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PRESSEKLIP, ATHELAS NEW MUSIC FESTIVAL 2011:  

Landsdækkende 

28.05.11, Kulturministeren åbner festival, AOK 

25.05.11, Festival for samtidsmusik, Arbejderen 

04.06.11,Tik-tak-tik-tak-tik-tak, Berlingske 

31.05.11, Gøgleri vi har brug for, Information 

27.05.11, Stockhausen var her, Kronik i JP 

29.05.11, ATHELAS (Republique Festivalscene - direkte i P2), KNP.dk 

02.06.11, Athelas New Music Festival, KPN.dk 

04.06.11, Karl Aage Rasmussen: Tilnærmelser til Gustav Mahler, KPN.dk 

05.06.11, Athelas New Music Festival, Teater Republique, KPN.dk 

30.05.11, Anm: Kvinder, krig og krybende angst, JP 

27.05.11, Songs of Wars.., Kristeligt Dagblad 

03.06.11, Genklang, Kristeligt Dagblad 

27.05.11, Cyklussen "Klang", Kristeligt Dagblad 

02.06.11, Lykkelig anmelder: strubesang og metronomkunst var ren kapow, Politiken 

01.06.11, Ramt: Nøglen er musikken, Politiken 

27.05.11, Musik på en guldtallerken, Politiken 

30.05.11, Lækker Stockhausen-koncert var barok fra en anden planet, Politiken 

30.05.11, Anm: Krigen er venlig musik og aftenkaffe, Politiken 

11.05.11, Festival efterlyser 100 metronomer, Politiken 

30.05.11, Lækker Stockhausen-koncert er barok fra Sci-fi, Politiken 
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01.06.11, Rambo, Politiken 

22.05.11, Bartók, Bruckner og så det helt vilde!, Politiken 

27.06.11, København: Athelas New Music Festival, Ritzau 

Lokale 

24.05.11, Festival for ny musik på Republique, Østerbro Avis 

24.05.11, Vind billetter til musikfestival, Østerbro Avis 

Magasiner og fagmedier 

06.06.11, Copenhagen Opera Festival og Athelas New Music Festival, Ascolta 

09.05.11, Vind billetter til ’Athelas New Music Festival 2011’, Bazar 

18.05.11, Athelas New Music Festival, Dansk Komponistforening 

25.05.11, Musikken transcenderer alle sprog – En præsentation af Athelas New 
Music Festival 2011, Geiger.dk 

28.05.11, Kulturminister Per Stig Møllers tale ved åbningen af Athelas New Music 
Festival, Kum.dk 

05.05.11, Athelas New Music Festival, Kunststyrelsen 

09.05.11, Athelas New Music Festival 2011, Kukua.dk 

02.05.11, Kærligheden er en racerbil, Motormagasinet 

25.05.11, Danmarks største samtidsmusik festival, Musikeren 

10.05.11, Athelas New  Music Festival, Optakt 

28.05.11, Sange om krigen – Om komponisten Heiner Goebbels, Perepti 

17.05.11, Generationer af ny musik, Seismograf 

10.06.11, En ny samtidsmusik?, Seismograf 

27.05.11, En åndelig krammer til storebror, Seismograf 
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Udenlandske medier 

01.05.11, Kopenhagen: Heiner Goebbels eröffnet Festival für Neue Musik, Goethe 
Institut 

06.05.11, Neue Zeitschrift für Musik: Heiner Goebbels eröffnet Festival für Neue 
Musik 

29.05.11, Heiner Goebbels inleder Athelas Festival, Nutidamusik.com 

27.05.11, Athelas New Music Festival 2011 i København, Nymusikk.no 

Juni 2011, Nowy, międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej w Kopenhadze. 
(Ny musik-festival i København med dansk-tysk tema), Ruch Muzyczny 

Radio 

29.05.11, New Music 2011 – åbningskoncerten, P2 Musik 

29.05.11, Stockhausen og fri improvisation, Klassisk Update P2 

20.05.11, Har du en metronom?, Klassisk Update P2 

30.05.11, Støvletramp til spektakulær musik, P2 Musik 

05.06.11, Åbent Hus med Hella Joof og Nikolaj Koppel, P2 Musik 

28.05.11, Helt Klassisk med Lotte Heise, P2 Musik 

28.05.11, Reportage og direkte transmission af åbningskoncert, P2 Musik 

29.05.11, Åbent Hus med Hella Joof og Nikolaj Koppel, P2 Musik 

31.05.11, Athelas – Tick Tack Tock, LARM 

01.06.11, Athelas – Hvornår begynder tiden?, LARM 

07.06.11, Athelas – From different to different, LARM 

09.06.11, Athelas – On the Loose, LARM 
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Div.  

01.06.11, Athelas New Music Festival – nu med tiger, Anne Marie Vedsø Olsens 
blog 

03.06.11 – Performance at the Athelas New Music Festival, Augustenkilde.com 

04.06.11 - DJ’ing at the Athela New Music Festival After Party – 10pm, 
Augustenkilde.com 

13.06.11, Athelas New Music Festival, Bibzoom.dk 

29.05.11, BÅL OG IS, Gregersdh.dk 

27.04.11, Republique, Athelas New Music Festival 

27.05, Love is racing car, says Klejs & Rønsholdt, Edition S 

28.04.11, Athelas New Music Festival 2011, Snyk.dk 

24.05.11, Songs and Rhapsodies, WH Edition Wilhelm Hansen 
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Kulturministeren åbner festival 
http://www.aok.dk/musik/kulturministeren-aabner-festival 

Oprettet afJournalist Søren Hallundbæ...shx@berlingske.dk 

 

Per Stig Møller åbner Athelas New Music Festival lørdag 28. maj. Foto: Torben Christensen 

Der er igen Athelas New Music Festival. 

Gå ind til det spændende åbningsarrangement i Teater Republique på Østerbro lørdag 28. maj og du 
vil ikke fortryde – snarere blive hængende festivalen ud! Temaet i år vil være nye tyske toner: Man 
kan for eksempel opleve tankevækkende musikteater af Stockhausen og Heiner Goebbels. 
Sidstnævnte vil selv fortælle om sin »Songs of Wars I have Seen« lørdag kl. 18.30.  

Tania Ørum vil samtidig fortælle lidt om Gertrude Stein. Ligesom kulturminister Per Stig Møller i 
øvrigt vil kigge forbi og holde åbningstale. Og blandt de medvirkende dagene igennem findes alt fra 
Athelas’ egne musikere til kongelige sangstjerner som Hanne Fischer og Gitta-Maria Sjöberg.  

Klik ind på www.anmf.dk og bliv inspireret. 

Hvad: Åbningskoncert på Athelas New Music Festival  
Hvor: Teater Republique  
Hvornår: Lørdag 28. maj kl. 19.30 med optakt kl. 18.30  
Hvordan: Billetter på www.republique.dk 

Link: http://arbejderen.dk/content/festival-samtidsmusik-0 
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Festival for samtidsmusik 
 
Danmarks største festival for ny musik sætter fokus på dansk og tysk musik, teater og litteratur med 
verdensberømte ensembler og solister. 
Athelas New Music Festival 2011, som foregår på Republique i København fra 27. maj til 4. juni, 
henvender sig til alle, som interesserer sig for partiturmusik – og for teater, litteratur, 
improvisationskunst, lydkunst og anvendt lyddesign. 
Hovednavne ved festivalen er de tyske komponister Heiner Goebbels og Karlheinz Stockhausen. 
Åbningskoncerten lørdag aften kl. 19.30 går under temaet Jammer på jorden – sange om afsked og 
krig. På programmet er Gustav Mahler (1860-1911): »Der Abschied« fra »Das Lied von der Erde« 
og Heiner Goebbels (f. 1952): »Songs of Wars I Have Seen« (2007). Koncerten sendes direkte i DR 
P2. 
Fra klokken 22.15 kan man høre tyske kabaretsange fra 1930’erne i festvalcaféen (gratis adgang) af 
Hanns Eisler/Bertolt Brecht og Kurt Weill/Bertolt Brecht m.fl., fremført af mezzosopran Helene 
Gjerris og FIGURA Ensemble. 
Mandag aften klokken 22.15 synger Lore Lixenberg sange af kommunisten Hanns Eisler og 
modernisten Gerhard Stäbler – med tekster hentet fra store digtere – eller klippet ud af dagens avis! 
Også det foregår i fetivalcaféen og der er gratis adgang. 
Hele det omfattende program kan ses på www.anmf.dk. 
TID: 27. Maj (Hele dagen) - 04. Jun (Hele dagen) 
STED: Republique i København 
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http://www.b.dk/koncerter/tik-tak-tik-tak-tik-tak 

Klassisk:  

Tik-tak-tik-tak-tik-tak  

 
Fra musikfestivalen på Teater Republique: Metronomen er ikke et instrument, snarere et værktøj for 
sangere og musikere – men ungarske György Ligeti har skabt et stykke kun for 100 metronomer. 
 
Koncert for metronomer. Har De hørt noget lignende? 
Af Søren Schauser 
Fakta 

• Hvad: Athelas New Music Festival. »Tick, tack, tock« med div. medvirkende. Karlheinz 
Stockhausens »Stimmung« for seks stemmer og seks mikrofoner med Theatre of Voices.  
Hvor: Teater Republique, onsdag. Hold øje med DRs program for genudsendelser. 

4. juni 2011, 19:32  
5 af 6 stjerner 

Tiktak-tiktak… 

György Ligeti er kendt fra musikken i »Rumrejsen 2001«. Men hans »Poème Symphonique« fra 
1962 rummer ingen kosmiske korklange eller noget. Lytteren får kun 100 metronomer, en slags 
værktøj for musikere. Fordelt på fem borde. Slut, put. 
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Tiktak… 

Ungarerens stykke hører alligevel til det 20. århundredes mest gribende værker. For metronomerne 
virker levende, blinker som ildfluer i mørket. Altså indtil de løber tør for kraft. Et stopfuldt Teater 
Republique sidder pludselig og tør knap nok trække vejret. Alle ser den ene maskine efter den 
anden tabe pusten og til sidst blive stille. Ligetis stykke handlede i virkeligheden om døden, 
opdager man.  

Tak…  

Stykket åbnede Athelas New Music Festivals maratonkoncert onsdag aften. En håndfuld musikere i 
stive jakkesæt plus sangerinden Sofie Elkjær Jensen gav hele håndfulden af avantgardens 
klassikere. Alt sammen med Jakob F. Schokkings vidunderlige videoprojektioner af bløde streger 
og ditto terninger i evig bevægelse som baggrund.  

Maskiner med sjæl og mennesker uden 
For ja. Man fik også mennesker. Og hvor maskinerne havde sjæl, da var sjælen omvendt taget ud af 
de levende. Alle spillede og sang som automater i samme installation – som var det gruppen 
Kraftwerk eller den fra »Rytteriet«. 

Det ene øjeblik i Morton Feldmans statiske »Three voices«: Sopranen synger terzet med optagelser 
af sig selv,står som en af disse halvaber med store øjne, gentager meningsløse småord om faldende 
sne plus det løse.  

Det næste øjeblik i Steve Reichs matematisk præcise »Four Organs«: Fire forældede kuffertorgler i 
firkant og verdens mest udholdende herre på sydamerikanske maracas spiller det samme og samme 
og samme, bare hele tiden langsommere. Et helvede af medfølelse med denne mand og hans 
mælkesyre.  

Og det næste øjeblik igen så Per Nørgårds legendariske »Achilles og Skildpadden« med en dybt 
dygtig Kristoffer Hyldig på soloklaver og cykelrytteren Jakob Alexander Bertelsen. Hver for sig i 
manisk, fanatisk, næsten bevægelse. Men samtidig stillet op, så ingen af dem kommer nogen vegne. 
Hvis de altså ikke blev trukket helt, helt, helt langsomt hen mod hinanden af to tovholdere – som et 
omvendt bevis på antikkens paradoks.  

Hvis dét så lyder lidt sært, så ja. Men alt hang uforglemmeligt sammen den aften. Avantgardens 
klassikere behøvede sådan set ikke have sagt hinanden det helt store og sagde så bare en masse 
alligevel.  

Hvorpå man kunne gå direkte ind til det stik modsatte: Til nyligt afdøde Karlheinz Stockhausen 
flippede »Stimmung« fra oprørsåret 1968 og dermed seks siddende sangere i rundkreds og stavelser 
fra både buddhistiske bønner og frække ynder. Det hele bygget over én eneste tone. Til gengæld af 
halvanden times varighed.  

Og yes, yes, yes… Magien indtraf alligevel. For man kedede sig ikke et sekund under de tyste 
toner. Sangerne var næsten for gode og kan de hele for godt efterhånden. 
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Hvilken aften. Første arrangement vendte menneskets og maskinens roller om. Andet arrangement 
gjorde modvillig musik til skarp musikdramatik. Begge byggede på det bevidst udtryksforladte, 
forsimplede, infantile. Uforglemmeligt.  

Gøgleri vi har brug 
Athelas Ny Musik Festival er allerede en succes ved at have inviteret musikteatermanden Heiner Goebbels 

Af: Camilla Marie Dahlgreen 
31. maj 2011  
http://www.information.dk/269841 
 
Lagt på information.dk 31. maj 2011 kl. 20:45. Bragt i den trykte udgave 1. juni 2011 på side 19 i 1. sektion.  

I disse dage løber Athelas Ny Musik Festival af stablen med et væld af koncerter og begivenheder 
og hovednavne som Heiner Goebbels og Karl-Heinz Stockhausen under temaet dansk og tysk 
samtidsmusik. 

Heiner Goebbels er lige så meget teatermand, som han er komponist. Hans univers kan synes 
eksperimenterende, nyskabende og avantgardistisk, men er alligevel tæt på at være lige så klassisk 
som den omrejsende gøgler og mimers universelle cirkus. 

I en årrække arbejdede han sammen med dramatikeren Heiner Müller, som han deler mange ideer 
med. Men mens Müller til sidst følte, at han var nødt til at afklæde skuespillerne, så de i bogstavelig 
forstand stod splitterragende nøgne på scenen og aflagde deres replikker, har Goebbels et andet 
udgangspunkt, hvor han får kollektiviteten frem ved netop at påklæde og iscenesætte sine musikere 
til bastarden musikteater. 

Ufordøjet 

Efter en tør omgang transskriberet Mahler i et tørt teaterrum, var festivalens åbningskoncert 
dedikeret Goebbels »Songs of Wars I Have Seen«. Værket er en musikcollage, hvor Goebbels 
blander citater fra barokken, jazz, lydoptagelser og tekst i sin musik. 

Teksterne er fra Gertrude Steins roman af samme navn og reciteres af de kvindelige musikere, når 
de ikke spiller. Det er tanker fra en besættelsestid, dagligdags tanker og spekulationer om alt fra 
honning og hunde til en refleksion over, at verden er middelalderlig og skrøbelig, Værket er en 
musikcollage, hvor Goebbels blander citater fra barokken, jazz, lydoptagelser og tekst i sin musik. 

Teksterne er fra Gertrude Steins roman af samme navn til hver en tid. Denne til hver en tid 
‘fornemmelse’ forstærkes af, at Goebbels har skrevet værket for moderne og historiske 
instrumenter. 

Når musikerne reciterer teksterne, er de styret af musikkens skema og har ikke tid til at være 
indlevede eller med personligt udtryk, men er bare kollektive stemmer i et kollektivt rum. Steins 
tekster sorterer ikke mellem vigtigt og uvigtigt og stiller sig ikke an og det upersonlige udtryk 
klæder dem og gør dem spændende, som ufordøjede ord. 
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Athelas og Concerto Copenhagen klarede opførelsen flot under ledelse af Athelas’ chefdirigent, 
Pierre-André Valade. Kvinderne var anbragte i bløde lampers skær i et dagligstuemiljø, mens 
mændene stod på podiet oven over og faldt ind med fremadskridende larm og terror over 
kvindernes runde venten, bedst demonstreret til sidst af de syngende skåle. 

Ud af terrororkestret trådte dog både teorien og trompeten, der i sidste ende begge virkede som de 
instrumenter, der kunne lede ud af krigens og dagligstuens klaustrofobiske rum. 

Tableauteater 

Det absolut geniale og fornøjelige ved Goebbels musik er hans vej til det kollektive rum gennem det 
originale. Jo mere han putter på af usædvanlige valg og løsninger i sine værker, jo mere indtager 
han af verdens rum og giver tilskueren en mulighed for at færdes frit i tid og sted og hjemligt i det 
fremmede i gøgleriets verden. Goebbels laver tableauer, også i musikken, der ofte på original vis 
har et lærred af samplede lydoptagelser, som koncerten bliver en udførelse ovenpå. Musikken sætter 
sin egen strenge orden, som ingen kan afvige fra og der skal habile musikere til at følge denne 
orden, mens tilskueren og tilhøreren er helt fri til egne betragtninger og erfaringer. Jeg er enig med 
min kollega fraThe New York Times, der skriver, at enhver festival, der kan bringe Goebbels til 
byen, er fin med ham. Goebbels musikteater er gøgleri, vi har brug for. 

Lørdag den 28. Maj kl. 19.30, Republique, Festivalscene 

Athelas Sinfonietta og Concerto Copenhagen. Dirigent: Pierre-André Valade. Solist: Hanne Fischer. 
Gustav Mahler, arr. Arnold Schönberg og Rainer Riehn ”Der Abschied”. Heiner Goebbels, Songs 
of Wars I Have Seen. Kører frem til den 4. juni. 
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Stockhausen var her 
Anders Beyer, ensemblechef, Athelas Sinfonietta, Copenhagen 
Offentliggjort 27.05.11 kl. 03:01 
 http://jp.dk/opinion/kronik/article2444593.ece 

Den tyske komponist Karlheinz Stockhausen var med sin musik og tanker om musik en 
ledende skikkelse i avantgardemusikken.Kronikøren har boet og arbejdet hos Stockhausen, 
og har været tæt på den kreative impuls hos den kompromisløse kunstner,  

»Ich bin ein Gottsucher und Gotteskind auf dem weg zum Licht«. Sådan sagde Karlheinz 
Stockhausen til avisen Welt am Sonntag i 1994. At Stockhausen var overbevist om et liv efter livet, 
er der ikke den ringeste tvivl om. Som han selv sagde: »Gud er den største musiker til alle tider. For 
mig er intet tænkeligt uden den universale ånd, som sammenføjer det hele - jeg er en del af denne 
helhed.« Stockhausen forlod denne planet i 2007 for at komponere videre i det kosmos, han i 
levende live omtalte som et paradis i evig harmoni.  

I løbet af 1950'erne og 1960'erne slog Stockhausen sit navn fast som en af de mest betydningsfulde 
efterkrigskomponister. Alle måtte på en eller anden måde forholde sig til Stockhausens skaberværk. 
Han blev slet og ret verdensberømt i brede kulturkredse og naturligt nok afbildet på det berømte 
Beatles-cover med Sgt. Peppers Lonely Heart clubs Band. En af de sidste fans, der var i audiens hos 
mesteren var islandske Björk, der føler sig dybt inspireret af Stockhausen.  

I 1970'erne begyndte Stockhausen at anlægge konceptet til den såkaldte ”formeltænkning” og ideen 
om den kosmiske musikteatercyklus Licht så dagens lys: Syv helaftensoperaer med navne efter 
ugens syv dage. Formlen blev den totale kode og overordnende princip for hele værket. Lidt 
firkantet sagt er formlen for Stockhausen, hvad ledemotivet var for Wagner. 
 
For en kunstner med højt til loftet var Jorden ikke tilstrækkelig som virkeområde. Selve rummet 
tages i anvendelse hos Stockhausen: I et af værkerne hænger fire helikoptere i luften, med en 
stryger i hver helikopter, hvor musikken sendes til satellitter og derfra transmitteres til jorden, hvor 
den bliver mixet med lyd og billede i en koncertsal. Strygernes klang blander sig med rotorstøjen 
fra propellerne. Det sker i ”Onsdag fra Licht”. Denne lytter oplevede uropførelsen af 
helikopterstrygerkvartet i Amsterdam, hvor maestro selv i vanlig snehvidt outfit sad bag 
mikserpulten og styrede begivenhederne. Piloterne og musikerne blev efter opførelsen modtaget 
med stående ovationer som var det en Apollofærd. 

Med en forestillingsevne ud over det sædvanlige, må Stockhausen have følt sig som en fange i et 
bur, når det kommer til den praktiske realisation af de radikalt anderledes ideer. Hans rummusik, 
udforskningen af hvordan vi oplever lyd i rum, stod i centrum for hans værker siden Gesang der 
Jünglinge (1954-56). Udviklingen gik i retning af gennem operamediet at tydeliggøre de 
kompositoriske hensigter. Men at fremstille invasioner via luftangreb og aktiviteter på fremmede 
planeter osv., gav problemer. Jeg spurgte ham engang til det, der ofte giver mindelser til Jens Lyn-
agtige optrin på scenen.  
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»Min musik er rummusik, som er udformet på denne planet og derfor påtvunget dennes 
begrænsninger. Jeg har derfor en evig konflikt mellem fantasi og fantasiens realiserbarhed. Jeg 
håber, at jeg efter mit jordiske liv kan lave musik med ”større” toner, med susende grupper af 
planeter, måner og sole, og dette på steder i universet, hvor man ikke har så dårlige 
perceptionsevner som er bundet til det menneskelige øre.« 

Stockhausens musik er helt igennem eksperimentel og i den forstand en videreudvikling af hans 
formulering fra 50'erne om kravet til at skabe »nie erhörte Klänge«, (aldrig før hørte klange). Han 
talte meget gerne om teknik, f.eks. komponistens nye konception om samtidighed af tidslag i 
musikken, som er intimt forbundet med forskningens nye opdagelse af relativitet i tidslagene i de 
forskellige galakser og solsystemer eller atomkombinationer. 

Når kunstnere udtaler sig i et offentligt eller politisk rum, går det indimellem galt, fordi 
kunstnerne udtrykker sig misforståeligt - som det senest er sket i Cannes med Lars von Triers 
udtalelser. Det store presserum på rådhuset i Hamborg var fyldt med skældsord den 16. september 
2001. Kultursenator Christina Weiss rasede over komponisten Stockhausens udtalelse om 
terrorangrebet i New York: »Det største kunstværk, der endnu er skabt.« Stockhausen var på 
kollisionskurs med sine omgivelser som følge af udtalelserne. De fleste nekrologer verden over 
brugte spalteplads på den sag, da Stockhausen forlod planeten i 2007. 

Komponisten sagde faktisk, at det var Lucifers værk. Men det blev skåret væk i den første 
presseomtale og manden var fældet af folkedomstolen. Interessant nok havde Hollywood i flere 
årtier banet vejen for fascinationen af død og ødelæggelse med undergangsfilm på samlebånd. 
 
Den 18. september 2001 sendte Stockhausens kone Kathinka Pasveer en mail: »Karlheinz er endnu 
ikke kommet hjem. Jeg var til stede ved pressekonferencen i Hamborg. En journalist spurgte 
Stockhausen om Michael, Eve og Lucifer (figurer i Stockhausens operaer, red.) er historiske figurer 
eller om de er eksisterende nu, f.eks. Lucifer i terrorangrebet i New York. Stockhausen svarede: 
»For en musiker ligner det en prøveperiode på 10 år til én koncert, som munder ud i at man begår 
selvmord og dræber 5.000 mennesker. Hele planlægningen ser ud til at være det største kunstværk 
af Lucifer.« Naturligvis er Stockhausen chokeret - som alle andre - over det forfærdelige i denne 
skrækkelige begivenhed og han kan ikke forstå det«, slutter Kathinka Pasveer. 
 
I kunstens verden har der i århundreder været tradition for at se undergangen sublimeret til 
raffineret kunst. Hos Wagner, Poe, Baudelaire og hos mange andre. Længslen tilbage til den tabte 
fortid i ”Der Trunkene im Frühling” fra ”Das Lied von der Erde” af Mahler er af samme natur som 
Baudelaires smag for intetheden i det store slutdigt i ”Syndens blomster - Rejsen”. Dette digt 
gennemvandrer rastløst hele verden, med en uendelig længsel i en endelig verden, indtil det 
endelige sprænges, og døden besværges som porten til det ny: Helved eller himmel, hvad betydet 
det? Til bunds i det ukendte for at finde det ny! 

For Stockhausen var undergangen konkret, og hans egen livshistorie gav ham stof til det 
kunstneriske projekt. Moderen blev under Anden Verdenskrig indlagt med diagnosen sindssygdom. 
Hun vendte hjem igen som aske i en papkasse. Faderen kom aldrig tilbage fra Østfronten. 
Hjembyen Köln blev bombet til ukendelighed. Karlheinz begyndte sin militærtjeneste som 16-årig 
på et hospital for skrigende krigsinvalider: 
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»Jeg oplevede jo som barn den forrige store krig hver eneste nat gennem seks år, med de fantastiske 
krigsskuespil i luften, med alle de forskellige angrebsformationer og forskellige lysvirkninger, og 
frem for alt al den musik, som er forbundet med dette skuespil! I de sidste seks måneder af krigen 
var jeg udstationeret helt ude ved fronten, i et feltlazaret, hvor jeg hjalp de sårede. I forbindelse med 
de mange daglige angreb med forskellige typer kanoner, kunne man høre en helt utrolig, spændende 
musik. For mig er alt det der sker altså interessant, frem for alt som akustiske fænomener. Det, man 
hører i en krig, det, der i en krigssituation fremstår som et musikalsk udbytte, kan man ganske 
enkelt ikke opleve på nogen som helst anden måde.« 

Det er i det lys, man skal forstå Stockhausens udtalelse om 11. september-angrebet. Manden 
interesserede sig for alt det, der kan forvandles til musik. Krigstemaet blev ved med at rumstere i 
mandens hoved. 

Den sidste gang, jeg besøgte komponisten var han i gang med at undersøge muligheden for, at en 
oliesheik kunne opføre syv operahuse ved siden af hinanden, så Licht-projektet med en opera for 
hver ugedag kunne opføres simultant ved siden af hinanden.  

Stockhausen rystede i sandhed ikke på hånden, han var sikker i sin sag og meget, meget svær at slå 
af pinden. En musiker morede sig gevaldigt over, at den tyske professor Stockhausen et sted i et 
værk havde noteret tempo 63,5. »Komma fünf«, råbte komponisten. »Hvis du havde været klog, 
havde du indset, at der med en moderne metronom også kunne have stået ”komma 46793”, på 
samme måde som tonehøjden på et klaver. Det samme gælder for tempi og lydstyrker. Det, der sker 
mellem sansernes sensorer og hjernen, er en transformation i tal. Alt i hjernen foregår digitalt, 
moderne apparater er blot kopier af hjernen«, råbte han til den lamslåede musiker.  

Stockhausen skrev sin musikalske version af ”Det Himmelske Parlament”, han skrev om den 
fremmede skønhed gennem studiet af planeter og galakser uden for normale syns- og hørefelter. 
Komponisten efterlod en værkrække bestående af 362 værktitler.  

Stockhausen var her. Nu er den tyske maestro på vej mod lyset, og som Gudsbarn forhåbentlig i det 
paradis han beskrev med det dennesidige sprog. Han får det sidste ord: »Det ligger i os mennesker, 
at vi gerne vil stræbe mod det fuldkomne. En kunstner, der er fri, vil hele tiden stræbe mod den 
fremmede skønhed. Selvom denne skønhed er en utopi, er mit svar, at man må søge mod den evige 
og uendelige udvidelse af vores begreb om skønhed, vi må søge fornyelsen og oplevelsen, som 
ligger i det fremmede.« 

Stockhausens værker bliver opført i Athelas New Music Festival 27. maj - 4. juni i København. 
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ATHELAS  
(Republique Festivalscene - direkte i P2) 

 

 
 
Athelas med chefdirigent Pierre-André Valade præsterede en genialt rørende og enkel åbningskoncert i 
Århus. Foto: Athelas Sinfonietta 

Af CHRISTINE CHRISTIANSEN 
Offentliggjort 29.05.11 kl. 14:19  

 

http://kpn.dk/klassisk/koncert/article2446531.ece 

Athelas åbnede årets ambitiøse ny musik-festival med genialt og nærværende musikteater om 
hverdagen under Anden Verdenskrig. 

ATHELAS SINFONIETTA COPENHAGEN 
Concerto Copenhagen 
Hanne Fischer, mezzosopran 
Pierre-André Valade, dirigent 
Lørdag aften 

Koncerten markerede den officielle åbning af Athelas New Music Festival 2011, som fortsætter med 
koncerter hver aften frem til og med lørdag den 4. juni. Se hele programmet på www.anmf.dk 

Hvad ved vi, der aldrig har oplevet en krig tæt på, egentlig om, hvordan det er?  

Hver dag bombarderes vi i medierne med grufulde billeder fra verdens brændpunkter, men 
hverdagen, der under en krig gennemsyres af paranoia, krybende angst, restriktioner og 
rationeringer, kender vi vesterlændinge næppe meget til. 

Tankevækkende åbningskoncert 
Det råder den tyske komponist og teaterinstruktør Heiner Goebbels (f. 1952) bod på i værket 
”Songs of Wars I Have Seen”. Værket var det stemningsfulde og tankevækkende indslag ved 
lørdagens officielle åbning af Athelas Sinfoniettas festival for ny musik, som kulturminister Per 
Stig Møller skød i gang med en kort åbningstale. 



ATHELAS NEW MUSIC FESTIVAL 2011 

Goebbels skrev værket til London Sinfonietta tilbage i 2007 og tager afsæt i et udpluk af den 
amerikanske digter Gertrude Steins poetiske tekster fra bogen ”Wars I Have Seen”.  

Hun gengiver heri sine indtryk fra tyskernes besættelse under Anden Verdenskrig af Frankrig, hvor 
hun boede, og lader forskellige karakterer beskrive dagligdags situationer. Vi hører fx venindens, 
naboens, politibetjentens – og sågar en hunds – stemmer i de små, pudsige monologer. 

Autentisk iscenesættelse 
Også Goebbels’ musikalske iscenesættelse er autentisk: I et interiør, der afspejler en dagligstue med 
kitchede lamper sad de kvindelige musikere: Strygere, harpe, træblæsere. Mændene, som i bedste 
kønsrollestereotype stil betjente slagtøj og messinginstrumenter, var linet op bagerst på scenen. 

Kvinderne reciterede på skift teksterne, mens de spillede. Musikken var en homogen collage af 
barokke dansesatser – spillet på originale instrumenter af Concerto Copenhagens musikere - atonale 
motiver og jazzprægede forløb, tilsat samplede lydeffekter.  

Det hele sluttede med en gennemtrængende trompetsolo, der flængede luften og blev 
akkompagneret af sælsomme syngeskåle, som kvinderne greb og gned på. 

Mørke blev til skarpt lys, som til sidst fadede ud i takt med musikken. 

Genialt, enkelt og rørende 
På podiet bandt Athelas Sinfoniettas dynamiske, franske dirigent, Pierre-André Valade, de mange 
instrumentale og orale elementer sammen til en flydende, nærværende helhed. Musikkens 
improvisatoriske karakter gjorde, at det aldrig blev et problem, når en kvindelig musiker kløjedes 
lidt i oplæsningen af de engelske tekster. Der var plads til at gentage frasen, uden at det ødelagde 
timingen i musikken. 

Både musikken og ordene krøb helt ind under huden. Uhygge blev afløst af humor. Hele tiden var 
kvindestemmerne den monotone motor, der drev værket frem. På én gang genialt, enkelt, og meget 
rørende. 

Forinden fik vi Schönbergs gennemsigtige sinfonietta-udgave udgave af Mahlers ”Der Abschied” 
fra sangcyklussen ”Das Lied von der Erde”. 

Mezzosopran med overskud 
Mezzosopranen Hanne Fischer lagde fyldig og klangfuld vokal til de inderlige tekster om sorgen og 
det sidste farvel. Også her var Valade den overskudsagtige kapacitet på podiet, der med ivrige arme 
og krop gjorde musikken levende.  

Man savner dog i Schönbergs sinfoniettaudgave substansen og klangrigdommen i Mahlers store 
symfoniske instrumentaludtræk. Spinkelheden i klangen blev ekstra udtalt på grund af den tørre 
akustik på Teater Republiques festivalscene. 

Athelas New Music Festival 2011 kører hver aften den kommende uge med et hav af 
eksperimenterende og spektakulære ny musik-koncerter. Det er bare om at komme af sted. 
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Athelas New Music Festival 
Af JAKOB LEVINSEN 
Offentliggjort 02.06.11 kl. 16:02  
http://kpn.dk/klassisk/koncert/article2451114.ece 

Musikalske 1960er-hyldester på højt niveau. Det var næsten som at være der selv. 

Teater Republique i København, tirsdag og onsdag:  
Storstrøms Kammerensemble med Lars Bom, recitator www.anmf.dk  

.  
Athelas Blæserkvintet og Frode Andersen, accordeon. Matthias Reumert, slagtøj  

.  
Sofie Elkjær Jensen, sopran, Kristoffer Hyldig, klaver, m.fl. Iscenesættelse: Jacob Schokking  

.  
Theatre of Voices  

.  
Thomas Sandberg, stemme, slagtøj og elektronik  

.  

Der er nu noget ved ny musik fra gamle dage. I særdeleshed når en håndfuld skelsættende værker 
navnlig fra 1960'erne spilles så godt som de blev onsdag aften i Athelas ensemblets festivalregi.  

Aftenens første koncert var iscenesat som ét langt stræk af instruktøren Jacob Schokking. På blot en 
time nåede vi igennem György Ligetis "Poème Symphonique", hvor 100 metronomer får lov at 
tikke igennem til de ikke kan mere, Steve Reichs renfærdige tidlige minimalisme-værker "Four 
organs" og "Pendulum music", hvor mikrofoner svinger over højttalere og laver feedback, og af lidt 
nyere dato Per Nørgårds virtuose klaverværk "Achilleus og skildpadden"og Morton Feldmans lille 
vokalværk "3 voices".  

Alt sammen realiseret som et stort set pauseløst, timelangt forløb, hvor fine videoprojektioner 
vekslede med regulær iscenesættelse. I særdeleshed opsigtsvækkende i Nørgårds værk med 
tempolag som tema, hvor flygel og pianist blev trukket i en retning, mens en heftigt trampende 
racercyklist blev trukket i en anden.  

Intet og alting  

Bagefter blev fordybelsen til gengæld total, i den København-baserede vokalgruppe Theatre of 
Voices' sublime udførelse af Karlheinz Stockhausens meditative, muntre og erotiske "Stimmung" 
fra 1968. Helt i værkets - og datidens - ånd var der mulighed for at sidde og ligge omkring 
musikerne, hvad en pæn del af publikum benyttede sig af (og man burde kunne ved mange flere 
klassiske koncerter).  

På den ene side sker der stort set intet i fem kvarter, hvor også sangerne sidder i rundkreds og 
synger overtonemønstre ud fra én og samme akkord. På den anden side folder musikken og ørerne 
sig efterhånden ud til det maksimale.  
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Kontrolleret ekstase  

I forhold til et sådant opbud af visioner fra en mere eller mindre fjern fortid kom navnlig den 
foregående aftens helt nye værker ved Athelas New Music Festival til at tage sig knap så ambitiøse 
og dristige ud. Tyskeren Hans Josef Winklers ganske lange, her uropførte "Paper Cuttings Music" 
med fikse videobearbejdelser af træsnit af H.C. Andersen og oplæsning fra digterens "Billedbog 
uden billeder" var nydeligt og forglemmeligt.  

Den efterfølgende koncerts to værker af Poul Ruders viste til gengæld ganske spændet og 
udviklingen i hans musik: sart, tvetydig elegance i det helt nye værk "Songs and rhapsodies" for 
accordeon og blæserkvintet, og kontrolleret ekstase i det voldsomme soloslagtøjværk "Towards the 
precipice" fra 1990.  

Slå på alt og alle  

Sent onsdag aften blev der dog alligevel bundet en sløjfe fra 1960'ernes nytænkning og frygtløshed 
til i dag, i form af multikunsteren Thomas Sandbergs soloperformance. Også selv om der når han 
udfolder sig med både stemme, slagtøj og elektronik er langt mere substans i hans karisma, nærvær 
og komiske timing end i den ret så enkle musik det resulterer i.  

Men grundprincippet, når han vimser rundt i salen og spiller løs på både sig selv, møblementet og 
publikum, ser Stockhausen, Feldman og Ligeti nu ret sikkert på med velvilje fra deres nuværende 
planeter: der kan laves musik overalt.  
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Karl Aage Rasmussen: Tilnærmelser til 
Gustav Mahler 

JAKOB LEVINSEN 
Offentliggjort 04.06.11 kl. 03:01  

 

http://kpn.dk/boger/article2452249.ece 
 

Karl Aage Rasmussens bog om Gustav Mahler er både en letlæst introduktion til 
komponistens liv og værk og en meditation over, hvad der 
skaber en kunstner. 

 

Blå bog  

Karl Aage Rasmussen 

Komponist, dirigent og forfatter.  
Født 1947 i Kolding.  
Uddannet ved Det Jydske Musikkonservatorium, lærer samme sted 1968-2008  
Komponist til et stort antal værker i alle genrer og forfatter til tre essaysamlinger, 
biografier om pianisterne Glenn Gould og Svjatoslav Richte samt komponisten Robert 
Schumann, og tidligere i år oversigtsværket ”Musik i det tyvende århundrede”.  
Biografi  

Karl Aage Rasmussen:  
TILNÆRMELSER TIL GUSTAV MAHLER  
205 sider, 199 Kr.  
Gyldendal  
Er udkommet  

Titlen kan lyde lovlig tvetydig, men er nu grundlæggende ganske 
dækkende. Selv om rygraden i Karl Aage Rasmussens kyndige lille bog (eller lange essay) er en 
fremadskridende skildring af den østrigske komponist, der døde den 18. maj for 100 år siden, er den 
i særdeleshed skrevet på en fascination af hele det komplicerede fænomen, manden og hans musik 
var. 

Manden bag musikken  

Så selv om der bestemt også er mange velturnerede musikalske observationer og pointer, handler 
det mindst lige så meget om manden bag. Om den jødiske spritforhandlersøn fra den bøhmiske 
provins, som i løbet af sit kun knap 51 år lange liv fik kæmpet sig ud en grim opvækst i små kår og 
med lige dele jernvilje, politisk tæft og kunstnerisk vision endte som sin tids største dirigent. 
 
Og som 100 år efter sin død i kraft af blot en ganske lille værkrække (ti en halv symfoni, en kantate, 
en del sange og en kvartetsats) ikke blot står som en af alle tiders største og mest populære 
symfonikere, men også som en af de komponister, der stærkest indvarsler det 20. århundrede. Snart 
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sagt enhver komponist, der i dag arbejder med at blande og modstille genrer og stilarter, står i større 
eller mindre grad i gæld til Mahlers kombination af himmelstorm, marchorkestre og tabt idyl. 

Fængende anfægtelser  

Herunder i høj grad Karl Aage Rasmussen selv. Uropførelsen af hans bearbejdelse af Mahlers 4. 
symfoni for kammerorkester afslutter i aften lørdag Athelas New Music Festival i København 
(www.anmf.dk). Alligevel er det i bogen og det er det, der gør den rigtigt spændende, som om han 
selv nok så meget identificerer sig med Mahlers ven Richard Strauss, der var en ganske anderledes 
pragmatisk og afbalanceret komponisttype og derfor aldrig helt kunne greje hvad alle hans kollegas 
store og idealistiske armbevægelser udsprang af. 

Så man kommer på sporet af en forklaring på fænomenet undervejs i den grad rundt om hele 
Mahlers klejne, karismatiske person, hæmorroider og ægteskabsproblemer inklusive.  
 
Som velskrevet og letlæst introduktion til Mahlers liv og værk er den glimrende, men det er, hvor 
den bliver anfægtet meditation over sit hidsige og hudløse emne, at den virkelig fænger.  
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Athelas New Music Festival, Teater 
Republique 
Af JAKOB LEVINSEN 
Offentliggjort 05.06.11 kl. 13:54  

 
http://kpn.dk/klassisk/koncert/article2453127.ece 

Athelas New Music Festival sluttede med at se godt 100 år tilbage. 

Teater Republique i København, lørdag:  
ATHELAS SINFONIETTA,  
sopransolist Gitta-Marie Sjöberg,  
dirigent Pierre-André Valade. 

Ganske vist har kammerorkestret Athelas' ugelange festival på Teater Republique på Østerbro ny 
musik i sin undertitel. Ikke desto mindre både begyndte og sluttede den med Gustav Mahler, der i 
sidste måned havde været død i 100 år.  

Sidste lørdag åbnede festivalen med en færdiggørelse af Arnold Schönbergs ufuldendte 
arrangement for kammerorkester af sangen "Der Abschied". I denne weekend lukkede festivalen 
med Karl Aage Rasmussens arrangement af hele Mahlers 4. symfoni fra 1901. 

Og som det fremgik af lørdag aftens øvrige program under chefdirigent Pierre-André Valades 
præcise hænder, er det ikke kun et bestillingsarbejde i årets anledning. Forinden blev spillet to af 
Rasmussens tidlige værker fra 1970'erne, der begge behandler musik af Mahler, foruden at hans 
netop har udgivet bogen "Tilnærmelser til Gustav Mahler" (anmeldelse på kpn.dk/boger). 

Vrangen ud 

Andre af festivalens koncerter har drejet sig om hvordan komponeret musik i vor tid kan tænke nyt 
og komme videre. Afslutningskoncerten blev derimod en tematisering af hvordan musik af i dag 
også kan hænge sammen med, og mere eller mindre indforstået diskutere (eller blive hængende i?) 
fortiden.  

I Rasmussens "Genklang" fra 1972 for fire tangentinstrumenter er det lyriske elementer fra Mahlers 
5. symfoni, der fabuleres ikke så lidt omstændeligt over. I "Berio Mask" for kammerensemble fra 
1977 er det en bestemt, energisk sats fra hans 2. symfoni, der spejles og får vendt vrangen ud. 

Dette er ikke romantisk 

Den sarte, lyriske 4. symfoni med sopransolo i finalesatsen er langt den mest oplagte af 
komponistens ti fuldendte symfonier at omskrive for kammerorkester. Østrigeren Erwin Stein 
gjorde det allerede i 1921. 
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Men hvor hans version er aldeles loyal overfor forlægget, gør Karl Aage Rasmussens fintmærkende 
udgave med overraskende instrumentkombinationer og små drejninger klangbilledet helt anderledes 
opmærksom på at det her altså er uægte og fra for længe siden. Der er næppe nogen der vil 
forveksle det med et stykke uforfalsket senromantik fra dengang. 

Verden af i forgårs 

Samtidig bliver spørgsmålet imidlertid også, i hvor høj grad andre end de mest indforståede og 
velvillige vil opfatte det som ny musik. Modsat nogle af de andre værker, festivalen har præsenteret, 
er det altså her nærmest alene fortiden, der er til diskussion og fortolkning. 

Og vel at mærke indenfor nogle koncertrammer og et klangbillede, der uanset alle begavede 
finurligheder og refleksioner kan synes ikke at have ændret sig markant siden dengang. Højst at 
være blevet endnu mere tilbageskuende. 
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Jyllands-Posten | 30.05.2011 | 1. sektion | Side 20 | 481 ord | artikel-id: e2b41e7c 
 
Anm: Kvinder, krig og krybende angst 

Athelas åbnede årets ambitiøse ny musik-festival med genialt og nærværende musikteater af 
tyskeren Heiner Goebbels om hverdagen under Anden Verdenskrig. Selv musikerne sad i en 
dagligstue og spillede. 

KLASSISK KONCERT REPUBLIQUE FESTIVALSCENE OG DIREKTE I P2: ATHELAS 
SINFONIETTA COPENHAGEN Concerto Copenhagen Hanne Fischer, mezzosopran Pierre-
André Valade, dirigent Lørdag aften Koncerten markerede den officielle åbning af Athelas 
New Music Festival 2011, som fortsætter med koncerter hver aften frem til og med lørdag den 
4. juni Se hele programmet på www.anmf.dk Fem stjerner.  

Af CHRISTINE CHRISTIANSEN 

Hvad ved vi, der aldrig har oplevet en krig tæt på, egentlig om, hvordan det er? Hver dag 
bombarderes vi i medierne med grufulde billeder fra verdens brændpunkter, men hverdagen, der 
under en krig gennemsyres af paranoia, krybende angst, restriktioner og rationeringer, kender vi 
vesterlændinge næppe meget til.  

Det råder den tyske komponist og teaterinstruktør Heiner Goebbels (født i 1952) bod på i værket 
"Songs of Wars I Have Seen". Værket var det stemningsfulde og tankevækkende indslag ved 
lørdagens officielle åbning af Athelas Sinfoniettas festival for ny musik, som kulturminister Per 
Stig Møller (K) skød i gang med en kort åbningstale.  

 
Dagligdags situationer  

London Sinfonietta tilbage i 2007 og tager afsæt i et udpluk af den amerikanske digter, Gertrude 
Steins, poetiske tekster fra bogen "Wars I Have Seen". Hun gengiver heri sine indtryk fra tyskernes 
besættelse under Anden Verdenskrig af Frankrig, hvor hun boede, og lader forskellige karakterer 
beskrive dagligdags situationer.  

Vi hører f. eks. venindens, naboens, politibetjentens - og sågar en hunds - stemmer i de små, 
pudsige monologer.  

Også Goebbels' musikalske iscenesættelse er autentisk: I et interiør, der afspejler en dagligstue med 
kitchede lamper sad de kvindelige musikere: Strygere, harpe, træblæsere. Mændene, som i bedste 
kønsrollestereotype stil betjente slagtøj og messinginstrumenter, var linet op bagerst på scenen.  

Ind under huden  

Kvinderne reciterede på skift teksterne, mens de spillede.  

Musikken var en homogen collage af barokke dansesatser - spillet på originale instrumenter af 
Concerto Copenhagens musikere - atonale motiver og jazzprægede forløb tilsat samplede 
lydeffekter.  
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Det hele sluttede med en gennemtrængende trompetsolo, der flængede luften og blev 
akkompagneret af sælsomme syngeskåle, som kvinderne greb og gned på.  

Mørke blev til skarpt lys, som til sidst fadede ud i takt medmusikken.  

På podiet bandt Athelas Sinfoniettas dynamiske, franske dirigent, Pierre-André Valade, de mange 
instrumentale og orale elementer sammen til en flydende, nærværende helhed. Musikkens 
improvisatoriske karakter gjorde, at det aldrig blev et problem, når en kvindelig musiker fumlede 
lidt i oplæsningen af de engelske tekster. Der var plads til at gentage frasen, uden at det ødelagde 
timingen i musikken.  

Både musikken og ordene krøb helt ind under huden.  

Uhygge blev afløst af humor.  

Hele tiden var kvindestemmerne den monotone motor, der drevværket frem.  

På én gang genialt, enkelt, og meget rørende.  

Savner klangrigdom Forinden fik vi Schönbergs gennemsigtige sinfoniettaudgave af Mahlers "Der 
Abschied" fra sangcyklussen "Das Lied von der Erde".  

Mezzosopranen Hanne Fischer lagde fyldig og klangfuld vokal til de inderlige tekster om sorgen og 
det sidste farvel. Også her var Valade den overskudsagtige kapacitet på podiet, der med ivrige arme 
og krop gjorde musikken levende.  

Man savner dog i Schönbergs sinfonietta-udgave substansen og klangrigdommen i Mahlers store 
symfoniske instrumentaludtræk.  

Spinkelheden i klangen blev ekstra udtalt på grund af den tørre akustik på Teater Republiques 
festivalscene.  

Athelas New Music Festival 2011 kører hver aften i denne uge med et hav af eksperimenterende og 
spektakulære ny musik-koncerter.  

Det er bare om at komme af sted.  

kultur@jp.dk  
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Kristeligt Dagblad | 27.05.2011 | Kirku.dk  | Side 10 | 61 ord | artikel-id: e2b348a6 
 
Songs of Wars.. 

P2 19.00 Athelas New Music Festival i " P2 Koncerten" - direkte fra åbningskoncerten på Teater 
Republique i København: Mahler " Abschied" fra " Das Lied von der Erde", Hanne Fischer, mezzo. 
Heiner Goebbels " Songs of Wars I have seen" - for kammerensemble med moderne og historiske 
instrumenter med tekster af Gertrud Stein, Concerto Copenhagen, Athelas Sinfonietta, Dirigent 
Pierre-André Valade og vært Peter Filtenborg.  

Kristeligt Dagblad | 03.06.2011 | Kirku.dk  | Side 10 | 68 ord | artikel-id: e2b60a54 

Genklang 

P2 19.00 Kom med til Athelas New Music Festival 2011 i aftenens " P2 Koncerten". Som i aften er 
en afslutningskoncert med Mahler og Karl Aage Rasmussen i centrum og har følgende indhold: 
Karl Aage Rasmussen " Berio Mask" og " Genklang", Mahler " Symfoni nr. 4" i arrangement for 
sopran og ensemble af Karl Aage Rasmussen. Desuden medvirker Gitta-Maria Sjöberg, sopran og 
Athelas Sinfonietta. Dirigenten er Pierre-André Valade.  

Kristeligt Dagblad | 27.05.2011 | Kirku.dk  | Side 12 | 64 ord | artikel-id: e2b348ab 
 
Cyklussen "Klang" 

P2 19.00 " P2 Koncerten" inviterer i aften til Athelas New Music Festival - direkte fra Teater 
Republique i København med følgende indhold: Karlheinz Stockhausen med uddrag af cyklussen " 
Klang" med det kendte tyske eliteensemble Musik-Fabrik. Fra kl. 21.00 er der 
Improvisationskoncert med Carsten Dahl og Ensemble MidtVest, der bl. a. møder Schubert, 
Schumann og Carsten Dahl selv. Aftenens vært er Peter Filtenborg. 
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http://ibyen.dk/musik/koncert-klassisk/ECE1298951/lykkelig-anmelder-strubesang-og-metronomkunst-var-
ren-kapow/ 

KONCERTER 3. JUN. 2011 KL. 20.53  

Lykkelig anmelder: strubesang og metronomkunst var ren 
kapow 

 

SÅDAN. Benjamin Fox på maracas omgivet af organister sørgede for en iscenesat aflevering af Steve Reich. - Foto: 
Athelas Sinfonietta  

Lækre avantgardehits og hippie-chill out skabte en fantastisk aften. 

 

 AF THOMAS MICHELSEN, MUSIKREDAKTØR 

 

ANMELDELSE THEATRE OF VOICES  

POLITIKEN SYNES 

 

ANMELDELSE TICK, TACK, TOCK 

POLITIKEN SYNES 
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Fire musikere og fire elorgler. En enkelt højt opbygget akkord – og en femtemand med maracas til 
at holde pulsen fuldstændig steady. Det er, hvad minimalkomponisten Steve Reichs ’Four Organs’ 
kræver. 
 
Find musikerne, der kan spille det. Giv dem skarpe jakkesæt på. Fjern løse ledninger, og lad en 
visuelt begavet fætter som Jacob Schokking tænke i billeder. Vupti, så har du den perfekte 
koncertoplevelse. 

Umiddelbar og med dybde. 

Kapow-oplevelse 
Athelas Sinfonietta Copenhagen har valgt et vanskeligt kort at trumfe med i det danske musikliv. 
De har valgt samtidsmusikken. Musikken fra vores egen tid. Ikke den musik, 100.000 mennesker 
trængtes i gaderne for at opleve til Distortion, men den musik, nogen har sat sig ned og komponeret. 
Noteret på papir. Kunstmusik, som nogle kalder det.  

 

FAKTA 

Tick, Tack, Tock.  

Staged Music – Staged Time.  

Iscen.: Jacob F. Schokking.  

Republique. 1. juni.  

Athelas New Music Festival 27. maj-4. juni på Republique i København.  

3. juni er der 'ny enkelhed' fra 1960’erne og mere Per Nørgård.  

Lørdag får man Mahlers 4. Symfoni med Athelas Sinfonietta i Karl Aage Rasmussens nye version.  

Læs hele programmet på www.anmf.dk  

 

At de kan lancere musikken så overbevisende, som de gjorde forleden ved deres festival – med 
inviterede gæster på scenen – lader sig kun gøre, fordi de ved rigtig meget om, hvilken musik de 
kan vælge. Og fordi det onsdag aften lykkedes at præsentere den med lækkerhedsfaktor. 
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En klokketime rent. På minuttet. Det var, hvad det tog at lave et flot afviklet forløb af værker, der 
alle handlede om oplevelsen af tid. Sat i gang af en af en sjælden opførelse af mesterkomponisten 
Ligetis ’Poème symphonique’ for 100 metronomer i alle mulige tempi. 
 
Lyden var en poetisk pludren. Oplevelsen var en Fluxus-event. Til sidst tikkede en eneste ensom 
metronom de sidste sløve slag. Sceneskiftet tillod ikke musikerne, der havde startet eventen, at 
komme tilbage, som de egentlig skulle. Lige meget, for det var netop den stramme, 
gennemiscenesatte afvikling af et forrygende avantgardeudvalg af stykker fra Ligeti og frem, der 
gav kapow-oplevelsen. 

 

Fuldendt servering 

Sopranen Sofie Elkjær Jensen blev ikke bare lydligt, men også visuelt tredoblet i amerikaneren 
Morton Feldmans enkle ’3 Voices’. Det sneede med bogstaver bag hende. 
 
Steve Reichs ’Pendulum Music’ for mikrofoner, der svinger over højttalere og skaber feedback, 
blev det perfekt forløste svar på Feldmans stykke, og en iscenesættelse med cykelrytter og flygel 
placerede prikken over i’et i pianisten Kristoffer Hyldings fremragende levering af Per Nørgårds 
krævende klassiker for klaver, ’Achilles og skildpadden’. 

LÆS OGSÅ Lækker Stockhausen-koncert var barok fra en anden planet 
 
Ved laaaaaangsomt at trække både flyglet og den cyklende pedalatlet hen over scenen blev 
musikkens arbejde med Zenons paradoks poetisk illustreret. Hver sin vej blev de trukket, 
cykelrytteren og pianisten, i slowmotion. Førstnævnte, mens han trampede paradoksalt hurtigt rundt 
i pedalerne! 

Efter den time kunne man ikke bede om mere. Det var en fuldendt servering. 
 
Publikum labbede det i sig 

Til os, der alligevel ville have mere, var der ren chill out i endnu en god times tid, da seks 
elitevokalister fra ensemblet Theatre of Voices roligt gik på scenen i løst, lyst tøj, satte sig i 
skrædderstilling omkring et lavt bord med en rund lampe – og leverede det, de før har opført med 
stormende succes og også cd-indspillet i deres egen smukke ’Copenhagen Version’: ’Stimmung’ af 
Karlheinz Stockhausen. 

Også dette er et tresserværk, ligesom György Ligetis pludrende metronomkunst. Og det er ren, 
afspændt hippiefryd. Det lød let, mens strubesang og diverse indiske gudenavne samt alle ugens 
dage på flere sprog blev flettet sammen i det, der lignede et spontant forløb. 
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I realiteten var det superkoncentreret partiturforløsning. Men de seks sangere formåede alligevel at 
formidle ren og skær musikalsk ordleg. 

De erotiske digte om en enmandstorpedo, der finder vej gennem et glinsende sølvhav, og en »lille 
mand« , der gør kvinden flydende, er kærlighedsdigte smukkere end det meste. Publikum lå eller 
sad på gulvet rundt om sangerne eller blev på stolerækkerne, mens de labbede i sig. 

Beruset og lykkelig 

Til overflod var der sen nattekoncert. Men anmelderen cyklede hjem. Beruset og lykkelig efter en 
aften med alt, hvad man kunne bede om – og mere til. 

Længe leve dygtige musikere og programplanlæggere med kærlighed til musikken, der ved, præcis 
hvad de har med at gøre.  

Sådan laver man festival for den vanskelige samtidsmusik. Så den bliver nem og nærværende. 
Skarpt serveret, så det hele bare spiller.  
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Politiken | 27.05.2011 | IBYEN | Side 22 | 438 ord | artikel-id: e2b35d42 
 
UGENS KLASSISKE KONCERTER 

Af HENRIK FRIIS 
 
MUSIK PÅ EN GULDTALLERKEN  
Skal ørene udfordres med høj kvalitet og imødekommende overraskelser, bør de 
foldes ud på Østerbro. Lørdag åbner Athelas New Music Festival en uges tour de 
force i temmelig exceptionelle lyduniverser, og det spænder vidt på Østerfælled Torv 
på Republiques to scener. Åbningskoncerten tager Athelas Sinfonietta sig selv af i 
samarbejde med søsterspecialensemblet for tidlig musik Concerto Copenhagen. Det 
sker med en særlig cocktail af Gustav Mahlers store sang ' Das Abschied' i Arnold 
Schönbergs arrangement kombineret med en lille musikforestilling af den tyske 
dramakomponist Heiner Goebbels. Resten af ugen byder på alt fra halvskør 
helpolitisk musikforestilling af Mauricio Kagel over Stockhausens store smukke 
sangværk ' Stimmung' til et møde mellem Jimi Hendrix og G. F. Händel foranstaltet 
af Londongruppen squib-box.  

Athelas New Music Festival Tid 28. maj-4. juni Sted Teater Republique, Østerfælled 
Torv 37 Pris 90-120 kr. plus gebyr på www.republique.dk Info www.anmf.dk.  
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http://ibyen.dk/musik/ECE1295967/laekker-stockhausen-koncert-var-barok-fra-en-anden-planet/ 

KONCERTER 30. MAJ. 2011 KL. 23.00  

Lækker Stockhausen-koncert var barok fra en anden 
planet 

 

ELEKTROSTØJ. Köln-ensemblet musikFabrik tog publikum med på en musikalsk rumrejse.  

Tysklands store excentriker landede i åndelig form på Østerbro. 

ANMELDELSE MUSIKFABRIK  

POLITIKEN SYNES 
 

AF HENRIK FRIIS 

Fakta athelas New music festival  

27. maj-4. juni på Republique i København.  

I aften kan man bl.a. høre Händel møde Jimi Hendrix, onsdag er der bl.a. Stockhausens korværk 
’Stimmung’, fredag er der tresseravantgarde og lørdag Mahlers fjerde symfoni med Athelas 
Sinfonietta i Karl Aage Rasmussens nye version.  

Læs hele programmet på www.anmf.dk  

Det begyndte som umulig, orkanagtig støj, der hvirvlede rundt mellem stribevis af højtalere under 
Republiques sorte loft. Det sluttede halvanden time senere i en nærmest klassisk salme.  
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Spillet, som alt andet denne aften, vildt tight af tre musikere fra Köln-ensemblet musikFabrik. 
Derimellem var oplevelsen præcis som at få besøg fra en anden planet. Godt nok en med mennesker 
og musik – men ikke den slags, man møder på gaden. Det var sci-fi.  
 
Livsværket 
De tre Stockhausenstykker, der i hænderne på de tyske specialister fik deres danske premiere på 
Athelas New Music Festival, var fra værket ’Klang’.  

Stockhausens ufuldendte projekt med et kammerværk til hver af døgnets 24 timer, som han nåede at 
lave 21 af inden sin død i 2007. Projektet forløb i de tre år, der fulgte efter færdiggørelsen af 
livsværket ’Licht’ med en opera til hver af ugens dage.  

Da musikFabrik som de første opførte alt materialet i ’Klang’ i Köln sidste år, var det som en 
tredages festival med 176 koncerter. Men de tre stykker, vi fik søndag, kunne sagtens gøre det.  

Som fra en Marsfilm 

Den første rumrejse foregik i kakofonisk elektrostøj i alle dele af klangspektret med en ung hornist i 
orange kofte alene i en lyskegle på den store scene.  

Som en herold fra en Marsfilm fra 60’erne spillede hun roligt og sikkert en god portion af hornets 
muligheder igennem, mens hun med mellemrum vendte sig ærbødigt i seks retninger. Værket var 
’Nebadon’ – den syttende time – og krydderiet på den syrede musik var en kvindestemme, der med 
overtydelig diktion berettede om de ti millioner beboede universer i superuniverset Orvonton. 
Hvem har så brug for svampe for at blive bevidsthedsudvidet? 

Der er næppe nogen komponist, der havde så stor indflydelse på modtagelsen af sin musik som 
Stockhausen. Han stod for udgivelserne og indspilningerne og foldede på ugelange kurser og i 
tommetykke bøger sine mere eller mindre forståelige og vidtløftige tanker ud om den 
pseudoreligiøse verden, musikken var tænkt som en del af.  

Direkte og kommunikerende 

Der er næppe heller nogen komponist, hvis person er så kendt, men hvor så få i virkeligheden har 
hørt en strofe fra mandens hånd.  

Der er og har været så langt mellem opførelserne af Stockhausens musik, at alene det at foranstalte 
en opførelse i Danmark er at stille sig i spidsen for er en begivenhed. Oplevelsen af musikFabriks 
fortolkninger, der fremstod så gennemarbejdede og stilsikre, bekræftede på den ene side, at 
Stockhausen har det godt i hænderne på specialister, der får afsindige sammenhænge til at lyde som 
det naturligste i verden.  
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Men deres gennemmusikalske præstationer pegede også på, at Stockhausen måske får et liv blandt 
almindelige musikere, når røgen fra hans person har lagt sig. Så direkte og kommunikerende var 
det.  
 
Regulært smukt 

Indslaget efter den orange verden var en pianist i blå skjorte, der spillede et solidt uddrag af de 24 
stykker i klaversamlingen ’Natürliche Dauern’, naturlige varigheder. Her var verden mere hjemlig.  

Ekspressivt og stille – og vildt og rullende – blev vi ført igennem flyglets indre verden i ekstremt 
kontrolleret form. Som i hornværket i pendulfart mellem det kraftigste og det svageste, men også 
med en overraskende omhyggelig fornemmelse for de sartere dele af klangskabelsen på et flygel. 
Det var ofte imødekommende og regulært smuk musik.  

Man sad med den kætterske tanke, at havde Stockhausen fyldt sine omgivelser med lidt mindre 
kosmologisk snak, ville de små klaverstykker befinde sig på alle mulige programmer i helt 
almindelige koncertsale.  
 
Social leg 

Sidste skud fra musikFabrik var svovlgult: ’Glanz’ for tre musikere plus fire andre tilkomne 
undervejs.  

Det varede fyrre minutter, men kunne i princippet være holdt i live i evigheder. En klarinettist, en 
fagottist og en bratschist gik rundt om tre nodestaver og udfordrede hinanden med små bølgende 
fraser. Fra tid til anden dukkede en oboist, en trompetist eller en basunist op som modstykke til den 
lille sociale leg.  

Formfuldendt kammermusik 

Til sidst vandrede tubaisten buldrende over scenen og sluttede festen. Det vilde var, at trods den 
mærkelige musikteatralske idé klang det hele også som lækker og formfuldendt kammermusik med 
en helt nyklassisk grundtone.  

Da de tre musikere på skift begyndte at bukke, mens de spillede og drejede sig mod de fire 
verdenshjørner, lignede det et optrin fra en film om tvangstanker. Men nøj, hvor det lød fantastisk.  
 
Man kan prøve at sætte sig ind i Stockhausens skæve hoved, når man støder på hans musik. Men 
man kan lige så godt lade være. Når nu manden ikke er her mere til at genere ørerne med alle de 
bizarre ord, kan man måske endelig få lov at nyde musikken, som den lyder. Helt selv.  
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Anm: Krigen er venlig musik og aftenkaffe 

Itureven ny musik fra gamle dage og sammenstykkede gamle toner åbnede Athelas New 
Music Festival . 

Af HENRIK FRIIS 

Det var med et ekstremt lavmælt brag, at kvinderne i Athelas og Concerto Copenhagen åbnede 
festivalen som en flok småsludrende musikere, der hen over strikketøjet i dagligstuen undrede sig 
over hverdagslivet under krig. I farvet tøj og i varmt lys fra gamle stuelamper håndterede de 
nænsomt nye og gamle strygeinstrumenter, træblæsere, harpe og cembalo, mens de på skift og i kor 
lakonisk reciterede enkle sætninger.  

Om smagen af honning, om radiojingler og om normalitet i Paris under Anden Verdenskrig. Bag 
dem sad mændene.  

Holdt i sort, slagtøj og messingblæsere - og en enkelt baroklut - klinisk oplyst af projektørlys i hvidt 
og blåt.  

DEN KONTRASTFYLDTE scene fungerede smukt som åbning af den store Athelasfestival for 
samtidsmusik. Med arrangørerne selv i hovedrollen i tyske Heiner Goebbels' timelange balancegang 
mellem ord, musik, effekter og lys, ' Songs of War I Have Seen' fra 2007. Goebbels' stykke var 
minutiøst sammensat af barokmusikalske citater, easy jazz og sitrende klangbilleder med de verbale 
brudstykker fra avantgardisten Gertrude Steins krigserindringer som det meningsbærende kit, der 
holdt det sammen.  

Man må forestille sig damer, der ser og ræsonnerer en mængde af detaljer om krig og fred, liv og 
død i alle de små forandringer, krigslivet på sidelinjen medfører.  

Som de så lakonisk opremser med konstant skiftende betoninger, så det, der det ene øjeblik er 
dramatisk melankoli, det næste bliver bidende sarkasme og igen bitter resignation.  

Og Goebbels lod lydkulisserne skifte i en konstant leg med tid og genre, så der opstod en smukt 
klingende blanding af nostalgisk vemod og teatralske stemninger i bredformat.  

Goebbels deler som regel vandene med sine kollageprægede værker, der balancerer mellem banal 
kitsch og højstemt alvor.  

Men denne gang skulle man være mere end en almindelig stivstikker for ikke at blive ramt af den 
præcise satire. Selv når alt stod helt stille på en enkelt trompet og en omgang radiostøj, klang 
dramatikken skarpt i det knastørre rum.  

FESTIVALEN på Øster Fælled Torv rummer flere af den slags affyringer, der med greb tilbage i 
den historiske avantgardes spil mellem kunst og virkelighed sætter en ære i at ville kommunikere til 
et publikum.  
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Det er ganske logisk, at Athelas producerer sådan noget ved siden af sit virke som specialensemble, 
fordi de som andre har accepteret, at der ikke er meget publikumsdialog i at spille moderne 
kammermusik for tomme stolerækker.  

Da ensemblet blev stiftet for 20 år siden, var det vigtigste at kunne give de mest komplekse 
musikstykker en seriøs opførelse. Det krævede et solidt sammentømret ensemble.  

Nu spiller de vist kun sjældent med det samme hold to koncerter i træk, men det gør ikke så meget i 
musik som Goebbels'.  

Det er en helt anden specialisering, den slags kræver.  

Første del af koncerten var lige så typisk for Athelas ' arbejde de seneste år: Gustav Mahlers store 
orkestersang ' Afsked' fra ' Das Lied von der Erde', men i en kammerversion begået af Arnold 
Schönberg. Sidste år spillede Athelas Carl Nielsens sjette symfoni i neddroslet udgave, og på 
lørdag, som festivalslutning, giver de såmænd en fuld opførelse af Mahlers fjerde symfoni i Karl 
Aage Rasmussens nye omkalfatring.  

Versionerne gør det muligt for Athelas at spille andet end samtidsmusik - ensembletypen er født i 
det 20. århundrede - men det er ikke ubetinget en god idé. Al den Mahlerske bevægelse mellem 
patos og kulmination i den normalt så gribende sang var brudt op i små mærkelige bidder, hvor den 
store volumemæssige overvægt af blæsere i ensemblet omdannede hele passager til cirkusmusik og 
kammerspil i fragmenter.  

Midt i tumulten stod Hanne Fischer som en fremragende fortolker af sangen, og den sortbejdsede 
dramatik i hendes stemme blev opførelsens redning. Som en i pausen så præcist konstaterede, var 
det som et røntgenbillede af en meget smuk kvinde. Den slags kan være nødvendige, men interessen 
for dem fortager sig hurtigt. Specielt når det ikke er helt skarpt.  

kultur@pol.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATHELAS NEW MUSIC FESTIVAL 2011 

Politiken | 11.05.2011 | 1. sektion | Side 14 | 179 ord | artikel-id: e2ac2694 

Festival efterlyser 100 metronomer 
I 1962 skrev den ungarske komponist György Ligeti ' Poème Symphonique' for 100 metronomer af 
den gammeldags slags: Nemlig de mekaniske pyramide-metronomer, som i dag stort set er blevet 
udkonkurreret af digitale tidsmålere, der ikke ejer noget nær det samme poetiske tik-tak. 

Nu skal værket opføres på Athelas New Music Festival onsdag 1. juni klokken 19 som led i den 
iscenesatte koncert ' Tick, Tack, Tock', der også tæller rare sager af komponisterne Per Nørgaard, 
Steve Reich, Christian Winther Christensen og Morton Feldman. Musikken bliver opført af 
chefdirigent Pierre-André Valade og fem assistenter. 

En del af kunststykket består i at skaffe de 100 metronomer til opførelsen, og her kommer 
Bagsidens læsere forhåbentlig ind i billedet. 

Ligger du inde med en sådan pyramide-metronom, som ved denne spektakulære lejlighed gerne må 
få selskab af 99 andre, så send en e-mail til festivalproducent Anne Sophie Gertz på sophie@anmf. 
dk eller ring til festivalchef Anders Beyer på tlf. 2084 6633. 

Metronomdonorer vil blive aflønnet med en gratis billet til forestillingen. 

Læs mere på www.anmf.dk. 

bagsiden@pol.dk 
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Lækker Stockhausen-koncert er barok fra Sci-fi 

Tysklands store excentriker landede i åndelig form på Østerbro.  

Det begyndte som umulig, orkanagtig støj, der hvirvlede rundt mellem stribevis af højtalere under 
Republiques sorte loft. Det sluttede halvanden time senere i en nærmest klassisk salme.  

Spillet, som alt andet denne aften, vildt tight af tre musikere fra Köln-ensemblet musikFabrik. 
Derimellem var oplevelsen præcis som at få besøg fra en anden planet. Godt nok en med mennesker 
og musik - men ikke den slags, man møder på gaden. Det var sci-fi.  

Livsværket  

De tre Stockhausenstykker, der i hænderne på de tyske specialister fik deres danske premiere på 
Athelas New Music Festival , var fra værket 'Klang'.  

Stockhausens ufuldendte projekt med et kammerværk til hver af døgnets 24 timer, som han nåede at 
lave 21 af inden sin død i 2007. Projektet forløb i de tre år, der fulgte efter færdiggørelsen af 
livsværket 'Licht' med en opera til hver af ugens dage.  

Da musikFabrik som de første opførte alt materialet i 'Klang' i Köln sidste år, var det som en 
tredages festival med 176 koncerter. Men de tre stykker, vi fik søndag, kunne sagtens gøre det.  

Som fra en Marsfilm  

Den første rumrejse foregik i kakofonisk elektrostøj i alle dele af klangspektret med en ung hornist i 
orange kofte alene i en lyskegle på den store scene.  

Som en herold fra en Marsfilm fra 60'erne spillede hun roligt og sikkert en god portion af hornets 
muligheder igennem, mens hun med mellemrum vendte sig ærbødigt i seks retninger. Værket var 
'Nebadon' - den syttende time - og krydderiet på den syrede musik var en kvindestemme, der med 
overtydelig diktion berettede om de ti millioner beboede universer i superuniverset Orvonton. 
Hvem har så brug for svampe for at blive bevidsthedsudvidet?  

Der er næppe nogen komponist, der havde så stor indflydelse på modtagelsen af sin musik som 
Stockhausen. Han stod for udgivelserne og indspilningerne og foldede på ugelange kurser og i 
tommetykke bøger sine mere eller mindre forståelige og vidtløftige tanker ud om den 
pseudoreligiøse verden, musikken var tænkt som en del af.  

Direkte og kommunikerende  

Der er næppe heller nogen komponist, hvis person er så kendt, men hvor så få i virkeligheden har 
hørt en strofe fra mandens hånd.  
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Der er og har været så langt mellem opførelserne af Stockhausens musik, at alene det at foranstalte 
en opførelse i Danmark er at stille sig i spidsen for er en begivenhed. Oplevelsen af musikFabriks 
fortolkninger, der fremstod så gennemarbejdede og stilsikre, bekræftede på den ene side, at 
Stockhausen har det godt i hænderne på specialister, der får afsindige sammenhænge til at lyde som 
det naturligste i verden.  

Men deres gennemmusikalske præstationer pegede også på, at Stockhausen måske får et liv blandt 
almindelige musikere, når røgen fra hans person har lagt sig. Så direkte og kommunikerende var 
det.  

Regulært smukt  

Indslaget efter den orange verden var en pianist i blå skjorte, der spillede et solidt uddrag af de 24 
stykker i klaversamlingen 'Natürliche Dauern', naturlige varigheder. Her var verden mere hjemlig.  

Ekspressivt og stille - og vildt og rullende - blev vi ført igennem flyglets indre verden i ekstremt 
kontrolleret form. Som i hornværket i pendulfart mellem det kraftigste og det svageste, men også 
med en overraskende omhyggelig fornemmelse for de sartere dele af klangskabelsen på et flygel. 
Det var ofte imødekommende og regulært smuk musik.  

Man sad med den kætterske tanke, at havde Stockhausen fyldt sine omgivelser med lidt mindre 
kosmologisk snak, ville de små klaverstykker befinde sig på alle mulige programmer i helt 
almindelige koncertsale.  

Social leg  

Sidste skud fra musikFabrik var svovlgult: 'Glanz' for tre musikere plus fire andre tilkomne 
undervejs.  

Det varede fyrre minutter, men kunne i princippet være holdt i live i evigheder. En klarinettist, en 
fagottist og en bratschist gik rundt om tre nodestaver og udfordrede hinanden med små bølgende 
fraser. Fra tid til anden dukkede en oboist, en trompetist eller en basunist op som modstykke til den 
lille sociale leg.  

Formfuldendt kammermusik  

Til sidst vandrede tubaisten buldrende over scenen og sluttede festen. Det vilde var, at trods den 
mærkelige musikteatralske idé klang det hele også som lækker og formfuldendt kammermusik med 
en helt nyklassisk grundtone.  

Da de tre musikere på skift begyndte at bukke, mens de spillede og drejede sig mod de fire 
verdenshjørner, lignede det et optrin fra en film om tvangstanker. Men nøj, hvor det lød fantastisk.  

Man kan prøve at sætte sig ind i Stockhausens skæve hoved, når man støder på hans musik. Men 
man kan lige så godt lade være. Når nu manden ikke er her mere til at genere ørerne med alle de 
bizarre ord, kan man måske endelig få lov at nyde musikken, som den lyder. Helt selv. 
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Politiken TV, onsdag den 1.juni 

 

Politiken | 22.05.2011 | Kultur | Side 2 | 638 ord | artikel-id: e2b11e20 
Bartók, Bruckner... og så det helt vilde! 

ugens tilbud Nogle synes, Bruckners symfonier er hård kost. Andre finder Bartók lovlig kras. 
Måske sku' de gå til festival for frisk musik. 

Af THOMAS MICHELSEN, MUSIKREDAKTØR 

Hurra! Hurra! Og så det vilde..  

undskyld, jeg mener: Og så det lange! Det er et hip eller tre værd, at dirigenten Herbert Blomstedt 
kommer til byen for at dirigere DR SymfoniOrkestret i Anton Bruckners 1. Symfoni i c-mol. Endda 
både torsdag og fredag i ugen, der kommer.  

Efter et par tilløb var værket det første, den generte, kejtede og dybt originale østrigske 1800-tals-
komponist gav et rigtigt symfonisk nummer. Blomstedt er Brucknerspecialist. I selskab med en af 
vor tids store dirigenter bliver det uden tvivl en spændende oplevelse at bestige Brucknerbjerget.  

I sin tid, og det vil sige tilbage i 1960' erne og 1970' erne, var svenskeren Blomstedt chefdirigent for 
DR's orkester. Nu kommer han af og til på visit. At han ved denne lejlighed også dirigerer 
ungareren Béla Bartóks tredje og sidste klaverkoncert med den amerikanske pianist Peter Serkin, 
må være en ekstra attraktion.  

Peter Serkin, der er født i 1947 - det vil sige bare to år, efter at Bartók døde og efterlod den næsten 
færdige koncert - er søn af den legendariske pianist Rudolf Serkin.  

Arvefølgen borger for en vis musikalsk tyngde og kvalitet, må man mene.  

Serkin junior er ikke en af de pianister, der overrender os her i landet, så klaverfreaks ser frem til at 
opleve ham.  

MEN, MEN, MEN nogle gyser allerede: »Uha Bruckner... jamen han larmer jo som en hel hær i 
gang med at invadere Polen«, siger de, »og Bartók, det er da sådan noget moderne klingklang, 
ikke?«. Nuvel, sådan kan man jo også have det - og gad vide, om så ikke kuren hedder et spring 
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direkte på hovedet i den dybe ende af musikbassinet? Nu her i næste weekend begynder nemlig 
Athelas New Music Festival i Teater Republique på Østerbro.  

Og se bare, om ikke noget af den musik, der er endnu nyere end Bartók, måske i virkeligheden er 
det, der skal til for at gøre tvivlerne glade? Det er ikke så usandsynligt, som det måske kan lyde.  

Udbuddet af lækre koncertevents ved denne festival frem til 4. juni får i hvert fald mit 
musikmundvand til at løbe.  

Der er gjort meget ud af præsentation og sammensætning af musikken. Blandt andet ved en koncert 
med tyske kabaretsange fra 1930' erne, hvor kabaretspecialisten Helene Gjerris synger Hanns Eisler 
og Kurt Weill med flere.  

Jazzpianisten Carsten Dahl viser, hvad han har fået ud af at arbejde med det klassiske Ensemble 
MidtVest, der i dagens anledning tager østpå fra Jylland, og hvis man har lyst til mere musik, der 
aldrig har været spillet i Danmark før, er der danske førsteopførelser af Karlheinz Stockhausens ' 
Klang' om søndagen.  

Ikke hele den store, ufuldendte cyklus, som tyskeren Stockhausen efterlod sig ved sin død i 2007, 
men uddrag af dette værk til alle døgnets 24 timer. Spillet af eksperter fra den tyske MusikFabrik.  

MusikFabrik fra Köln topper op med absurd musikteater til en af festivalens faste late night-
koncerter. Dermed er proppen skudt af en champagnefestival, der i dagene efter byder på dikkende 
metronomer, ' Hendrix møder Händel', Stockhausens vidunderbløde hippieværk ' Stimmung' med 
meget mere.  

Nogle gange er frisk musik fra vor egen tid lettere at gå til end gamle mestre.  

Smut en tur til Østerbro og hør. Hurra!.  

thomas.michelsen@pol.dk  

Se bare, om ikke noget af den musik, der er nyere end Bartók, måske i virkeligheden er det, der skal 
til for at gøre tvivlerne glade? Det er ikke så usandsynligt...  
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Fakta: Tid og Sted KLASSISK OG NY MUSIK  

Herbert Blomstedt dirigerer DR SymfoniOrkestret med Peter Serkin som klaversolist. 
Koncerthuset.  

Torsdag 26. og fredag 27. maj kl. 19.30.  

Athelas New Music Festival med Athelas Sinfonietta Copenhagen og diverse 
gæstekunstnere og -ensembler.  

Festivalen fokuserer på kompositionsmusik fra vores egen tid. De i alt 25 koncerter 
begynder med åbningskoncert lørdag 28. maj kl. 19.30 og fortsætter med tre 
koncerter per aften.  

Republique, Østerfælled Torv, Østerbro i København - www.athelas.dk.  

 

 

Ritzau, 27.juni 2011 

København: Athelas New Music Festival  

Fra i dag løber Danmarks største festival for ny musik af stablen på Republique i 
København. Her vil være boglancering, laboratorium og koncerter frem til 4. juni.  

http://www.athelas.dk/  

Sted: Republique  
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http://www.dinby.dk/kobenhavn-o/festival-ny-musik-paa-republique 

Festival for ny musik på Republique 

På 

festivalen kan man også opleve den verdenskendte jazzpianist Carsten Dahl improvisere med det 
klasssiske kammerensemble Ensemble MidtVest. Pressefoto  

Af Line Weldingh 24. maj 2011, 16:55 

Festivalen Athelas New Music Festival sætter i ni dage fokus på musik, teater og litteratur 

Ni dage, 25 koncerter, boglancering og laboratorium. 

Sådan lyder en del af programmet for »Athelas New Music Festival«, der starter den 27. maj på 
Republique. 

»Athelas New Music Festival« er Danmarks største festival for ny musik og henvender sig til alle, 
der interesserer sig for partiturmusik, teater, litteratur, improvisationskunst og lydkunst. 

Blander kunstarter 

Festivalens hovednavne er de tyske komponister Heiner Goebbels og Karliheinz Stockhausen, og 
publikum vil også kunne opleve værker af andre tyske og danske komponister, der har markeret sig 
på de internationale musikscener. Fælles for kunstnerne er, at de blander elementer fra andre 
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kunstarter ind i deres musik. Koncerterne suppleres af musikalsk laboratorium, workshops, cd- og 
bogudgivelser og præsentationer af nyheder inden for teknologien. 

Koncerter sendes på P2 

Festivalen smugstarter den 27. maj, mens der er åbingskoncert med Heiner Goebbels lørdag den 28. 
maj. Den slutter lørdag den 4. juni med uropførelsen af Mahlers 4. symfoni i Karl Aage Rasmussens 
transkription for den danske kammerensemble Athelas Sinfonietta, koblet med to af Rasmussens 
egne værker. 

Begge koncerter vil senere blive sendt på Danmarks Radios P2. 

Se hele programmet på www.anmf.dk. 
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http://www.dinby.dk/kobenhavn-o/vind-billetter-til-musikfestival 

Vind billetter til musikfestival 

 

Emneord:athelas new music festival 
Ni dage, 25 koncerter, boglancering og laboratorium.  
Sådan lyder en del af programmet for Danmarks største festival for ny musik, »Athelas New Music 
Festival«, der kan opleves på Republique mellem den 27. maj og 4. juni. 
Østerbro Avis sætter to billetter på højkant til festivalens afslutningskoncert med den kendte tyske 
komponist Heiner Goebbels samt et eksemplar af Karl Aage Rasmussens spritnye bog 
"Tilnærmelser til Gustav Mahler".  
Læs mere om festivalen på www.anmf.dk og deltag i konkurrencen herunder senest mandag den 30. 
maj klokken 10.  
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OPERABLADET ASCOLTA, 29. årgang nr. 6, juni 2011 

Copenhagen Opera Festival og Athelas New Music Festival 
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http://www.bazaronline.dk/Vind/Konkurrencer/Vind-billetter-til-Athelas-New-Music-Festival-2011.aspx 
•  

 

VIND BILLETTER TIL 'ATHELAS NEW MUSIC FESTIVAL 2011' 
AF KATRINE LUND 
Du kan vinde to billetter til den cool festival med masser af ny musik og nye kunstnere. 
'Athelas New Music Festival 2011' er Danmarks største festival for ny musik, og du kan vinde to billetter til 
festivalen her! Festivalen strækker sig over ni dage fra den 27. maj til den 4. juni, og der vil blive sat ekstra 
fokus på dansk og tysk musik, teater og litteratur.  
Læs mere om festivalen her! 
 
Du kan vinde to billetter til festivalen ved at svare rigtigt på følgende spørgsmål. Held og lykke!  
Deltag i flere konkurrencer her!  
Hvor mange dage varer festivalen? 

Fem 

Syv 

Ni 
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http://www.komponistforeningen.dk/node/3087 

ER EN LEDETRÅDPÅ FESTIVALEN 

 

ATHELAS NEW MUSIC FESTIVAL 

Forvent det uforventede! 27. maj - 4. juni 

”Et kapløb mellem en cykel og et flygel, en berømt dirigent i spidsen for 100 metronomer, højbarok 
rock med rokoko-elektrisk partitur, en sopran der synger synkront med optagelser af sin egen 
stemme . . .”  

Således præsenterer Athelas New Music Festival dette års program, som har fokus på dansk og tysk 
musik, teater og litteratur. 

Se mere på festivalens hjemmeside 
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http://www.geiger.dk/artikler/artikel.php?id=398 

Artikler 

MUSIKKEN TRANSCENDERER ALLE SPROG – EN 
PRÆSENTATION AF ATHELAS NEW MUSIC FESTIVAL 
2011 

25. maj [Artikel] Republique teatret i København er rammesætningen 
omkring Athelas’ opkommende ni dage lange festival, der både byder 
på koncerter, teater og meget mere. Geiger har talt med ensemble- og 
festivalchef Anders Beyer om udfordringen ved at arrangere en 
festival af så stort format og den gennemgående glæde og 
sammenførende kraft ved musik i alle dens forskellige former. 

 
Athelas New Music Festival 2011 strækker sit program henover hele 
ni dage med henblik på at tilbyde publikum både koncerter, teater, 

cd- og boglanceringer, workshops, musiklaboratorium og meget mere. Det er denne gang dansk og 
tysk musik, der er i fokus under festivalen, som finder sted på Republique teatret i København den 
27. maj til 4. juni.  

Festivalen blev etableret i 2009 i anledning af komponisten Poul Ruders’ 60 års fødselsdag med et 
ønske om at favne og fejre musik. Året efter kunne Athelas selv fejre 20 års fødselsdag, og snart 
herefter voksede arrangementet; organisationen inviterede til musikalske møder mellem danske og 
amerikanske kunstnere, og fundamentet for formen på Athelas New Music Festival 2011 blev lagt. 

”Festivalen er én blandt en 
række events, som Athelas har 
ansvaret for. 
Moderorganisationen er 
Athelas Sinfonietta 
Copenhagen, og rundt om den 
findes en række sideordnede 
projekter, som alle har deres 
hovedproducent med tilhørende 
team. Athelas New Music 
Festival har vokset sig så stor, 
at det har været naturligt at 
etablere festivalen som en 
selvstændig organisation med 
egen bestyrelse og sekretariat. 
2011-festivalen er 
tværkunstnerisk og favner både 
musik, litteratur og teater. Det giver nogle strategiske og logistiske udfordringer og er et større 
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apparat i forhold til management som følge af mange partnerskaber,” fortæller ensemble- og 
festivalchef Anders Beyer. 

Udfordringerne ved at planlægge en festival af så stort format er efterhånden blevet udglattet ved 
stramt tilrettelagt teamwork og struktureret arbejdsfordeling, tilføjer Anders Beyer: 

”Vi har erfaring med at arbejde i team, så når det kunstneriske program er lagt, og midlerne til 
festivalen er tilvejebragt, så tager produktionsteamet gradvist over, og der tilknyttes 
nøglemedarbejdere i forhold til lys, lyd, grafisk design, produktions-assistent, programredaktør, PR-
ansvarlig, frivillige, osv. Under afvikling skal ca. 20 mennesker arbejde sammen som en 
kommandoenhed med militærisk disciplin og præcision. Med 3-4 events hver dag afviklet over få 
timer, med direkte og forskudt transmission af radio, live streaming m.v. er det afgørende, at alt er 
timet og tilrettelagt, så publikum får den bedst tænkelige oplevelse.” 

”Vi har i Athelas en fem-årig strategi (2008-2012), som vi har brugt som 'stifinder' i vores vej i den 
eksperimenterende musik. Det har betydet, at organisationen med sideorganisationer har fået et 
nationalt og internationalt netværk, der så at sige kan kapitaliseres i en festival. Athelas har været 
initiativtager til European Ensemble Network og medspiller i de to EU-projekter Integra og Re:New 
Music. Med ensemblets chefdirigent Pierre-André Valade kan vi yderligere styrke de internationale 
relationer, og vi oplever en stigende efterspørgsel fra udlandet. På den måde kan organisationen 
blive en interessant partner, da vi kan tilbyde kompetencer og vidensdele på en række områder. Vi 
har som sagt valgt at strukturere organisationen i teams: et team i forhold til aktiviteter på 
Kulturværftet i Helsingør, hvor Athelas er husensemble, et andet omkring ANMF, et tredje team 

kører ensemblet, et fjerde planlægger og gennemfører 
Integra-festivalen på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium i september. Dertil har vi satellit-
aktivitet og deling af best practices i Copenhagen Opera 
Festival og Mogens Dahl Koncertsal og Mogens Dahl 
Kammerkor. Denne form for organisationsstruktur giver 
endog betydelige muligheder for synergier mellem de 
forskellige enheder. Hver enkelt team har sin egen 
hovedproducent, som kan tilknytte ekstern hjælp eller 
hente bistand fra de andre teams. Det har vist sig at være 
operationelt.” 

Athelas’ omfattende program består i år af alt fra 
fremtrædende danske og udenlandske ensembler til 
solister, performere, videnskabsfolk, komponister, 
litterater og teaterfolk. Hovedværkerne er af de tyske 
komponister Heiner Goebbels og Karlheinz 
Stockhausen, men publikum vil også kunne opleve et 
væld af værker af andre tyske samt danske komponister, 
som har markeret sig på de internationale musikscener. 
Fælles for dem alle er, at de indarbejder elementer fra 
andre kunstarter i deres musikalske udtryk, og den store 
interesse for ny tysk samtidskunst er langt fra tilfældig: 

”Tyskland har efter genforeningen udviklet sig til et 
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centrum for eksperimenterende kunst – ikke mindst Berlin er et mekka, hvor et stort kontingent 
danske kunstnere har slået sig ned for at arbejde i et internationalt miljø,” fortæller Anders Beyer. 

”Vi forsøger i Athelas New Music Festival at lukke vinduerne op og lukke verden ind ud fra, at det 
anderledes kan berige vores egen kultur. Det er i mødet med det fremmede, at din identitet skabes, 
og det er disse møder, vi gerne vil stimulere. Sidste år gjorde vi det med amerikansk musik, som har 
en New Yorker-scene, som er vild og rasende interessant. I år gør vi det med tysk musik og 
musikteater, og har Tysklands største teaterkomponist Heiner Goebbels med os som et af 
hovednavnene.” 

Målet med de musikalske møder er at placere dansk kunst og danske kunstnere i en global kontekst 
via globale samarbejder, og ambitionen er ifølge Anders Beyer at belyse Danmarks potentiale som 
”kreativ kulturnation”: 

”Vi kan profilere Danmark som kreativ kulturnation ved at tilbyde en festivalplatform, som på 
mange måder er en public diplomacy-aktivitet: Vi skaber forståelse mellem lande og deres kulturer, 
og vi viser, at man gennem kunsten kan finde gensidig forståelse og accept af forskelligheder. Det 
gør Athelas også ude i verden: I 2008 performede ensemblet (Athelas Sinfonietta Copenhagen, red.) 
på Ground Zero i New York for 6.000 mennesker, og vi gør det igen den 19. juni i år i ”Bang on a 
Cans Marathon”-koncert. Her oplever publikum, at selvom de befinder sig på et sted fyldt med 
smerte og sorg, kan det godt lade sig gøre at være sammen igen på en meningsfuld måde. Musikken 
transcenderer alle sprog, alle mentale barrierer og taler direkte til dit hjerte. Musikken har et 
skræmmende potentiale som brugt rigtigt kan være decideret fredsskabende. Festivalen har ikke et 
politisk sigte – overhovedet ikke – men hvis vi har held til at vise, at verden udenfor Danmark kan 
berige vores egen kultur og fortælle os moderne mennesker noget om os selv, vi ikke vidste i 
forvejen, så er det da en stor 
tilfredsstillelse.” 

Udover koncerterne kan 
festivalpublikummet opleve 
visninger af de nyeste 
frembringelser inden for ny 
teknologi, når sløret for flere 
forskellige projekter løftes i 
løbet af festivalen for første 
gang i Danmark. Deltagere 
fra ind- og udland får derved 
mulighed for at dele og 
diskutere deres erfaringer 
med kunstnere og aktører, der 
arbejder med tekst og lyd i 
forskellige former. 

”Festivalen er også et eksperimentarium for de legesyge nørder. Vi sætter internationale teknikere, 
scenografer, softwareudviklere, musikere, dirigenter osv. sammen og udfordrer dem i forskellige 
projekter. 1. juni kan du opleve resultatet af et laboratorieforsøg i projektet "Tick, Tack, Tock", 
hvor instruktøren og videokunstneren Jacob Schokking sætter Teater Republique på den anden ende 
med vanvittige prøvelser for de medvirkende. Det er vildt morsomt, og jeg kan mærke at sangere, 
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musikere, teknikere, scenefolk elsker at blive udfordret, så de kommer helt ud på kanten af deres 
ydeevne,” fortæller Anders Beyer om det eksperimentelle aspekt ved Athelas New Music Festival 
2011. 

For festivalchefen er det vigtigt, at det planlagte program også giver plads til improvisoriske 
indfald. Programmet er derfor præget af nysgerrighed og en ”skæv” tilgang til det allerede 
etablerede. 

”I samtlige projekter i festivalen opererer vi ikke med "safety first-løsninger" på det kunstneriske 
plan. Vi skal selvfølgelig komponere interessante programmer og tilknytte de bedste performere, 
men der skal være plads til processen og den udfordrende leg undervejs. Det er selvfølgelig mere 
udtalt i de projekter, som har work in progress-karakter. Må jeg give et eksempel: Jimi Hendrix og 
G.F. Händel boede i samme hus i London med 210 års mellemrum. Nu sætter vi dem i samme rum i 
forestillingen "Händel meets Hendrix", hvor engelske og danske musikere har én dag til at samle 
forestillingen, der handler om mødet mellem barokmesteren og rocklegenden. Det sker den 31. maj 
i Republique, hvor alle events foregår.” 

”Hvis du trawler dig gennem hele festival-programmet, vil du se, at der hele tiden er en skæv 
vinkel, en ny måde at se det skabte på. Tag f.eks. komponisten Gustav Mahler – den 18. maj 
markerede kulturinstitutioner i hele verden 50-årsdagen for kunstnerens død. Athelas New Music 
Festival bringer også en hommage til Mahler, men ved at bede en nulevende komponist om at 
genskrive Mahlers 4. Symfoni for en helt anden ensemblestørrelse. Det ligger i festivalens 
selvforståelse, at den hele tiden skal være på kant med den gode smag, festivalen skal konstant 
prøve at trække tæppet væk under sig selv for derigennem at skabe innovation og leve op til 
skudsmålet som frontløber: avantgarde.” 

Det fulde program til festivalen, som i år foregår på Republique teatret i København, samt 
billetpriser kan ses på Athelas’ hjemmeside. 

Af Helle Nielsen, 25. maj  

Foto: Athelas 
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http://kum.dk/ministeren/taler/2011/abning-af-athelas-new-music-festival/ 

Kulturminister Per Stig Møller (k) 

28. maj 2011 

Kulturminister Per Stig Møllers tale ved 
åbningen af Athelas New Music Festival 
(Det talte ord gælder) 

Sted:	  Republique,	  København	  
Dato:	  28.	  maj	  2011 

I aften bliver lyden levende her i teatret og live på P2. Velkommen! 

Athelas New Music Festival fokuserer både på den historiske avantgarde og på nutidens avantgarde 
inden for musikken. 

Avantgarde betyder jo at gå foran, men man kan gå så langt foran, at ingen kan få øje på en. Med 
tiden bliver avantgarden dog indhentet, og så bliver den til ny-klassiker – og imens drager en ny 
avantgarde af sted. Det oplever vi på denne festival. 

Avantgarde sprænger det overleverede for at afsøge nye muligheder, som siden bliver selvfølgelige. 
Det chok, den i sin tid udgjorde, går hen og bliver en velindstillet choker. 

På Athelas New Music Festival bliver vi på fornem vis både mødt af ’det chokerende nye’ og det, 
der en gang var chokerende nyt, men nu er blevet kanon.  

Den tyske komponist Karlheinz Stockhausen, som man kan høre på festivalen, har sagt: ”Når 
musikken anvender nye medier, kan det føre til helt nye oplevelser, udvide sanserne, skærpe vores 
perception, vores intelligens og vores sensibilitet – og publikum vil blive interesseret i at gå på 
opdagelse i denne musik.” 

I aften og de kommende dage skal vi med Stockhausen og en fornem række af andre komponister 
gå på opdagelse i musikken. Stockhausen var avantgardist, men han mente, ganske rigtigt, at også 
den nye musik kan nydes af andre end akademiske musikkyndige.  

For også avantgarden ønsker at blive hørt og diskuteret. Og lytter man efter, kan man høre, at 
avantgarden står på skuldrene af traditionen og vedkender sig forholdet til sin arv.  

Det vil vi få at høre i aftenens værk af Heiner Goebbels, hvor musikerne i Concerto Copenhagen 
spiller på historiske instrumenter, og musikerne i Athelas spiller på moderne instrumenter. Ingen 
kan garantere, at der opstår sød musik. Det er selve mødet og det, der sker undervejs, der er 
interessant. Ved koncerten i aften vil vi også opleve, hvordan Arnold Schönberg med indlevelse har 



ATHELAS NEW MUSIC FESTIVAL 2011 

arrangeret Gustav Mahlers musik for et kammerorkester. En sådan nytænkning skærper vores 
bevidsthed omkring forholdet mellem traditionen og avantgarden.  

Athelas New Music Festival begynder med Mahler og slutter med Mahler. Med Mahler som ydre 
ramme får vi en perlerække af tyske og danske komponister fortolket af førende ensembler og 
solister fra Danmark og udlandet.  

For der er naturligvis dansk musik på programmet. I år blandt andet Per Nørgård, der er et fornemt 
dansk eksempel på den avantgarde inden for musikken, der blomstrede op i 1960’erne. Vi kan også 
nyde Poul Ruders dramatiske musik, der skaber spor tilbage i musikhistorien. Også Simon Steen-
Andersen, Niels Rønsholdt og Christian Winther Christensen bliver opført. Hvem ved, om de om 50 
år er blevet danske klassikere, sådan som Carl Nielsen er blevet for os i dag? Disse moderne danske 
komponister viser, at Danmark er en kreativ kulturnation. 

Athelas New Music Festival giver os det ”nye nye” og det ”gamle nye” og København har endelig 
fået den internationale samtidsmusikfestival, som musikmiljøet længe har savnet. Jeg er glad for at 
være her i aften og være med til at åbne festivalen.  

Rigtig god fornøjelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATHELAS NEW MUSIC FESTIVAL 2011 

 

Athelas New Music Festival 2011 
05.05.11 
http://www.kunst.dk/musik/artikel/athelas-new-music-festival-2011/ 

Danmarks største festival for ny musik sætter fokus på dansk og tysk musik, teater og litteratur med 
verdensberømte ensembler og solister. 

Ni dage, 25 koncerter, boglancering, laboratorium og meget mere: Danmarks største festival for 
samtidsmusik finder sted på Republique i København 27. maj - 4. juni.  

Athelas New Music Festival 2011 henvender sig til alle, som interesserer sig for partiturmusik – og 
for teater, litteratur, improvisationskunst, lydkunst og anvendt lyddesign.  

For første gang i dansk sammenhæng sættes ny tysk og dansk samtidskunst i et fælles perspektiv i 
et omfattende program med fremtrædende danske og udenlandske ensembler, solister, performere, 
videnskabsfolk, komponister, litterater og teaterfolk.  

Hovednavne ved festivalen er de tyske komponister Heiner Goebbels og Karlheinz Stockhausen. 
Publikum vil også kunne opleve værker af andre tyske og danske komponister, som har markeret 
sig på de internationale musikscener. Fælles for dem er, at de indarbejder elementer fra andre 
kunstarter i deres musikalske udtryk.  

Festivalen er støttet med 1.000.000 af Statens Kunstråd og 200.000 af Statens Kunstråds 
Musikudvalg. 

Læs mere og se hele programmet på festivalens hjemmeside. 
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http://kukua.dk/2011/05/page/5 

Athelas New Music Festival 2011 

Udgivet den 09/05/2011 af Morten Helmstedt 

 

Ni dage, 25 koncerter, boglancering, laboratorium og meget mere: Danmarks største festival 
for samtidsmusik finder sted på Republique i København 27. maj – 4. juni. 

Athelas New Music Festival 2011 henvender sig til alle, som interesserer sig for partiturmusik – og 
for teater, litteratur, improvisationskunst, lydkunst og anvendt lyddesign. 

For første gang i dansk sammenhæng sættes ny tysk og dansk samtidskunst i et fælles perspektiv i 
et omfattende program med fremtrædende danske og 
udenlandske ensembler, solister, performere, videnskabsfolk, komponister, litterater og teaterfolk. 

Hovednavne ved festivalen er de tyske komponister Heiner Goebbels og Karlheinz Stockhausen. 
Publikum vil også kunne opleve værker af andre tyske og danske komponister, som har markeret 
sig på de internationale musikscener. Fælles for dem er, at de indarbejder elementer fra andre 
kunstarter i deres musikalske udtryk. 

Koncerterne suppleres af musikalsk laboratorium, workshop, cd- og bogudgivelser, samt visninger 
af de nyeste frembringelser inden for ny teknologi, som præsenteres i Danmark for første gang. 
Publikum og deltagere fra ind- og udland får gennem de forskellige projekter mulighed for at dele 
og diskutere 
deres erfaringer med kunstnere og aktører, der arbejder med tekst og lyd i forskellige former. 

Læs mere om festivalen på www.anmf.dk 
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Frivillig på Athelas New Music Festival 
Udgivet den 13/05/2011 af Mie Lind 

 

Athelas New Music Festival nærmer sig, og d. 27. maj – 4. 
juni går det løs på Republique, København Ø, men vi har 
brug for din hjælp som frivillig! 

Athelas New Music Festival 2011 sætter fokus på dansk og 
tysk musik, teater og litteratur: Ni dage, 25 koncerter, cd- 
og boglanceringer, laboratorium, præsentation af den nyeste 
teknologi inden for elektronisk musik og meget mere. For 
første gang i dansk sammenhæng kan du opleve ny tysk og 
dansk musik i et omfattende program med verdensberømte 
danske og udenlandske ensembler, solister, performere, 
videnskabsfolk, komponister, litterater og teaterfolk. 

Som frivillig på festivalen kan du få mange forskellige 
arbejdsopgaver, f.eks. billettering, personaleforplejning, 
backstage-arbejde, og hvis du har kørekort; runner eller 
musikerchauffør. 

Du får adgang til alle koncerter i festivalens caféprogram og i muligt omfang også på festivalens 
store scene. 
Inden festivalen går i gang, vil du blive inviteret til infomøde og få mulighed for at lære teamet bag 
at kende. 

Vi glæder os til at høre fra dig, og håber du vil være med til at skabe en fantastisk festival sammen 
med os. 

Kontakt Anne Sophie på mail: sophie@anmf.dk 
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http://www.larm-archive.org/ 

Athelas – On the Loose 
June 7, 2011 | Author: Torsten Andreasen | Category: Athelas |  

 

On the Loose – Sandberg i frit fald 

Onsdag den 1. juni bød Athelas festivalcafé på multitalentet Thomas Sandberg på slap line i form af 
performancekoncerten On the Loose.  

Sandberg er uddannet slagtøjssolist fra Musikkonservatoriet og er autodidakt performer og 
skuespiller. Med sit eget specialdesignede computersoftware og optageudstyr, som alt sammen blev 
styret over Sandbergs Iphone, blev publikum kastet ind i en dramatisk verden af lyd – snart samplet, 
snart live, snart i kombination med diverse dåser, pivedyr, tærteforme og sagesløse publikummer, 
der bidrog som human beatbox. Her kan du høre et par smagsprøver af stemningen og komme med 
backstage, hvor Thomas Sandberg før koncerten afslørede lidt af tankerne bag denne totaloplevelse 
udi lyd. 

Produceret og tilrettelagt af Agnete Seerup 
Medvirkende: Thomas Sandberg 
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Athelas – From different to different 

| Author: Torsten Andreasen | Category: Athelas |  

 

Denne produktion er produceret til Athelas festivalen 
af Alejandro Montes de Oca 

[RADIOPRODUKTION] 
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Motormagasinet, NR. 16. 2.-8.maj 2011 

Kærligheden er en racerbil 

 
Anderledes performance på Teater Republique 2. juni. I ”Racer” er kærligheden en vild racerbil. 

Teater 

 
”Racer” er en live-performance for ensemble, elektronisk lyd og projektorer på scenen af Klejs & 
Rønsholdt. 
Det er første gang, at Signe Klejs og Niels Rønsholdt træder helt frem på scenen sammen. Fælles 
for Klejs & Rønsholdts værker er en autobiografisk understrøm, som her pakkes ud i deres hidtil 
mest personlige værk. Kærligheden er en vild racerbil, og livet igennem falder vi ind og ud af 
kontrol over hestekræfternes pumpen. Det er dette faktum, ”Racer” undersøger, forklarer de. 
Musikerne frembringer lyd på deres instrumenter - violin, bratsch, cello og kontrabas - via 
koreograferede spille-gestikker, som er direkte udledt af den specielle videoteknik, og samtidig 
arbejder Klejs & Rønsholdt med kameraer og mikrofoner på objekter, motorkonstruktioner og 
hinandens kroppe. Og det hele kombineres med præoptaget video og elektronisk lyd. 
Klejs & Rønsholdt har sammen skabt en række opsigtsvækkende forestillinger og installationer 
blandt andet kammeroperaen Inside Your Mouth, Sucking the Sun, og den interaktive opera-
installation HoneyMoon. 

Værket opføres på Athelas New Music Festival på Teater Republique af Athelas Chamber Players i 
København torsdag den 2. juni kl. 19. 

mich 
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http://www.musikeren.dk/nyheder/nyhed/artikel/danmarks_stoerste_samtidsmusik_festival/ 

Danmarks største samtidsmusik festival  
25-05-2011, Nyheder  

Athelas New Music Festival 2011 er landets største festival for ny musik og kan opleves i 
København fra d. 27. maj - 4. juni. 

 

Athelas New Music Festival 2011 er ni dages samtidsmusik i selskab med andre kunstarter. Foto 
Klaus Holsting 
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Athelas New Music Festival 2011 henvender sig til alle, som interesserer sig for partiturmusik og 
for teater, litteratur, improvisationskunst, lydkunst og anvendt lyddesign. Festivalens epicenter er 
Teater Republique på Østerbro i København, hvor man kan opleve ni dage med 25 koncerter, 
boglancering, laboratorium og meget mere.  

Tysk og dansk musik 

Festivalen sætter fokus på dansk og tysk musik, teater og litteratur med verdensberømte ensembler 
og solister. Det er første gang i dansk sammenhæng, at ny tysk og dansk samtidskunst sættes i et 
fælles perspektiv i et omfattende program med fremtrædende danske og udenlandske ensembler, 
solister, performere, videnskabsfolk, komponister, litterater og teaterfolk, skriver festivalen med 
Anders Beyer som festivalchef: ”Athelas New Music Festival har en ambition om at bidrage til at 
placeredansk kunst og kunstnere i en global kontekst og derigennem profilere København som en 
kulturhovedstad og Danmark som kreativ kulturnation,” udtaler han.  

Mix af kunstarter 

Hovednavne ved festivalen er de tyske komponister Heiner Goebbels og Karlheinz Stockhausen. 
Publikum vil også kunne opleve værker af andre tyske og danske komponister, som har markeret 
sig på de internationalemusikscener. Fælles for dem er, at de indarbejder elementer fra andre 
kunstarter i deres musikalske udtryk.  

Koncerterne suppleres af musikalsk laboratorium, workshop, cd- og bogudgivelser, samt visninger 
af de nyeste frembringelser inden for ny teknologi, som præsenteres i Danmark for første gang. 
Publikum og deltagere fra ind- og udland får gennem de forskellige projekter mulighed for at dele 
og diskutere deres erfaringer med kunstnere og aktører, der arbejder med tekst og lyd i forskellige 
former. 

Læs mere om Athelas New Music Festival 2011 og se programmet her: www.anmf.dk 
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http://optakt.com/artikler/nyheder/athelas-new-music-festival/ 

Athelas New Music Festival 

 

"Stimmung" sunget af Magic Names Group på New Museum of Contemporary Art i 2009. 

10-05-11 
Athelas Sinfonietta Copenhagen er igen klar med Danmarks største festival for ny musik. Fra 
27. maj til 4. juni inviterer de til 25 koncerter med både tyske og danske frontløbere i teatret 
Republique på Østerbro i København. Forvent det uventede, lyder det fra festivalchef Anders 
Beyer der blandt andet nævner et kapløb mellem en cykel og et flygel, et symfonisk digt for 
100 metronomer og et møde mellem Händel og Hendrix. 
 
Athelas New Music Festival 2011 sætter fokus på dansk og tysk musik, teater og litteratur. 
Hovednavne ved festivalen er de tyske komponister Heiner Goebbels og Karlheinz Stockhausen, 
men der er også værker af en lang række andre komponister fra Tyskland, Danmark og andre lande 
som har markeret sig på de internationale musikscener. Fælles for dem er at de indarbejder 
elementer fra blandt andet teater og litteratur i deres musikalske udtryk. 
Musik til tiden 
Festivalens logo er en metronom, og den – eller rettere tiden – er netop omdrejningspunktet i 
koncerten “Tick, Tack, Tock” den 1. juni. 
Her kan man opleve György Ligetis “Poème Symphonique” for 100 metronomer som alle skal 
trækkes op og slå i forskellige hastigheder; Per Nørgårds klaverværk “Achilles og Skildpadden” om 
Achilles der aldrig vil kunne indhente en skildpadde hvis skildpadden får blot et lille forspring; 
Steve Reichs “Four Organs” hvor fire el-orgler tilsammen spiller en akkord som varieres og brydes, 
samtidig med at varigheden gradvis øges fra en ottendedels-node til 200 taktslag til sidst; og Morton 
Feldmans “Three Voices” hvor en sopran synger synkront med to optagelser af sin egen stemme. 
 
Tyske mestre 
På festivalen bliver der rig lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med den tyske komponist 
Heiner Goebbels hvis værker rækker ud over musikken og mødes med både litteratur, teater, 
hørespil og film. Han dyrker det uforudsigelige og uventede i sine musikteaterforestillinger der 
appellerer til både øjne og ører og eftertanke. Goebbels vil på festivalen fortælle om sine værker, og 
man kan opleve flere af dem. 
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Filmen “Schwarz auf Weiss” (“Sort på hvidt”, 1996) vises den 27. maj, og ved åbningskoncerten 
den 28. maj opfører Athelas Sinfonietta Copenhagen sammen med Concerto Copenhagen værket 
“Songs of Wars I Have Seen”. Det er en refleksion over krigen skrevet for en kombination af 
moderne instrumenter og historiske originalinstrumenter – som spiller jazzinspireret musik! 
 
Derudover vil de kvindelige orkestermedlemmer recitere tekster af Gertrude Stein fra hendes bog 
“Wars I Have Seen” som er skrevet under indtryk af den tyske besættelse af Frankrig. De 
kvindelige musikere bliver til kvinderne som fortæller historien i en dagligstue-scenografi. 
Ved åbningskoncerten kan man også høre “Der Abschied” fra Mahlers “Das Lied von der Erde” i 
en transskribering for kammerensemble som blev startet af Arnold Schönberg og færdiggjort af 
Rainer Riehn i 1980. 
Aftenen sluttes af med forførende tyske kabaretsange fra 1930erne – fra Kurt Weill til Marlene 
Dietrich sunget af Helene Gjerris. 
Cd-release og mere tysk 
De næste dage byder på prøver fra en ny cd med grænseoverskridende musik opstået i møde mellem 
jazzpianist Carsten Dahl og Ensemble MidtVest; Karlheinz Stockhausens sidste toner; Mauricio 
Kagels absurde musikteater; og kompromisløse toner fra den glemte dansker Gunnar Bergs 
gådefulde musik. 
 
Møder med fortiden 
Endnu en tysk komponist, Hans Josef Winkler, sætter musik til H.C. Andersens papirklip. 
Storstrøms Kammerensemble spiller, klippene animeres på storskærm, og skuespilleren Lars Bom 
læser historier af Andersen. 
 
Alt dette kan opleves den 31. maj hvor der også er musik af Poul Ruders og et usædvanligt møde 
mellem ”London-naboerne” Händel og Jimi Hendrix. Ensemblet squib-box lader de to mødes og 
spille en jam session. 
 
Mezzosopranen Lore Lixenberg optræder som Händel i fuldt kostume og pudderparyk. Og Adam de 
la Cour spiller Hendrix med guitar og vokal – i flower power-tøj og med en helt anden slags paryk. 
De akkompagneres af et band der spænder fra cembalo til laptop i fantastiske bearbejdelser af 
Hendrix’ sange og Händels arier. 
 
Smukt og livligt 
 
Stockhausens ”Stimmung” som er baseret på overtonesang, kan nydes liggende hvis man 
medbringer et tæppe. Det er Theatre of Voices der står for fremførelsen af dette krævende, men 
svævende smukke værk. 
Mere action vil der være når Thomas Sandberg folder sig ud i en koncertperformance hvor alt kan 
ske – en tour de force for alle sanser, hvor musik, skuespil og teknologi går op i en højere enhed. 
 
Elektronisk 
Den 2. juni kan man udforske nye muligheder for at integrere klassisk og elektronisk musik. 
Kunstnerduoen Klejs og Rønsholdt viser hvordan de arbejder med installation, opera og koncert. Og 
Helene Gjerris og FIGURA Ensemble fører publikum ind i kærlighedens og længslernes rige – fra 
Højsangen over danske digte til hypermoderne tysk romantik. 
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Den 3. juni præsenterer Esbjerg Ensemble et nyt værk for slagtøj af Per Nørgård, skrevet til 
virtuosen Christian Martínez, og eksotiske fortællinger for baryton med den engelske gæstestjerne 
Omar Ebrahim. 
- og så er der fest 
Festivalen slutter med en Mahler-fest. Karl Aage Rasmussen fortæller ved en reception om sin nye 
bog Tilnærmelser til Gustav Mahler, og Athelas Sinfonietta Copenhagen uropfører hans nye 
transskription af Mahlers 4. symfoni og spiller to af Rasmussens egne værker. 
Og til allersidst bydes der op til dans på tysk med August Engkilde som DJ. 

Se hele programmet   
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http://www.peripeti.dk/2011/05/28/1189/ 

Sange om krigen – Om Komponisten Heiner Goebbels 
Posted in Aktuelt, Interview on 28. maj 2011 by Erik Exe Christoffersen  

Sange om krigen 

Komponisten Heiner Goebbels iscenesætter krigens krybende angst som en fredelig aften ved 
kaminen. 

Af Laura Luise Schultz 

Hvordan kan man egentlig tale om krigen? Ikke bare om de store ødelæggelser og katastrofer, men 
om den stille angst, der siver ind i alle hverdagens gøremål? Den tyske komponist og 
teaterinstruktør Heiner Goebbels forsøger sig i Songs of Wars I Have Seen med en såkaldt iscenesat 
koncert, der er inspireret af den amerikanske digter Gertrude Steins optegnelser fra Anden 
Verdenskrig. 

Et verdensnavn 

Det er noget af et scoop, at Athelas Sinfonietta og Republique har præsteret at få Heiner Goebbels’ 
internationalt berømmede koncert til København. Oprindelig er værket skabt til London Sinfonietta, 
som er et moderne orkester, og Orchestra of the Age of Enlightenment, der spiller på originale 
barokinstrumenter. I København bliver værket opført af Athelas Sinfonietta og Concerto 
Copenhagen. 

Heiner Goebbels, der senest gæstede Danmark i december 2010 med den magiske forestilling 
Eraritjaritjaka på Det Kongelige Teater, er herhjemme mest kendt for sine 
musikteaterforestillinger. Denne gang optræder han så på Athelas New Music Festival med et 
decideret orkesterværk – dog stadig med et anstrøg af teater. Koncerten spænder fra barokmusik til 
Goebbels egne kompositioner, musikerne er opdelt efter køn, og de kvindelige musikere reciterer 
Gertrude Steins tekst siddende blandt hyggelige læse- og standerlamper. 

En aften ved kaminen 

Den hjemlige stemning signalerer, at teksten og læseoplevelsen er i centrum for koncerten. Den er 
samtidig et modtræk til det mørkere krigstema. Gertrude Steins selvbiografi Wars I Have Seen fra 
1945 er skrevet under den tyske besættelse af Frankrig og udgivet umiddelbart efter befrielsen. Som 
jøde og lesbisk var det bestemt ikke ufarligt for Stein at opholde sig i Frankrig under besættelsen, 
og atmosfæren i bogen er gennemsyret af en sær blanding af angst og distance. Det er denne 
særegne atmosfære, der interesserer Heiner Goebbels. 

- Det fascinerende for mig ved den bog er den forbløffende, irriterende, og konstant forvirrende 
sammenblanding af meget private overvejelser ved siden af politiske udredninger. Det er 
selvfølgelig ret morsomt, men det kan også være chokerende, når hun fx taler om, at hun da heller 
ikke synes, det er godt at bombe italienerne, men det er desværre nødvendigt. 
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- Der er en politisk distance og en personlig nærhed. Problemet er altid at forbinde den individuelle 
lykke eller velbefindende med den samfundsmæssige skæbne. I koncerten hører man denne 
stemning af angst og fortrængninger, men ikke så drastisk. Songs of Wars I Have Seen er generelt 
mere som en rolig læseaften ved kaminen. Der er ind i mellem steder, hvor det bliver dramatisk, 
men dramatikken er lidt tilbagetrukket eller underspillet. 

Læseren er klogere  

Det er vigtigt for Heiner Goebbels, at litteraturen netop rummer en anden måde at fortælle om 
krigen på end mediernes krigsreportager. 

- Det er klart, at i de seneste ti år, siden 2001, har krigsreportager i høj grad domineret medierne. 
Men man oplever hele tiden, hvor utilstrækkelige de er. Man bliver glad, når man så får en bog i 
hånden, hvor man siger: Aha – måske er det lige nøjagtig så modsætningsfyldt og kompliceret, som 
det bliver skildret i denne bog. Jeg har ingen anelse om, hvorvidt det passer, for jeg har aldrig selv 
oplevet en krig. Men problemet med krigsreportager er, at de aldrig kan fange hele den 
kompleksitet af oplevelser, følelser, enkeltskæbner og politiske overvejelser, som er på spil. 

- Wars I Have Seen er fuld af små historier, men der er ikke een fælles historie. Og der, hvor de små 
historier ikke passer sammen, hvor de støder imod hinanden, der bliver der plads til læserens egen 
forestillingskraft, og så kan der opstå en kritisk refleksion hos læseren. 

- Steins fortrængninger og forsvarsmekanismer er så transparente, og hun gør dem så 
gennemsigtige, at man som læser og lytter straks forstår det. Man er meget hurtigt meget klogere 
end teksten. Det er en stor kvalitet, at hun giver læseren den mulighed. 

- I det hele taget er det vigtigt for mig i det her projekt, og i alle mine projekter over Gertrude Stein, 
at fremhæve den her kvalitet i hende tekster, at man er til stede under tankernes opståen og også kan 
følge deres forandringer. Man har indtryk af – og det hænger sammen med de mange gentagelser – 
at man ser tankerne og teksten opstå under deres tilblivelsesproces. Man bliver ikke bare 
præsenteret for resultatet. 

Det man ikke kan tale om 

Det er ikke første gang, Heiner Goebbels har ladet sig inspirere af Gertrude Stein. 

Allerede i 2002 havde tekster fra Wars I Have Seen en fremtrædende plads i Goebbels opera 
Landskab med fjerne slægtninge, der bærer undertitlen Billedbeskrivelse. Operaen tog afsæt i en 
række klassiske malerier af Poussin og Velasquez, samt tekster om krig af Gertrude Stein, T.S. Eliot 
og Leonardo da Vinci. Men hvad har malerkunst og krig med hinanden at gøre?  

- Det hænger selvfølgelig sammen med spørgsmålet om repræsentationens troværdighed. Hvordan 
gengiver man det ufattelige, hvordan taler man om det, man ikke kan tale om? Det oplever jeg, at 
Stein skriver meget fint rundt om i Wars I Have Seen. Netop i den måde, hvorpå hun undlader at 
sige bestemte ting, eller siger de samme ting igen og igen i stedet for at sige noget andet. På den 
måde fremstiller hun det her problem med ikke at kunne tale om det væsentlige. 
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- Det er generelt sådan hos mig, at bogen som tekst interesserer mig mere end den fysiske 
iscenesættelse. Det har den meget enkle forklaring, at når man læser en bog, er fantasien og 
forestillingskraften grænseløs. Når jeg hører et hørespil, er det frie forestillingsrum kun visuelt, når 
jeg ser en stumfilm, er det kun akustisk, og når jeg ser teater, altså en tekst, der er iscenesat, så er 
imaginationen pludselig helt væk. Jeg forsøger at bevare det åbne rum, som en bog skaber, når jeg 
iscenesætter. Det gælder om, at de respektive erfaringsformer ikke lukker sig om sig selv. Fx i 
Eraritjaritjaka, hvor jeg bruger aforistiske tekster af Elias Canetti. Det er sådan nogle tekster, man 
kan høre igen og igen, og alligevel bevarer de den åbne kvalitet, som de har i læsningen. 

- Det er også en politisk indstilling, for politisk teater drejer sig jo heller ikke om, at man hører de 
rigtige meninger og erklærer sig enig med dem, men om at man positionerer sig selv. Derfor hører 
ufuldstændigheden, udeladelsen, afbrydelsen og cæsuren altid med til det politiske teater. Det, der 
ikke lukker sig om en bestemt betydning, men beholder en åbenhed i videste forstand. 

Flere stemmer 

- Min allervigtigste ambition med koncerten er at lave et flerstemmigt værk ud af den her 
komplekse tekst. Og netop ikke psykologisere den, så den ender med kun at være én figurs stemme. 
Der er mange stemmer hos Gertrude Stein. Der er ikke kun hendes stemme, men også naboens 
stemme, venindens stemme, politibetjentens stemme – og hundens stemme! Det er vigtigt i en 
iscenesættelse, at man giver disse stemmer forskellige kroppe. For det mener jeg, er hendes store 
kunst. Hun kan sætte de her mange stemmer sammen, så der opstår en fælles tekst, men uden at 
klistre forskellene mellem stemmerne til. 

- Man får hele tiden fornemmelsen af, at der bliver forhandlet noget socialt og samfundsmæssigt og 
ikke bare noget privat, fordi blikket på den enkelte stemme i teksterne altid er et distanceret og 
samfundsmæssigt blik. 

Det skyldes den distance, hun kan skrive med, og det skyldes den stærke formbevidsthed. Hver 
eneste tekst hos Gertrude Stein har sin helt egen rytme og sit helt eget ordforråd, sin egen 
syntaktiske strategi og musikalske greb. 

- Jeg respekterer denne form meget højt og lader mig påvirke af hendes form, som er en anden form 
end musikkens, nemlig litteraturen. Jeg udtænke ikke noget musik, som jeg så passer Gertrude Stein 
ind i, men laver så at sige musikken ud fra hendes rytme. Derfor opstår der også denne tætte 
forbindelse mellem rytmen i teksten og i musikken. 

Historien gentager sig 

- Et tema, som er gennemgående i Wars I Have Seen er, at historien gentager sig. “History is 
repeating” er sådan en frase, som Stein gentager hele tiden. De sammenligninger, som hun etablerer 
til bl. a. Shakespeare, fik mig til at sætte to orkestre over for hinanden, et moderne orkester og et 
barokorkester. 

- De historiske henvisninger udnyttes dermed både i instrumenteringen og i det musikaliske 
materiale. Jeg har fx indarbejdet en komposition af Matthew Locke fra det 17. århundrede, der er 
komponeret som teatermusik til Shakespeare. Dvs. at der opstår den her musikalske oversættelse af 
Steins historiesyn. 
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Det andet punkt er så, at jeg beder de kvindelig musikere om at fremsige teksten, så de både må 
beherske deres instrument og samtidig hele tiden læse højt af den her bog. Holdningen er sådan en 
slags late-evening stemning af at sidde ved kaminen og læse en bog og høre historier. 

- Derudover er der et tredje greb, som består i, at musikerne er adskilt, ikke efter orkester, men efter 
køn. Kvinderne sidder i en halvcirkel forrest på scenen, og mændene sidder på et podium bagved. 
Nogle gange befinder fløjten sig bagved på podiet, fordi fløjtenisten er en mand, og nogle gange 
befinder den sig foran, fordi fløjtenisten er en kvinde. Musikken fordeler sig ikke mellem forgrund 
og baggrund, men mellem mænd og kvinder, og mellem ny musik og ældre musik. Det er polerne. 

- På den måde kan tilskueren under koncerten stille og roligt selv gøre sig sine opdagelser og 
overvejelser om, hvorfor blæserne og slagtøjet altid er mandlige musikere, hvorfor strygerne altid er 
kvinder. Man begynder selv at tænke over de kønslige, kulturelle, og sociale koder, som er på spil, 
og det er helt i Gertrude Steins ånd. 

Kunstneren som formidler 

- Egentlig går jeg ud fra, at man i det 21. århundrede ikke virkelig kan opfinde noget nyt i 
musikken. Alle klange er sådan set opdaget. Det, som for 100 år siden stadig var et hvidt landkort, 
er i mellemtiden blevet erobret eller opdaget. Derfor gælder det så meget desto stærkere om, hvilke 
materialer man konfronterer med hinanden, og hvad man fortæller med dette stof. Songs of Wars I 
Have Seen er et godt eksempel på, hvordan man med sammenstillingen af forskellige musikalske 
formater: teksten, de to orkestre, osv. pludselig kan frembringe noget, som er inspirerende, og som 
man gerne vil lytte til. 

- Jeg tænker tit, at man ikke længere behøver at opfinde musik, for der findes allerede så meget. I 
stedet kan man fremhæve noget, som måske ellers går tabt. Wars I Have Seen er en bog, som ingen 
kender i Tyskland. Selv i Amerika er det en relativt speciel bog, som ikke er blevet læst særligt 
bredt. Men det ændrer sig med det samme, når vi, som fx i sidste måned, har en stor koncert i 
Lincoln Center i New York og en helsides omtale i New York Times. Så bliver bogen straks 
opfattet anderledes. For mig handler det også om sådan nogle processer: At give de kunstoplevelser, 
jeg selv har, videre og vise, at det er noget kostbart, som ikke bør glemmes. 

- Mit første musikteaterstykke var Gentagelsen med tekster af Robbe-Grillet og Søren Kierkegaard. 
Og nogle år senere, efter ikke at have skrevet en roman i 20 år, skrev Robbe-Grillet pludselig 
romanen Gentagelsen. Der opstod en slags feedback mellem os, og det blev et meget stort 
comeback for ham. 

Det er den funktion det har for mig: Jeg finder noget, som næsten ingen rigtig kender mere, og 
bringer det et andet sted hen, skaffer det et nyt publikum. Det ser jeg egentlig som min opgave som 
komponist. Jeg ser det ikke som min opgave at udtrykke mig selv. Jeg ser det i højere grad som min 
opgave at videreudvikle kunsthistorien. 

Songs of Wars I Have Seen opføres lørdag d. 28. maj kl. 19.30 på Teater Republique som led i 
åbningskoncerten til Athelas New Music Festival: JAMMER PÅ JORDEN Sange om afsked og 
krig. 

Kl. 18.30 kan man møde Heiner Goebbels og høre Tania Ørum fortælle om Gertrude Steins bog. 
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Generationer af ny musik 
Athelas New Music Festival 2011 
Under titlen Forvent det uventede! åbner Athelas New Music Festival den 27. maj. Med 25 koncerter+ over 9 
dage er festivalen landets suverænt største for 'Ny Musik'. Seismograf har talt med festivalchef Anders 
Beyer. 

af Jens Voigt-Lund 

Til lykke med det imponerende program for den tredie Athelas New Music Festival! I har 
haft en nærmest eksplosiv vækst i løbet af festivalens korte levetid, fra i 2009 at være et 
‘udvidet Ruders-portræt’, til i år – med bl.a. 25 koncerter – at kunne kalde jer »den største 
festival for ny musik i Danmark«. Hvad er historien bag? 

Efter vores fejring af Ruders i 2009 var der en del mennesker, der opfordrede os til at fortsætte. 
Danske komponister og udøvere har længe nydt anerkendelse i udlandet med invitationer til 
festivaler, men der har været et udviklingspotentiale i forhold til at hente udenlandske kunstnere til 
Danmark. Der har været talt en del om internationaliseringen af dansk musikliv, ikke mindst i 
regeringens strategier og visioner, så her var en mulighed for at bidrage til at virkeliggøre 
ambitionerne om at sætte dansk musik i et internationalt perspektiv. Samtidig kunne Athelas fejre 
20-års jubilæum i 2010, og vi så dette som en mulighed for at løfte endnu en festival, hvor vi kunne 
invitere vores gode kolleger fra Danmark til at markere begivenheden. Da 2010 også var det år, 
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hvor vi afrundede det dansk-amerikanske samarbejde DaNY ARTS, lå det ligefor at 2010-temaet 
skulle centreres omkring dansk og amerikansk musik.  

Det ligger ikke nødvendigvis i festivalens selvforståelse at den skal være stor eller størst, men hvis 
den ny musik skal have synlighed og et publikum, vurderer vi, at en international festival skal have 
et omfang og en tyngde, der naturligt kalder på opmærksomhed af et kulturinteresseret publikum og 
af bevilgende myndigheder, fonde, legater og sponsorer. Hvis kulturministeren i sin åbningstale den 
28. maj siger, at festivalen måske en den store, internationale samtidsmusikfestival, København har 
savnet, er det jo et udtryk for, at København reelt ikke har en international festival som Ultima i 
Oslo eller Maerz Musik i Berlin, og at hovedstaden måske er moden til at få sig sådan en festival.  

Nu er ANMF så vokset sig så stor, at det har været naturligt at etablere festivalen som en 
selvstændig organisation med egen bestyrelse og sekretariat. Den har i 2011 samme antal koncerter 
og tilstødende begivenheder som i 2010. Den er lidt mere kompliceret i år, med flere 
samarbejdsflader og partnerskaber, og de strategiske og logistiske udfordringer bliver mere udtalte 
med inddragelse af litteratur og teater. Det er ganske enkelt et større apparat i forhold til 
management. Temaet er i år Danmark og Tyskland, og det skal blive spændende at se, om det 
københavnske publikum synes det er interessant. Vi noterer med stor tilfredshed at ikke mindst de 
yngre generationer har et helt utraumatisk forhold til den tyske musik, de går lige til den og ind i 
den helt uden fordomme. Det 'komplekse' synes at være en relativ størrelse, og jeg morer mig meget 
over at Stockhausen er blevet så meget kult, at publikummere diskuterer på Facebook, om de skal 
komme klædt helt i hvidt til opførelsen af "Stimmung", for dermed at hylde mesteren, der oftest var 
klædt helt i hvidt ved koncertopførelser, hvor han selv stod for klangregien. 

Med festivalen har vi en platform, som er en attraktiv legeplads for os selv i Athelas-familien, og vi 
elsker at lege sammen med danske og udenlandske kolleger. Det er en årlig fest, hvor vi mødes og 
har det sjovt og forhåbentlig giver publikum langtidsholdbare oplevelser. Men vi tager et år ad 
gangen, intet varer evigt, og det er en ganske ressourcetung maskine at have kørende, så vi må hele 
tiden afveje de strategiske fordele og ulemper ved at have ansvaret for sådan en fest. 

Der er i disse år voldsomme skred i kunstens (og herunder i høj grad kunstmusikkens) 
formater. Kunstnere arbejder på tværs af medier, mange komponister opfører selv deres 
værker, og musikken kommer til live mange andre steder end den ‘klassiske’ koncertsal. I 
den kontekst virker denne festival mere som en del af det ‘traditionelle’ komponist-musiker-
format – naturligt nok, kan man sige, eftersom det er et ensemble der står bag. Hvad ligger 
der i begrebet ‘ny musik’ for dig? 

Du har ret i at mange kunstnere arbejder i krydsfeltet mellem forskellige medier og inddrager andre 
kunstarter i det kunstneriske udtryk, og vi oplever at de store institutioner, symfoniorkestre, 
koncertsale m.v. arbejder seriøst på at indrette sig efter den nye virkelighed. Denne ambition ser du 
også udfoldet i ANMF, men vi har valgt at lade samtlige begivenheder finde sted på ét venue i 
stedet for at sprede projekter ud i byrummet. Det gør vi, fordi vi mener det styrker fornemmelsen af 
festival og fællesskab (hvis man tør bruge et så gammeldags ord), og det sociale aspekt skal man 
ikke undervurdere. Det oplevede vi sidste år, hvor publikum hang ud i cafeen mellem koncerter, 
fagfolk kunne mødes osv. Et af festivalens formål er også at skabe netværk mellem aktører, der 
ellers ikke ville have haft mulighed for at mødes. I år kommer et stort kontingent festivalchefer, 
journalister og kritikere fra udlandet, som forhåbentlig vil få nye impulser til projekter, og opdage 
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den betydelige talentmasse blandt danske komponister og udøvere. Blandt meget andet er festival jo 
også forretning. 

Publikum oplevede sidste år den eksperimenterede scene sat i nye rammer med ny musik, teknologi, 
interaktiv komposition, digital miniopera med publikums aktive medvirken, komponist-
konkurrence, dansk bondekultur indsat i amerikansk installationskunst – og meget mere – men altså 
samlet i et bygningskompleks med forskellige sale. Men heller ikke denne form er statisk – hvis et 
festival-projektet kalder på afvikling uden for Republique-komplekset, så gør vi det bare.  

Festivalen skulle gerne afspejle, at ny musik-begrebet ikke er en statisk størrelse, men noget vi 
løbende skal diskutere og korrigere gennem den æstetiske praksis. Festivalen er som konstruktion et 
godt sted for sådanne drøftelser om den ny musik. Du oplever musikken og du befinder dig på et 
sted, som tilbyder sociale rum med en afslappet atmosfære.  

Cross over som etikette for det, der ikke ’passer ind' i en bestemt genre eller kunstform, har været et 
begreb så længe at det mistet sin nyhedsværdi. Kunstens fremtrædelsesformer er, som du selv siger, 
i dag i høj grad præget af ægteskaber mellem kunstarterne, hvor kunstnere lader sig inspirere af det, 
der sker på den anden side af hækken. Denne situation har skabt grundlaget for om ikke en ny 
æstetisk diskurs, så dog drøftelser vedrørende ’det ny’ set i forhold til en ændret æstetisk praksis. 

Erfaringerne med at sætte dansk kunst i et internationalt perspektiv, nytænke og genskrive 
traditionen og revitalisere formidlingsformer, sammenholdt med publikums aktive medvirken, 
bliver også udnyttet i årets udgave af ANMF, som er en tværkunstnerisk festival. De muligheder, 
der knytter sig til intermediale, genreoverskridende projekter udnyttes og udbygges, med henblik på 
at optimere mødet med publikum på scenerne i Republique.  

Vi lytter for at orientere os i verden og identificerer, hvad 
der er omkring os, og denne lyttemåde er også er aktiv ved 
den æstetiske erfaring af musik, teater og den 
eksperimenterende litteratur. Vi har derfor til årets festival 
inviteret markante danske og udenlandske kunstnere og 
teknikere til at medvirke i udforskningen af, hvordan lyd 
og stilhed kan anvendes i et moderne kunstnerisk udtryk. 
Koncerterne suppleres af laboratorier, workshops, 
visninger af de nyeste frembringelser med avanceret 
teknologi, som præsenteres i Danmark for første gang. 
Publikum og deltagere fra ind- og udland får gennem de 
forskellige projekter mulighed for at dele og diskutere 
deres erfaringer med kunstnere og aktører, der arbejder 
med tekst og lyd i forskellige former.  

Hvor længe bliver Stockhausen, Ligeti og Kagel ved 
med at være ‘Ny Musik’? 

Det bliver de vel ved med at være så længe nogen synes, at 
der er noget interessant at hente for os moderne 
mennesker, at disse komponister kan fortælle noget 

relevant om vores liv og drømme. Sommetider skelner man mellem ny musik og samtidsmusik, 
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hvor den nye musik skal være ny i emfatisk forstand. Jeg synes ikke, at musik behøver være skrevet 
af en levende komponist for at blive oplevet som ny. Det, der er interessant for mig, er at nedsunket 
kulturgods kan ligge og glimte som guld og i en ny sammenhæng få en relevans og oppebære et 
samtidigt udtryk. Det er derfor Karl Aage Rasmussen har et evigt mellemværende med Mahler, det 
er derfor to af Danmarks førende komponister under premieren på "Fruen uden skygger" kunne 
udbryde: "Vi må hurtigst muligt have fat i det partitur, det er noget af det mest moderne og mest 
overbevisende musik, der længe er skrevet og hørt", det er derfor at Machaut og Gombert i den 
rigtige formidling lyder lige så moderne og relevant som Nørgårds musik, det er derfor at en ny 
generation af komponister pludselig finder Else Marie Pades musik supermoderne. Sådan kunne 
man blive ved. Jeg synes, at noget af det mest spændende ved at følge udviklingen i disse år, er at 
de æstetiske 'love' og musikpolitiet er afskaffet, men at vi så sandelig har en masse at diskutere. De 
æstetiske kriterier er ikke afskaffet, vi diskuterer jo stadig, hvad der er god og dårlig kunst. Men vi 
lever kunstnerisk set i en brydningstid, hvor de kunstneriske frembringelser er forud for 
teoridannelsen og den æstetiske diskurs halter bagefter den klingende realitet.  

Og desto vigtigere er det så at holde diskussionen i luften ... det er jo ikke mindst i brydningen 
at den æstetiske diskurs kan bruges til andet og mere end bagudrettet dokumentation. Såvel 
som i ord og tale finder denne diskussion sted i kunsten og – i denne sammenhæng – i 
kurateringen af bl.a. festivaler. Ligger der en overordnet, æstetisk ide bag programmet, eller 
er det snarere en perlerække af events under overskriften tysk/dansk? 

ANMF har ikke et mission statement, som binder os til en bestemt indfaldsvinkel, ud over at vi 
gerne vil lege seriøst. At forsøge et lægge et bestemt æg der passer i et bestemt æstetisk æggebæger, 
lader vi andre om. Golden Days lagde ud med den modus operandi og havde dermed afsagt 
festivalens egen dødsdom, og var derfor nødt til at genopfinde sin egen eksistensberettigelse 
gennem nye formål. En anden ny musik-festivalen var i årtier et af de vigtigste steder for formidling 
af ny musik, men endte med, at de ansvarlige blev kustoder i deres egne mindestuer som følge af 
mangel på innovation. ANMF skal være en fleksibel størrelse, der kan formes alt efter de aktuelle 
behov og i takt med de økonomiske ressourcer. På samme måde som Athelas kan være én musiker 
eller mange musikere, hvis det kunstneriske projekt kalder på det.  

Hvis du nærlæser programpunkterne for ANMF11 vil du erfare, at det både er en perlerække af 
interessante events og at der er vinklinger og tematiske indgange, der skaber den indre 
sammenhængskraft, som en festival gerne må have. Den bilaterale konstruktion giver i sig selv 
visse holdepunkter, og jeg hører gerne ideer fra dette medies kloge læsere til det dansk-franske tema 
i 2012. Men også her: Hvorfor skulle vi efter 2012 blive ved med med at have Danmark plus et 
andet land som overordnet tema, hvis vi finder på en bedre ide? Jeg har for nylig drøftet dette med 
festivalform og -indhold med Heiner Goebbels, som er et af hovednavnene ved dette års festival – 
Goebbels er også kunstnerisk leder for en musikfestival i Tyskland. På et punkt er vi enige: Når vi 
er færdige med at være kloge og bruge fremmedord, som også kendetegner denne samtale, vil vi 
grundlæggende meget gerne underholdes og forføres til tårer – man kan her glæde sig over et 
udviklingspotentiale i samtidsmusikken. Vi oplever jo ikke kun med hovedet, men også med hjertet 
og ikke mindst med fødderne – eller som Niels Viggo Bentzon sagde: med lillefingeren. Her 
kommer hydridformerne, ægteskaberne med de beslægtede kunstformer, som vi talte om før, ind i 
billedet som en hjælpende hånd. Men det skulle nødigt gå hen og blive en krykke!  

Æggebægerformet eller ej, så er festivalen som »den største festival for ny musik i Danmark« 
jo i høj grad med til at sætte scenen for og definere begrebet ny musik af i dag, og de 
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kunstneriske til- og fravalg bliver tilsvarende vigtige. Men for nu at slutte af med det måske 
allervigtigste: hvad har publikum (og musikere) ideelt set med sig efter et besøg på Athelas 
New Music Festival? 

Du bliver ved med at hæfte dig ved størrelsen – det bør du som mediemand kunne se er en 
markedsføringsting og det kan ikke bruges til noget som helst andet. Om nogle år er ANMF måske 
Danmarks mindste festival med et nyt fokus, og så er det også fint. Du kan ikke bruge ANMF som 
pejlemærke i forhold til en definition af begrebet ny musik. Hvis vi insisterede på at have rollen 
som 'scenesætter' ville vi jo gribe tilbage til tidligere tiders missionærrolle, og det vil vi ikke. Men 
du skulle gerne, hvis du sætter ANMF i forhold til de andre fine festivaler i Danmark som Suså, 
SPOR og Wundergrund, kunne sanse interessante bud på relevante og interessante musikalske tegn 
i tiden. 

Det er poetisk blevet hævdet, at man skal kunne kræve af musik og musikudfoldelse, at den sår et 
frø i os mennesker og får uventede følger for, hvordan vi opfatter verden. Det skulle ikke komme 
bag på mig, om de fleste der laver festival har en drøm om at se dette udfoldet i virkeligheden. 

Athelas New Music Festival 
Athelas New Music Festival 2011 sætter fokus på dansk og tysk musik, teater og litteratur. Festival 
finder sted fra den 27. maj til den 4. juni med 25 koncerter m.m. 
Læs mere på festivalens website  

Anders Beyer 
Cand. phil. i musikvidenskab fra Musikvidenskabeligt Institut; ekstern lektor smst. 1986-92; 
ansvarshavende redaktør af Dansk Musik Tidsskrift 1989-2007; musikkritiker og -redaktør ved 
Dagbladet Information 1995-2004; redaktør af Nordic Sounds 1993-2006; ensemblechef for Athelas 
Sinfonietta Copenhagen fra 2006; direktør for Copenhagen Opera Festival fra 2009; festivalchef for 
Athelas New Music Festival fra 2009. 
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Opførelsen af Simon Steen-Andersens Study for String (Foto: Alexander Banck-Petersen)  

En Ny samtidsmusik? 
Athelas New Music Festival 2011 
af Rasmus Holmboe 

At den såkaldte Ny musik kan være ’svær’ fik jeg syn (eller øre) for på den forgangne Athelas New 
Musik Festival. Og at svær ikke er det samme som dårlig, var der heldigvis mange gode eksempler 
på. Dog vil jeg til enhver tid anholde den tendens, der ukritisk synes at hilde det modsatte: at svært 
er lig med godt – at kompleksitet er lig kvalitet. Et lidt underspillet hovednavn blev danskeren 
Simon Steen-Andersen, hvis værker viste sig som et positivt bekendtskab, der netop angreb 
kompleksitetsspørgsmålene på en forfriskende måde. Den unge komponist var programsat i tre 
forskellige sammenhænge med tre vidt forskellige værker. En programsætning der til tider syntes 
pudsig, men som endte med at understrege den generelle imødekommenhed over for lytteren, der 
synes at præge hans musik. 

Etablerede outsidere – blandede bolcher 

Min festivaluge startede med en mærkværdig koncert, der sammenstillede musik af Gunnar Berg, 
Karlheinz Stockhausen og Simon Steen-Andersen under titlen Etablerede Outsidere. Musikken blev 
spillet af det schweiziske Ensemble Opera Nova, hvis fremførelse dækkede spektret fra marionet-
agtig, andægtigt bladvendende mangel på indlevelse i Bergs Sonate for fløjte og klarinet fra 1942-
44 og i Monologue for trompet fra 1974 til Jean-Jacques Dünkis fantastiske, teatralsk-levende og 
performer-selviscenesættende staging af Stockhausens klassiker Klavierstück VII fra 1954. 
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Sidstnævnte blev fremført med ekspressive grimasser og en gestik, der kunne gøre enhver dirigent 
misundelig.  

Imellem disse opførelsesmæssige ekstremer lå Bergs Hyperion for kammerensemble fra 1977 og 
Simon Steen-Andersens fine, fine Beloved Brother for guitar fra 2002. Og disse to værker hvor 
guitaristen Christoph Jäggin spillede en central rolle var egentlig koncertens fineste oplevelser. 
Bergs sene værk udmærkede sig smukt som en sitrende, bævende masse, der langsomt og organisk 
udfolder sig klangmæssigt og rytmisk. Og så blev det leveret med en præcision, klangfølsomhed og 
timing, der sad lige i skabet.  

Steen-Andersens værk imponerede i første omgang ved sin lavmælthed. I programnoten var værket 
beskrevet af komponisten som “to satser fra J.S. Bachs cembalostykke “Capriccio i anledning af 
hans elskede brors bortrejse” arrangeret for “bagsideguitar”. – og det var lige netop hvad det var: Et 
lettere fordrejet, måske lidt støvet ekko af et stykke af Bach. I værket anslår guitaristen vel ikke en 
eneste tone på normal vis, men spiller derimod med forskellige tapping-, slag- og flageoletteknikker 
eller ’omvendte håndstillinger’. Desforuden er guitaren samtidig præpareret, sådan at strengene ikke 
klinger eller kun klinger dumpt og ganske lavmælt. Det er som om Steen-Andersen har lagt 
forhindringer ud for guitaristens opførelse af Bach-forlægget og alligevel stikker der hele tiden 
genkendelige bidder og småfraser ud under det tyste, ustemte og underspillede klangbillede fra 
guitaren. Fejlen eller måske nærmere oplevelsen af fejlen synes også at være en vigtig æstetisk 
parameter i dette værk, hvor det ikke altid er tydeligt om Christoph Jäggin spiller eksakt efter 
anvisning eller blot forsøger at realisere efter bedste evne. 

 

Foto: Alexander Banck-Petersen 

Værket peger derved ganske enkelt på og understreger den dobbelthed, der altid er mellem et 
musikalsk forlæg og dets performative situation – her både som en dobbelthed mellem Bachs og 
Steen-Andersens værk og mellem Steen-Andersens partitur og Jäggins realisering af det. På denne 
måde blotlægges det ekstra lag af refleksion, der er musikerens vilkår i enhver realisering af et 
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partitur og bliver til en direkte oplevelse for lytteren. Musikkens forskellige lag fra idé til realisering 
smelter derved sammen, og værkets konceptuelle idé udmøntes meget direkte i lytterens æstetiske 
erfaring.  

Når koncerten blev så mærkværdig som jeg antydede ovenfor, så hænger det naturligvis sammen 
med den enorme intensitetsforskel, de enkelte værker blev fremført med.. Dog hænger det også 
sammen med programlægningen, for hvad er egentlig en etableret outsider? – og hvordan hænger 
Simon Steen-Andersen sammen med Stockhausen og Berg under den etiket og med de værker, der 
blev præsenteret på koncerten? Den mest logiske og simple grund kunne være, at han er bosiddende 
i Berlin – then again, who isn’t these days. Med andre ord virkede det besynderligt at præsentere 
Steen-Andersen lille fine citatværk i kontekst af Bergs og Stockhausens serielle værker, men 
omvendt set - hvad gør det så, når nu hans værk var koncertens bedste? 

Hvornår begynder tiden? 

Simon Steen-Andersen var også på programmet til aftenens anden koncert under titlen Hvornår 
begynder tiden? De øvrige værker til denne koncert skriver Michael Fjeldsøe om i sin artikel Hatten 
af for Goebbels. Og godt det samme, de foregik nemlig begge til franske tekster, hvis betydning kun 
sparsomt var antydet i programfolderen. Egentlig ganske ærgerligt, for det kunne sikkert have været 
en god koncert - også for undertegnede - var jeg blot blevet hjulpet lidt mere på vej end denne 
sparsomme programtekst formåede. At den fremragende baryton Vincent Ranallo havde noget på 
hjerte var tydeligt og at canadiske Aventa Ensemble spillede værkerne med en levende og luftig 
fornemmelse for tekstformidlingen ændrede desværre ikke sprogforvirringen. En smule formidling 
havde klædt de åbenlyst teatralske, men til denne koncert uforløste, elementer i Tremblays og 
Goebbels’ værker. Det kunne have været visuals – eller blot en simpel oversættelse af teksterne, der 
forekom at være endog meget bærende elementer i begge disse værker.  

Det visuelle og det teatralske var derimod i højsædet i Simon Steen-Andersens Study for String 
Instrument No 3, der foregår som en guitarists duet med en projektion af sig selv – på sig selv (se 
billede øverst). 

På et podie sidder en mand i stribet bluse med en guitar, som han skiftevis slår eller spiller på med 
hænderne og med en violinbue. Han vender og drejer instrumentet, som for at undersøge det – til 
venstre, til højre, så opad, så nedad, så til venstre igen. ’Spiller på’ er dermed måske så meget sagt – 
stykket er måske nærmere tænkt som en ’koreografi for musiker’ end et decideret musikstykke. Det 
handler først og fremmest om musikerens bevægelser og om koordinationen og timingen af disse.  

Samtidig med musikerens bestræbelser kører der nemlig en billedprojektion på ham - af en mand 
med en guitar iført stribet bluse. Det er dermed som om guitaristen forsøger at følge med sit eget 
billede eller at billedet forsøger at indhente virkelighedens guitarist, men at de to aldrig kommer 
helt i sync. Hele tiden er der små forskydninger, små forsinkelser, hvor virkeligheden er bagefter 
projektionen eller omvendt. Projektionen er med andre ord ikke bare en fordobling eller en kopi af 
musikeren – men måske snarere det modsatte: en medspiller eller en modspiller. De lyde der 
kommer ud af bestræbelserne er fortrinsvis skrabende, kradsende, dunkende, bankende og hvinende 
og det er svært at afgøre om lyden stammer fra projektionen, fra guitaristen eller om det er en 
kombination. Dette understreger den tilsyneladende tilfældighed ved eller umulighed af et nøjagtigt 
sammenfald mellem projektion og musiker. Det er som om de kæmper for at ramme hinanden, men 
at det lykkes aldrig helt.  
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Medieringen og forhandlingen mellem fiktion og virkelighed bliver derved et væsentligt træk ved 
værket. Selve den performative situation, der opstår når et partitur eller et andet forlæg skal 
realiseres, bliver her udsat for refleksion inden for rammerne af sin egen institutionelle kontekst, 
som en praksisrefleksion af koncertsituationen. At den oven i købet gør det med humor og med en 
eminent ’timing’ gør ikke fornøjelsen mindre.  

Fra anderledes til anderledes – forvent det uventede  

Til fredagens sene koncert under titlen Fra anderledes til anderledes – forvent det uventede var 
Simon Steen-Andersens musik i selskab med værker af Jordan Nobles og Mauricio Kagel. Og dette 
syntes passende. Ikke alene var værkerne på denne koncert for nogenlunde samme besætning – også 
i varighed og tematikker var der flere lighedspunkter på tværs af programmet. Dermed blev det 
første (og eneste) gang på festivalen, at Steen-Andersens musik var i selskab med musik, som den 
kunne belyse og lade sig belyse af – og ikke blot som ved de to øvrige koncerter, som den kunne 
fungere som kontrastfolie til. En sammenligning som musikken heldigvis sagtens kunne holde til.  

På programmet stod Chambered Music fra 2007 (partitur) (lyd), der har været opført flere gange 
både herhjemme og i udlandet. En opførelseshistorie, der understreger, at det er et ualmindeligt 
vellykket værk. Værket handler om inddelte, begrænsede eller indespærrede rum, hvorfra 
musikkens elementer ytrer sig. Det handler blandt andet om at fravriste instrumenterne deres 
hemmelige iboende lyde. Der spilles med bagsiden af buen, med forskellige former for 
øvedæmpere, pustes direkte ned i klarinettens lydhuller eller på vibrafonens stave, hvorpå der også 
spilles med sugerør. Der anvendes A4 ark og sandpapir som slagtøj, en trombonist befinder sig i et 
fjernt lokale og kan kun lige præcis anes trods ffffff betegnelsen i partituret. Nede i en lydtæt kuffert 
ligger der tre metronomer, der kun kan høres når kufferten åbnes. Og indespærret i et lukket flygel 
afspilles samplede vokallyde fra en højttaler. Med andre ord er der en masse forskellige rum til 
stede i musikken – forskellige rum, der indeholder hver sin musik, men som hele tiden forsøger at 
komme ud til hinanden og til lytteren. Rumfornemmelsen understreges af musikernes meget 
nøjagtige distribution i lokalet og af den vekslen, der hele tiden finder sted mellem de enkelte 
lydkilder i ensemblet. Det inddelte, begrænsede eller indespærrede går meget fint igen i 
kompositionens strukturelle lag, for eksempel som små tids-loops i klarinetstemmen. Også rent 
fysisk er tematikken ført ud på praksisplanet hos slagtøjsspillerne, der ud over ovennævnte kufferter 
også spiller på syltetøjsglas, der åbnes og lukkes med håndfladerne.  

Det, som Chambered Music dermed gør så fint, et at give en meget stærk fornemmelse af, at der er 
et musikalsk narrativ til stede. Selvom instrumenterne ofte befinder sig i hvert deres univers og ofte 
taler hvert deres sprog, forsøges eller tilnærmes der hele tiden en dialogisk situation mellem dem. 
De har en vilje mod det samme og de har en stemme at ytre den med. Netop denne fornemmelse af 
dialog i musikken sammen med den nøje placering af de enkelte instrumenter giver en helt klar 
fornemmelse af, at det er et stykke audioteater, der udspiller sig for tilhøreren. 

Nyt og samtidigt 

Og her er vi tilbage ved den begejstring for Simon Steen-Andersens musik, jeg udtrykte 
indledningsvist. Hans musik rummer nemlig for mig at se en lang række teatralske eller 
performative elementer, der gør den umiddelbart tilgængelig for oplevelsen. Forståelig og 
billedskabende uden at blive banal. Institutionskritisk og praksisrefleksiv uden at blive intern og 
indforstået. Med andre ord udgør den en indbydelse til at kigge indenfor i et univers hvor den 
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umiddelbare oplevelse kan blive betydningsproducerende uden at skulle reduceres til ren 
fænomenologisk sansning.  

Samtidig med at Simon Steen-Andersens musik manifesterer sig som Ny musik i forhold til 
musikhistorien og i forhold til den Ny musiks tradition – så fungerer den med denne performativitet 
in mente også som en samtidsmusik, der kan opleves uden hele det internt-referentielle 
musikhistoriske tankegods, der nogle gange kan synes nødvendigt for at forstå den Ny musik. 
Hermed bevares kompleksiteten – nu blot på en måde, hvor den ikke står i vejen for oplevelsen af 
værket – og det er for mig både forfriskende og fornyende - og et stort skridt i retningen af en Ny 
musik, der også vil påtage sig opgaven at være en samtidsmusik. 
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Foto: Alexander Banck-Petersen  

Hatten af for Goebbels 
Athelas new music festival 2011 
af Michael Fjeldsøe 

Danmark har brug for en internationalt orienteret festival for ny musik med dybe rødder i historien, 
og Athelas har givet os den. Et af årets temaer var den tradition inden for tysk samtidsmusik, der har 
insisteret på at ville sige noget væsentligt og kommentere med intelligens på livets og verdens 
tildragelser. Erfaringer af mødet med døden, krigen, eksilet, skønheden, tabet, som er så vanskelige 
at sige noget om på en adækvat måde. 

Staged concerts 
Her var valget af Heiner Goebbels som hovednavn et scoop. Han er en af den nye tyske scenes mest 
originale og præcise kunstnere, og han forener i sig komponistens, dramatikerens og instruktørens 
roller. Ved festivaloptakten talte han om sin sammentænkning af musik og teater til konceptet 
’staged concert’, hvor iscenesættelsen af den musikalske performance går i et med 
teaterdimensionen. Opførelsen af musikken ER teater og det teatermæssige er i lige så høj grad 
musik som ord som skuespil. Han arbejder med at adskille elementerne og sætte dem sammen på 
uventede måder, der vækker publikums opdagetrang og udfordrer deres perceptionsvaner. Hvor 
foregår skuespillet? Hvor kommer stemmen fra? Hvordan kommunikerer musikerne? På den måde 
skaber han den vågne, kritiske tilskuer og tilhører, der tænker, mens der sanses. 

Det klinger af Brecht-æstetik, og ikke overraskende henviser Goebbels da også som det første til 
komponisten Hanns Eislers attitude som forbillede. Hanns Eisler, Schönbergeleven uden 
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elfenbenstårn og Brechts vigtigste musikalske samarbejdspartner, er da også under overfladen det 
navn på festivalen, som knytter tråden fra Gustav Mahler til Heiner Goebbels, fra Schönberg til 
Brecht, fra sig selv til Gerhard Stäbler. Eislers ’opgør med den borgerlige koncertlyrik’, 
Zeitungsausschnitte (1926), der sætter udklippede avisannoncer og lignende profane tekster i musik, 
forhindrer ham ikke i to årtier senere at skrive en af de mest overbevisende videreførelser af den 
tyske liedtradition, Hollywooder Liederbuch, hvor han reflekterer eksilet, krigen og den tyske 
kultur. 

 
Lore Lixenberg (foto: Alexander Banck-Petersen) 

Fra avisudklip til papirklip 

Begge dele indgik i Lore Lixenbergs fremragende program sent mandag, hvor Eisler blev blandet 
med Stäblers videreførelse af denne engagerede liedtradition, bl.a. med en uropførelse af to nye 
avisudklip over tekster fra magasinet Spiegel. Stäbler er i disse nye sange langt mere ekvilibristisk 
og ekspressionistisk end Eisler i brugen af sangstemmen, hvilket går ud over den umiddelbare 
tekstforståelse. Der skulle et efterfølgende smugkik i pianistens noder til at afsløre, at det handlede 
om ’Stargäste’, dyrkelsen af de ’kendte’. Nogle af Stäblers lidt ældre ting som hans Udo Jens Lieder 
(om undertrykkelse af friheden for den ydre og indre sikkerheds skyld) og en spektakulært præcis 
udgave af Brechts Bange Nacht, havde den kommunikerende kvalitet, hvor både tekstens og 
musikkens budskaber nåede frem.  

Brecht indgik også i Helene Gjerris’ program lørdag aften, hvor hovedtemaet var Berliner-kabaret 
fra de tidlige 1930’ere af Kurt Weill og Friedrich Hollaender. Desværre gennemført under umulige 
forhold med et højlydt cafepublikum, der fortsatte åbningsreceptionen og kun i få øjeblikke lod sig 
anfægte af Helene Gjerris’ insisterende fortolkninger akkompagneret af blandt andet sav og Anna 
Kletts fortryllende klarinetspil. I programmet indgik også endnu en af Eislers Hollywood-Lieder, 
’Über den Selbstmord’ (Brecht), der med usentimental melankoli betegner den eksileredes behov 
for at holde fast i sig selv på randen af fortvivlelsen: Der bør ikke findes dunkle aftener, de er 
livsfarlige under sådanne forhold. 
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Saksen var også udgangspunktet for Storstrøms Kammerensembles uropførelse af Hans Josef 
Winklers poetiske Paper Cuttings Music, skrevet til syv papirklip af H.C. Andersen. Animationer 
over papirklippene dannede den visuelle baggrund og mellem satserne reciterede Lars Bom uddrag 
af Andersens månefortællinger fra Billedbog uden billeder. Disse var udvalgt med stor præcision og 
viser Andersens verdensformat som fortæller, og hvor musikken havde noget af den filigranagtige 
gennemsigtighed, man forbinder med titlen, så var det sjovt nok selve papirklippene, der i længden 
virkede mest ordinære. 

Det store i det små 

Den paradoksale indfangen af de største spørgsmål i den mindste hverdagssituation var 
udgangspunkt for Heiner Goebbels Songs of Wars I Have Seen (2007), der blev opført ved 
åbningskoncerten af musikere fra Athelas og Concerto Copenhagen. Han anvender her tekster af 
Gertrude Stein, skrevet i 1943 i det tyskbesatte Sydfrankrig. I hendes let pludrende, fragmentariske 
observationer om hverdagsbekymringer som mad, varme og hunde fornemmes understrømmen af 
angst for denne hverdags forsvinden: krig er middelalder. Når der er krig, taler man om sukker, 
fordi man ikke kan tale om krigen. Dette var iscenesat med de kvindelige musikere som små 
Gertrude Stein’er, der sidder med hver deres gammeldags bordlampe og skiftes til at læse teksterne, 
mens et tomt bord til venstre på scenen med en – lidt større – lampe skaber et rum for den 
fraværende hovedperson. Musikalsk blander Goebbels historiske og moderne instrumenter i hver 
deres stemning med samplede lyde, 1700-talsmusik blandes med 1900-talsmusik, sammenstillet 
snarere end fragmenteret, mere mosaik end collage. 

Forud gik Arnold Schönbergs arrangement af Mahlers ’Der Abschied’ fra Lied von der Erde, 
arrangeret for kammerorkester til brug i hans forening for musikalske privatopførelser. Som ved 
afslutningskoncertens opførelse af Karl Aage Rasmussens transskription af Mahlers 4. symfoni for 
sinfonietta er der naturligvis også her tale om en Hommage à Mahler. I Schönbergs bearbejdning 
barberes Mahler ned til sin essens, som tegningen bag et maleri, hvorefter stregerne tegnes op med 
distinkte farver. Dette er fra Schönbergs side samtidig en bevisførelse for Mahlers modernitet og 
relevans ved at vise, at der ikke er én overflødig tone, less is more. Der var fuld koncentration, indtil 
Mahler blev overdøvet af den intenst og vedholdende klikkende fotograf. Få dog styr på de 
fotografer. 

Mere Goebbels var der ved mandagens koncert med det canadiske topensemble Aventa, som 
spillede hans ’La Jalousie – Geräuche aus einem Roman’ (1991). Værket er et tænkt lydspor til en 
roman fra 1950’erne. Recitatoren var placeret blandt musikerne, men ellers var der ikke her gjort 
noget for at iscenesætte koncerten i Goebbels’ ånd. Det tomme nodestativ forrest på scenen var 
snarere blevet stående ved en forglemmelse fra koncertens første stykke, Á quelle heure commence 
le temps? (hvornår begynder tiden?) af den fransk-canadiske Gilles Tremblay, der arbejder med 
meget præcise korrespondancer og dialoger mellem stemmekvalitet og instrumentalklang. 
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musikFabrik (foto: Alexander Banck-Petersen) 

Instrumentale iscenesættelser 

Endnu et internationalt topensemble – det vrimlede med dem – var musikFabrik fra Köln, der stod 
for to koncerter søndag. Først en dansk førsteopførelse af tre afsnit af Stockhausens sidste store 
værk, cyklussen Klang, der består af 24 kammermusikalske stykker, et for hver af døgnets timer. 
Stockhausen nåede at komponere de 21, mens han befandt sig på denne planet. Her hørte vi 
Nebalon for oktofonisk surround-sound og horn, klaverstykker fra ’Natürliche Dauern’, og septetten 
Glanz. Også Stockhausen arbejder bevidst med iscenesættelse af den musikalske udførelse, men 
anderledes end hos Goebbels. Det var tydeligst i Glanz, hvor musikernes positioner, klædedragt og 
bevægelser er indskrevet i værket. Hos Stockhausen er der fuld identitet mellem musik og musiker, 
trompetisten spiller rollen som trompetspilleren, og når der kommer nye instrumenter ind på scenen, 
bliver de andre instrumenter forbavsede og siger ting til hinanden på sproget musik, indtil de har 
fundet ud af, hvem den nye er og hvad han vil her. Genialt og naivt på et meget højt niveau. 

Ved aftenens sene koncert spillede musikFabrik fire stykker af Mauricio Kagel, som jo er pioneren 
inden for det instrumentale musikteater, også kendt som absurd instrumentalteater. Det paradoksale 
er, at Kagels stykker i dag, trods deres brug af teatralske virkemidler fremstår som veletablerede 
nyklassikere, der først og fremmest overbeviser ved deres musikalske kvaliteter – og det gør de. Det 
gælder Unguis incarnatus est for klaver med en basklarinet skjult bag bagtæppet, der kulminerer i 
pianistens stampen og råben, det gælder for Morceau de Concours, hvor en solotrompet ledsages af 
sin skygge i form af et horn, der er placeret bag en skærm nede i salen, og det gælder for MM51 for 
klaver og sindrigt styret metronom, filmmusik uden anledning med indslag af hånlatter og 
dødsrallen. Koncertens titel Anders ist normal, Det anderledes er normalt, får på den måde et ekstra 
tvist: I stedet for at forberede os på det uventede, bliver det blot en konstatering. Men hvilken. 
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Mai 2011 
Kopenhagen: Heiner Goebbels eröffnet Festival für Neue Musik 

Mit dem Kopenhagener „Athelas New Music Festival“ findet im 50. 
Jubiläumsjahr des Goethe-Instituts Dänemark das bislang größte Fest 
für Neue Musik aus Deutschland und Dänemark statt. Vom 27. Mai bis 4. 
Juni stehen insgesamt 25 Aufführungen auf dem Programm. Einen 
Schwerpunkt bilden Arbeiten von Karlheinz Stockhausen und Heiner 
Goebbels. Ehrengast Goebbels hält zum Auftakt einen Vortrag, als 

Eröffnungskonzert wird seine Komposition „Songs of Wars I Have Seen“ im Theater 
Republique aufgeführt. 

Kopenhagen  27. Mai bis 4. Juni 2011 

Anders Beyer, Leiter des „Athelas New Music Festival” in Kopenhagen, 
möchte in diesem Jahr zeitgenössische Musik aus Dänemark und Deutschland 
erstmals in eine gemeinsame Perspektive setzen. Sein Hauptinteresse gilt 
dabei dem Zusammenspiel von Musik und geistesverwandten Künsten. Einen 
Schwerpunkt des Festivals bilden daher Werke der deutschen Komponisten 
Karlheinz Stockhausen und Heiner Goebbels, zwei Künstler, die in ihrer 

Arbeit die Gattungsgrenzen zwischen Musik, Literatur und Theater aufgehoben haben.  

Zum Auftakt des Festivals am 27. Mai hält der als Gesamtkunstwerker gefeierte Heiner Goebbels 
einen Vortrag über die Frage „Was ist das inszenierte Konzert?“. Im Anschluss wird der Mitschnitt 
seiner theatralisch-musikalischen Performance „Schwarz auf Weiß“ gezeigt, die auf Texten von 
Edgar Allen Poe und Maurice Blanchet basiert. In Anwesenheit des dänischen Kulturministers Per 
Stig Møller findet am 28. Mai das Eröffnungskonzert statt: der erste Teil, „Das Lied von der Erde“, 
ist dem vor 100 Jahren verstorbenen Gustav Mahler gewidmet. Im zweiten Teil kommt eine Arbeit 
von Heiner Goebbels zur Aufführung: „Songs of Wars I Have Seen“, inspiriert von Gertrude Stein.  

Vom 27. Mai bis 4. Juni stehen 25 Aufführungen mit Werken deutscher Komponisten auf dem 
Festival-Programm, interpretiert von namhaften internationalen Ensembles wie der dänischen 
Formation „Athelas", der Kölner „MusikFabrik", dem Züricher Ensemble „Opera Nova“ sowie 
„Aventa“ aus Kanada. Neben Goebbels und Stockhausen – dessen letzte Werke in Dänemark 
erstmals vorgestellt werden – sind Komponisten wie Hans Josef Winkler, Enno Poppe, Carola 
Bauckholt und Jörg Widmann zu erleben. Außerdem Kompositionender Neuen Musik aus 
Dänemark, von Gunnar Berg, Henning Christiansen und dem Duo Klejs & Rønsholt.  

Im ausgefallenen Late-Night-Programm im Anschluss an die Konzerte begegnen sich unter 
anderem Hendrix und Händel, am 4. Juni endet das Festival mit einem „Krautrock“-Abend. 

Die Konzerte werden ergänzt durch musikalische Laboratorien, Workshops, CD- und Buch-
Präsentationen. Das Eröffnungskonzert wird, wie die meisten anderen Konzerte, vom Dänischen 
Rundfunk übertragen und anschließend zum Download angeboten. 

Aufführungsort des gesamten Festivals ist das Theater Republique, Østerfælled Torv 37, 2100 
Kopenhagen 
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Neue Zeitschrift für Musik (6. maj 2011) 

 

Kopenhagen: Heiner Goebbels eröffnet Festival für Neue Musik 

(06.05.2011) 

 

Mit dem Kopenhagener «Athelas New Music Festival» findet im 50. Jubiläumsjahr des 
Goethe-Instituts Dänemark das bislang größte Fest für Neue Musik aus Deutschland und 
Dänemark statt. Vom 27. Mai bis 4. Juni 2011 stehen insgesamt 25 Aufführungen auf 
dem Programm. Einen Schwerpunkt bilden Arbeiten von Karlheinz Stockhausen und Heiner 
Goebbels. Ehrengast Goebbels hält zum Auftakt einen Vortrag, als Eröffnungskonzert wird 
seine Komposition «Songs of Wars I Have Seen» im Theater Republique aufgeführt. Mehr 
unter www.goethe.de 
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http://www.nymusikk.no/?p=3650 

Athelas New Music Festival 2011 i København 

27. mai – 4. juni 
Republique 
København, Danamrk 

Danmarks største festival for ny musik sætter fokus på dansk og tysk musik, teater og 
litteratur med verdensberømte ensembler og solister. 

Ni dage, 25 koncerter, cd- og boglancering, laboratorium og meget mere: Danmarks største festival 
for samtidsmusik finder sted på Republique i København 27. maj – 4. juni. 
Athelas New Music Festival 2011 henvender sig til alle, som interesserer sig for ny musik, teater, 
litteratur, improvisationskunst, lydkunst og anvendt lyddesign. 
For første gang i dansk sammenhæng sættes ny tysk og dansk samtidskunst i et fælles perspektiv i 
et omfattende program med fremtrædende danske og udenlandske ensembler, solister, performere, 
videnskabsfolk, komponister, litterater og teaterfolk. 
Hovednavne ved festivalen er de tyske komponister Heiner Goebbels og Karlheinz Stockhausen. 
Publikum vil også kunne opleve værker af andre tyske og danske komponister, som har markeret 
sig på de internationale musikscener. Fælles for dem er, at de indarbejder elementer fra andre 
kunstarter i deres musikalske udtryk. 
Koncerterne suppleres af musikalsk laboratorium, workshop, cd- og bog-udgivelser, samt visninger 
af de nyeste frembringelser inden for ny teknologi, som præsenteres i Danmark for første gang. 
Publikum og deltagere fra ind- og udland får gennem de forskellige projekter mulighed for at dele 
og diskutere deres erfaringer med kunstnere og aktører, der arbejder med tekst og lyd i forskellige 
former. 
Festivalchef Anders Beyer udtaler: 
»Athelas New Music Festival har en ambition om at bidrage til at placere dansk kunst og kunstnere 
i en global kontekst og derigennem profilere København som en kulturhovedstad og Danmark som 
kreativ kulturnation.« 

Athelas New Music Festival er blevet til i et samarbejde med: 

Kunstrådets Musikudvalg,  Kunstrådets Idépulje,  Oticon Fonden,  Wilhelm Hansen Fonden,  
Goethe-Institut Dänemark,  Toyota-Fonden,  Gangstedfonden,  Dansk Komponistforenings 
Produktionspulje og KODA’s nationale midler,  Augustinus Fonden,  Knud Højgaards Fond,  
SNYK,  Den Obelske Familiefond,  Solistforeningen af 1921. 
BRANCHEPARTNERE:  Republique, First Hotel Skt. Petri, Bach Flygler,  Kulturministeriet,  
Udenrigsministeriet,  Integra Birmingham Conservatoire,  Kunst Uni Graz, IEM Graz – Institut für 
Elektronische Musik und Akustik,  Forlaget Gyldendal,  SNYK,  Kunststyrelsen,  Den Danske 
Ambassade i Berlin. 
 
MEDIEPARTNER:  Danmarks Radio 
Enkelte koncerter gennemføres med støtte af:  Beckett-Fonden , Canada Council of the Arts, British 
Colombia Arts Council , Government of British Colombia,  ProHelvetia Sonning Fonden 
Flere oplysninger på www.anmf.dk 
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Heiner Goebbels inleder Athelas Festival 
29 maj 2011 av Andreas Engström | BesöktRecensioner 

Heiner Goebbels och Gustav Mahler • Athelas New Music Festival • 28 maj, Köpenhamn 

 

Heiner Goebbels Songs of Wars I Have Seen på République, Köpenhamn. Foto: Andreas Engström 

Inom loppet av ett par veckor har två danska festivaler för ny musik riktat blicken söderut mot den 
gräns man i andra sammanhang nuförtiden bevakar hårt, mot Tyskland.  På Sporfestivalen i Århus 
(se recension) låg fokus på ljudkonst och Berlin. Den tredje upplagan av Athelas New Music 
Festival i Köpenhamn kretsar kring ny tysk musik och förhållandet till litteratur och teater. 

Öppningskonserten inleddes med sista satsen ”Der Abschied” från Gustav Mahlers Das Lied von 
der Erde i Arnold Schönbergs och Rainer Riehns arrangemang för kammarensemble. Även om de 
resurser Mahler arbetade med som bekant är i den stora skalan är instrumenteringen ofta intim och 
kammarmusikalisk. Detta särdrag var vidbehållet i denna version som därmed också ligger nära 
originalklangen. Visst kunde man under vissa stunder sakna den breda klangen, särskilt i stråk- och 
i hornstämman. Men tankarna gick sällan på att det var en slimmad version utan man kunde fult ut 
njuta av alten Hanne Fischer och musikerna i Athelas Sinfonietta som i stort sett levde upp till de 
exceptionella krav på precision och närvaro som denna version ställer. 

Temat för öppningskonserten var ”Jammer på jorden – sange om afsked og krig”, vilket följdes upp 
i Heiner Goebbels Songs of Wars I Have Seen med text av Gertrude Stein som bygger på hennes 
upplevelser av Frankrike under den tyska ockupationen. Heiner Goebbels är något av ett fenomen 
då han i teatervärlden snarare är känd scenkonstnär än den tonsättare han är i grunden. Hans verk är 
hur som helst utmärkta om man med ett teatertema vill peka i en riktning framåt eller åtminstone 
ställa den implicita frågan vad teater kan vara. 

Detta musikteaterverk är inte så mycket teater som en iscensättning av idéer där musik text och den 
övergripande regin griper in i varandra, ibland konkret, men ofta mer associativt. I Songs of Wars 
sker detta genom olika polariseringar: kammarensemblen (Athelas) flankeras av en ensemble med 
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äldre instrument (Concerto Copenhagen); de manliga musikerna står i fonden, kvinnorna längst 
fram; männen är svartklädda, kvinnorna bär vanliga hemmakläder. Vid kvinnornas stolar är olika 
bordslampor placerade som liksom förstärker den privata sfären, som ställs mot männens officiella 
dito. Det är männen som går i krig och det är här kvinnorna som läser ur Steins texter – och som 
med cirkelrörelser spelar på tibetanska gongar, vilket ger bilden av mattillberedning; en ytterligare 
visualiserad domesticering. 

Ovanpå detta raster sker en mängd förflyttningar. Goebbels musik bygger på kollage, tvära kast och 
stilbyten. Här uppstår både associationer och glapp i förhållande till text och det vi ser. Genom 
akustiskt och elektroniskt samverkande monoton maskinmusik, lounchig jazztango, slö mambo och 
barockpastischer kastas vi in i de strukturer som bygger upp Richard III men lika mycket den evigt 
mänskliga konfliktföringen som detaljer ur vardagen. Här finns också ett stort mått av humor och 
texten kan på märkliga vägar nå rent absurdistiska nivåer. Det finns linjer, men man vet sällan vad 
de enskilda momenten leder fram till. Detta i kombination med tydlighet i såväl musikaliska grepp 
som val av text och deklamation gör att man sitter på nålar. En stark öppning på vad som verkar bli 
en fantastiskt intressant festival. 

Andreas Engström 
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Nowy, międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej w Kopenhadze 

 Ny musik-festival i København med dansk-tysk tema), Ruch Muzyczny,  juni 2011 
  Eva Maria Jensen 
 
Co do jednego wszyscy krytycy byli zgodni – takiego typu festiwalu bardzo dotychczas brakowało w 
Kopenhadze. Chodzi o ”Athelas New Music Festival”, który odbył się w dniach od 27. maja do 4. czerwca 
bieżącego roku.  “Athelas” to kopenhaski zespół muzyki współczesnej o międzynarodowej karierze, 
kierowany przez Andersa Beyera, wieloletniego redaktora Dansk Musiktidsskrift, czasopisma poświeconego 
wyłącznie muzyce współczesnej.  

“Spodziewaj się niespodzianek” – pod tym hasłem zaprezentowano 25 koncertów 
koncentrując się w tym roku na muzyce duńskiej i niemieckiej. W roku 2012 przyjdzie kolej na muzykę 
francuską, a w przyszłości – kto wie – może i na polską. Myśl ta nie wydawała się Andersowi Beyerowi 
obca, zna on bowiem dobrze muzykę polską, wielokrotnie też gościł na festiwalu Warszawska Jesień.   

W przeciwieństwie do Warszawskiej Jesieni, gdzie koncerty rozgrywaja się w wielu punktach 
miasta, festiwal kopenhaski odbywał się w jednym miejscu, w lokalach eksperymentalnego teatru 
“Republique” mieszcącego się w dawnych koszarach wojskowych w dzielnicy Østerbro. Dzisiaj jest to 
atrakcyjna część miasta, pełna kafejek i nowych domów mieszkalnych. Festiwal prezentował 3 koncerty 
dziennie: przeważnie o 19, 21 i 22.15. Ostani z koncertów był koncertem darmowym, często o charakterze 
lżejszym, czasem rozrywkowym, czasem kabaretowym.  

Festiwal był sponsorowany zarówno przez państwo (duński minister kultury uczestniczył w 
jego otwarciu, Radio Duńskie transmitowało większość koncertów), jak i prywatnych, duńskich i 
zagranicznych ( w tym roku głównie niemieckich). 

Ambicją festiwalu jest prezentacja zarówno muzyki najnowszej, jak i tak zwanych “klasyków 
nowoczesności” – ten ostatni zamysł wydawał mi się bardzo trafny, ponieważ pozwalał słuchaczom na 
poznanie dzieł czasami wręcz “legendarnych”, lecz w zasadzie nie grywanych. I tak np. usłyszeliśmy utwory 
zapomnianego dziś duńskiego “klasyka dodekafonii”, a właściwie serializmu, Gunnara Berga (1909-1989), 
którego “Hyperion” na sopran i 10 instrumentów z roku 1977 przywiózł do Danii zespół szwajcarski, 
Ensemble Opera Nova. Mogliśmy się też zadziwić słuchając legendarnego dzieła, “Perceptive constructions” 
duńskiego minimalisty z lat 60-tych, Henninga Christensena (1932-2008), czy zabawić oglądając zawody 
100 metronomów w György Ligetiego (1923-2006) “Poéme Symphonique” z roku 1962.  

Ponieważ to muzyka niemiecka znajdowała się w centrum zainteresowań, nie mogło więc 
zabraknąć wielkiego klasyka współczesności, Karlheinza Stockhausena (1928-2007), prezentowanego 
zarówno między innymi przez zespół Musikfabrik (fragmenty cyklu “Klang”) jak i zespół wokalny, Theatre 
of Voices (“Stimmung”z roku 1968). 

“Bohaterem” festiwalu był z całą pewnością Heiner Goebbels (ur. 1952), obecny na festiwalu 
i prezentujący się zarówno jako kompozytor, jak i jako wykładowca. W koncercie inauguracyjnym – gdzie 
hołd oddanono również wielkiemu “jubilatowi” roku obecnego, Gustawowi Mahlerowi (ostania pieśń z 
cyklu “Das Lied von der Erde” usłyszeliśmy w wersji Schönberga na orkiestrę kameralną) - zaprezentowano 
Goebbelsa “Songs of Wars I Have Seen” (z roku 2007), napisanym do słów wziętych z pamiętników 
Gertrudy Stein. Goebbels uprawia muzykę “reżyserowaną”, uteatralizowaną. I tak oto utwór ten wymagał 
udziału dwóch orkiestr: kameralnej, grającej na instrumentach współczesnych,  oraz barokowej, grającej na 
instrumentach historycznych. W dodatku scena podzielona była na dwie strefy – w wyższej częsci 
umiejscowieni zostali mężczyżni w tradycyjnych strojach koncertowych (czarno-białych). W niższej części 
sceny siedzały kobiety, w strojach kolorowych, wśród stolików z zapalonymi lampkami (miało być “jak w 
saloniku babci”), one to też recytowały (nie przerywając grania) fragmenty pamiętników Stein. 

Utwory najmłodszego pokolenia kompozytorskiego cechowało szerokie użycie techniki 
komputerowej i duża ilość efektów wizualnych. Największym powodzeniem cieszył się spektakl 
wyprodukowany przez Jacoba F. Schokkinga, słynnego z eksperymentów scenicznych. Prezentowano tu 
muzykę Mortona Feldmana (1926-1987) (”3 Voices”), Pera Nørgårda (utwór fortepianowy “Achilles i Żółw” 
z roku 1983), oraz Steve Reicha (ur. 1932) (“Four Organs” z roku 1970). Wszystko to odbywało się w 
ciemności, wspierane produkcją wideo, z masą efektów świetlnych, a inność przeżycia ilustrować może np. 
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Prezentacja utworu Nørgårda. Pianistę (wraz z fortepianem) umieszczono na podium w jednym rogu sceny, 
na przeciwnym zaś rogu siedział kolarz (w stroju jak na “Tour de France”) na rowerze. Jak pianista 
rozpoczął granie, to kolarz rozpoczął gwałtowne pedałowanie, a dwóch mężczyzn ciągnęło obie platformy w 
przeciwne sobie kierunki. Pianista i kolarz minęli się i zakończyli te swoite zawody po przeciwnych 
stronach, niż zaczęli.  

Szeroko reprezentowany był również młody Duńczyk, Simon Steen-Andersen (ur. 1976), 
mieszkający w Berlinie. Wszystkie jego utwory, z wyrażną preferencją do wizualnego “performance” i 
prezentacji muzyki prawie niesłyszalnej, spotykały się z entuzjazmem młodych słuchaczy (przeważali 
chłopcy w kapeluszach “ z lat 60-tych”), którzy zaraz potem znikali z sali, zdominowanej publicznością w 
wieku przedemerytalnym. Co ciekawe – to właśnie ta podstarzała publiczność wytrzymywała najdłużej, 
słuchając muzyki do póżnych godzin nocnych.  

Co najbardziej uderzało w kopenhaskim festiwalu, to bardzo wysoki poziom wykonawczy 
oraz bardzo dobrą organizacja spektakli. Cała armia młodych pomagierów zwijała się jak w najlepszym 
balecie przestawiając instrumenty i zmieniając “architekturę” sali. Nie było ani minuty opóznień, ani jednej 
zmiany programu, panował nastrój “przyjaznej” współpracy pomiędzy wykonawcami a słuchaczmi. Na 
dodatek pogoda była piękna, a jasne noce czyniły zachęcały do spacerów i jeszcze póżniejszy powrót do 
domów.  
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Athelas New Music 2011 - åbningskoncerten 
Pianisten Manuel Esperilla slog grundtonen an. 

Skrevet af: Max Fage-Pedersen - DR P2 Koncerten 
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Stockhausen og fri improvisation 
29. maj 2011 19.00 Klassisk Update 

I weekenden 28. og 29. maj blev festivalen Athelas New Music 2011 skudt i gang. Festivalen 
beskæftiger sig med ny og eksperimenterende musik, og har nu på andet år, gjort det til sit særkende 
at sætte ny musik sammen med kendte klassikere. 

Sidste år genkomponerede Hans Abrahamsen et stykke af Carl Nielsen. I år er det komponisten 
Mahler, der får en tur i maskinen, og bliver kigget kærligt efter i sømmene, blandt andet af 
komponisten Karl Aage Rasmussen. 

Mahler light 

Åbningskoncerten bød på Mahler i en kammermusikalsk udgave: Satsen 'Abschied' fra 'Das Lied 
von der Erde' genkomponeret af komponisten Arnold Schönberg, uden svulstig fylde og brede 
orkesterfarver. Musikken var sårbar og afslørende. 

Den tyske komponist Heiner Goebbels var næste punkt på programmet. Han har tekster af Gertrude 
Stein med i sit værk 'Songs of Wars I have Seen'. Teksterne fortæller små hverdagsbetragtninger fra 
anden verdenskrig. 

På scenen er små lamper fra oldemors og bedstemors tid. Heiner Goebbels har gjort det til sit 
speciale at iscenesætte sin musik. 

Stockhausen umulig at komme uden om 

Søndag kom et af festivalens andre hovednavne på banen: Den tyske komponist Karlheinz 
Stockhausen. Festivalens leder, Anders Beyer, forklarer at Stockhausen er kult, og helt umulig at 
komme uden om, når det handler om ny tysk musik. 

Publikum var især begejstrede for Stockhausens musik. Der blev trampet i gulvet under bifaldet. 
Senere på aftenen søndag gik Ensemble MidtVest på scenen sammen med jazzpianisten Carsten 
Dahl. Sammen har de været med i et forløb, hvor det handler om at improvisere musikken frem. Det 
kan man også høre på en ny cd, som blev præsenteret på festivalen. 

Hør indslaget ude til højre, et sammendrag af musik og interviews fra weekenden, bl.a. interview 
med Anders Beyer og med kulturminister Per Stig Møller. Festivalen løber frem til lørdag den 4. 
juni. Se link til festivalprogrammet. 
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http://www.dr.dk/P2/Artikler/2011/05/metronom.htm 

 

Skrevet af: Jens Rasmussen 

Har du en metronom? 

20. maj 2011 15.24 Klassisk Update 

I slutningen af maj begynder Athelas New Music Festival. Producent for festivalen Anne Sofie 
Gertz har haft en særlig udfordring: Hun skulle skaffe ikke mindre end 100 metronomer. Vel og 
mærke af den gammeldags pyramideformede slags. 

Onsdag den 1. juni opfører musikere og komponister i samarbejde Athelas nemlig György Ligetis 
komposition Poeme de Symphonique, skrevet for 100 metronomer, indstillet til forskellige 
hastigheder. 

Vi har her på siden linket til et YouTube klip, hvor man kan få en fornemmelse af hvad det handler 
om. 
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http://www.dr.dk/P2/Artikler/2011/05/30105126.htm?wbc_purpose=updateh. 

Athelas New Music 2011 - åbningskoncerten 

Der var lamper fra oldemors tid med på scenen ved åbningskoncerten på Athelas New Music. 

Skrevet af: Max Fage-Pedersen 

Støvletramp til spektakulær musik 

30. maj 2011 14.12 Klassisk Update 

I weekenden 28. og 29. maj blev festivalen Athelas New Music 2011 skudt i gang. Festivalen 
beskæftiger sig med ny og eksperimenterende musik, og har nu på andet år, gjort det til sit særkende 
at sætte ny musik sammen med kendte klassikere. 

Sidste år genkomponerede Hans Abrahamsen et stykke af Carl Nielsen. I år er det komponisten 
Mahler, der får en tur i maskinen, og bliver kigget kærligt efter i sømmene, blandt andet af 
komponisten Karl Aage Rasmussen. 

Mahler light 

Åbningskoncerten bød på Mahler i en kammermusikalsk udgave: Satsen 'Abschied' fra 'Das Lied 
von der Erde' genkomponeret af komponisten Arnold Schönberg, uden svulstig fylde og brede 
orkesterfarver. Musikken var sårbar og afslørende. 

Den tyske komponist Heiner Goebbels var næste punkt på programmet. Han har tekster af Gertrude 
Stein med i sit værk 'Songs of Wars I have Seen'. Teksterne fortæller små hverdagsbetragtninger fra 
anden verdenskrig. 

På scenen er små lamper fra oldemors og bedstemors tid. Heiner Goebbels har gjort det til sit 
speciale at iscenesætte sin musik. 

Stockhausen umulig at komme uden om 

Søndag kom et af festivalens andre hovednavne på banen: Den tyske komponist Karlheinz 
Stockhausen. Festivalens leder, Anders Beyer, forklarer at Stockhausen er kult, og helt umulig at 
komme uden om, når det handler om ny tysk musik. 

Publikum var især begejstrede for Stockhausens musik. Der blev trampet i gulvet under bifaldet. 
Senere på aftenen søndag gik Ensemble MidtVest på scenen sammen med jazzpianisten Carsten 
Dahl. Sammen har de været med i et forløb, hvor det handler om at improvisere musikken frem. Det 
kan man også høre på en ny cd, som blev præsenteret på festivalen. 

Hør indslaget ude til højre, et sammendrag af musik og interviews fra weekenden, bl.a. interview 
med Anders Beyer og med kulturminister Per Stig Møller. Festivalen løber frem til lørdag den 4. 
juni. Se link til festivalprogrammet. 
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http://amvo.wordpress.com/2011/06/01/athelas-new-music-festival-nu-med-tiger/ 

JUNI 1, 2011 · 7:17 AM  

Athelas New Music Festival – nu med tiger 

 

Mixerpult med tiger 

 

Athelas New Music Festival 2011 
Kunstarter inspirerer på tværs af hinanden; sådan har det vist altid været. Personligt er jeg meget til 
musik og skriver tit om det i mine bøger. I denne uge er der Athelas New Music Festival på 
Republique på Østerbro, og det er stedet at være, hvis man vil opleve det uventede og have udvidet 
sin musikalske horisont. 
I går var der først fint fortællende tysk musik på programmet, uropførelse af Hans Josef Winklers 
“Paper Cutting Music” inspireret af H. C. Andersens papirklip. Storestrøms Kammerensemble 
spillede, og skuespilleren Lars Bom læste op mellem satserne. Her var virkelig tale om inspirationer 
på kryds og tværs af kunstarter. En eventyrforfatters billedkunst, der inspirerer til musik. Og netop 
det afspejlede koncertformen formfuldendt med animationsfilm og Lars Boms oplæsning. 

 

Mathias Reumert, soloslagtøj 
Efter pausen fik vi Poul Ruders med en lyd, der ville noget. Først “Songs and Rhapsodies” spillet af 
Athelas, og siden det spektakulære og underholdende værk for soloslagtøj “Towards the Precipice”, 
dramatisk spillet og koreograferet af Mathias Reumert. Herligt. 

Og midt i al den fornøjelige lyd af dundrende trommer og vildt hurtige rytmer kunne jeg ikke lade 
være synes, at det var kært, at den ny musiks mixerpult havde en lille tøjtiger siddende som maskot 
… 
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http://www.augustengkilde.com/1355/june-3rd-2011-performance-at-the-athelas-new-music-
festival 

June 3rd, 2011 – Performance at the Athelas 
New Music Festival 
August Engkilde’s project “GLOBAL PORTRAITS” explores the borderland between composed 
and improvised music and does so in a way in which music, video and texts all form part of the 
portrait of a person, a place or a thing. Taking the performance of “Perceptive Constructions” by 
Århus Sinfonietta as its starting point, August Engkilde and his ensemble perform “GLOBAL 
PORTRAITS 12 – Reflections of Perceptive Constructions – part 1” as a portrait of, and indeed a 
tribute to, Henning Christiansen. 

As part of the concept, the concert will be streamed live on the internet and subsequently be 
available as a download on globalportraits.net and as an app for iPhones, iPads and Androids. 

http://www.augustengkilde.com/1364/june-4th-2011-%e2%80%93-djing-at-the-athela-new-music-
festival-after-party 

June 4th, 2011 – DJ’ing at the Athela New 
Music Festival After Party – 10pm 
DANCE MUSIC AUF DEUTSCH! 

“On the last night of Denmark’s largest festival for contemporary music, we will of course have a 
party to mark the occasion. Put on your dancing shoes and come celebrate Athelas New Music 
Festival 2011. 
And who could be better suited to act as DJ at this party than a man who is equally at home playing 
a cello and operating a turntable? August Engkilde is a composer, arranger and producer, a 
musician playing various instruments, a sound designer and owner of the record company 
Brumtone. He appears on 32 music issues ranging from electronic to acoustic music.” 
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http://www.bibzoom.dk/a//2011/05/13/athelas-new-music-festival/ 

Athelas New Music Festival 
13-05-2011 
Jens Laigaard, Herning Bibliotekerne 
 
 

 
Athelas Sinfonietta Copenhagen er igen klar med 
Danmarks største festival for ny musik. Fra 27. maj 
til 4. juni inviterer de til 25 koncerter med både 
tyske og danske frontløbere i teatret Republique på 
Østerbro i København. Forvent det uventede, lyder 
det fra festivalchef Anders Beyer der blandt andet 
nævner et kapløb mellem en cykel og et flygel, et 
symfonisk digt for 100 metronomer og et møde 
mellem Händel og Hendrix. 

Athelas New Music Festival 2011 sætter fokus på 
dansk og tysk musik, teater og litteratur. 
Hovednavne ved festivalen er de tyske komponister 
Heiner Goebbels og Karlheinz Stockhausen, men 
der er også værker af en lang række andre 
komponister fra Tyskland, Danmark og andre lande 

som har markeret sig på de internationale musikscener. Fælles for dem er at de indarbejder 
elementer fra blandt andet teater og litteratur i deres musikalske udtryk. 

Musik til tiden 

Festivalens logo er en metronom, og den – eller rettere tiden – er netop omdrejningspunktet i 
koncerten “Tick, Tack, Tock” den 1. juni. 

Her kan man opleve György Ligetis “Poème Symphonique” for 100 metronomer som alle skal 
trækkes op og slå i forskellige hastigheder; Per Nørgårds klaverværk “Achilles og Skildpadden” om 
Achilles der aldrig vil kunne indhente en skildpadde hvis skildpadden får blot et lille forspring; 
Steve Reichs “Four Organs” hvor fire el-orgler tilsammen spiller en akkord som varieres og brydes, 
samtidig med at varigheden gradvis øges fra en ottendedels-node til 200 taktslag til sidst; og Morton 
Feldmans “Three Voices” hvor en sopran synger synkront med to optagelser af sin egen stemme. 

Tyske mestre 

På festivalen bliver der rig lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med den tyske komponist 
Heiner Goebbels hvis værker rækker ud over musikken og mødes med både litteratur, teater, 
hørespil og film. Han dyrker det uforudsigelige og uventede i sine musikteaterforestillinger der 
appellerer til både øjne og ører og eftertanke. Goebbels vil på festivalen fortælle om sine værker, og 
man kan opleve flere af dem. 
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Filmen “Schwarz auf Weiss” (“Sort på hvidt”, 1996) vises den 27. maj, og ved åbningskoncerten 
den 28. maj opfører Athelas Sinfonietta Copenhagen sammen med Concerto Copenhagen værket 
“Songs of Wars I Have Seen”. Det er en refleksion over krigen skrevet for en kombination af 
moderne instrumenter og historiske originalinstrumenter – som spiller jazzinspireret musik! 

Derudover vil de kvindelige orkestermedlemmer recitere tekster af Gertrude Stein fra hendes bog 
“Wars I Have Seen” som er skrevet under indtryk af den tyske besættelse af Frankrig. De 
kvindelige musikere bliver til kvinderne som fortæller historien i en dagligstue-scenografi. 

Ved åbningskoncerten kan man også høre “Der Abschied” fra Mahlers “Das Lied von der Erde” i 
en transskribering for kammerensemble som blev startet af Arnold Schönberg og færdiggjort af 
Rainer Riehn i 1980. 

Aftenen sluttes af med forførende tyske kabaretsange fra 1930erne – fra Kurt Weill til Marlene 
Dietrich sunget af Helene Gjerris. 

Cd-release og mere tysk 

De næste dage byder på prøver fra en ny cd med grænseoverskridende musik opstået i møde mellem 
jazzpianist Carsten Dahl og Ensemble MidtVest; Karlheinz Stockhausens sidste toner; Mauricio 
Kagels absurde musikteater; og kompromisløse toner fra den glemte dansker Gunnar Bergs 
gådefulde musik. 

Møder med fortiden 

Endnu en tysk komponist, Hans Josef Winkler, sætter musik til H.C. Andersens papirklip. 
Storstrøms Kammerensemble spiller, klippene animeres på storskærm, og skuespilleren Lars Bom 
læser historier af Andersen. 

Alt dette kan opleves den 31. maj hvor der også er musik af Poul Ruders og et usædvanligt møde 
mellem ”London-naboerne” Händel og Jimi Hendrix. Ensemblet squib-box lader de to mødes og 
spille en jam session. 

Mezzosopranen Lore Lixenberg optræder som Händel i fuldt kostume og pudderparyk. Og Adam de 
la Cour spiller Hendrix med guitar og vokal – i flower power-tøj og med en helt anden slags paryk. 
De akkompagneres af et band der spænder fra cembalo til laptop i fantastiske bearbejdelser af 
Hendrix’ sange og Händels arier. 

Smukt og livligt 

Stockhausens ”Stimmung” som er baseret på overtonesang, kan nydes liggende hvis man 
medbringer et tæppe. Det er Theatre of Voices der står for fremførelsen af dette krævende, men 
svævende smukke værk. 

Mere action vil der være når Thomas Sandberg folder sig ud i en koncertperformance hvor alt kan 
ske – en tour de force for alle sanser, hvor musik, skuespil og teknologi går op i en højere enhed. 
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Elektronisk 
Den 2. juni kan man udforske nye muligheder for at integrere klassisk og elektronisk musik. 
Kunstnerduoen Klejs og Rønsholdt viser hvordan de arbejder med installation, opera og koncert. Og 
Helene Gjerris og FIGURA Ensemble fører publikum ind i kærlighedens og længslernes rige – fra 
Højsangen over danske digte til hypermoderne tysk romantik. 

Den 3. juni præsenterer Esbjerg Ensemble et nyt værk for slagtøj af Per Nørgård, skrevet til 
virtuosen Christian Martínez, og eksotiske fortællinger for baryton med den engelske gæstestjerne 
Omar Ebrahim. 

- og så er der fest 

Festivalen slutter med en Mahler-fest. Karl Aage Rasmussen fortæller ved en reception om sin nye 
bog Tilnærmelser til Gustav Mahler, og Athelas Sinfonietta Copenhagen uropfører hans nye 
transskription af Mahlers 4. symfoni og spiller to af Rasmussens egne værker. 

Og til allersidst bydes der op til dans på tysk med August Engkilde som DJ. 

Se hele programmet 
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http://gregersdh.dk/?p=2344 

 
Athelas Sinfoniettea Copenhagen (Foto: Søren M. Osgood) 

BÅL OG IS 
Mahler og Heiner Goebbels – en hidsig og kølig omfavnelse ved Athelas Sinfonietta 

Copenhagens åbningskoncert ved Ny Musik-festival i Teater Republique. 

***** 
HVILKEN kontrast! – Og hvilken sammenhæng! Athelas Ny Musik Festival i Teater Republique 
begyndte i aftes med to værker, der er som bål og is. 
Det første Gustav Mahlers ’Der Abschied’ fra ’Lied von der Erde’ – de smukkeste gløder fra det 
senromantiske bål, slutsangen i dette symfoniske værk, hvor sangen er som de sidste stråler i 
aftensol. Lars von Trier kunne have valgt den musik til sin undergangsfilm. Den jødisk fødte 
Mahler komponerede værket i de sidste år op til 1. verdenskrig som en slags vemodigt epos inden 
sin død i 1911 og inden den ’Untergang des Abendlandes’, som Oswald Spengler skrev om i sit 
berømte værk fra årene efter 1. verdenskrigs slutning. Det andet: Heiner Goebbels pastelagtige, 
afdæmpede kommentar til 2. verdenskrig, formuleret over tekster fra Gertrude Steins erindringer fra 
2. verdenskrig, hvor hun i paradoksale billeder taler om krigen og dens banale hverdag – ud fra sit 
sære, arrogante, udeltagende og analyserende temperament. Hun var amerikaner, bosat i Frankrig, 
beskyttet af tyskvenlige kredse i Frankrig. Som regel mest husket for sin patroniserende omgang 
med 1920’rnes kunstkredse i Paris. 

HANNE FISCHER 

Bål og is, kalder jeg det. Varme og kulde. Nærhed og distance. Men hver for sig værker af stor 
fascination og skønhed. Mahlers afskedssange blev i aftes sunget med favnende indlevelse og 
utrolig smuk beherskelse af mezzoen Hanne Fischer, totalt hvilende i dette overjordiske, 
resignerede tonesprog. Vi er vant til at høre værket i fuld symfonisk udgave – her oplevede vi 
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Arnold Schönbergs ind til benet reducerede kammerudgave, fortættet og suverænt spillet af 
ensemblet Athelas Sinfonietta Copenhagen. Pause og omstilling. 
Og kønsdiskrimination! Bogstaveligt. Ensemblets kvindelige musikere anbragt i forgrunden i et 
særegent møblement af klunke-hygge arrangementer – vi skulle ane tiden, 1940’rne – og tildelt en 
exceptionel hovedrolle: Som skuespillere, recitatorer af Getrude Stein-teksterne. De mandlige 
musikere placeret med slagtøj og blæseinstrumenter på forhøjningen i baggrunden. 

STEIN-TEKSTERNE 

Heiner, med det frygtindgydende efternavn Goebbels, blander raffineret kvindernes barokke 
strygere og træblæsere i ’The Tempest’ af Matthew Locke (1674) med diskret slagtøj og messing 
fra herrernes højdedrag, og supplerer med syntesizer og konkret lyd, der associerede til både 
hverdagen og en stilfærdigt snigende, nærmest apatisk krigsfornemmelse. 
Og det mest bemærkelsesværdige: Gertrude Steins tekster om verdenskrigens trivielle hverdag – 
lydene, varemanglen, menneskenes børn, der bare kunne snakke om sig selv og deres historier, 
henvisninger til Shakespeares dramatik – alt holdt ud i strakt arm og afleveret af de kvindelige 
musikere med suveræn, kølig akkuratesse, på et glimrende engelsk, mens de med sekunders varsel 
hele tiden var tilbage ved deres instrumentale gerninger. 

UROVÆKKENDE 

Stemmene, teksterne, hviler som elegant udskårne dekorationer i glatte flager af instrumental 
musik, der aldrig trænger sig voldsomt på, kun bølger blidt op med sine 1600-tals associationer ind 
imellem – det hele med den mest nedtonede, men samtidig ganske urovækkende, Getrude Stein-
kølige distance til både Mahlers farveglødende sange og den makabre virkelighed, hun beskriver. 
Det er stærke sager. Forbløffende og imponerende formidlet af stribende af musikere under deres 
dirigent Pierre-André Valade. Teater-koncert? Kald det, hvad I vil. 

GregersDH.dk  
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http://www.republique.dk/da-DK/News/NewsArchive/2011/Athelas.aspx 

 

Athelas New Music Festival 
Republique er samarbejdspartner og venue for den klassiske musikfestival Athelas New Music 
Festival. 
 
Klassisk musik på Republique Fra den 27. maj – 4. juni rykker Athelas New Music Festival ind 
på Republique med i alt 25 klassiske koncerter. Dette års festival vil have fokus på mødet mellem 
dansk og tysk musik og lade førende danske og udenlandske ensembler fortolke danske og tyske 
værker.  Læs mere om koncerterne og køb billetter  

Rammerne sprænges 

Athelas New Music Festival sprænger rammerne for den klassiske musik og er ikke bleg for at 
tilsætte kammertonerne et skud skralderock eller minimalistisk jazz. Jyllandspostens Jakob 
Levinsen siger om sidste års festival på Republique:  

”Stilistisk spændende fra modernisme over minimalisme til danske specialiteter og noget, der ligner 
jazz og rock. Vel at mærke også væk fra de gængse koncertsale og ude i det levende kulturliv, 
nemlig teater Republique på Østerbro.” 

Heiner Goebbels og Jacob F. Schokking 

Republique bidrager særligt til festivalen som producent af åbningskoncerten af Heiner Goebbels - 
den iscenesatte koncert ALL THE WARS I’VE SEEN. Republique har haft et længere samarbejde 
med Goebbels i forbindelse med laboratorieprojektet Sounds of Senses, og sidst vi hørte den 
karismatiske kunstner tale var til et inspirerende foredrag under HOTEL EUROPA. Samtidigt 
producerer Republique superinstruktøren Jacob F. Schokking iscenesættelse af fire musiske værker 
under titlen TICK TACK TOCK. Han kommer fra det internationalt anerkendte Holland House. 
Denne koncert er også en del af Republiques laboratorie-række Sounds of Senses.  
 
ATHELAS New Music Festival 

27. maj – 4. juni 2011 
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http://www.snyk.dk/nyheder/athelas-new-music-festival- 

 

af: Christian Hildebrandt 

tor 28. april 2011 

Athelas New Music Festival 2011 

"Forvent det uventede", lokker Athelas New Music Festival, som er på banen igen i år med et 
sprudlende program over ni sommerdage. Kapløb mellem cykel og flygel, 100 metronomer frem for 
en berømt dirigent og højbarok rock med rokokoelektrisk partitur er nogle af oplevelserne, der 
venter os. 

Dansk-Tysk tema 

Athelas New Music Festival 2011 sætter fokus på dansk og tysk musik, teater og litteratur: Ni dage, 
25 koncerter, cd- og boglanceringer, laboratorium, præsentation af den nyeste teknologi inden for 
elektronisk musik og meget mere. For første gang i dansk sammenhæng kan du opleve ny tysk og 
dansk musik i et omfattende program med verdensberømte danske og udenlandske ensembler, 
solister, performere, videnskabsfolk, komponister, litterater og teaterfolk. 

Goebbels og Stockhausen 

Hovednavne ved festivalen er de tyske komponister Heiner Goebbels og Karlheinz Stockhausen. 
Publikum vil også kunne opleve værker af en lang række andre komponister fra Tyskland, Danmark 
og andre lande, som har markeret sig på de internationale musikscener. Fælles for dem er, at de 
indarbejder elementer fra andre kunstarter, ikke mindst teater og litteratur, i deres musikalske 
udtryk. 

Festivalen løber fra 27. maj til 4. juni og foregår på Republique, Københavns eksperimenterende 
musikteatercentrum på Østerbro.  
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http://www.edition-s.dk/da/node/3413 

Love is racing car, says Klejs & Rønsholdt 
2011-05-27  

This weekend the Danish ensemble Athelas Sinfonietta Copenhagen kick starts the annual festival 
Athelas New Music Festival. The festival runs from May 27 to June 4 and stars some of Denmark's 
best skilled ensembles, soloists, performers and composers. This year's theme is Danish and 
German music, theatre and literature. 

Thursday June 2 the duo Klejs & Rønsholdt gives the audience an opportunity to have a look inside 
the laboratory of the artists at work with their piece Racer, which is a preliminary study for the 
upcoming spectacular work LoveRacer. The work is the most personal and autobiographical work 
from the duo so far. Klejs & Rønsholdt explains: "Love is a racing car, and all through life we 
struggle to control the pumping horse power." 

Racer is an aesthetic examination of the wish to have full access to the mind, thoughts and feelings 
of the beloved. Klejs & Rønsholdt have put themselves behind the wheel of the racing car of love 
and the audience is in for a high-speed journey! 

In addition to Racer Klejs & Rønsholdt's works Unter den Lidern and Archeopteryx X will be 
performed at the festival by Athelas players. Klejs & Rønshold will also be live-remixing video and 
sound recordings from the opera Inside Your Mouth, Sucking The Sun. 

KLEJS & RØNSHOLDT 
Signe Klejs - concept and visual design 
Niels Rønsholdt - concept and music 

ATHELAS CHAMBER PLAYERS 
Peter Sheppard Skærved - violin 
Morgan Goff - viola 
Tobias van der Pals - cello 
Meherban Gillet - double bass  
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http://www.ewh.dk/Default.aspx?TabId=2446&State_2948=2&newsId_2948=2290 

Songs and Rhapsodies 

Ved årets Athelas New Music Festival kan man 31. maj høre ”Ufortyndede apokalyptiske rapsodier 
af Ruders” i form af værket Songs and Rhapsodies for blæserkvintet og accordeon. Poul Ruders har 
skrevet værket til Frode Andersen og Athelas Blæserkvintet, der uropførte det på Kulturvæftet i 
Helsingør 18. maj.  

Frode Andersen beskriver værket således: ”Faktisk føler jeg at ”Songs and Rhapsodies” er et værk 
for 6 blæsere. For accordeonet er også et blæseinstrumentet, idet accordeonet jo, som blæserne, 
frembringer sin lyd gennem luft. I værkets 12 satser hører man accordeonet træde ud og ind af 
blæserklangen, således at man ofte ikke er bevidst om hvem der spiller hvad. Som udpræget 
kammermusiker har jeg længe arbejdet med netop det – at lade mit instrument, accordeonet, blande 
og farve andre instrumenter i samspil og modspil. Dog er der i ”Songs and Rhaposodies” også to 
solo satser, der giver mig lov til at udleve mine mere solistiske sider … Allerede nu tegner ”Songs 
and Rhapsodies” til at blive et væsentlig og fornemt bidrag til ikke bare accordeonets 
kammermusikrepertoire, men også blæserkvintettens.”  

Næste opførelse bliver i New York City 19. juni som del af den musikalske event Bang on a Can 
Marathon – 13 timers gratis musik i alle genrer, fra hele verden.  
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