
blandes i hyggelige omgivelser. Oplev samtidsmusik i solen og spis med 
når Klang og Send Flere Krydderier inviterer til fællesspisning.

Musik for børn og unge

Alle har ret til store musikoplevelser! Med dette i baghovedet har vi skabt 
minifestivalen Klang i KU.BE der finder sted i KU.BE på Frederiksberg. Op-
lev bl.a. musikteaterforestillingen Sommervækster for 6-10-årige mens du 
sender lillesøster til premiere på Figura Ensemblets nye børneforestilling 
Puslerier for 2-4-årige. Du kan også opleve en lang række musikskoleelever 
og andre unge prøve kræfter med samtidens musik – som udøvere, kompo-
nister og instrumentbyggere!
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Billetter
Billetter kan købes via billetlink direkte på koncerternes programsider  på 
www.Klang.dk samt på koncertstedet fra 1 time før koncertstart.

Har du spørgsmål til billetkøb er du velkommen til at kontakte char-
lotte@Klang.dk.

 

Partoutkort

495 kr. / studerende 375 kr.
Partoutkortet giver adgang til alle festi-
valens aktiviteter undtagen børnefore-
stillingen GenKlange og børneforestillin-
gen Sommervækster.

Dagsbillet

120 kr. / studerende 80 kr.
Dagsbillet giver adgang til 1 dags kon-
certer. Gælder dog ikke til Klang i Cine-
mateket og De mørkeblå Lillakvinder i 
Villakvartererne.

Enkeltbillet

Til De mørkeblå Lillakvinder i Villakvartererne
150 kr. / studerende 75 kr.

Klang i KU.BE 

0-50 kr.
De fleste koncerter under Klang i KU.BE 
d. 1.-2. juni er gratis.

Klang i Cinemateket

65 kr. / medlem af Cinemateket 35 kr.

Late Night Literaturhaus

50 kr. / studerende 30 kr.
OBS: Dagsbillet købt samme dag gælder 
også til Late Night arrangementer i Lite-
raturhaus.

BILLETTER SPILLESTEDER

Spillesteder
 

Alice

Nørre Allé 7, 2200 København

Cinemateket

Gothersgade 55, 1123 København C

Den Sorte Diamant

Søren Kierkegaards Plads 1, 1219 København K

Frederiksberg Kirke

Frederiksberg Allé 71, 1820 Frederiksberg

Frederiksberg Menighedshus

Pile Allé 3, 2000 Frederiksberg

Koncertkirken

Blågårds Plads 6A, 2200 København N

KU.BE

Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg

Literaturhaus

Møllegade 7, 2200 København N

Union (Verdenskulturcentret)

Nørre Allé 7, 2200 København
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Edition·S
music¬sound¬art

www.edition-s.dk

Publishing works by 
 

Gunnar Berg 
James Black
Rune Glerup 
Jexper Holmen
Mette Nielsen 
Niels Rønsholdt 
Martin Stauning 
Li-Ying Wu

... and more than 200 
other composers 



Den Sorte Diamant
Torsdag 30. maj - mandag d. 10. juni 
Alle dage kl. 13:00
– Søndage lukket

Satser fra værket KATALOG spiller mandag-lørdag i perioden 30. maj til 10. 
juni. Værket varer tre minutter.

Klang-festivalen fylder ti år og Fuzzy er netop fyldt firs – det fejres med 
daglige tre-minutters koncerter i Den Sorte Diamant under Klang Festivalen 
2019. Musikken er et genhør med KATALOG skrevet til Diamanten af Fuzzy 
i 2002.

Det elektroniske musikværk KATALOG af komponisten FUZZY er en 
kunstnerisk klingende udsmykning til Den Sorte Diamant, bestilt af Det Kgl. 
Bibliotek i 2002 . Som et lydligt ornament lød der hver dag fra 2002-2012 i 
knap tre minutter ét af i alt 52 kompositioner i det velkendte atrium med de 
bølgende balkoner. Til inspiration, forundring og ind imellem forargelse for 
de besøgende, der befandt sig på bibliotekets læsesale, café eller atrium kl. 13.

Værket har en del for hver af årets 52 uger, og hver del henter inspiration 
fra et af bibliotekets klenodier: Et manuskript, et fotografi, en bog, et hånd-
skrift eller en node. Kompositionen fungerer således på flere måder: Det mar-
kerer tidens gang, det erindrer om musikkens tilstedeværelse i biblioteket, og 
det formidler et lille udsnit af samlingerne.

Værkerne afspilledes via et permanent computerstyret 12-kanals "højtta-
lerorkester", hvor hver enkelt højttaler kan programmeres med hver sin "or-
kesterstemme". Der er installeret fire højttalere i lofterne på hver af de tre 
balkonetager.

 
Fuzzy
KATALOG

Satser fra værket KATALOG spiller mandag-
lørdag i perioden 30. maj til 10. juni. 
Værket varer tre minutter.

 
“Musik i Skåret” og kompositionen “KATALOG” er gjort muligt gennem midler fra År 
2000-Fonden under Forskningsministeriet og tipsmidlerne.

I Diamantinformationen kan Tore Leifers portræt bog om FUZZY købes, pris kr. 300.

ELEKTRONISKE LYDORNAMENTER 
VENDER TILBAGE TIL DET KGL. BIBLIOTEK
FUZZYS KATALOG PÅ DIAMANTEN
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Koncertkirken
Torsdag 30. maj, kl. 19:30

 

Musiksnak 
Mød dagens kunstner
Mød kunstnerne på tæt hold når Klangs 
erfarne kulturformidlere møder dagens 
kunstner.

“Adele bor med Leon; men der er noget galt. Adele skaber en del katastrofer om-
kring sig. Skønt hun er både sød og livlig laver hun underligt flegmatisk ube-
hagelige ting som at slå små dyr ihjel, skolde sin søster mm.” Sådan begynder 
librettisten Jesper Lützhøft en kort synopsis af operaen. Utryghed, mystik, 
hverdagskedsomhed, vold, barnegråd og sex spiller alt sammen en rolle i De 
mørkeblå Lillakvinder i Villakvartererne. I tillæg dertil fortæller komponisten 
Jexper Holmen: “Ligesom i tidligere værker, jeg har skrevet, er operaens par-
titur enhedspræget og ekstremt. Det er strengt homofont fra ende til anden, og 
orkestret spiller næsten kun kromatiske clusters.” Ved at lade sangerne vokse 
ind i orkestret, formår Holmen at tegne karaktererne, som det de reelt er: Fi-
gurer i en opera og ikke mennesker af kød og blod.

Kort fortalt er hovedpersonerne Adele, hendes søster Beatrice, og Adeles 
mand, Leon. Adele er ikke et afslappet og trygt menneske. Som en utilregnelig 
følelsesvulkan opstår der katastrofer omkring hende, alt imens de tre hoved-
personers forhold roligt trækkes ud over afgrunden.

 
Jexper Holmen og Jesper Lützhøft 
De mørkeblå Lillakvinder i Villakvartererne – 
urpremiere

 
Operaen opføres fire gange:  
Tor. d. 30. maj kl. 20.00, Fre. d. 31. maj, kl. 20:00,  
Lør. d. 1. juni, kl. 20:00, Søn. d. 2. juni, kl. 12:00

Den spiller i ca. 90 minutter uden pause

 
Iscenesættelse: Freja Friberg Lyme
Dirigent: Eirik Haukaas Ødegård

Medvirkende:
Adele: Nana Bugge Rasmussen
Leon: Jakob Bloch Jespersen
Beatrice: Johanne Højlund
Erika: Idil Alpsoy
Enrique: David Kragh Danving
Sanger i radioen: Steffen Bruun
Syerske: Julie Krøjer Hansen
Projektor: Rika Yasui Hamman

 
“De mørkeblå Lillakvinder i Villakvar-
tererne” er støttet af Statens Kunstfond, 
Knud Højgårds Fond, Beckett Fonden, 
KODA-Dramatik og Musikforlæggerne

NY OPERA AF JEXPER HOLMENDE MØRKEBLÅ LILLAKVINDER
I VILLAKVARTERERNE

Koncertkirken
Torsdag 30. maj, kl. 20:00
Fredag 31. maj, kl. 20:00
Lørdag 1. juni, kl. 20:00
Søndag 2. juni, kl. 12:00
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Klang i KU.BE
Alle har ret til store musikoplevelser! Ved mini-festivalen Klang i KU.BE sørger vi for, at de 
mindste, de små og de knap så små er sikret en eller flere store musikoplevelser. I løbet 
af Klang i KU.BE er der musikalske oplevelser for børn fra 2 år og op til de næsten-voksne 
og faktisk også dem, der lige har sneget sig over voksengrænsen. Det bedste er, at en hel 
del af musikken ved Klang i KU.BE er komponeret af meget unge mennesker. Det er ikke 
kun musik FOR yngre mennesker, men også AF yngre mennesker. Velkommen til børne-
koncerter, musikskole-elever, musikformidling, kinesiske instrumenter og meget mere.

KU.BE
Lørdag 1. juni, kl. 10:00 + kl. 14:00

Søndag 2. juni, kl. 10:00

I et univers af eksperimenterende stemmebrug, et hav af kabler, 7 mikrofoner, en anime-
ret  og medspillende scenografi og koreograferet live elektronik fortælles historien om 
Sofie og hendes bedstemor på en lille ø midt ude i den finske skærgård. Den ene står ved 
livets indgang, den anden er på vej ud. Mor er død, far arbejder. Imellem dem er et hul, 
som de gør sig umage for at udfylde med kærlig omsorg, skænderier, opdagelsesrejser, 
hemmeligheder og lange samtaler om alt lige fra Gud og fanden til myrerne i græsset. 
Sommeren er lang, og naturen opleves med sine mange nuancer i lige forlængelse af pi-
gens eget sjæleliv på godt og ondt.

 
TeaterBlik
Sommervækster

 
Klang i KU.BE er støttet af  
Frederiksberg Fonden, Nordea Fonden,  
Frederiksberg Kommune, Hvidovre kommune, 
DJBFA og Kodas Kulturelle Midler

Lørdag 1. juni

Kl. 10:00 Sommervækster

Kl. 11:00 GenKlange

Kl. 11:00 Krumbuktus og Hvidovre Musik-
skole

Kl. 13:00 Grafisk musik koncert

Kl. 14:00 Sommervækster

Kl. 14:00 Koncert med elever fra MGK – 
Køge 

Kl. 15:00 Børnekor fra Frederiksberg og  
Frederikstad

Kl. 16:00 Unge solister

Kl. 17:30 Musiksnak

Søndag 2. juni

Kl. 10:00 Sommervækster

Kl. 10:00 + 11.00 + 12.00 Puslerier

Kl. 11:00 Åben prøve:  
Konservatoriets Confucius Institut

Kl. 13:00 Instrumentbyggerkvartetten

Kl. 14:00 Det Danske Suzuki Institut

 
Idé og medvirken: Gertrud Exner
Komponist og live-elektronik: Hans Peter Stubbe Teglbjærg
Instruktion: Catherine Sombsthay
Kostume: Trine Walther
Lysdesign: Súni Joensen
Scenemester: Lizette Argir

ET LYDBILLEDE MED STEMMEN I CENTRUM
SOMMERVÆKSTER

 
Forestillingen er for 6-10 år og spiller ca. 40 min

26 27



 
Premiere på ny musik af Thomas Goosemann 
og meget andet.

KU.BE
Lørdag 1. juni, kl. 11:00

EN MUSIKALSK REJSE FOR BØRN (3-8 ÅR) OG BAMSER

GENKLANGE
Hvad siger I til at komme på en rejse ud 
i verden – en verden, der vil tryllebinde 
og overraske dig? Julie og Tomas vil tage 
jer med til spændende, eksotiske steder 
og spille og synge om forunderlige men-
nesker og dyr. Vil I med ud og sejle på 
kanalerne i Venedig, plukke citroner di-
rekte fra træerne og flyve afsted derhen 
hvor nisserne findes? Så kom og hør 
musik fra alle tider – fra sange kompo-
neret for mange, mange år siden til helt 
nykomponerede børnesange af Thomas 
Goosemann til digte af Tom Kristensen.

 
Koncerten præsenteres i samarbejde med GenKlange

UNGE KOMPONISTERKRUMBUKTUS OG HVIDOVRE MUSIKSKOLE

KU.BE
Lørdag 1. juni, kl. 11:00

Leder af kompositionsholdet på Hvidovre Musikskole er Kuno Kjærbye. Her 
fortæller han om baggrunden for koncerten: “Hvidovre Musikskoles kompo-
sitionshold deltog i Klang-Festival 2018, hvor Ensemble Krumbuktus ligeledes 
uropførte en række kompositioner af kompositionsholdet. Det var en meget 
inspirerende oplevelse for eleverne og de er meget glade for skulle deltage på 
Klang-Festival 2019 og igen at få muligheden for at arbejde sammen med Krum-
buktus og få deres musik opført af ensemblet”.
 
Hvidovre Musikskoles kompositionshold er i alderen 13 - 23 år, og ved koncer-
ten med Krumbuktus er der fem uropførelser af eleverne:
Sebastian Bergmann, Lucia Nguyen, Helena Nguyen, Mads Bremerskov 
Boe og Lasse Pohlman. 
Alle fem kompositioner er for sopran, blokfløjte, cello, slagtøj og klaver. 
Værkerne er komponeret til helt nye digte og nye tolkninger af Steen St. Blicher 
og Kaj Munk.   
 
Koncerten er gratis
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Musik skrevet og opført af elever fra Hvidovre Musikskole.

KU.BE
Lørdag 1. juni, kl. 13:00

INDDRAGENDE KONCERT MED ELEVER FRA HVIDOVRE MUSIKSKOLE

GRAFISK MUSIKKONCERT

Improvisation, inspiration fra musik til grafik og fra det grafiske tilbage musik-
ken. I denne koncert bliver publikum inddraget og får lov at tegne grafiske parti-
turer mens musikken spiller. Derefter spiller musikerne efter de tegninger, der 
er blevet lavet.

Publikum skal også være med til at tegne et kollektivt partitur, som selvføl-
gelig også spilles.

 
Koncerten er gratis

AKKORDION OG SANGKONCERT MED ELEVER FRA MGK – KØGE

KU.BE
Lørdag 1. juni, kl. 14:00

Freja Sibbern og Therese Nielsen, begge elever 
fra MGK – Køge, spiller soloværker og duetter. 
Programmet indeholder et bredt repertoire med 
værker skrevet inden for de sidste halvtreds år.
 
Louis Aguirre
E'tudes Post-Modernes (– Yellow and gold, – 
The Bill) for solo accordion (2012)

L. C. Daquin
La Joyeuse

Niels Viggo Benzon
In the Zoo for accordion (1964)

Ø. Sommerfeldt
 Trekløver (- Alt er så nær mig, – Erte-
blomst) for sopran og accordion, op. 72 
(1985)*

Hanne Ørvad 
Kærlighed for sopran og accordion (2009)

Erik Satie
3 Sange

Kurt Weill 
Youkali (1946) - arr. for sang og accordion

Trad. 
Bulgarske sange

Astor Piazolla 
La muerte del ángel (1970)
Balada para un loco - Tango (1969)

* Tekster af Inger Hagerup fra “Det tatove-
rede Hjerte”
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Ny musik for børn og unge af bl.a. Knut Nystedt, Claus Vester-
gaard Jensen og Trond Gilberg, samt folkelige sange fra både 
Norge og Danmark

Glemmen Kirkes Barnekor og Ungdomskantori, Frederikstad, un-
der ledelse af Randi Clausen Aarflot. Frederiksberg Sogns Pigekor 
og Juniorkor under ledelse af Sigrid Damsager

KU.BE
Lørdag 1. juni, kl. 15:00

NORDISKE KOR SYNGER NYT FOR BØRN OG UNGE
BØRNEKOR FRA FREDERIKSBERG
OG FREDRIKSTAD(N)

Kor fra Danmark og Norge synger sange om Gud og engle, om sø-
røvere og børn som ikke vil sove, når vi slår dørene op til denne 
koncert med børne- og ungdomskor fra både Fredrikstad, Norge 
og Frederiksberg, Danmark. Korene synger både sammen og hver 
for sig. 

Korene synger musik, skrevet af komponister, der alle er født 
inden for de seneste hundrede år, bl.a. Knut Nystedt, Claus Ve-
stergaard Jensen og Trond Gilberg, samt folkelige sange fra både 
Norge og Danmark. Det blir en frisk og varieret koncert med børn 
og unge i fokus.

 
Koncerten er gratis

BØRN OG UNGE SPILLER NYT I SAMARBEJDE MED EDITION-S

UNGE SOLISTER

KU.BE
Lørdag 1. juni, kl. 16:00

Når børn og unge lærer at spille et instrument, er det en gave at kunne opdage nye mu-
sikalske verdener. Det har musikforlaget Edition·S givet nye muligheder for med deres 
musikskoleserie Educate·S, som er nyskrevne stykker af nulevende komponister skrevet 
til musikskoleelever.
I samarbejde med Edition·S samt initiativtager til nodeserien, komponist og underviser 
Østen Mikal Ore, præsenterer Klang en workshop og en koncert for musikskoleelever og 
deres undervisere med udgangspunkt i den nye musik og stykkerne i Educate·S-serien.

 
Koncerten er gratis
 
Koncerten præsenteres i samarbejde med Edition-S

 
Værker fra Education S spillet af danske 
musikskoleelever.
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KU.BE
Lørdag 1. juni, kl. 17:30

 
Musiksnak – ny musik til børn og unge præsenteres i samarbejde med Edition-S

 

Musiksnak 
Samtidsmusik til børn og unge
I forlængelse af koncerten “Unge solister”, hvor musikskoleelever  har op-
ført stykker af helt nyskrevet musik, modererer Østen Mikal Ore en Musik-
snak med udgangspunkt i emnet ny musik skrevet til børn og unge.

Her vil både solisterne fra koncerten, publikum og komponister deltage 
i diskussionen om, hvad eleverne kan få ud af at høre og spille den ny mu-
sik og om hvilke tanker komponisterne har haft i arbejdet med stykkerne. 
Der lægges op til, at elever og komponister får mulighed for en inspire-
rende dialog omkring musikken og fremførelserne.

Snakken er åben for alle interesserede.

NY KONCERT AF FIGURA ENSEMBLE FOR 2-4 ÅRIGE
PUSLERIER

KU.BE
Søndag 2. juni, kl. 10:00 + 11:00 + 12:00

Puslerier præsenterer den abstrakte musik for de helt små. Sådan beskriver 
Figura Ensemble deres nye koncert, som er rettet til de helt små i publikum. 
Koncerten – eller forestillingen – tilpasses lige det publikum og de børn, der er 
tilstede. Det hele bliver indrammet af en lille scenografi med objekter og instru-
menter, så publikum også musikalsk inddrages i koncerten.

Det er musik for de 2-4 årige, som ensemblet opfører ved koncerten og mu-
sikken er af komponisterne Pernille Sejlund, Nicolai Worsaae og FIGURA.

 
Koncerten er gratis

 
Puslerier med musik af Pernille Sejlund, 
FIGURA Ensemble og Nicolai Worsaae
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KU.BE
Søndag 2. juni, kl. 11:00

 
Prøven varer ca. 1 time 45 minutter med korte pauser mellem værkerne.

Den åbne prøve præsenteres af Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums 
Confusius Institut.

 
Musik af Mads Schang Olsen (MGK Frederiksberg), Daniel Bruun 
(MGK Kolding), Maya Hillgaard (MGK Fyn), Pelle Nyhuus og  
Jonas Wiinblad Schmidt (MGK Køge)

UNGE KOMPONISTER MØDER KINESISKE INSTRUMENTER

ÅBEN PRØVE: KONSERVATORIETS CONFUCIUS 
INSTITUT

En række af de unge kompositionsstuderende ved MGK (Musi-
kalsk Grundkursus) fra Frederiksberg, Kolding, Fyn og Køge har 
fået en ganske særlig opgave. Music Confucius Institute, der ligger 
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, har i samarbejde 
med MGK Frederiksberg, Køge, Fyn og Kolding inviteret de fem 
kompositionsstuderende til at skrive nye værker for traditionelle 
kinesiske instrumenter. Ny musik for traditionelle instrumenter 
fra en anden musikkultur med andre Klange og nye muligheder.

Arrangementet er en åben prøve, hvor publikum får indblik i, 
hvordan musikere indstuderer ny musik, og hvordan man skaber 
en dialog mellem komponisterne og musikerne.

PRÆSENTATIONSKONCERT PÅ HJEMMEBYGGEDE INSTRUMENTER

INSTRUMENTBYGGERKVARTETTEN

KU.BE
Søndag 2. juni, kl. 13:00

Instrumentbygger og komponist Lars Kynde fortæller om Instrumentbygger-
kvartetten: “Jeg starter en kvartet af 10-12 årige børn, som opfinder og bygger de-
res egne instrumenter, skriver deres egen musik for instrumenterne, indøver egne 
kompositioner og opfører dem selv. Jeg kan ikke sige hvad resultatet bliver endnu 
da de jo lige skal skrive værkerne først. Vi øver, bygger og komponerer på Rytmisk 
Center i deres pedelværksted og øvelokaler. Jeg underviser kvartetten der en gang 
om ugen i foråret.” Resultatet af kvartettens hårde arbejde i løbet af foråret vil 
kunne høres – og beundres – ved denne koncert, hvor altså Instrumentbygger-
kvartetten selv optræder.
 
Værker for hjemmebyggede instrumenter.

Instrumentbyggerkvartetten er blevet til i samarbejde med  
Rytmisk Center og støttet af Frederikberg Kommunes Musikudvalg.
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KU.BE
Søndag 2. juni, kl. 14:00

 
Koncerten præsenteres i samarbejde med Det Danske Suzuki Institut

 
Eva Noer Kondrup
Rødt ler, Søhest, Skarøs Sang

Line Tjørnhøj 
Månedans, Lul-lul

Mette Nielsen
Patchwork Musik – Isfjeldet

KONCERT MED SPIREORKESTRET OG ANDRE ELEVER
DET DANSKE SUZUKI INSTITUT

Det Danske Suzuki Institut holder til på Frederiksberg 
og underviser børn og unge strygere og pianister. Su-
zuki Instituttet spillede også sidste år på Klang i KUBE 
og i år deltager bla. instituttets Spireorkester som 
består af de yngste elever. På programmet er bl.a. en 
uropførelse af Mette Nielsens Patchwork. Værket er 
skrevet som en åben komposition hvor musikerne selv 
vælger hvilke stemmer og elementer de spiller.

KLANG I CINEMATEKETMASKINE + MANI.MATTA

Cinemateket
Søndag 2. juni, kl. 17:00

Symfonier for slagtøj og abstrakt-geometriske former: 
Klang præsenterer Ying-Hsueh Chen i Cinemateket den 
2. juni kl. 16.00 med kortfilm af billedkunstneren Rikke 
Benborg.

De farvestrålende kortfilm Maskine og Mani.Matta er 
skabt af billedkunstneren Rikke Benborg i form af farve-
dansende animationer af linjer, cirkler og flader, der får 
liv med percussionisten Ying-Hsueh Chens abstrakte 
lydflader, der som Klangbund og rytmisk metronom for 
filmene spiller musik af Toke Brorson Odin og Pierluigi 
Billone.

Kunstnerne Rikke Benborg, Ying-Hsueh Chen og Toke 
Brorson Odin taler om filmene efter visningen.

 
Filmene præsenteres i samarbejde med Cinemateket og Ying-Hsueh Chen

 
Rikke Benborg
Maskine FILM

Rikke Benborg
Mani.Matta FILM

Filmene varer ca 20 min hver.
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Koncertkirken
Mandag 3. juni, kl. 19:30

NOROBO & NORDIC AFFECTNORDIC FRACTALS

 

Musiksnak 
Mød kunstnerne bag Nordic Fractals

 
Nordic Fractals byder på musik af bl.a. Valgeir Sigurðsson, 
Anna Thorvaldsdóttir, Jobina Tinnemans, Úlfur Hansson 
og Bergrún Snæbjörnsdóttir.

 
Projektet er støttet af Nordisk Kulturfond, Politikens Fond, Knud Højgaards Fond og 
Augustinus Fonden.

Projektet produceres af norobo og Rasmus Adrian.

Digitale visuals og koncept: Carl Emil Carlsen

Nordic Fractals er et tværkunstnerisk værk – en iscenesat koncert. Et unikt sam-
arbejde mellem det svensk/islandske ensemble Nordic Affect og den danske di-
gitale kunstner, Carl Emil Carlsen.

Nordic Fractals er en visuel, interaktiv og digitalt mikroskoperende undersø-
gelse af det nordiske. Ligesom matematikkens fraktaler træder frem på de mest 
overraskende steder i verden, er Nordens kultur, natur og sprogtone gennemvæ-
vet af fælles billeder, forestillinger og lyd.

Nordic Affect hører til blandt de mest spændende nordiske ensembler i disse 
år. Ensemblets musikere spiller alle periodeinstrumenter og blander den særegne 
Klang fra barokinstrumenter med elektronisk musik og ny kompositionsmusik.

The Chicago Reader skrev om ensemblet:
“Decades ago the Sugarcubes proved to the rest of the world that Icelandic rock 

was its own original creation – now Nordic Affect promises to do the same for the 
country’s new- music community.”
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Erwin Schulhoff
Sonata Erotica

Francois Sarhan
Finger and mouth

Brigitta Muntendorf
Public Privacy#6  
BoxMachine | voice cover

Pierre Jodlowski
Serie rose

Frauke Aulbert
The listener is present

Juliana Hodkinson  
&Niels Ronsholdt
X&X

Literaturhaus
Mandag 3. juni, kl. 21:30

Stemme: Frauke Aulbert (D)
Klaver: Malgorzata Walentynowicz (PL)

Farven er pink, stemmerne hviskende og blide og 
stemningen mere intim end man er vant til ved en 
koncert med ny musik. Det er, i modsætning til andre 
kunstarter, ikke ofte at den nyskrevne musik har fokus 
på erotik. Men det er der ved denne koncert, hvor der 
bliver præsenteret tre værker; Jodlowskis bidrag til 
Serie Rose er ny musik for klaver og elektronik, hvor 
der er lag af stemmer fra bl.a. pornofilm fortæller en 
historie, og tonerne perspektiverer. Public Privacy#6 
BoxMachine er titlen på Muntendorfs værk, og den 
kan på sin vis betegne hele projektet: det private i 
det åbne, åbne trukket ind i det private, gengivelsen, 
filmen, lydsporet og den levende musik. Alt sammen 
sammenstød af intimitet og offentlighed. Og alt sam-
men med stemmen og erotikken i fokus. Monika Pa-
siecznik har været kurator på projektet.

SERIE ROSE (D/PL)

EROTIK, SEX OG KÆRLIGHED
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Jubilæumsfejring
Klang Festival har 10-års jubilæum i 2019. Fra begyndelsen i 2009 til denne fe-
stival er slut d. 10. juni 2019 er der blevet opført og uropført en uoverskuelig stor 
mængde af ny, nyere og moderne klassisk musik. Selve jubilæumsdagen er d. 4. 
juni og det meste af dagen vil der i og omkring Den Sorte Diamant være koncer-
ter, med kunstnere fra mange forskellige sider af dansk musikliv. Alle sammen 
med til at fejre Klang, musikken, komponisterne og de 10 år der er gået siden 
første festival. Og selvfølgelig skal der også skåles på de 10 kommende Klang-år.

Søren Kierkegaards Plads
Tirsdag 4. juni, kl. 14:00

FDF's skib Skibladner ligger til kaj 
ved Den Sorte Diamant. Skibet ud-
gør rammen om James Blacks ritu-
elle performance POSY. Inde i skibet 
findes relikvier, hellige skrifter, op-
lagringsenheder til mystisk energi, 
kamre og ruiner. Der er også en lille 
snack.

 
Klangs jubilæumsfejring præsenteres i samarbejde med Det Kgl Bibliotek, FDFs Skibladner 2, 
Athelas Sinfonietta og Esbjerg Ensembler.

Tirsdag 4. juni

Kl. 14:00 Kunst til søs

Kl. 17:00 James Black's POSY

Kl. 17:30 Den Kongelige Livgardes Musikkorps 

Kl. 18:30 James Black's POSY 

Kl. 19:00 Den Kongelige Livgardes Musikkorps 

Kl. 20:00 Athelas Sinfonietta & Esbjerg Ensemble

KUNSTINSTALLATION AF JAMES BLACKKUNST TIL SØS

 
Skibladner og Kunst til søs kan besøges fra 
kl. 14.00-18.30

 
Gratis entré
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James Black
POSY (a pageant) – uropførelse

Performers: James Black, Iga Kurec, 
Lorenzo Colombo, Bara Gisladottir og 
Jens Peter Møller

 
Gratis entré

Søren Kierkegaards Plads
Tirsdag 4. juni, kl. 17:00 + 18:30

PÅ EN BÅD I KØBENHAVNS KANALJAMES BLACK (GB)

James Black's POSY
Værkets titel, eller begivenhedens titel, er POSY (a pageant), der 
kan oversættes som POSY – en festlig optræden. (Posy kan også be-
tyde en lille buket blomster). Således oplyste kan vi vente os alting 
og James Blacks programnote for forestillingen bekræfter dette 
indtryk: “Et rart ritual med sang og dans og lydbade og keyboards 
og et marchorkester og referatet fra Ásahreppurs lokalrådsmøde, 
som blev afholdt d. 13. januar 2015.”

Velkommen!

 
Ole Buck
POWEHI - The Adorned Dark Source of Endless Creation 
– uropførelse

Hugi Gudmundsson
Eternal Fall of Spring – uropførelse

Rasmus Zwicki
Modgang – uropførelse

 
Koncerten er gratis

NYE MINIATURER FOR MARCHORKESTER
DEN KONGELIGE LIVGARDES 
MUSIKKORPS

Søren Kierkegaards Plads
Tirsdag 4. juni, kl. 17:30 + 19:00

Dirigent: David Palmquist

Den kongelige Livgardes Musikkorps kommer forbi Den Sorte Diamant. Musikkorpset 
spiller musik af tre vidt forskellige komponister. 

Ole Buck er en komponist, der har haft stor betydning for Ny Enkelhed i dansk musik. 
Men måske skulle hans hellere kaldes naturfænomener. De vokser så organisk, klinger 
så fredeligt og fremmed, at det er som om de vokser op af jorden. 

Islandske Hugi Gudmundssons musik er dynamisk og bevægelig og fri og har, ligesom 
programmets sidste komponist, Rasmus Zwicki, en gang imellem et glimt i øjet, måske 
endda en humoristisk drejning. 

Zwicki arbejder med en poetisk absurditet, en eftertænksomhed i Klange og udtryk, 
der gør hans værker ganske unikke i dansk musik for tiden. Alle tre komponister har 
skrevet et nyt værk til Den kongelige Livgardes Musikkorps, et miniatureværk gange tre, 
fra tre vidt forskellige stemmer spillet af et af Danmarks mest elskede ensembler.
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Bent Sørensen
Tunnels de Lumiére (2012)

Li-Yings Wu
Ritournelle Rondo alla L’al-
batro vermicolato (2018)

Bára Gísladóttir
Music to accompany your 
sweet splatter dream  
– uropførelse

Rune Glerup
Piano Concerto (2009-10)

10 ÅRS JUBILÆUMSKONCERT MED EKSPERTENSEMBLER

ATHELAS SINFONIETTA & 
ESBJERG ENSEMBLE

Dirigent: Pierre André Valade(F)

Klaver: Jonas Olsson

To af landets førende ensembler for ny musik har slået sig sammen til denne aftens ju-
bilæumskoncert i Den Sorte Diamant. Med Pierre André Valade som dirigent opfører de 
to nye og to lidt ældre værker. Alle fire værker er komponeret indenfor det 10-år, hvor 
festivalen har eksisteret.

Den Sorte Diamant
Tirsdag 4. juni, kl. 20:00

Bent Sørensens værk hedder Tunnels de Lumiére, tunneler af lys. Det er et blandt 
mange af Sørensens værker, der kredser om lys, lys og skygge, tusmørke og alle andre 
tænkelige former for lysvirkninger.

Rune Glerup har i mange værker arbejdet med objekter i Klang. En art lyd-bygge-
klodser, der belyser og farver hinanden. Det gælder også klaverkoncerten, hvor man, 
på trods af de gentagne og ind imellem kontrasterende Klangobjekter, fornemmer et 
fremadskridende udtryk, der efterhånden bliver mindre kantet, mindre kategorisk.

I Li-Ying Wus værk er der også gentagne objekter eller afdelinger. En ritornel er en 
tredelt dans, og sammen med den væver der sig i Wus værk inspirationen fra Galapa-
gos-albatrossens parringsdans.

Aftenens uropførelse er af islandske Bara Gisladottir. Gisladottirs værk og satser 
har følgende titler:

Music to accompany your sweet splatter dreams 
i. rushing down a steep steadily shrinking footpath on a 1995 green Nissan King 

Cab 
ii. extreme long shot: blood spatters on Snowy Mountain 
iii. the plastic wrapped corpse of your mother in burgundy croco-dile leather 

wooden heeled cowboy boots

Velkommen til jubilæumskoncerten – vær med til at fejre Klang Festival, musikken, 
ensemblerne og ikke mindst komponisterne.

 
Koncerten er støttet af Statens Kunstfond
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Åben Klang
Åben Klang er en minifestival i festivalen. En festival-maggi terning. Den 
femte juni er der mulighed for at få et virkelig bredt musikalsk program 
serveret i overskuelige størrelser. Det er en aften med tre koncerter og 
whiskysmagning, hvor musikken bliver spillet af lokale og internationale 
navne, og hvor de fleste værker er helt spritnye. Der kommer til at være 
hele fem uropførelser i løbet af aftenen. Ligesom i 2018 foregår Åben 
Klang i Frederiksberg Kirke og i Frederiksberg Menighedshus.

 
Onsdag 5. juni

Kl. 19:30 Ensemble Experimental 
og to ungdomskor
Frederiksberg Kirke

Kl. 20:30 Musiksnak
Frederiksberg Kirke

Kl. 21:00 Krumbuktus
Frederiksberg Menighedshus

Kl. 22:00 Whiskysound
Frederiksberg Menighedshus

 
Åben Klang er støttet af Frederiksberg Kommune.
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Frederiksberg Kirke
Onsdag 5. juni, kl. 19:30

GRATIS OPLEVELSESKONCERTENSEMBLE EXPERIMENTAL 
OG FRB. SOGNS PIGEKOR

 
Detlef Heusinger
Zeitreise Z

Detlef Heusinger
4 crossroads

Jonathan Harvey
Ricercare una melodia

Li-Ying Wu
The truth will set you free 
– uropførelse

Detlef Heusinger
Zeitreise Z1

Detlef Heusinge
Matthäus 344b

 
Koncerten er Støttet af Goethe-Institut 
Dänemark

 
Koncerten er gratis

Ensemble Experimental under ledelse af Detlef He-
usinger.
Frederiksberg Sogns Pigekor under ledelse af Sigrid 
Damsager. 
Live-electronic realization: SWR Experimentalstudio, 
Freiburg

SWR Experimentalstudio er et 50 år gammelt studie, 
som blev grundlagt i den tyske radiostation i Stuttgart  
for at realisere den nye komponistgenerations projek-
ter. Iblandt dem var Stockhausen, Nono og Cage. Si-
den dengang har studiet fået sit eget ensemble, som 
kommer til Åben Klang for at optræde med Frederiks-
berg Pigekor og Fredrikstad Barnekor.

Eksperimentalstudiets nuværende leder er kom-
ponisten Detlef Heusinger og med sig bringer han fire 
værker, der er komponeret for ensemblets spektaku-
lære besætning, der inkluderer theremin, el-guitar, 
cello, slagtøj og synthesizer.

Ud over værkerne af Heusinger opføres Harveys Ricer-
care una melodia, hvor celloen leder efter en melodi i en 
musik, hvor motiverne jager hinanden som i en kanon.

Programmets uropførelse er skrevet til SWR Ex-
perimentalstudios ensemble af Li-Ying Wu. Wu har i 
sine seneste værker på forskellig vis forsøgt at kom-
mentere fænomener, vi oplever i vores hverdag. Hun 
fortæller: “I The Truth Will Set You Free vil budskaber 
blive forvrænget, forvansket, forenklet og forstærket – 
også kaldet manipulation, propaganda, populisme og 
“fake news”. Musikken vil derfor – i hvert fald i starten 
– være voldsom, kraftig, forvrænget og støjende, men 
forhåbentlig vil sandheden efterhånden materialisere 
sig og være åbenbar, også for lytteren.”
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Frederiksberg Kirke
Onsdag 5. juni, kl. 20:30

 

Musiksnak 
Mød dagens kunstner
Mød kunstnerne på tæt hold når Klangs erfarne kul-
turformidlere møder dagens kunstner

 
Mette Nielsen
Uden titel endnu – uropførelse

Hafdís Bjarnadóttir
KR – Grindavík – uropførelse

Ying-Hsueh Chen
Uni – uropførelse

Alexandra Hallén
Uden titel endnu – uropførelse

 
Koncerten er gratis 

Koncerten præsenteres i samarbejde med Frederiksberg Kirke.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond.

Frederiksberg Menighedshus
Onsdag 5. juni, kl. 21:00

KRUMBUKTUS
Ondes Martenot: Nadia Ratsimandresy
Slagtøj: Ying-Hsueh Chn
Cello: Alexandra Hallén

En trio bestående af slagtøj, cello og det tidlige elek-
troniske instrument Ondes Martenot. Det kan kun 
blive interessant! Og så består programmet af fire ur-
opførelse, hvilket jo blot gør det endnu vildere. To af 
komponisterne er også ensemblemedlemmer: slag-
tøjsspiller og komponist Ying-Hsueh Chen og cellist og 
komponist Alexandra Hallén.

Bjarnadóttirs værk har titel efter to islandske ba-
sketballhold: Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR) og 
Grindavík. Elektronikken i værket er bl.a. bygget på 
en optagelse af en kamp mellem de to hold, som Bjar-
nadóttir optog. Det var publikums reaktioner, der 
fascinerede hende rent lydligt, og tanker om, hvad vi 
som mennesker udtrykker, når vi er publikum ved så-
dan en sportsbegivenhed, der inspirerede til værket.
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WHISKYSMAGNING OG EKSPERIMENTERENDE MUSIK

WHISKY SOUND

Frederiksberg Menighedshus
Onsdag 5. juni, kl. 22:00

 
Koncerten er gratis. Whiskyen koster DKK 100!

Koncerten præsenteres i samarbejde med Frederiksberg Kirke..

 
Musik af Nikolaj Kynde og Niels Dalum 

“Whisky er særlig egnet til at omsætte til lyd, da den har en smag der udover at 
hænge længe i munden også forandrer sig over tid som et musikstykke gør det.”

Sådan beskriver bratschisten Niels Dalum og lydkunstneren Nikolaj Kyn-
de deres projekt Whisky Sound. Når dertil kommer, at hver whisky har sin 
egen karakter og at de kan være komplekse og dybe, så er det jo nemt at se, 
hvad god whisky og god musik har tilfælles. Helt oplagt at sætte oplevelserne 
sammen og en ædel afslutning på Åben Klang.
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Koncertkirken
Torsdag 6. juni, kl. 20:00

VERDENSKLASSE FRA BERLINENSEMBLE MOSAIK(D)
 
Johan Svensson
Amperian loops 3

Kaj Duncan David
micro .· micro

Milica Djordjevic
Rdja 

Kaj Duncan David
micro .·:: micro .:·.:

Ricardo Eizirik
Junkyard Piece I + III – uropførelse

Ricardo Eiziriks Junkyard Piece er 
bestilt af Klang-Festival og støttet af 
Pro Helvetia, Swiss Arts Council

Dirigent: Christoph Breidler

Ensemble Mosaik byder på en rundrejse i ny mu-
sik fra de seneste år, hvor fokus er på elektronik, 
dimser, lys, rytmisk drive og støjKlange. Svenske 
Johan Svenssons Amperian Loops 3 er stramme 
forløb for akustiske instrumenter og elektronik.

Kaj Duncan Davids værker med titlen Micro 
1-4 er bestilt af Ensemble Mosaik og kaldes af 
komponisten audiovisuelle miniaturemellem-
spil.

Rdja betyder rust og er titlen på Djordjevics 
ensembleværk, der efter uropførelsen fik en 
begejstret anmelder til at beskrive musikken: 
“Stykket er en opulent instrumenteret korrosi-
onsproces”. Inspirationen fra rust, der farver og 
forandrer den oprindelige hårde form til noget 
skørt og sart, præger Klang, form og tidsopfat-
telse i værket.

Koncertens uropførelse er af Eizirik og er en 
del af hans serie af værker for instrumenter og 
'found objects' med titlen Junkyard Piece. Ud 
over uropførelsen af Junkyard Piece III kommer 
også et af de tidligere værker i serien: Junkyard 
Piece I.
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Literaturhaus
Torsdag 6. juni, kl. 21:30

PREMIERE PÅ KAJ AUNES ONE-MAN SHOW
A LECTURE ON SUPERSONIC 
HYPERSTRING THEORY(N)

 
Kaj Aune
Et foredrag om supersonisk hyperstrengteori 
– af Dr. K. Aune – uroppførelse

 
Værket er bestilt af Klang-festival og 
støttet af Norsk Kulturrådet

Der er langt mellem yderpunkterne i Kaj Aunes 
værker, der er et stort spillerum mellem yder-
punkterne skrald og poesi, mellem en solo-per-
formance og historierne om altings væsen; Men 
det hele kan rummes i et værk af Aune.

Et foredrag om supersonisk hyperstrengteori – 
af Dr. K. Aune er en uropførelse. Aune står selv på 
scenen og forelæser, mens tingene omkring ham 
laver lyd, eksperimenter sættes i gang og forbin-
delsen mellem forelæsningens ord og handlin-
ger bliver sat i fokus. Eller måske manglen på 
forbindelse.

I 2012 gav Aune et interview til Seismograf, 
hvor han fortalte om sin solo-udgave af Wagners 
Ring. I interviewet findes følgende udtalelse: 
“For mig er det en god ting ikke at passe ind i en 
bestemt kategori, for det bliver lidt mere uklart, 
hvad det enkelte værk egentlig er, og det kan jeg 
godt lide. Så kan man glæde flere.” Rummelig-
hed, komik, alvor, skrammel, poesi og uvished 
er medspillere når Kaj Aune selv optræder  som 
en anden i et foredrag om en supersonisk hyper-
strengteori.
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Koncertkirken
Torsdag 7. juni, kl. 20:00

VIRTUOS KLAVERMUSIKROLF HIND(GB)

Den engelske komponist og pianist Rolf Hind har 
uropført og spillet værker af mange komponister 
fra det 20. og 21. århundrede. Han har også altid 
haft et godt øre til danske komponister og har ofte 
gæstet Danmark. Dagens koncertprogram er vari-
eret på mange måder. Miriama Youngs værk Grey 
Ghost er fuld af optagelser fra New Zealands natur 
og fugleliv. Af egne værker spiller Hind værket med 
den mørke titel The Dark Hug of Time, der er tileg-
net komponisten Peter Maxwell Davies, værket Pia-
no/Dance, hvor der medvirker en yderligere kunst-
ner på scenen (i dette tilfælde Martin Stauning), og 
i værket A Single Hair (...), der i titlen henviser til 
tre eventyr, er klaveret sart præpareret. Crossley 
har skrevet en række værker med titlen Koan, der 
på japansk betyder 'et spørgsmål stillet i det of-
fentlige rum' ifølge Den Store Danske. Koan bruges 
i den zenbuddhistiske religion. Musikken sår tvivl 
om alle præmisserne ved musik: ved lytterens sans-
ning, ved tonerne, ved situationen. Vi er fælles om 
tvivlen, spørgsmålet og musikken. De danske vær-
ker ved koncerten er Nørgårds Waterways fra 2008 
og Thomas Agerfeldt Olesens seks sonater, der pen-
dulerer mellem vild energisk udfoldelse og inderlig 
stilhedssøgen. Koncertens uropførelse er kompo-
neret af Martin Stauning, der fortæller: “Stykket 
undersøger hysteri, forstået som et individs utilpa-
shed med den rolle, det er blevet pålagt”. Stauning 
beskriver værket, hvor pianisten også benytter sin 
stemme, som “en slags dekonstrueret duet-mareridt 
for solopianist”.

 
Miriama Young
Grey Ghost

Rolf Hind
The Dark Hug of Time

Per Nørgård
Waterways

Thomas Agerfeldt Olesen
6 sonatas

   Pause    

Martin Stauning 
Somniloquy II – uropførelse

Rolf Hind
Piano/Dance

Rolf Hind
A single hair, a jasmine petal, 
seven mattresses, a pea.

Andrew Crossley
Koan #5
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Koncertkirken
Torsdag 7. juni, kl. 21:30

 

Musiksnak 
Mød dagens kunstner
Mød kunstnerne på tæt hold når Klangs erfarne kul-
turformidlere møder dagens kunstner

Koncertkirken
Torsdag 7. juni, kl. 22:00

LULLABIES FOR LOST CHILDRENNEKO3

Vuggeviser er nogle af de mest intime og samtidig mest velkendte og bredt udfoldede 
sange i alle kulturer. I projektet Lullabies for Lost Children har Ly Tran og Anders 
Haahr Rasmussen indsamlet vuggeviser i Vietnam og samtidig fået historier fra de 
vietnamesiske forældre, hvis børn var blandt de mange flygtninge i årene 1975-90, og 
som lever i vesten langt væk fra det land, hvor de oprindeligt hørte vuggeviserne. Vug-
geviserne er blevet udleveret til James Black, som ud fra materialet har komponeret et 
nyt værk for sopran og klaver- og slagtøjstrio, der forbinder traditionel vietnamesisk 
musik med vestlig kompositionsmusik. Undervejs vil der også være en billedside med 
optagelser af vietnamesiske kvinder, lavet på rejsen til Vietnam. Black fortæller: “Fire 
vietnamesiske vuggeviser bliver sat i musik på fire forskellige måder. Målet er ikke at 
kombinere Øst og Vest og lave et smagfuldt værk i den vestlige ny musiktradition. Tvært-
imod bliver forskellene understreget, udnyttet og i sidste ende fejret”.
 
Koncept af Ly Tran & Anders Haahr Rasmussen
Musik af James Black
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Klang i Alice
Musik er det universelle sprog, musikkens 
sprog har ingen grænser – de åbenlyse kli-
cheer står i kø, og vi ved godt, at de ikke er 
helt rigtige. Selvfølgelig er musikken for-
skellig jorden over, selvfølgelig er musik-
kulturerne og måderne vi lytter til musik 
helt forskellige. En ting er dog fælles for os 
alle sammen: vi laver alle musik. I Klang 
i Alice tager Klang Festival sammen med 
bl.a. Athelas Sinfonietta et skridt ud i ver-
den, for at møde nogle af de andre måder 
den nye musik lyder på uden for den lille 
vestlige kulturkreds. Derfor er festivalen til 
disse koncerter også rykket til spillestedet 
Alice, der huser verdensmusikken i alle 
dens mangfoldigheder.

 
Lørdag 8. juni

Kl. 16:00 Alexandra Hallén
Union (Verdenskultucentret)

Kl. 17:00 Athelas Sinfonietta
Alice

Kl. 18:00 Sofia Kayaya
Union (Verdenskultucentret)

Kl. 18:30 Amazonekvartetten
Alice

Kl. 19:00 Fællesspisning og Musiksnak
Union (Verdenskultucentret)

Kl. 20:00 My voice, your voice, our voice
Alice

 
Klang i Alice er en del af Manassatsamarbejdet – et samarbejde mellem Klang, Athelas Sinfonietta, 
Cairo Contemporary Music Days, Alice og Alexandra Hallén. Klang i Alice og Manassat er støttet af 
Nørrebro Lokaludvalg og Arab Fund for Arts and Culture

 
Ahmed Essyad
Ichou (2002) – uropførelse

Ahmed Madkour
Voice Message – uropførelse

Daisam Jalo
Tanz des Egos

 
Koncerten er gratis

UNGE MELLEMØSTLIGE VÆRKER FOR CELLO
ALEXANDRA HALLÉN(S)

Union (Verdenskulturcentret)
Lørdag 8. juni, kl. 16:00

Igennem Egyptian Contemporary Music Society har den 
svenske cellist Alexandra Hallén søsat et projekt for unge 
komponister fra Mellemøsten.  De medvirkende kompo-
nister indgår i et samarbejde med Hallén, som opfører de 
udvalgte værker ved både Contemporary Music Biennale 
i Kairo og Klang Festival i København. De tre komponi-
ster ved koncerten kommer fra Syrien (Jalo), Marokko 
(Essyad) og Egypten (Madkour).

Alexandra Hallén er svensk, med musikalsk tilknyt-
ning til en række danske komponister og musikere og 
med en musikalsk og professionel nysgerrighed, der 
række langt ud over landegrænser og genrer. Det viser 
sig bl.a. i projekter som dette.

66 67



Alice
Lørdag 8. juni, kl. 17:00

ØST OG VESTATHELAS SINFONIETTA

 
Ahmed Madkour
Taharqa the Nubian Pharao

Yukiko Watanabe
Aqua-Houses

Dirigent: Jesper Nordin
Solist: Saber Abdel Sattar

Musikken ved denne koncert er skrevet af komponister 
med rødder langt fra Danmark. Komponisterne er japan-
ske Yukiko Watanabe, der bl.a. er uddannet i Tyskland og 
egyptiske Ahmed Madkour.

Madkour Beskriver sit værk Taharqa – The Nubian 
Pharoh som et sammenspil mellem tonalitet og atonali-
tet, hvor han benytter sig af skalaer af mange forskellige 
slag: Durskalaer, octatone skalaer og skalaer bygget på 
tetrachorder fra den arabiske musik. Titlen og inspiratio-
nen kommer fra den faraoen Taharqa, fra Egyptens 25. 
dynasti, som kæmpede mod assyrerne og som stod bag 
en række templebygninger og en pyramide i Napatan re-
gionen.

Watanabes værk Aqua Houses er inspireret af en 
type bygninger “Danchi”, som blev bygget op i Japan i 
1950’erne og frem. Komponisten kom til at tænke på 
disse lejlighedskomplekser, da hun besøgte Kairo første 
gang, og så hvordan høje, moderne bygninger stod ved 
siden af den gamle by. Dette var udgangspunktet for hen-
des imaginære rejse i musikken.
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Union (Verdenskulturcentret)
Lørdag 8. juni, kl. 18:00

SAMTIDSMUSIK FRA IRANSOFIA KAYAYA

Musik for solofløjte skrevet af komponi-
ster, der begge stammer fra Iran. Sofia Ka-
yaya opfører først Fallahs værk for altfløjte, 
der er stille, intens musik, og som under-
vejs kaster lytterens tanker hen på både 
den japanske shakuhachi og på neyfløjter. 
Musikken udnytter pausen, stilheden som 
en naturlig baggrund for fløjtens bløde, 
hæse Klang.

Abbasis værk har titlen fra et digt af 
Rumi, hvis begyndelse i engelsk oversæt-
telse af Farah Aziz lyder: “No I am not ro-
aming aimlessly/ around the streets and 
bazaar/ I am a lover searching for his be-
loved”. Teksten bliver reciteret undervejs i 
værket, der også inddrager en tematik om 
selvet, det indvendige, og dialogen, der jo 
per definition inddrager noget andet end 

 
Farzia Fallah
Posht-e Hichestan 
(Behind the No-Land) (2015) for altfløjte

Anahita Abbasi
No I am not roaming aimlessly (2017)

 
Koncerten er gratis

selvet. Komponisten refererer til det psy-
kologiske begreb Dialogical Self Theory. 
Med digtet, tonerne, stemmen og musike-
ren opstår en flerstemmighed, der danner 
bunden i dette værk.

Hvis vejret tillader det spilles koncerten 
udendørs i Verdenskulturcentret Unions 
gård.
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Alice
Lørdag 8. juni, kl. 18:30

KVINDELIGE KOMPONISTER FRA MELLEMØSTEN
AMAZONE KVARTETTEN

 
Middle Eastern Interpretation I

Bushra al Turk
Ta’attalat loughatul kalam

Rojin Sharafi
Defamiliarizing the defamiliaration

Bushra al Turk
Marionette

Middle Eastern Interpretation II

Der er ikke mange kvindelige komponister i mel-
lemøsten, men de eksisterer. I denne koncert vil 
Amazone Kvartetten sætte fokus på deres musik. 
Besætningen er sang, fløjte, cello og klaver.

Bushra El-Turk er repræsenteret med to vær-
ker på denne koncert, og det i første – der er for 
fløjte og klaver – har den engelske undertitel ( … 
Speech broke down). Undertitlen kommer fra et 
digt af Ahmed Shakwi, et kærlighedsdigt til byen 
Zahle i Libanon: “… I didn’t know the feeling of 
hugging in love until I embraced you and speech 
broke down and my eyes spoke to your eyes in the 
language of love and I became drunk with the 
wine of your lips …”

Det andet værk ved koncerten er Marionette 
for samme besætning, og ifølge komponisten er 
der tale om en marionetdukke, der bider sine 
snore over og kæmper mod alle begrænsninger, 
om de så kommer fra samfundet, fra religiøse 
autoriteter eller andre, der presser sig på for at 
kontrollere ham.

Rojin Sharafis værk er for klavertrio. Kompo-
nisten har base i Wien og arbejder med Sound 
art og akustisk og elektronisk musik og hun er 
inspireret af alt fra heavy metal til folkesange fra 
sit hjemland Iran.
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Union (Verdenskulturcentret)
Lørdag 8. juni, kl. 19:00

 

Fællesspisning og 
Musiksnak 
Mad og Musiksnak i solen
Spis med når Send Flere Krydderier in-
viterer på fællesspisning og mød samti-
dig et udvalg af kunstnerne bag Klang i 
Alice.

Sang: Kamilya Jubran
Ensemble: Alexandra Hallén, Sherif el Razzaz og Mohammed Arafa

“My voice, your Voice , our Voice” er et 
egyptisk-tysk samarbejdsprojekt med den 
menneskelige stemme i fokus. Projektet 
har til formål at bringe kulturer tættere 
sammen gennem brug og udforskning af 
arabiske og europæiske sprog. Sangerin-
den og instrumentalisten Kamilya Jubran 
er stemmen der samler denne begivenhed.

Georges værk handler om døden, så-
dan som hun blev inspireret til at tænke 
over den, da hun var tæt på den koptiske 
menighed i Kairo. Jesu død på korset, ter-

rorbomning af koptiske kirker, verdens 
råddenskab og tanker om askese ligger alt 
sammen bag hendes værk og valg af titel.

Seidl modstiller sangeren og instru-
mentalisterne i The Only Way Is Up, Baby. 
Musikerne spiller opadstræbende skalaer 
enstemmigt, som man kan møde det i den 
arabiske tradition, hvor flere instrumenter 
spiller samme melodi. Men skalaerne er 
ikke arabiske. Overfor disse fælles, sam-
menbundne musikere findes solisten, der 
bevæger sig musikalsk frit.

 
Jacqueline George
Death Proofs Eternity

Hannes Seidl
The Only Way is Up, Baby

Brigitta Muntendorf
Keep Quiet and Dance

Hasan Hujairy
Nosebleed

Dirar Kalash
Al-Hamza : Wasl / Qata' 
– uropførelse

EGYPTISK/TYSK MUSIK MED STEMMEN I FOKUS
MY VOICE, YOUR VOICE,OUR VOICE

Alice
Lørdag 8. juni, kl. 20:00

Muntendorfs Keep Quiet and Dance 
fokuserer på revolution eller forandring. 
Den indvendige, personlige revolution og 
den samfundsændrende, udadvendte. Hun 
nævner to kvinder som inspirationspunk-
ter i tankerne om forandring og revolution: 
Den egyptiske læge, psykiater, forfatter og 
feminist Nawal El Saadawi og Elektra fra 
den græske mytologi.

Hujairys Nosebleed er et performance-
værk, hvor musikerne spiller ud fra enkelte 

instruktioner, men eller er frie til at spille 
intuitivt. Imens fortæller en af musikerne 
om et minde Hujairy har beskrevet. Det 
arabiske sprog gør brug af stød, ligesom 
dansk for øvrigt. På arabisk er stødet end-
da repræsenteret ved et bogstav: Hamza. 
Komponisten forklarer at hamza antager 
forskellige former alt efter, hvor bogstavet 
optræder. Musikken er inspireret af dette 
og bygget op af lange toner og accenter.
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Koncertkirken
Søndag 9. juni, kl. 17:00

YOUR ULTIMATE GUIDE ON HOW TO LIVE A HEALTHY LIFESTYLE

MARTA SNIADY(PL) OG SCENATET

Udfordrende, skarp, billedskabende (og bil-
ledrig) musik med et detaljeret og finmasket 
lydbillede. Polske Marta Sniady debuterer fra 
Det Jyske Musikkonservatorium med et pro-
jekt, der består af fire værker, som hun selv 
beskriver: “… Takket være det allestedsnærvæ-
rende internet er det ekstremt let at vedligehol-
de sine kontakter, bygge fællesskaber og åbne 
grænser. På den anden side har vi aldrig før 

 
Marta Sniady
in the pink, for marimba, audio playback og 
video.

YOUR ONLY LIMIT IS YOU, for to performere, 
audio playback og video.

you make me feel so brand new, for stemme, 
sampler, audio playback og video.

probably the most beautiful music in the 
world, for stemme, sampler, basklarinet, cello, 
slagtøj, audio playback og video.

 
Koncerten er støttet af Adam Mickiewicz Institute, 
Det Jyske Musikkonservatorium, Dansk Komponist-
forening og KODA Kultur

Koncertkirken
Søndag 9. juni, kl. 18:00

været så ensomme før, isolerede lever vi andres 
liv på skærmen, som var de vores eget. Lever 
vi overhovedet? Vælger vi selv, eller bliver vi 
kontrolleret af medierne? Får vi tilfredsstillet 
vores behov for nærhed, kærlighed og hengi-
venhed, eller snyder vi os selv? Elsker vi, eller 
reklamerer vi? Er vi for alvor til stede, eller er 
vi blot et arkiv over likes og klik? De fire vær-
ker repræsenterer fire mål til at opnå lykke".

 

Fællesspisning og 
Musiksnak 
Mad og Musiksnak i solen
Mød kunstnerne på tæt hold når 
Klangs erfarne kulturformidlere mø-
der dagens kunstner.
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Koncertkirken
Søndag 9. juni, kl. 19:30

KÆRLIGHED TIL TANGENTERNEPOUL RUDERS

 
Poul Ruders
Serenade on the Shores of the Cosmic Ocean (2004)

Poul Ruders
Cembal d’amore I (1986)

Akkordion: Bjarke Mogensen
Klaver: Erik Kaltoft
Orgel: Frode Stengaard
Alba Strygekvartet

Poul Ruders 60-års fødselsdag blev fejret for 10 år siden på festivalen 
Athelas New Music Festival, der var forløberen for Klang. Derfor giver 
det god mening nu ved festivalens 10-fejring at spille musik af 70-fød-
selaren Poul Ruders. To værker er der på programmet: Serenade on the 
Shores of the Cosmic Ocean, der i ni satser bevæger sig fra det buldrende 
og udadvendte til det mest inderlige og intenst smukke. Ikke nødven-
digvis gradvist, men ofte i hurtige huk, fra den ene stemning den ene 
sats til den anden i den næste. Hver sats har en titel, et citat fra en vi-
denskabsmand eller forfatter, fra Carl Sagan over Charles Darwin til Jo-
seph Conrad og Shakespeare. 18 år tidligere komponerede Ruders den 
første af to værker med titlen Cembal d’amore. Værker komponeret for 
den knitrende præcise lyd fra et cembalo og den bløde filtlyd af et mo-
derne flygel. Gennem fem satser udforsker Ruders kombinationen af de 
to instrumenter i repertoire, Klang, rytmik og historie.
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Literaturhaus
Søndag 9. juni, kl. 21:30

POSTAPOKALYPTISK KLAVERMUSIKARCHIVES OF EMOTIONS 
AND EXPERIENCES DEL 1/2

 
Niels Rønsholdt
Archive of Emotions and Experiences,  del 1/2 – uropførelse

Klaver: Lenio Liatsou(GR)

En pianist arbejder, registrerer, konstaterer. Vi er publikum, som observerer hende, 
pianisten, oraklet, der står for et ritual. Niels Rønsholdt fortæller: “… pianisten spiller 
en rolle som en slags orakel eller overlevede i eller fra en fremtid hvor verden, som vi 
kender den, er brudt sammen og mennesket mere eller mindre er afviklet. Hun forsøger at 
huske, registrere menneskelige følelser og erfaringer inden de forsvinder. Hun anvender 
det eneste hun har til rådighed og for hånden: instrumentet.”

Begge aftner foregår i en dystopisk fremtid, hvor mennesket ikke er længere. “Jeg 
er fascineret af tanken om hvad der er tilbage efter mennesket – ideen om at fx. kunsten 
overlever mennesket: Når mennesket er væk, er alt det vi følte og erfarede også tabt. Men 
det lever som en slags ekko i litteraturen og musikken, indfanget og fastholdt i en slags 
kodesprog.”

Rønsholdt fokuserer i sin musik ofte på os mennesker, på følelser, udtryk og det 
vi siger og gør. Det gør hans værker til kommunikerende, teatralske og dybt menne-
skelige. I Archive of Emotions and Experiences kommer vi som publikum til at følge 
registreringen af netop det, som Rønsholdt indfanger i sin musik.

 
Touring Support by: Onassis Cultural Centre Athens
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SINGSONGS AND NITPICKINGSNJYD & AKSIOM(N) 
Marina Poleukhina
In its own tempo (2014) 

Elena Rykova
Quest # (2013)

John White
Drinking and hooting machine (1978)

Martin Rane Bauck
Nyt værk (2019) – uropførelse

Salvatore Sciarrino
Trio No. 2 (1987)

Koncertkirken
Mandag 10. juni, kl. 18:00

Nynnen og nusseri, småsang og småting – Singsongs and Nitpickings er titlen på koncerten.
Poleukhinas fint-registrerende lydverden inviterer lytteren til at gå på opdagelse med 

høre-mikroskop i et univers af sarte, nuancerede Klange. I Rykovas Quest er lytteren også 
inviteret med på en lytteoplevelse, men en, der er ny hver gang. Partituret er grafisk, 
instrumentationen åben. Whites efterhånden kendte (berygtede?) værk bygger på små 
ændringer, der gør en tydelig Klanglig forskel. Hos Sciarrino er de Klanglige detaljer fly-
vende, lette og fine, og musikken glider forsigtigt afsted som om den er næsten uden for 
hørevidde. Koncertens uropførelse er af Martin Rane Bauck, der er en af medstifterne af 
ensemble Aksiom, der er den ene del af denne dansk/norske musikforbrødring sammen 
med NJYD fra Danmark.

 
Koncerten er støttet af Oticon Fonden, Augustinus Fonden, Århus Initativpulje, Nordisk Kulturfond, 
SNYK, DKF's produktionspulje og Kodas kulturelle midler, Norsk kulturråd, Music Norway, Oslo kom-
mune og Norsk komponistforening. [LINJESKIFT] * Værket er støttet af Komponisternes Vederlagsfond

 
Pelle Gudmundsen-Holmgreen
Solo for el-guitar (1972)
 
Gratis entré
 
Pelleprisen er støttet af Klang og Edition 
Wilhelm Hansen.

ÅRETS KOMPONIST MODTAGER ANERKENDENDE PRIS
PELLEPRISEN

Koncertkirken
Mandag 10. juni, kl. 18:45

For tredje gang uddeles Pelle Prisen til en yngre 
komponist!

Mikkel Egelund Nielsen fra NJYD Quartet spiller 
Pelle Gudmundsen-Holmgreens Solo for el-guitar. 
Værket er komponeret i 1972 og tonematerialet 
bygger udelukkende på Fibonacci-rækken. Kompo-
nisten sagde selv om værket: “Jeg forestiller mig at 
systematikken/de strenge konstruktioner kan rense 
og forny det stærkt begrænsede, enkle og også ofte 
banale tonemateriale.”
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Koncertkirken
Mandag 10. juni, kl. 20:00

MODERN MONDAYEKKOZONE

 
Gunnar Berg
Mouture (1953)

Pierre Boulez
Le Marteau sans maître (1955)

 
Koncerten præsenteres i samarbejde 
med Modern Mondays og er støttet af 
Kapelmesterforeningen.

De to komponister på programmet ved koncerten har visse ligheder: en energisk 
trang til at gøre op med traditioner, en evne til at radikalisere det personlige tonesprog 
og en sans for det absurde og ikke mindst for at tage det absurde alvorligt. Gunnar 
Bergs Mouture er – helt uhørt i dansk musikhistorie – et værk for syv slagtøjsspillere 
fra 1953. Trangen til at skrive musikken og inspirationen til den opstod efter mødet 
med musik af fransk-amerikanske Edgar Varese, som Berg havde hørt i sin studietid i 
Paris, hvortil han kom i 1948. En Mouture er en mølle, og i dette spektakulære slagtøj-
sværk er det rytmerne, der bliver malet i mindre og mindre stykker, og fordeles i nye 
og finere strukturer.

Rasende (kunst)håndværk, L’Artisanat furieux, er en af titlerne på de digte af Rene 
Char, som Boulez bruger i Le Marteau sans maître, der blev uropført i 1955. Boulez 
spreder teksterne ud, så de ikke udelukkende ligger i sangstemmen, men han lader 
instrumentale forspil, efterspil og kommentarer blande sig mellem de sungne afsnit, 
og man fornemmer at afsnittene knytter sig til teksten, også når den ikke er der. Når 
man lytter til værket fornemmer man en intens sammenhæng: Klangligt, fra stemme 
over instrumenter til slagtøj, og i det rytmiske og det dynamiske er man også ladt til-
bage med en fornemmelse af, at ikke en bemærkning er overflødig, ikke en tone står 
i vejen for de andre, men at det hele vokser sammen i et nødvendigt, organisk væv. 
Musikken er berømt for sin kompleksitet, men lad det ikke skygge for oplevelsen af 
klarhed, skønhed og ikke mindst organisk sammenhæng. Boulez’ musik kan beskri-
ves med den ovenfor citerede titel: Det er rasende kunsthåndværk. Det kaster alle 
traditioner væk, men bygger på bundsolidt kompositionshåndværk. Det udfordrer 
alle håndværksmæssige vaner, men skriver sig ind i historien af banebrydende kunst-
neriske udtryk.
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Literaturhaus
Mandag 10. juni, kl. 21:30

POSTAPOKALYPTISK KLAVERMUSIKARCHIVES OF EMOTIONS 
AND EXPERIENCES DEL 2/2

 
Niels Rønsholdt
Archive of Emotions and Experiences,  del 2/2 – uropførelse

Klaver: Lenio Liatsou(GR)

En pianist arbejder, registrerer, konstaterer. Vi er publikum, som observerer hende, 
pianisten, oraklet, der står for et ritual. Niels Rønsholdt fortæller: “… pianisten spiller 
en rolle som en slags orakel eller overlevede i eller fra en fremtid hvor verden, som vi 
kender den, er brudt sammen og mennesket mere eller mindre er afviklet. Hun forsøger at 
huske, registrere menneskelige følelser og erfaringer inden de forsvinder. Hun anvender 
det eneste hun har til rådighed og for hånden: instrumentet.”

Begge aftner foregår i en dystopisk fremtid, hvor mennesket ikke er længere. “Jeg 
er fascineret af tanken om hvad der er tilbage efter mennesket – ideen om at fx. kunsten 
overlever mennesket: Når mennesket er væk, er alt det vi følte og erfarede også tabt. Men 
det lever som en slags ekko i litteraturen og musikken, indfanget og fastholdt i en slags 
kodesprog.”

Rønsholdt fokuserer i sin musik ofte på os mennesker, på følelser, udtryk og det vi 
siger og gør. Det gør hans værker til kommunikerende, teatralske og dybt menneske-
lige. I Archive of Emotions and Experiences kommer vi som publikum til at følge regi-
streringen af netop det, som Rønsholdt indfanger i sin musik.

 
Touring Support by: Onassis Cultural Centre Athens
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»En hyldest til indadvendtheden, tålmodigheden og 
skønheden« Sådan beskriver den danske komponist Poul 
Ruders sin Bratschkoncert fra 1994. Musikken har en næsten 
senromantisk, ekspressiv stil og spilles med righoldigt og 
mangefacetteret udtryk af den norske bratschvirtuos Lars 
Anders Tomter. I sine Händel Variationer har Ruders komponeret 
ikke færre end 90 variationer over otte takter fra Händels Water 
Music. De korte variationer vokser sammen til et symfonisk hele, 
hvor de orkestrale farver veksler konstant, og hvor Händels 
udgangspunkt udvikler sig til ren Ruders.

 Kristeligt Dagblad
 Magasinet Klassisk
»The viola line is wonderfully realised here by Lars Anders 
Tomter« Gramophone

Nyt fra Poul Ruders

www.dacapo-records.dk

Mere ny musik fra Dacapo:

Rune Glerup
Dust encapsulated

Signe Lykke
Body Textures

Niels Rønsholdt
Me Quitte

Som CD, download 

& streaming

Nicolai Worsaae
Wesenheit ab Wesenheit 

Hans Abrahamsen
10 præludier · Seks stykker

Per Nørgård
Tidlige klaverværker

Bent Sørensen
Rosenbad · Pantomime 

Gudmundsen-Holmgreen
Samlede strygekvartetter, vol. 1

Superflex / Anders Monrad
Mærsk Operaen 

Jexper Holmen
Oort Cloud 

Ingen koncert 
uden et publikum! 

Som koncert- eller festivalarrangør 
kan du søge støtte til strategisk 

publikumsarbejde omkring ny musik i 
Dansk Komponistforenings 

Produktionspulje. 

Ansøgningsfrist: 
1. september  

Application deadline twice a year

October 1st & April 1st

Læs mere på www.komponistforeningen.dk/publikumsarbejde



EDITION WILHELM HANSEN

Representing Scandinavia’s greatest composers since 1857
www.ewh.dk

Biografier
Solister og dirigenter

Idil Alpsoy
Svensk mezzosopran bosiddende i Danmark og 
med rødder i Ungarn og Tyrkiet. Har sunget et bredt 
spektrum af roller fra Mozart til Wagner og er blandt 
meget andet også medlem af The Middle East Peace 
Orchestra.

Frauke Aulbert
Hamborgbaseret tysk sangerinde specialiseret i op-
førelser af ny musik, “extended vocal techniques”, 
over- og undertonesang og meget mere. Hun er 
også medstifter af en række ensemble, deriblandt 
Ensemble Decoder, og har optrådet over det mest 
af verden.

Rikke Benborg
Dansk billedkunstner uddannet på Det konge-
lige danske Kunstakademi og Middlesex University. 
Benborg har en række udstillinger bag sig i Dan-
mark og internationalt.

Steffen Bruun
Dansk bas uddannet på Det kongelige danske Mu-
sikkonservatorium og Operaakademiet i Sydney. 
Bruun har en række opera og oratoriepartier på 

sit repertoire fra Monteverdis Orfeo til baspartiet i 
Klenaus 9. Symfoni.

Carl Emil Carlsen
Dansk installations- og performancekunster med in-
ternationale og hjemlige udstillinger og performan-
ces bag sig. Carlsen har arbejdet sammen med mu-
siker og komponist Bjørn Svin på projektet Silicium.

Lorenzo Colombo
Prisvindende italiensk slagtøjsspiller med base i 
København. Optræder solo og i ensembler, han er fx 
medlem af NEKO3 .

Nils Dalum
Dansk bratschist uddannet ved Syddansk Musik-
konservatorium. 

Sigrid Damsager
Dansk kordirigent uddannet på Det Jyske Musik-
konservatorium og Musikhögskolan i Stockholm. 
Har bl.a. dirigeret Landskoret og har været med til 
at oprette Schola Cantorums Kvindekor og Schola 
Cantorums Mandskor.

David Kragh Danving
Dansk baryton og sangunderviser uddannet ved 
Syddansk Musikkonservatorium og Det kongelige 
danske Musikkonservatorium
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Gertrud Exner
Teaterleder af teaterBlik, dukkebygger og perfor-
mer. Har studeret på Théâtre-École du Passage i 
Frankrig.

Bará Gísladóttir (f. 1989) 
Islandsk komponist og kontrabassist, bosiddende 
i København, hvor hun studerer på DKDM under 
bl.a. Niels Rosing-Schow og Jeppe Just Christensen. 
Gísladóttir er medstifter af komponistkollektivet 
Errata og spiller bl.a i ensemblerne Elja og Skark. I 
2015 udkom hendes debutalbum Different Rooftops. 
Hendes musik har været opført på en række nordi-
ske musikfestivaler. Gísladóttir er modtager af Léo-
nie Sonnings Talentpris i 2018.

Alexandra Hallén
Svensk cellist, komponist og performer. Stifter og 
leder af Ensemble Krumbuktus. Halléns værker 
og performances er originale, passionerede og ofte 
med en politisk pointe eller kommentar. 

Johanne Højlund
Dansk mezzosopran uddannet ved Det kongelige 
danske Musikkonservatorium og ved Stella Adler 
Studio of Acting i New York. Højlund har sunget 
en række klassiske operapartier i værker af bl.a. 
Tjaikovskij, Puccini og Gounod, og hun er også en 
travl oratoriesanger.

Jakob Bloch Jespersen
Dansk basbaryton med international karriere i et 
repertoire der strækker sig fra ensemblesang fra re-
næssancen over tidlig tysk barokmusik og romanti-
ske lieder til helt nyskrevne værker som han synger 
enten som solist eller som medlem af bl.a. Theatre 
of Voices.

Kamilya Jubran
Israelskfødt musiker og sanger, der gennem en år-
række har optrådt som medlem af ensembler, og 
som soloperformer. Jubran skriver selv det materi-
ale hun bruger i sine performances og samarbejder 
for tiden med en række europæiske musikere.

Erik Kaltoft
Dansk pianist med stor gennemslagskraft i det 
danske ny musikmilijø. Som medlem i bl.a. LINen-
semble og Elsinore Players og som flittig solist har 
Kaltoft været med til at opføre og uropføre hundre-
devis af nye danske værker. Også som underviser og 
kunstnerisk leder af Århus Sinfonietta har han gjort 
sig bemærket gennem årene.

Sofia Kayaya
Dansk fløjtenist uddannet ved bl.a. Sibelius Aka-
demiet og Det kongelige danske Musikkonservato-
rium. Kayaya er ud over at undervise og spille som 
solist også medstifter af Amazone Kvartetten

BIOGRAFIER
Solister og dirigenter

Nikolaj Kynde
Dansk komponist og musiker, der bl.a. i 2015 i pro-
jektet Tasteful Turntable har arbejdet med sam-
menhængen mellem smag og musik. Kynde er ud-
dannet på Institute of Sonology i Haag.

Lenio Liatsou
Græsk pianist uddannet hos bl.a. Susan Bradshaw 
og Pierre-Laurent Aimard. Liatsou er medstifter af 
ensemble dissonArt og er specialiseret i at spille ny 
musik. Hun har arbejdet tæt sammen med en lang 
række komponister, blandt andre Lachenmann, 
Aperghis og danske Christian Winther Christensen.

Jesper Lützhøft
Dansk guitarist, ensembleleder og poet. Kunstne-
risk leder af Athelas Ensemble siden 2014, tidligere 
leder af bl.a. Den Anden Opera. Lützhøft har udgivet 
en række digtsamlinger og er forfatter til adskillige 
libretti.

Freja Friberg Lyme
Dansk operainstruktør uddannet ved Den Danske 
Scenekunstskole og Verona Opera Academy. Har 
tidligere bl.a. instrueret Hansel und Gretel på Oden-
se Sommeropera

Bjarke Mogensen
Dansk akkordeonist med international karriere. 
Medlem af kvartetten Kottos, og solist i en række 

af værker, der er komponeret til ham, bl.a. Anders 
Koppels 2. Koncert for akkordeon og Poul Ruders’ 
Sound and Simplicity, der blev uropført med DR-
Symfoniorkester i april 2019.

Jens Peter Møller
Dansk musiker og komponist. Spiller primært el-
bas, men optræder også som guitarist og slagtøjs-
spiller og pianist. 

Mikkel Egelund Nielsen
Dansk guitarist uddannet på Det Jyske Musikkon-
servatorium hos Frederik Munk Larsen, og Roberto 
Aussel i Köln. Han har været solist i adskillige mo-
derne guitarkoncerter af bl.a. Poul Ruders og Luca 
Francesconi, og han optræder ofte med ny musik i 
diverse kammermusikalske kombinationer, og er 
medlem af ensemblet Njyd.

Jonas Olsson
Svensk pianist med fokus på det sene 20. og 21. år-
hundredes musik. Olsson er uddannet i Göteborg, 
ved International Ensemble Modern Academy og 
hos Pierre-Laurent Aimard i Köln. Han er også med-
lem af ensemblerne Gageego! og Mimitabu.

Nana Bugge Rasmussen
Dansk mezzosopran uddannet på Universität der 
Künste i Berlin og på Det kongelige danske Musik-
konservatorium. Hun arbejder indenfor både opera 
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og liedsang og har opført en række nye komposi-
tioner såvel som barokmusik og roller fra klassiske 
operaer.

Saber Abdel Sattar
Egyptisk virtuos på det mellemøstlige strengein-
strument kanun, uddannet på Arab Music Institute 
(Academy of Arts)

Hossam Shehata
Egyptisk violinist uddannet i Kairo og Maastricht. 
Spiller ny musik samt det klassiske repertoire som 
solist, arbejder også i Kairos Symfoniorkester og 
som underviser.

Frode Stengaard
Dansk pianist og organist flittig som solo- og kam-
mermusiker ofte sammen med duo-partner Erik 
Kaltoft. Har spillet og uropført en lang række ny 
dansk musik.

Catherine Sombsthay
Fransk instruktør, der bl.a. arbejder med dukketea-
ter, medstifter af Compagnie Médiane. Sombsthay 
arbejder jævnligt sammen med Gertrud Exner og 
Teater Blik

Pierre-André Valade
Fransk dirigent, der er internationalt berømmet for 
sine opførelser af musik fra det 20. og 21. århund-

rede. Var Athelas Sinfonietta Copenhagens chef-
dirigent i årene 2009-14 og er stadig fast gæst hos 
ensemblet. Derudover optræder han som dirigent 
ved festivaler og koncertserier over hele verden og 
er bl.a. fast tilknyttet Meitar Ensemble i Tel Aviv og 
Ensemble Orchestral Contemporain i Lyon

Malgorzata Walentynowicz
Polsk pianist og prisbelønnet performer af ny mu-
sik. Uddannet i Gdansk, Hannover and Stuttgart. 
Hun optræder som solist, i kammerensembler og 
som solist med orkestre over det meste af verden 
på festivaler som fx Huddersfield Contemporary 
Music Festival, Feriekurserne i Darmstadt og Eclat 
i Stuttgart.

Eirik Haukaas Ødegård
Norsk dirigent uddannet ved Norges Musikkhøg-
skole i Oslo og ved Det kongelige danske Musikkon-
servatorium. 

Ensembler

Aksiom Ensemble
Norsk ensemble med basis i Oslo, dannet i 2010. Ak-
siom består af ni musikere, og deres dirigent er Kai 
Grinde Myrann. Ensemblet arbejder tæt med kom-
ponister og dyrker også improvisation.

Alba Strygekvartet
Danskbaseret strygekvartet stiftet i 2013 med 
medlemmer fra hele Skandinavien: Violin - Ama-
lie Kjældgaard (DK), violin - Cecilie Emtoft (DK), 
bratsch - Minna Svedberg (SE), cello - Theodor Lyng-
stad (NO). De fire musikere mødte hinanden på kon-
servatoriet i København.

Amazonekvartetten
Nyere dansk kvartet bestående af instrumenterne 
fløjte, cello og klaver samt sangstemme. Musikerne 
i Amazone Kvartetten er Nana Bugge Rasmussen, 
mezzosopran. Sofia Kayaya, fløjte. Julie Tandrup 
Kock, cello. Cæcilie Tagsmose, klaver

Athelas Sinfonietta Copenhagen
Dansk sinfonietta med en lang historie for at præ-
sentere det nyeste og de moderne klassikere, også 
inden for opera, dans og kammermusik. Athelas 
Sinfonietta laver også et målrettet arbejde med at 
præsentere ny kompositionsmusik for børn og unge

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 
Verdens ældste korps af sin art, stiftet i 1658. Det 
traditionsrige orkester er en fast bestanddel af hof-
musikken, og spiller bl.a. ved vagtskifte, ved tafler og 
ved statsbesøg. Nuværende musikdirigent er David 
M. P. Palmquist.

Ekkozone
Genrekrydsende dansk ensemble, der blev stiftet 
i 2013. Kunstnerisk leder er slagtøjsspiller Mathias 
Reumert. Ekkozones koncerter ligger i krydsfeltet 
mellem ny kompositionsmusik og “rytmisk musik” 
og med særligt fokus på bl.a. komponisten Steve 
Reichs repetitive værker.

Ensemble Experimental
Tysk ensemble stiftet i 2011. Ensemblet har base i 
den tyske radiostation SWRs Experimentalstudio i 
Freiburg, og har specialiseret sig i at opføre og ind-
spille værker med live-electronics. Detleff Heusin-
ger er kunstnerisk leder af ensemblet.

Ensemble Mosaik
Tysk ensemble i sinfoniettastørrelse med base I 
Berlin, der siden 1997 har spillet koncerter med tæt 
samarbejde mellem musikerne i ensemblet og de 
komponister, hvis musik de arbejder med. 

BIOGRAFIER
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Esbjerg Ensemble
Landsdelsensemble, stiftet i 1967, som et af de før-
ste professionelle kammerensembler i Danmark. 
Ensemblet giver koncerter for børn, klassiske kam-
merkoncerter og laver workshops med helt unge 
komponister. Der ud over har ensemblet et nært, 
mangeårigt samarbejde med en række af de etab-
lerede danske komponister, som fx. Poul Ruders og 
Hans Abrahamsen. Ensemblet består af 10 musi-
kere, der alle er internationale profiler, og er ledet af 
Katrine Ganer Skaug.Gertrud Exner

Figura Ensemble
Dansk musikkollektiv med fire musikere, en kom-
ponist, en poet og en arkitekt og scenograf: Helene 
Gjerris, mezzosopran, Jesper Egelund¬, kontrabas, 
Frans Hansen, slagtøj, Anna Klett, klarinet, Peter 
Bruun, komponist, Ursula Andkjær Olsen, poet og 
Filippa Berglund, arkitekt og scenograf.
Sammen har de i mere end 25 udfordret publikum 
med opera, kammermusik, pædagogiske projekter 
og genrekrydsende projekter.

Frederiksberg Sogns Pigekor og Juniorkor
Kor knyttet til Frederiksberg Sogn, stiftet i 1984 af 
Lis Vorbeck.

Glemmen kirkes Barnekor og Ungdomskantori
Kor tilknyttet kirkerne i Glemmen i det sydlige Nor-
ge. Korets musikalske leder er Trond Gilberg.

Krumbuktus
Københavnsbaseret ensemble med et svensk navn, 
der svarer til det danske ord Krumbøjet; ikke en lige 
linie, men sving og drejninger præger ensemblets 
kunstneriske liv og ambitioner. Ensemblet består af 
Alexandra Hallén, cello, Jakup Lützen, bratsch, Ka-
terina Anagnostidou, slagtøj, Irina-Kalina Goudeva, 
kontrabas, Mikkel Egelund Nielsen, guitar

NEKO3
Københavnerbaseret ensemble, der består af to 
slagtøjsspillere - Kalle Hakosalo og Lorenzo Colom-
bo – en pianist – Fei Nie – og en komponist – Mads 
Emil Dreyer. Ensemblet blander de percussive lyde 
med elektronik og har både helt nyskrevne værker 
og moderne klassikere på repertoiret.

Njyd
Dansk kvartet med utraditionel besætning: Fløjte, 
Marie Sønderskov, guitar, Mikkel Egelund Nielsen, 
slagtøj, Jonas Weitling og saxofon, Anja Nedremo. 
Ensemblet fokuserer på at opdyrke nyt repertoire 
i tæt samarbejde med komponister, og lægger også 
særlig vægt på den nordiske musik.

Nordic Affect
Islandsk ny musik ensemble befolket af barokin-
strumenter. Ensemblet blev grundlagt 2005 og har 
siden begyndelsen haft violinisten Hella Steinunn 
Stefánsdóttir som kunstnerisk leder. De øvrige 

BIOGRAFIER
Ensembler og komponister

medlemmer er Gudrun Hrund Hardadóttir, viola, 
Georiga Browne, traverso, Hanna Loftsdóttir, cello 
og gambe og Gudrun Óskarsdóttir, cembalo. Ensem-
blet har optrådt på festivaler og i koncertsale verden 
over, og spiller musik skrevet til ensemblet.

Scenatet
Dansk baseret ensemble bestående af 11 musikere, 
der alle har erfaring med performance, drama og 
konceptuel kunst, ud over at være fremragende 
musikere. Scenatet har stået bag en række spekta-
kulære samarbejder og opførelser siden ensemblets 
undfangelse i 2008. De er stærkt repræsenteret på 
danske og internationale festivaler. Kunstnerisk le-
der er Anna-Berit Asp Christensen.

Komponister

Anahita Abbasi (f. 1985) 
Iransk komponist har studeret komposition hos 
bl.a. Beat Furrer og er for tiden bosiddende i USA, 
hvor hun studerer hos Rand Steiger ved University 
of California San Diego. Abbasis værker er blevet op-
ført ved Time of Music Festival og ved Feriekurserne 
i Darmstadt.

Louis Aguirre (f. 1968) 
Cubansk komponist bosiddende i Danmark. Aguirre 
er uddannet som komponist i Cuba, men fortsatte 
studierne efter han flyttede til Danmark i 2004, og 
afsluttede solistklassen i komposition ved Det jyske 
Musikkonservatorium i 2007. Aguirre er en stærk og 
original stemme i dansk musikliv, som han også en-
gagerer sig igennem ensemblet Snowmask. En ræk-
ke af hans værker er inspirerede af den cubanske 
Santeria region og de religiøse tekster fra området.

Frauke Aulbert 
Hamborgbaseret tysk sangerinde specialiseret i op- 
førelser af ny musik, “extended vocal techniques”, 
over- og undertonesang og meget mere. Hun er 
også medsti er af en række ensemble, deriblandt 
Ensemble Decoder, og har optrådet over det mest 
af verden.
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Kaj Aune (f. 1978)
Dansk komponist og performer. Aune er en af de 
mest originale kompositoriske, innovative stemmer 
i dansk musikliv i de seneste mange år. I en helt sær-
lig genre, der er lige dele performance, musikalsk 
værk og installationskunst har Aune skabt værker, 
der har givet genKlang i hele den generation af 
komponister han er en del af, samt selvfølgelig det 
publikum, der har fået lov at opleve værkerne. Med 
humor og vildskab er skraldebunker og wagnerope-
raer og meget mere blevet til vedkommende kunst i 
Danmark anno 2000’erne.

Martin Rane Bauck (f. 1988)
Norsk komponist, uddannet ved Norges Musikkhøg-
skole i Oslo, CNSMDP i Paris hos Gérard Pesson og 
Det kongelige danske Musikkonservatorium i Kø-
benhavn. Var medstifter af ensemble Aksiom, som 
han har skrevet en række værker til. Baucks værker 
bliver spillet af musikere og ensembler i det meste af 
Europa og Nordamerika.

Gunnar Berg (1909-89) 
Dansk komponist, uddannet af bl.a. Herman D. 
Koppel, men i høj grad inspireret af den central-
europæiske modernisme og i 1950’erne var Berg en 
pioner i dansk musikliv, på grund af sine moder-
nistiske og serielle værker, som han komponerede 
allerede omkring 1950. Berg levede en stor del af 
sit liv i Paris og i Schweiz, og opnåede ikke at blive 

egentligt etableret i det danske musikmiljø i sin 
levetid.

Hafdís Bjarnadóttir (f. 1977) 
Islandsk komponist og guitarist uddannet i kom-
positon bl.a. på det Islandske Kunstakademi og 
på Det kongelige danske Musikkonservatorium. 
Bjarnadóttirs musikalske inspiration kommer fra 
mange genrer, fra jazz, rock og moderne musik, 
samt fra naturen og lydene i verden omkring hende. 
Hendes værker er blevet opført af en række nordiske 
ensemble, fx Caput ensemble, Scenatet og Norrbot-
ten NEO.

Pierre Boulez (1925-2016) 
Fransk komponist og dirigent med en enorm indfly-
delse på musikkens udvikling efter 2. Verdenskrig. 
Boulez studerede bl.a. med Messiaen og Leibowitz, 
og blev i løbet af 1950’erne en del af inderkredsen 
ved Feriekurserne i Darmstadt sammen med bl.a. 
Stockhausen. Boulez’ værker er rigt facetterede, 
komplicerede og farvemættede. Blandt de oftest op-
førte er de banebrydende hovedværker Pli selon pli 
og Le Marteau sans maître.

James Black (f. 1990) 
Engelsk saxofonist og komponist, bosiddende i Dan-
mark. Studerede komposition hos Robert Saxton og 
Phillip Cooke i UK inden han flyttede til Danmark og 
påbegyndte kompositionsstuder på DKDM hos Hans 

Abrahamsen, Jeppe Just Christensen, Niels Rosing-
Schow og Bent Sørensen. Black skal debutere fra 
solistklassen i foråret 2018, men har allerede nu en 
række opførelser bag sig på danske musikfestivaler.

Niels Viggo Bentzon (1919-2000) 
Dansk komponist og pianist, uddannet som pianist 
og organist i begyndelsen af 1940’erne. Bentzon 
skrev imponerende mange værker, hvor den op-
mærksomhed hans værker har fået de senere år, har 
koncentreret sig om de tidligere værker fra 1940-
erne til ca. 1970. Bentzon var en del af Fluxusbevæ-
gelsen i Danmark og favnede i det hele taget interna-
tionale strømninger i tiden og fik dem omformet, så 
de berigede hans eget værk, fra den tidlige moder-
nisme til postmodernisme og mere. Til enhver tid 
var Bentzons musikalske udtryk rigt, energisk og 
stærkt original.

Ole Buck (f. 1945) 
Dansk komponist med stor betydning for yngre kol-
leger som Hans Abrahamsen og Niels Rosing-Schow. 
Bucks værker er præget af en ro og en farverigdom, 
der er unik i dansk musik. Uddannet i Aarhus af Per 
Nørgård og senere Pelle Gudmundsen-Holmgreen. 
Inspirationen fra komponister som Castiglioni 
og Feldman er blevet bearbejdet til et originalt og 
drømmende tonesprog. Bucks værker er blevet op-
ført i Danmark og internationalt bl.a. i New York.

Ying-Hsueh Chen (f. 1983) 
Slagtøjsspiller og komponist fra Taiwan, bosiddende 
i Danmark. Chen har på forholdsvis få år etableret 
sig på en central plads i dansk ny-musikliv, som per-
former, som projektmager og som komponist. 

Andrew Crossley (f. 1990) 
Britisk komponist uddannet ved Royal College of 
Music i London og efterfølgende ved University of 
Westminster, hvorfra han har en Master of Arts I 
Cultural and Critical Studies. Crossley er inspireret 
af bl.a. zenbuddhisme.

Kaj Duncan David (f. 1988) 
Engelsk komponist uddannet ved Goldsmiths Col-
lege, University of London, Det jyske Musikkonser-
vatorium – hos Simon Steen-Andersen – og fra 2014 
hos Manos Tsangaris og Franz Martin Olbrisch ved 
Hochschule für Musik i Dresden. Davids værker er 
blevet opført ved festivaler som MaerzMusik i Berlin, 
Ultima i Oslo, Feriekurserne i Darmstadt og Next-
Fest i Canada. Han laver installationer og har bl.a. 
samarbejdet med ensemblerne Mimitabu, Curious 
Chamber Players, Ensemble Recherche og kompo-
nistkollektivet Bastard Assignments. David arbejder 
med elektronik, lys og video i en del af sine værker.

Louis Claude Daquin (1694-1772) 
Fransk barokkomponist og virtuos. Daquin var vid-
underbarn, der dirigerede sine egne korværker i en 
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alder af otte år, og som imponerede alle med sine 
evner som organist og cembalist. Af hans musik 
kendes i dag mest kirkemusik og suiter for tastein-
strumenter.

Milica Djordjevic (f. 1984) 
Serbisk komponist bosiddende i Berlin, der er ud-
dannet dels i Beograd, hvor hun også studerede 
“Sound and Music Production”. Yderligere studier 
har Djordevic gennemgået i Strassbourg hos Fedele, 
ved IRCAM i Paris og senest hos professor Kyburz ved 
HfM Hanns Eisler i Berlin. I 2016 modtog hun Ernst 
von Siemens Komponistpris og hun har arbejdet med 
ensembler som Arditti Kvartetten, Ensemble Musik-
fabrik, JACK Quartet og Ensemble ALternance.

Ricardo Eizirik (f. 1985) 
Brasiliansk komponist der er uddannet både som 
komponist (hos bl.a. Mundry) og med en mastergrad 
i transdisciplinaritet fra Kunsthøjskolen i Zürich. 
Eiziriks arbejder som performer og komponist bl.a. 
med kunstneren Swami Silva, og hans værker har 
været opført af ensembler som Neue VOcalsolisten 
Zürich, ensemble recherche, Ensemble Neon og 
Athelas Sinfonietta.

Ahmed Essayad (f. 1939) 
Marokkansk komponist, uddannet i Rabat og ved Det 
Nationale Konservatorium i Paris hos Max Deutsch. 
Essyad har modtaget en række priser i Frankrig og 

Marokko. Operaer, orkesterværker og ensemble-
værker fylder Essyads værkliste, hvor man også kan 
finde en række værker med elektronik. Han omfav-
ner i sin musik de to kulturer han er knyttet til: den 
arabisk-islamiske og den vestlige musikkultur.

Farzia Fallah (f. 1980) 
Iransk komponist, født i Teheran og siden 2007 bo-
siddende i Tyskland, og hun er uddannet hos bl.a. 
Mashayekhi, Pagh-Paan, Birkenkötter og Schöll-
horn. Fallah, der også inkorporerer elektronik I sine 
værker, har komponeret for soloinstrumenter, min-
dre og større ensemble og orkester. Hendes værker 
er opført i Mellemøsten, Europa og USA

Zeynep Gedizlioglu (f. 1977) 
Tyrkisk komponist bosiddende i Berlin. Uddannet i 
Tyrkiet (hos Tanc), Tyskland (Brandmüller og Rihm) 
og Frankrig (Fedele) og var senere tilknyttet IRCAM 
i Paris. Gedizlioglu har komponeret musik til teater 
og hendes værker for ensemble og orkesterværker, 
der er opført ved festivaler over det meste af Europa, 
bl.a. Wittener Tage für neue Musik og hun modtog i 
2012 Ernst von Siemens Komponistpris

Bará Gísladóttir (f. 1989) 
Islandsk komponist og kontrabassist, bosiddende 
i København, hvor hun studerer på DKDM under 
bl.a. Niels Rosing-Schow og Jeppe Just Christensen. 
Gísladóttir er medstifter af komponistkollektivet 

Errata og spiller bl.a i ensemblerne Elja og Skark. I 
2015 udkom hendes debutalbum Different Rooftops. 
Hendes musik har været opført på en række nordi-
ske musikfestivaler. Gísladóttir er modtager af Léo-
nie Sonnings Talentpris i 2018.

Rune Glerup (f. 1981) 
Dansk komponist uddannet ved DKDM hos bl.a. 
Bent Sørensen og Niels Rosing-Schow. Har en større 
produktion af kammermusik bag sig, hvoraf en del er 
opført af internationale ensembler som fx. London 
Sinfonietta, Ensemble Intercontemporain og Qua-
tuor Diotima, samt af hjemlig Athelas Sinfonietta 
Copehagen. I 2016 uropførte DRSO Glerups Symfoni. 

Pelle Gudmundsen-Holmgreen (1932-2016) 
Dansk komponist. Skabte sin egen udtryksform 
præget af gentagelser og letgenkendelige figurer, 
inspireret af absurd teater, naturen, dagliglivets 
Klange og støj, barok- og renæssancemusik, pygmæ-
sang, jazz og meget mere. Pelle Gudmundsen-Holm-
green var i 2014 hovednavn på en festival i London 
med London Sinfonietta og fik i begyndelsen af 2015 
uropført sin første opera Sol går op, Sol går ned på 
Takkelloftet i Operaen i København. Gudmundsen-
Holmgreens musik var længe en elsket og velkendt 
hemmelighed i Danmark, men i de senere år har der 
været internationalt fokus på en del af hans værker 
bl.a. fra USA, hvor Kronos Kvartetten og koret The 
Crossing har bestilt og uropført værker af ham.

Hugi Gudmundsson (f. 1977) 
Islandsk komponist bosiddende i Danmark. Gud-
mundsson er uddannet i Reykjavik, København og i 
Haag. Hans kormusik er vidt udbredt i Island og han 
har komponeret værker i alle instrumentale genrer 
og også til bl.a. film videospil. Operaen Hamlet In Ab-
sentia blev uropført i 2016, og var hans første opera.

Alexandra Hallén 
Svensk cellist, komponist og performer. Sti er og 
leder af Ensemble Krumbuktus. Halléns værker 
og performances er originale, passionerede og ofte 
med en politisk pointe eller kommentar.

Úlfur Hansson (f. 1988) 
Islandsk komponist, instrumentmager og musiker, 
uddannet bl.a. på Mills College i Californien og bo-
siddende I New York. Hansson har fået bestillinger 
og er blevet opført af orkestre og ensembler rundt 
om i verden, bland dem Kronos Kvartetten og l’Or-
chestre de Radio France. Han har bl.a. udgivet al-
bummet Arborescence og White Mountain.

Rolf Hind (f. 1964) 
Britisk pianist og komponist uddannet på Royal Col-
lege of Music i London. Hind har som pianist specia-
liseret sig i at opføre værker af komponister fra det 
20. og 21. århundrede og har ry som en af 
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Juliana Hodkinson (f. 1971)
Hendes værker strækker sig fra intime kammervær-
ker, over scenisk prægede værker med film, tekst og/
eller tale til større elektroakustiske produktioner. 
Hun er født i England, har boet i Danmar

Jexper Holmen (f. 1971) 
Dansk komponist uddannet på Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium. Yderpunkterne er der, 
hvor Holmens udtryk for alvor kommer til sin ret. I 
den intense – og lidt uhyggelige – poesi skabt af et 
spilledåseorkester til støjhamrende klaverakkorder 
og uendeligt rumlige musikalske landskaber i fx. 
værket “Oort Cloud” kan Holmen danne udtryk af 
unik og nogle gange kontroversiel karakter. 

Daisam Jalo 
Syrisk oud-spiller, komponist og etnomusikolog, der 
er uddannet Damaskus og Weimar. Jalo er bosid-
dende i Berlin og optræder med ensemblet Orphé.

Pierre Jodlowski (f. 1971) 
Fransk komponist og performer, der arbejder med 
multimediekunst. Uddannet i Toulouse og Lyon. 
Jodlowskis værker har været opført af førende ny 
musik-ensembler verden over, som fx Ensemble In-
tercontemporain, Ictus og Soundinitiative. 

Eva Noer Kondrup (f. 1964)
Dansk komponist, uddannet ved Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Hun har skrevet kammer-
musik og orkestermusik og er især kendt for opera-
en Neja (2000). Hun har modtoget Edition Wilhelm 
Hansens musikpris.

Nikolaj Kynde (f. 1987)
Dansk komponist og musiker, der bl.a. i 2015 i pro-
jektet Tasteful Turntable har arbejdet med sam-
menhængen mellem smag og musik. Kynde er ud-
dannet på Institute of Sonology i Haag.

Ahmed Madkour (f. 1967)
Egyptisk komponist uddannet på Konservatoriet i 
Kairo, hvor han også senere underviste og senere på 
bl.a. University of Pittsburgh, hvor han fik sin Ph.D 
i komposition og musikteori i 2002. Hans værker er 
opført ved koncerter og festivaler i USA, Europa og 
Egypten af ensembler som bl.a. Parnassus Music 
Ensemble, The New York New Music Ensemble. I 
2010 vendte Madkour tilbage til Egypten og igen til-
knyttet Kairos Konservatorium som underviser.

Brigitta Muntendorf (1982) 
Tysk-østrigsk komponist, uddannet hos bl.a. Paagh-
Paan i Bremen og hos Saunders og Schöllhorn i 
Köln. Stifter og leder af Ensemble Garage som arbej-
der med musik og ekseperimenterende musikteater 
og som dyrker berøringsfladerne med andre kunst-

arter. Muntendorfs værker har været opført ved fx 
Warszawa Efterår, Wittener Tage für neuen Musik 
og Eclat Festival. I 2014 modtog Muntendorf Ernst 
von Siemens Förderpreis.

Mette Nielsen (f. 1985) 
Dansk komponist, uddannet ved Det kongelige dan-
ske Musikkonservatorium og Det jyske Musikkon-
servatorium, hvorfra hun havde debutkoncert i 2017.  
Nielsen fortæller selv: "Jeg arbejder med det åbne og 
det tilfældige sat over for det kontrollerede. Og med 
det Klangligt unisone og flerstemmige, det næsten 
unisone og det heterofone. De tilfældige møder i 
musikken, der bliver mere intense, fordi de ikke er 
forudbestemte." Nielsens værker er blevet opført 
af bl.a. Athelas Sinfonietta Copenhagen, Ensemble 
Intercontemporain, Aalborg Symfoniorkester, og 
ReDo String Quartet.

Per Nørgård (f. 1932) 
Markant komponist, der har sat kraftigt præg på 
dansk musikliv med sine værker gennem mere end 
50 år. Nørgård har arbejdet med uendelighedsræk-
ken, som han fandt i 1960’erne, med hierakiske prin-
cipper, med komplekse rytmer og mikrotonalitet. 
Alt sammen i et ofte velklingende og karakteristisk 
nørgårdsk Klangunivers. Nørgård modtog i 2014 Ma-
rie José Kravis Prize for Composition af New Yorker 
Filharmonikerne, og i 2016 Ernst von Siemens Mu-
sikpreis i München. 

Thomas Agerfeldt Olesen (1969) 
Dansk komponist uddannet hos bl.a. Karl Aage Ras-
mussen ved Det Jyske Musikkonservatorium. Ager-
feldt Olesen har komponeret en række værker for 
ensemble og adskillige værker for symfoniorkester 
bl.a. en cellokoncert opført i Danmark og Tyskland, 
samt operaen The Picture of Dorian Grey til Den 
Jyske Opera. Han var nomineret til Nordisk Råds 
Musikpris for sit værk Weihnachtsoratorium i 2018. 

Astor Piazzolla (1921-92) 
Argentinsk komponist og bandoneonspiller, der re-
volutionerede tangoen bl.a. med sin Octeto Buenos 
Aires som han stiftede i 1950’erne og ved en række 
stærkt personlige kompositioner, der voksede fra 
tangoens rødder.

Marina Poleukhina (f. 1989)
Russisk komponist og musiker bl.a. uddannet hos 
Tarnopolsky ved Moskva Konservatorium og hos Ga-
denstätter i Graz. Poleukhinas værker har været op-
ført ved en række festivaler i Europa og hun er selv ar-
rangør af improvisationsfestivalen “real time music”.

Poul Ruders (f. 1949) 
Dansk komponist med international succes siden 
1980’erne hvor han brød igennem med værker som 
Manhattan Abstraction, Corpus Cum Figuris og 
Saaledes saa Johannes. Blandt hans operaer med 
international gennemslagskraft kan nævnes Tje-
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nerindens Fortælling, der blev uropført i 2000, samt 
Selma Jezkova fra 2007.  Ruders’ værker har været 
opført af orkestre og i operahuse verden over, bl.a. i 
foråret 2019, hvor Tjenerindens fortælling opføres af 
Boston Lyric Opera og hans seneste opera The THir-
teenth Child uropføres i Santa Fe i juli måned.

Elena Rykova (f. 1991) 
Russisk komponist og billedkunstner uddannet på 
Moskvas Stats Konservatorium, med senere ma-
sters og PhD studier på hhv. Hochschule für Musik 
und Tanz og Harvard University hos bl.a. Kasparov, 
Schöllhorn og Czernowin. Hendes værker har været 
opført i USA og Europa bl.a. på Wittener Tage für 
neue Musik og Eclat Festival.

Niels Rønsholdt (f. 1978)
Niels Rønsholdt er en af sin generations stærkt pro-
filerede komponister. Rønsholdt engagerer sig i sine 
værker som performer og sanger og har arbejdet 
som lyd- og installationskunstner bl.a. i samarbejde 
med Signe Klejs. Rønsholdt har bl.a. studeret kom-
position hos Bent Sørensen, Karl Aage Rasmussen 
i Danmark og Helmuth Oehring i Tyskland. I 2016 
udkom hans roste værk Me Quitte på dacapo, hvor 
han selv er en af de to sangsolister. Operaen Blik for 
Blik havde premiere i 2017 og Rønsholdt har siden 
udgivet cd’en Songs of Doubt og har haft premiere 
på X & X skrevet med Juliana Hodkinson, samt vær-
ket Until Nothing Left til Andreas Borregaard.

Francois Sarhan (f. 1972)
François Sarhan er en fransk komponist, instal-
lationsartner, billedkunstner og forfatter. Han er 
en af de mest spillet franske komponister fra han 
generation.

Erik Satie (1866-1925) 
Fransk komponist og pianist, mest kendt for sine 
ungdomsværker Gymnopédie og Gnosiennes for 
klaver. Var en figur i den franske dadaistiske bevæ-
gelse i begyndelsen af 20. århundrede, men var også 
cabaret-pianist, komponist for Rosenkreuz-orde-
nen, stifter af sin egen kirke.

Erwin Schulhoff (1894 - 1942)
Den tjekkiske komponist Erwin Schulhoff var i be-
gyndelsen inspireret af Claude Debussy, Richard 
Strauss og Alexander Scriabin. Senere slog han over 
i en neoklassisk stil med elementer fra jazz og tidens 
danserytmer. Han døde i 1942 i den tyske koncentra-
tionslejr Dachau.

Salvatore Sciarrino (f. 1947)
Italiensk komponist med en lang karriere som un-
derviser og teoretiker ved siden af sin kompositori-
ske praksis. Sciarrino har komponeret i alle genrer, 
også for scenen bl.a. med en række operaer. Kontra-
ster, stilhed, citater og elektronmusik har gennem 
årene været dele af hans musikalske udtryk. 

Pernille Sejlund (f. 1979) 
Dansk komponist og sanger med en værker i mange 
genrer bag sig. Sejlund skriver musik til teater og 
film, og har skrevet en række bestillingsværker til 
bl.a. Athelas Sinfonietta og Copenhagen Phil. Hun 
modtog i 2014 Sonnings Talentpris. Udgav samme 
år albummet Time for Reflection, en “klima-cd” der 
var frugten af et samarbejde med meteorolog Jesper 
Theilgaard. Optræder i en duo med Rune Thor-
steinsson.

Rojin Sharafi (f. 1995)
Wienbaseret lydkunstner, elektronmusiker og kom-
ponist af iransk oprindelse. Sharafi flyttede som 
teenager til Wien, og har samlet kærlighed og fasci-
nation af alt fra trash- og metalrock, over kunst og 
bøger til musik fra sit hjemland og meget mere til et 
højenergisk og mangelaget musikalsk udtryk. Som 
performer og komponist lægger hun vægt på impro-
visation, samarbejde og godt håndværk.

Valgeir Sigurðsson (f. 1971) 
Islandsk komponist og producer, der har samar-
bejdet med bl.a. Björk, Nico Muhly, Ahnoni, Daníel 
Bjarnason, Hauschka og mange flere. Hans komposi-
tioner er blevet spillet verden over af ensembler som 
Alarm Will Sound, Crash Ensemble, flere af BBC’s or-
kestre og Cincinnati Orchestra. Sigurðsson har også 
komponeret musik til en række film og er medstiftr 
af pladeselskabet Bedroom Community Label.

Marta Sniady (f. 1986) 
Polsk komponist, uddannet ved konservatoriet i 
Lodz, siden 2016 videregående studier på Det jyske 
Musikkonservatorium hos Simon Steen-Andersen 
og Niels Rønsholdt. Hendes værker bliver opført af 
Polens førende ensembler for ny musik. Śniadys de-
butkoncert finder sted ved Klang Festival 2019. 

Bergrún Snæbjörnsdóttir (f. 1987)
Islandsk komponist bosiddende i New York og rey-
kjavik, uddannet fra Mills College, hvor hun modtog 
undervisning fra bl.a. Fred Frith, Roscoe Mitchell og 
Pauline Oliveros. Snæbjörnsdóttirs værker er blevet 
opført ved alle centrale festivaler i Norden, af føre-
nde ensembler som ICE (US), Avanti! Chamber Or-
chestra og Scenatet. 

Øistein Sommerfeldt (1919-94) 
Norsk komponist, der studerede i bl.a. Wien og Pa-
ris. Særligt kendt for sine sange og vokalværker.

Martin Stauning (f. 1982) 
Dansk komponist, uddannet på Det kongelige dan-
ske Musikkonservatorium. Formand for den danske 
gren af Ung Nordisk Musik 2012-14. Martin Stauning 
har komponeret musik inden for mange genrer bl.a. 
kammermusik, værker for større ensembler, lydin-
stallationer og performance. Fik i marts 2016 urop-
ført orkesterværket Verdorrte Räume. Modtog i 2015 
Axel Borup-Jørgensen Komponistpris. Staunings 

BIOGRAFIER
Komponister104 105



debutkoncert fra solistklassen på DKDM fandt sted i 
efteråret 2016 og samme år modtog han Léonie Son-
nings Talentpris.

Johan Svensson (f. 1983) 
Svensk komponist uddannet i Göteborg, Oslo og 
Graz. Arbejder med elektronik og akustiske instru-
menter, og hans værker bærer præg af fascinationen 
af forholdet mellem mennesket og maskinen. De 
skabes en alvorlig, legende og nysgerrig lydverden. 
Svensson er medstifter af ensemble Mimitabu og 
han er kunstnerisk leder af Kalv Festival. Hans vær-
ker har bl.a. været opført på festivaler som Hudders-
field Contemporary Msuic Festival, Ultime Festival, 
Darmstädter Ferienkurse og mange flere. 

Bent Sørensen (f. 1958) 
Fra folkemusikalsk inspiration over klingende for-
faldsæstetik til drømmetoner i trompetkoncerten, 
der blev førstegangsopført i Danmark i 2013. Bent 
Sørensens musik bevæger sig i sin egen verden, 
men en verden der når os andre med en blanding af 
klarhed og længsel. Sørensen har undervist en gene-
ration af komponister som professor i komposition 
på DKDM og hans værker bliver spillet af ensembler 
over hele verden. I 2017 uropførte New York Philhar-
monic hans orkesterværk Evening Land.

Hans Peter Stubbe Teglbjærg (f. 1963) 
Dansk komponist med fokus på elektronisk musik. 
Uddannet hos bl.a. Ib Nørholm og Ivar Frounberg, 
samt ved Institut voor Sonologie i Haag og ved IR-
CAM i Paris, hvor han også har arbejdet som un-
derviser. Stubbe Teglbjærg har komponeret musik 
i mange genrer, ofte, men ikke altid, med medføl-
gende, centrale elektroakustiske og elektroniske ele-
menter. Han er en førende underviser på kurser og 
konservatorier i bl.a. computerstøttet komposition.

Anna Thorvaldsdóttir (f. 1977) 
Islandsk komponist, bosiddende i England, uddan-
net fra University of California, San Diego. Thor-
valdsdóttirs musik er inspireret af nature, særligt fra 
hendes hjemland Island. Musikken er bygget op af 
Klanglige strukturer, der nærmest kan føles på hu-
den; ru, blanke, bløde eller skarpe. Thorvaldsdóttirs 
værker bliver bestilt og opført af orkestre over hele 
verden, bl.a. Berlinerfilharmonikerne, London Sym-
phony Orchestra og New York Symphony Orchestra, 
og hun har fået udgivet en række værker på CD, 
samt modtaget flere internatonale priser: Nordisk 
Råds Musikpris og New York Philharmonic's Kravis 
Emerging Composer Award. 

Jobina Tinnemans (f. 1975)
Hollands-britisk komponist, oprindeligt uddannet i 
Eindhoven, men flyttede langt ud på landet i Wales i 
slutningen af 00’erne. Hendes musik kan være byg-

get op af elektronik, akustiske instrumenter, kon-
krete lyde, bordtennisspillere, folk, der klipper hæk 
og meget mere. Sarthed og vores hverdags ru kanter 
blandes til et meget personligt udtryk.

Line Tjørnhøj (f. 1960) 
Hun begyndte først at komponere i en sen alder. 
Hun tager ofte fat i temaer, der er fremmede i kunst-
musiksammenhæng, og udvikler inderligt ekspres-
sive musikalske udtryk for tilspidsede moralske og 
sociale dilemmaer.

Bushra El-Turk (f. 1982)
Britisk komponist med libanesiske rødder. Uddan-
net på Guildhall School of Music and Drama, med en 
række bestillinger og opførelser fra verdens største 
ensembler og orkestre, bl.a. London Symphony Or-
chestra, BBC Symphony Orchestra og BBC Scottish 
SO, Lebanese Philharmonic Orchestra, Athelas Sin-
fonietta og Birmingham Contemporary Music Group. 
El-Turk har også arbejdet med opera og hendes opera 
Women at Point Zero blev præsenteret af Royal Opera 
House i London. Hendes musik rummer hele spektret 
fra Mellemøstens Klange til vestens ny musiktraditio-
ner. Det musikalske sprog er vokset ud af nærkontakt 
med flere musikalske traditioner. I et interview til 
Incorporated Society of Musicians fortæller hun: Da 
jeg gik på Guildhall, blev jeg opfordret til at følge mine 
rødder; til at inkorporere ideen om “hjem” i min mu-
sik, men min idé om “hjem” var i konstant bevægelse.”

Yukiko Watanabe (f. 1983)
Japansk komponist uddannet hos bl.a. Keiko Harada 
ved Gakuen School of Music Japan og hos Beat Furrer i 
Østrig. Watanabe var i 2017 en del af International En-
semble Modern Academy og hun har skrevet værker, 
der er blevet bestilt og opført af bl.a. Ensemble Mo-
dern, Riot Ensemble og AsianArt Ensemble.

Kurt Weill (1900-50) 
Tysk komponist bl.a. kendt for sit samarbejde med 
digteren Bertolt Brecht om Die Dreigroschenoper og 
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Emigrerede 
til USA i 1935, og havde succes som musicalkompo-
nist, men han komponerede musik i alle genrer og 
nåede at skrive en imponerende række værker in-
den sin tidlige død. 

John White (f. 1936) 
Eksperimenterende britisk komponist, uddannet på 
Royal College of Music i slutningen af 1950’erne, og 
blev senere underviser på samme institution. White 
er selv performer, pianist, tubaist og medstifter af 
bl.a. The Promenade Theatre Orchestra. White har 
komponeret en imponerende række af værker i alle 
genrer, bl.a. langt over 100 klaversonater, adskillige 
operaer og musik til teaterstykker og kammermusik.

Nicolai Worsaae (f. 1980) 
Nicolai Worsaae er uddannet i komposition fra 
Det kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor 
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han studerede hos Niels Rosing-Schow, Bent Sø-
rensen, Hans Abrahamsen og Hans Peter Stubbe-
Teglbjærg, og hvor hans debutkoncert fandt sted i 
2010. Ydermere har han studeret hos Beat Furrer i 
Graz. Nicolai Worsaae er medstifter af komponist- 
og performancekollektivet Dygong. Worsaaes musik 
er ekspressiv og dynamisk, og han benytter sig såvel 
af den klassiske musiks instrumentarium som elek-
tronik. Arditti Kvartetten, Oslo Sinfonietta og Athe-
las Ensemblet er blot nogle af de ensembler, der har 
opført musik af Nicolai Worsaae. Blandt hans vær-
ker kan nævnes “Du hast gesagt”, “Zugendlos” “Emp-
hatische Ellipse” og “Wesenheit ab Wesenheit”. 

Li-Ying Wu (f. 1978) 
Komponist født i Taipei, Taiwan, bosiddende i Dan-
mark. Li-Ying Wu tog en MA i Fine Arts fra National 
Taiwan Normal University, men efter at have mødt 
musik af danske komponister fortsatte hun sine 
kompositionsstudier i København hos bl.a. Bent Sø-
rensen, Niels Rosing-Schow og Hans Abrahamsen. 
Studierne fortsatte i Aarhus ved DIEM. Hun er Com-
poser in residence hos Aarhus Sinfonietta. Li-Ying 
Wus musik balancerer elegant mellem og rummer 
generøst musikken fra østen og vesten.

Miriama Young (f. 1975)
Australsk/New Zealandsk komponist, der særligt 
arbejder med stemmen i centrum. Hun er uddan-
net i Wellington, NZ og ved Princeton University i 

USA. Sammen med stemmen fokuserer Young ofte 
på teknologi. Elektronik, apps, digital lyd og diverse 
hardware spiller en stor rolle, og den menneskelige 
krop/stemmen, ord og tekster og moderne teknologi 
får lov at danne en ramme, hvor musikken udfolder 
sig. Young underviser på University of Melbourne 
Conservatorium of Music i Australien og hendes 
musik bliver opført verden over.

Rasmus Zwicki (f. 1979) 
Dansk komponist, uddannet i komposition i Odense, 
på det nuværende Syddansk Musikkonservatorium. 
Zwicki har ud over sine kompositioner arbejdet på 
DR’s P2, er underviser på Det jyske Musikkonserva-
torium, har skrevet libretto og undervisningsmate-
riale, har arbejdet med børn og musik og meget mere. 
Zwickis værker er undersøgende og undrende, og ser 
ofte på den situation musikken optræder i. Drama-
tisk, reflekterende, mild og skræmmende på hver sin 
tid, sådan er Zwickis musik, der også gerne blander 
elektronik, performance mm ind i helheden.

Hanne Ørvad (1945-2013) 
Dansk sanger og komponist. Hun var selvlært som 
komponist, en hendes komponistkarriere udviklede 
sig sideløbende med, at hun var aktiv som sanger 
bl.a. i Radiokoret. Blandt hendes værker er en række 
korværker centrale, men hun har også komponeret 
kammermusik og soloværker.

BIOGRAFIER
Komponister

UNGE TALENTER I TIVOLIS KONCERTSAL
Tirsdag 28. maj kl. 19.30: Romantisk kammermusik
Tirsdag 4. juni kl. 19.30: Clara og Robert Schumann 
og Johannes Brahms - den musikalske menage à trois
Tirsdag 11. juni kl. 19.30: Strygekvartet
Tirsdag 18. juni kl. 19.30: Brass ’n’ Opera
Gratis adgang med Tivoli Årskort (eller entré + 50 kr.)

DKDM’S SYMFONIORKESTER I
KONSERVATORIETS KONCERTSAL
Fredag 9. juni kl. 15.00 - Carl Nielsens fødselsdag
Dirigent: Thomas Søndergård
Nielsen: Koncert for klarinet og orkester
Nielsen: Symfoni nr. 5
Gratis adgang
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