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 Ensemble Recherche + DKDM / DJM Studerende
 Tirsdag den 28. maj 
 Republique, Festivalscenen kl. 19.30

 Curious Chamber Players: ”Nordic Light and Darkness”
 Tirsdag den 28. maj 
 Republique, Festivalscenen 21.30

 Lars Kynde: ”Wandelende Tak” – 3. del
 Tirsdag den 28. maj 
 Republique, Festivalcafeen kl. 22.30

 Wayne Siegel: ”Two Hands (not clapping)”
 Torsdag den 30. maj 
 Republique, Festivalcafeen kl. 19.30 

 Wubkje Kuindersma /SØS Gunver Ryberg /Maja Lee Langvad: ”Ex-Sec-Tic”
 Torsdag den 30. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 20.00  

 Jeppe Just Instituttet
 Torsdag den 30. maj 
 Café Hermod, Vordingborggade 2, 2100 København Ø 

 EKKOZONE
 Fredag den 31. maj 
 Republique, Festivalscenen kl. 20.30

 Athelas Sinfonietta Copenhagen + Center for Vild Analyse
 Lørdag den 1. juni 
 Republique, Festivalscenen – intro kl. 19.30, musikstart kl.20.00

 AfSLUTNING – Lars Kynde: ”Wandelende Tak” – 4. del
 Lørdag den 1. juni 
 Republique, Festivalcafeen kl.22.00
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 ÅBNINGSKONCERT – Athelas Sinfonietta Copenhagen
 Lørdag den 25. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 19.30

 Lars Kynde: ”Wandelende Tak” – 1. del
 Lørdag den 25. maj
 Republique, Festivalcafeen kl. 22.00

 frode Andersen / Jexper Holmen: ”Alnitak”
 Søndag den 26. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 15.00

 Ryoji Ikeda: ”Test Pattern”
 Søndag den 26. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 21.30

 Lars Kynde: ”Wandelende Tak” – 2. del
 Søndag den 26. maj
 Republique, Festivalcafeen kl. 22.30

 Ensemble Recherche
 Mandag den 27. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 19.30

 Decoder [ensemble für aktuelle Musik]
 Mandag den 27. maj 
 Republique, Festivalscenen kl. 21.30  

 faint Noise
 Mandag den 27. maj
 Republique, Festivalcafeen kl. 23.30  

 

1

5

3

7

2

6

4

8

festival program



KLANG – COPENHAGEN AVANTGARDE MUSIC fESTIVAL byder velkom-
men til en uges løssluppen avantgarde anno 2013. Hvis man gik og 
troede, at musikken var holdt op med at sprælle, så er KLANG stedet, 
man går hen for at opleve det modsatte. KLANG er Københavns 
musikalske platform for de mest konsekvente, modige og kompro-
misløse kunstnere i vor tid – og det tør vi godt love, at man kan få 
levende bevis for i løbet af ugen.

 Den musikalske avantgarde er eksplosiv som aldrig før, og gen-
nem 17 koncerter vil man kunne høre alt fra utøjlet, dystopisk støj-
musik i Yann Robin’s Art of Metal III for 19 musikere og live-elek-
tronik til intim og skrøbelig solosang, raffineret kammermusik for 
legetøjsinstrumenter, en koncert for selvbyggede instrumenter på 
en bodega samt en audiovisuel koncert i særklasse med et af tidens 
største navne, den japanske komponist Ryoji Ikeda. Som en kærlig 
hilsen til den brølende 60’er avantgarde tager vi et enkelt spring 
tilbage i tiden og byder på en sjælden opførelse af den elektroniske 
musiks måske største pioner, Karlheinz Stockhausen’s visionære 
Kontakte fra 1958-60.

Velkommen til en musikalsk uge udover det sædvanlige! 

Christian Winther Christensen og Rune Glerup 
Kunstneriskere ledere for KLANG

velkommen

KLANG – COPENHAGEN AVANTGARDE MUSIC fESTIVAL welcomes you to 
a week of wild avant-garde anno 2013. If you thought that music 
had stopped kicking, KLANG is the place to go discover quite the 
contrary. KLANG is a musical platform for the most consistent, 
daring and uncompromising artists of our time – and we definitely 
promise that this week will be a living proof to that. 

 The musical avant-garde is explosive as never before and during 
seventeen concerts you now have the chance to experience music 
ranging from unbound, dystopian noise music in Yann Robin’s Art 
of Metal III for nineteen musicians and live electronics to intimate 
and fragile solo singing, refined chamber music for toy instruments, 
a concert for homemade musical instruments performed in a local 
pub, and an audio-visual concert in a league of its own with one of 
the most well-known contemporary artists, the Japanese composer 
Ryoji Ikeda. As a tribute to the roaring avant-garde of the 60’s we 
even take a leap back in time and invite you to experience a rare 
performance of perhaps the most famous electronic music pioneer: 
The visionary Kontakte from 1958-60 by Karlheinz Stockhausen.

Welcome to a week of extraordinary music! 
 
Christian Winther Christensen and Rune Glerup 
Artistic Directors of KLANG

welcome



Billetter til koncerterne på Republique sælges på www.republique.dk, 
på Republiques telefon 70 20 10 31 eller ved Republiques billetsalg 
fra en time før koncertstart.

PRISER: 
EnkElt koncErt: Standard 60 kr. (Studerende: 40 kr.) 
Partoutkort til hElE fEstiValEn: Standard 225 kr. (Stude-
rende: 150 kr.)

Enkelte events har fri adgang eller adgang i kombination med en 
anden koncert. Se mere i programmet for den enkelte event.

ADRESSER:
fEstiValscEnEn: 
Republique, Lille Scene 
Østerfælled Torv 34, 2100 Kbh Ø

fEstiValcafé: 
Republique, Foyer Store Scene 
Østerfælled Torv 37, 2100 Kbh Ø

Café Hermod 
Vordingborggade 2, 2100 København Ø

billetter &
spillesteder

flere oplysninger om koncerterne og festivalen på:

Tickets for all concerts at Republique are sold on www.republique.dk, 
by phone at Republique’s office +45 70 20 10 31 or at Republique’s 
ticket office one hour before the concert starts.

PRICES:  
singlE concErt: Standard 60 kr. (Students: 40 kr.) 
fEstiVal Pass: Standard 225 kr. (Students: 150 kr.)

Some events are admission free or can be accessed with a previous 
ticket. For details see the programme of the event. 

ADRESSES:
fEstiVal stagE: 
Republique, Lille Scene 
Østerfælled Torv 34, 2100 Kbh Ø

fEstiVal café: 
Republique, Foyer Store Scene 
Østerfælled Torv 37, 2100 Kbh Ø

Café Hermod 
Vordingborggade 2, 2100 København Ø

tickets &
venues

find more information on the concerts and the festival on:



Athelas Sinfonietta Copenhagen
CHEFDIRIGENT: Pierre-andré Valade

Hvordan lyder avantgarden i dag? Athelas Sinfonietta skyder dette års 
festival i gang med en spektakulær åbningskoncert: Et kontrastfyldt og 
intenst program med de bedste af Europas lovende unge komponister 
fra både udland og indland. 

alexander schubert (DE, f. 1979) 
Point Ones (2012) – DANSK FØRSTEopFØRELSE

simon løffler (f. 1981) 
Graduale (2009) 
Helene Lang – sopran

Mette nielsen (f. 1985) 
Song I used to sing to the machines – uRopFØRELSE 1

– pause –

Yann robin (FR, f. 1974) 
Art of Metal III (2008) – DANSK FØRSTEopFØRELSE 
Alain Billard (FR) – metalbasklarinet 
Maxime Le Saux – lyddesigner  
Robin Meier – Ircam computermusik designer 
Jose-Miguel Fernandez – computermusik produktion 

 ÅBNINGSKONCERT: Lørdag den 25. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 19.301

Koncerten gennemføres med støtte fra Ernst von Siemens Music Foundation.

1 Bestilt af KLANG og Athelas Sinfonietta Copenhagen



Lars Kynde: ”Wandelende Tak”
Lars Kyndes hjemmebyggede kompositionsmaskine fornøjer både nørd 
og æstetiker. I Wandelende Tak (vandrende pind) opstår og visualiseres 
musikkens strukturer i samme nu og flyder forbi som fysiske, geome-
triske former på et stringent, men farverigt designet samlebåndsinstru-
ment eller i digitale projektioner på væggen. Den vilde konstruktion 
udvikles løbende under festivalen.

lars kynde (f. 1981) Wandelende Tak 

1. del: Elephant Heart (2010-12) 

2. del: Abdi’s Rings (2013) – uRopFØRELSE 1

3. del: Second Equilibrium (2013) – uRopFØRELSE 2

4. del: Answer to Nancarrow (2013) – uRopFØRELSE 3

 Lørdag den 25. maj 
 Republique, Festivalcafeen kl. 22.00* 

 Søndag den 26. maj
 Republique, Festivalcafeen kl. 22.30*

 Tirsdag den 28. maj 
 Republique, Festivalcafeen kl. 22.30*

 Lørdag den 1. juni 
 Republique, Festivalcafeen kl. 22.00*

* Lars Kyndes værk kan opleves uden billet ved besøg af festivalcafeen. 
 Eventen starter efter aftenens sidste koncert.

2
5
11
18

Lars Kyndes events gennemføres med støtte fra Statens Kunstråd og Statens Værksteder for Kunst.

1,2,3  Bestilt af KLANG med støtte af Statens Kunstfond.



frode Andersen / Jexper Holmen: 
”Alnitak”
Alnitak færdigudvikles og opføres af de to komponister i samarbejde 
med lokale amatørmusikere. I løbet af få timer før koncerten instru-
eres de mange musiker-statister i at spille på op til 100 spilledåser 
og 15 akkordeoner for til sidst at blive dirigeret igennem det nykom-
ponerede værk. projektet kombinerer det benhårdt avantgardistiske 
med det hverdagslige, det kontrollerede med det uforudsigelige og 
den professionelles kundskab med amatørens glødende engagement.

frode andersen (f. 1970) / Jexper holmen (f. 1971) 
Alnitak – uRopFØRELSE

 Søndag den 26. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 15.00

 
3

Koncerten gennemføres med støtte fra Østerbo Lokaludvalg og Erda og Christian Schrøderfonden.



Ryoji Ikeda: ”Test Pattern”
Med sit seneste audiovisuelle værk præsenterer den japanske multi-
kunstner Ryoji Ikeda et intenst flimrende sort og hvidt billedlandskab, 
som svæver og vrider sig i mørket til et kraftfuldt og skarpt synkro-
niseret lydspor. Via et real-time program omsætter Ryoji Ikeda sine 
audiosignalmønstre til en ekstremt hurtig strøm af synkroniserede 
stregkodemønstre på storskærm. Test Pattern er den tredje audiovisuel-
le koncert i et kunstprojekt, der udforsker potentialet til at opfatte den 
usynlige multisubstans af data, som gennemsyrer vores verden.

ryoji ikeda (Jp, f. 1966) 
Test Pattern (2008)

 Søndag den 26. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 21.304



Ensemble Recherche
Hør det veletablerede og progressive Ensemble Recherche opføre  
værker fra seks modige danske og udenlandske komponister.

nicolai Worsaae (f. 1980)  
Epilogus – uRopFØRELSE 1

simon steen-andersen (f. 1976) 
Study for String Instruments #1 (2007) 

Jeppe Just christensen (f. 1977) 
Ground vol.3 (2004)

stefan Prins (BE, f. 1979) 
Piano Hero (2011) – DANSK FØRSTEopFØRELSE 

clara ianotta (IT, f. 1983) 
Limun (2011) – DANSK FØRSTEopFØRELSE

gerard Pesson (FR, f. 1958) 
Mes béatitudes (1994/95)

optagelse af Danmarks Radio, p2 Klassisk

 Mandag den 27. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 19.306

Koncerten gennemføres med støtte fra Goethe-Institut Dänemark 
og Ernst von Siemens Music Foundation.

1 Bestilt af Ensemble Recherche til KLANG med støtte fra Statens Kunstfond.



Decoder [ensemble für aktuelle Musik]
Decoder [ensemble für aktuelle musik] står på vippen til internatio-
nalt gennembrud. Gruppen af prisbelønnede solister, komponister og 
performere fra Hamborg bringer KLANG fem af deres vilde værker, der 
spænder vidt fra underfundig humor til dybsindig alvor.

andrej koroliov (DE, f. 1982) 
Sei du Gesang mein freundlich Asyl (2011) – DANSK FØRSTEopFØRELSE

Matthew shlomowitz (Au, f. 1975) 
Letter piece no.5 Northern Cities (2007) – DANSK FØRSTEopFØRELSE

Michael Maierhof (DE, f. 1956) 
Shopping 4 (2005/6) – DANSK FØRSTEopFØRELSE

alexander schubert (DE, f. 1979) 
Your Fox’s Dirty Gold (2011) – DANSK FØRSTEopFØRELSE

larry Polanski (uS, f. 1954) 
Ensembles of Note (1998) – DANSK FØRSTEopFØRELSE

 Mandag den 27. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 21.30*

* Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til koncerterne med Decoder og Faint Noise.
7

Koncerten gennemføres med støtte fra Goethe-Institut Dänemark. 



faint Noise
Solisterne Karin Hellqvist og Anna petrini samt komponist Malin Bång 
er gået sammen om en helt særlig fælles forkærlighed for nye lydob-
jekter: Den svenske trio sammenstiller klassiske instrumenter med 
elektronik, medier og ikke mindst en karakteristisk leg med ganske 
utraditionelle genstande. under stor opfindsomhed lader Faint Noise 
kunstarter, hverdagsliv og klassisk komposition klinge smukt på tværs 
og åbner for nye, levende lydlandskaber.

Ylva lund Bergner (SE, f. 1981)  
Achenar (2013) – uRopFØRELSE

Jenny hettne (SE, f. 1977) 
Tinkles, Clinks and Heavenly Metal (2013) – uRopFØRELSE

Malin Bång (SE, f. 1974)  
Purfling (2012) – DANSK FØRSTEopFØRELSE

hanna hartman (SE, f. 1961) 
Goldfinger (2013) – uRopFØRELSE

 Mandag den 27. maj
 Republique, Festivalcafeen kl. 23.30*

* Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til koncerterne med DECoDER og Faint Noise. 

8

projektet gennemføres med støtte af Konstnärsnämnden.



Ensemble Recherche + studerende fra 
Det Jyske Musikkonservatorium / 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
To dages workshop i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium 
og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium munder ud i en work-
shopkoncert med seks uropførelser sammensat og skrevet af studerende 
og fremført af det etablerede ensemble.

allan gravgaard Madsen (f. 1984) 
Weiß. Schwarz. Blau. (2013) 

kaj Duncan David (f. 1988) 
Nyt værk (2013)

Jens Peter Møller (f. 1989) 
Quartet (for the things to come) (2013)

Manuel rodríguez Valenzuela (ES/DK f. 1980) 
Nyt værk (2013)

Jan flessel (DE f. 1982) 
Nyt værk (2013)

Martin stauning (f. 1982) 
Nyt værk (2013)

 Tirsdag den 28. maj  
 Republique, Festivalscenen kl. 19.30 9

Koncerten gennemføres med støtte fra Goethe-Institut Dänemark i samarbejde med  
Det Jyske Musikkonservatoirum og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium



Curious Chamber Players: 
”Nordic Light and Darkness”
DIRIGENT: rei Munakata

Curious Chamber players og komponister fra forskellige lande har skabt 
en stemningsmættet performativ koncert i forsøget på at fange Nordens 
helt særegne lys i musikken. Her opstår musik med konventionelle klas-
siske instrumenter såvel som hverdagsting og legetøj. 

Malin Bång (SE, f. 1974) 
Sophomore Structures of Molten Light (2012) – DANSK FØRSTEopFØRELSE

thuridur Jonsdottir (IS, f. 1967) 
Eyja (2012) 

sofia Jernberg (SE, f. 1983) 
Ludicrum (2013) – uRopFØRELSE

simon løffler (f. 1981) 
[ ]. 

rei Munakata (Jp/SE, f. 1976) 
Shjo (2013) – uRopFØRELSE

Mauro lanza (IT, f. 1975) 
Barocco (1998-2004) – DANSK FØRSTEopFØRELSE 

Sofia Jernberg – sopran

 Tirsdag den 28. maj
 Republique, Festivalscenen 21.3010

Koncerten gennemføres med støtte fra Kulturkontakt Nord og Statens Musikverk.



Wayne Siegel:  
”Two Hands (not clapping)”
Komponist og performer Wayne Siegel, professor ved Det Jyske Musik-
konservatorium, træder ind i rollen som både magiker, musiker og 
dirigent, når han opfører sit værk for live-elektronik. uden instrumenter 
i hånden tryller han musikken frem fra den rene luft via et webcam på 
sin laptop, der responderer på hændernes gestik i sit eget lydsystem og 
giver den elektro-akustiske musik en kropslig, visuel dimension.

Wayne siegel (uS/DK, f. 1953) 
Two Hands (not clapping) (2009)

 Torsdag den 30. maj 
 Republique, Festivalcafeen kl. 19.30*

 * Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til Wayne Siegel og ”Ex-Sec-Tic”.

12



Wubkje Kuindersma / 
SØS Gunver Ryberg / 
Maja Lee Langvad: ”Ex-Sec-Tic”
Tre fremtrædende kunstnere er af KLANG sat i stævne for at udforske 
nye grænser og forbindelser mellem musik, dans og tekst. Resultatet er 
en performance, der tager afsæt i deres fælles fortid som medlemmer 
af en sekt. publikum bliver ført ind i en verden af gentagelser, ritualer 
og hemmeligheder. En verden, der giver mening. Hvad sker der, når 
du mister troen på den verden? Du oplever dig selv stå i et limbo uden 
noget sted at gå hen. Ex-Sec-Tic er en performance, der er blevet til på 
14 dage, og som handler om begyndelse og transformation.

Wubkje kuindersma (NL, f. 1976) – koreografi 
sØs gunver ryberg (f. 1979) – lydkunst/musik 
Maja lee langvad (f. 1980) – tekst

Ex-Sec-Tic (2013) – uRopFØRELSE

 Torsdag den 30. maj
 Republique, Festivalscenen kl. 20.00*

 * Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til Wayne Siegel og ”Ex-Sec-Tic”.

13

SØS Gunver Rybergs værk er støttet af Statens Kunstfond. 
Gennemføres med støtte af Dansk Komponistforenings produktionspulje og  
KoDA’s nationale midler.



Jeppe Just Instituttet
Skarp skrammel-æstetik og bodegahygge! Jeppe Just Instituttet flikker 
selv deres instrumenter sammen af slagtøj, køkkenudstyr og alskens 
isenkram og supplerer med oldschool arcade-musik og synth. under 
KLANG folder instituttet sig ud på den lokale Bodega Café Hermod  
på Østerbro.

Jeppe Just christensen (f. 1978) 
David hildebrandt (f. 1976) 
Mathias seibæk (f. 1981)

 Torsdag den 30. maj  
 Café Hermod kl. 21.30*

* Arrangeres af Jeppe Just Instituttet – uden entré. 
14



EKKOZONE
Karlheinz Stockhausens berømte elektro-akustiske klassikere for slag-
tøj, klaver og elektronik fra 1950erne. De kendte værker fremføres af 
EKKoZoNE, en nystartet gruppe af internationalt anerkendte musikere 
passioneret omkring den klassiske avantgarde, minimalisme og ikke 
mindst ’musikken af i morgen’.

Mathias reumert – slagtøj 
Manuel Esperilla – piano

karlheinz stockhausen (DE, 1928 – 2007) 
Zyklus (1959) 
Studie 1 (1954) 
Klavierstück IX (1961) 
Studie 2 (1954) 
Kontakte (1958-60)

 Fredag den 31. maj 
 Republique, Festivalscenen kl. 20.3015

Koncerten gennemføres med støtte fra Dansk Musikerforbund.



KLANG co-produktion i samarbejde med Golden Days og Markeringen af Søren 
Kierkegaards 200-års fødselsdag samt Center for Vild Analyse.  
Gennemføres med støtte af Dansk Komponistforenings produktionspulje og 
KoDA’s nationale midler.

Athelas Sinfonietta Copenhagen 
 + Center for Vild Analyse
CHEFDIRIGENT: Pierre-andré Valade 
Brian Benjamin hansen / rasmus ugilt – Center for Vild Analyse 

Kierkegaards tanker om menneskets lidenskabelige eksistens bringes 
til live af fire anerkendte komponister: paris (FR), Fujikura (Jp), Zinstag 
(CH) og Gudmundsen-Holmgreen (DK). Værkerne fortolkes med en vari-
eret besætning for sinfonietta, vokal og elektroniske instrumenter, mens 
aftenens filosofi introduceres og aktualiseres med moderne vinkler fra 
Center for Vild Analyse.

gérard Zinsstag (CH, 1941)  
Seul, l’echo (2011 – 2012) – uRopFØRELSE 1

Dai fujikura (Jp, f. 1977)  
repetition/recollection, 1. sats (2013) – uRopFØRELSE 2

Pelle gudmundsen-holmgreen (f. 1932) 
OG (2013) – uRopFØRELSE 3

Dai fujikura (Jp, f. 1977) 
repetition/recollection, 2. sats (2013) – uRopFØRELSE 4

francois Paris (FR, f. 1961) 
Rosa (2013) – uRopFØRELSE 5  
 
optagelse af Danmarks Radio, p2 Klassisk

 AfSLUTNINGSKONCERT: Lørdag den 1. juni 
 Republique, Festivalscenen – intro kl. 19.30, musikstart kl. 20.0016

1 Med støtte fra The Swiss Arts Council pro Helvetia. 
2, 4 Bestilt af Athelas Sinfonietta Copenhagen og KLANG. 
3 Bestilt af Athelas Sinfonietta Copenhagen og KLANG med støtte af Statens Kunstfond. 
5  Bestilt af Athelas Sinfonietta Copenhagen og KLANG. Gennemføres med støtte fra Sacem.
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faint Noise opstod i 2011 og tæller Karin Hellqvist (violin), Anna petrini (blok-
fløjte) og Malin Bång (lydobjekt, komposition). Repertoireudvikling er en stor 
del af Faint Noise’s virke og foruden klassiske instrumenter involveres ofte 
elektronik, video og andre medier i koncerterne.

Jeppe Just Instituttet består af Matias Seibæk, David Hildebrandt og Jeppe Just 
Christensen, der nærer en fælles kærlighed til skrammel-æstetik og metallisk 
energiudladning. De bygger instrumenter af slagtøj, isenkram og køkkenudstyr 
m.m. og spiller på kalimba, musikalsk sav, orgel, mundharper og tonegenerator.

solister

Alain Billard (f. 1971) – metal-kontrabasklarinet. Virtuosen har siden 1995 spillet 
i Ensemble Intercontemporain med pierre Boulez, undervist på konservatorier 
verden over og arbejder desuden med Henry Selmer, paris, på udviklingen af 
nye instrumenter. 

David Hildebrandt (f. 1976) – slagtøj. Er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkon-
servatoriums solistklasse. Han har turneret i Europa, uSA og Asien som solist og 
som ensemble- og orkestermusiker. David samarbejder med den danske teater-
scene og er en del af slagtøjstrioen pACE, samt medstifter af Alpha. 

frode Andersen (f. 1970) – akkordeon. Frode Andersen debuterede ved Det Kgl. Dan-
ske Musikkonservatorium i 1997. Hans store interesse for ny musik afspejler sig 
både i koncertaktiviteter og som igangsætter, administrator, skribent og organisa-
tor for en række begivenheder og institutioner på den danske ny-musikscene. 

Helene Lang (DE, f. 1982) – sopran. Lang er uddannet fra operaakademiet i Køben-
havn i 2011 og har specialiseret sig i samtidsmusik og moderne opera. Hun har 
medvirket i talrige uropførelser af værker af især nordiske komponister og er 
derudover medgrundlægger af kabaretensemblet Kurt Weill Factory.

Maja Lee Langvad (f. 1980) – tekst. Forfatter og kendt for sin debut, tekstsamlingen 
Find Holger Danske (2006). I gang med at skrive en bog om international adop-
tion ud fra egne erfaringer med at bo i Sydkorea i 3 år. Modtog Statens Kun-

ensembler

Athelas Sinfonietta Copenhagen har opnået internationalt ry for deres fortolkninger 
af ny kompositionsmusik. Ensemblet påtager sig med stor virkelyst at være 
talerør for avantgarden og den nyeste musik i forbindelse med koncerter, festi-
valer, internationale turneer og diverse nyskabende projekter.

Center for Vild Analyse er et “kollektivt subjekt”, der tænker og taler i den offentlige 
debat. Centeret blev oprettet i 2006 og har siden skrevet og talt om kultur, politik 
og filosofi med udgangspunkt i psykoanalysen og især fransk og tysk filosofi.

Curious Chamber Players har siden 2003 udforsket en bred vifte inden for ny 
kompositionsmusik: Fra hardcore modernisme til grafisk noteret tilfældigheds-
musik, fra minimalisme til støjmusik og fra elektronisk musik til improvisation. 
Eksperimenter på tværs af kunstarter er kernen i CCp’s projekter.

Decoder [ensemble für aktuelle musik] er Hamborgs nyeste vovestykke for musik 
indenfor et bredt spektrum af moderne stilarter. Decoder spænder fra eksperi-
menterende instrumental teknikker til banebrydende elektronik. Med fokus på 
unge komponister pumper de ny energi ind i samtidsmusikscenen.

EKKOZONE er en nystartet gruppe viet til den klassiske avantgarde, minimalisme, 
samt ‘musikken af i morgen’. EKKoZoNE ledes af Mathias Reumert og består 
af et internationalt hold anerkendte musikere. Instrumentsammensætningen 
varierer fra koncert til koncert, alt efter hvilken musik, som spilles. 

Ensemble Recherche har knap 400 uropførelser i bagagen og har siden 1985 været 
afgørende for udviklingen af moderne kammer- og ensemblemusik. Ensemblet 
bestående af ni solister har banet vejen for mange unge talenter, deltaget i talrige 
projekter udover koncerter og opnået stor international anerkendelse.

biografier



komponister

Allan Gravgaard Madsen (f. 1984) begyndte på komposition ved Det Jyske Musik-
konservatorium i Aarhus i 2008 og hans værker er allerede blevet spillet af 
adskillige danske ensembler. Sidder desuden i bestyrelsen for Aarhus unge 
Tonekunstnere, SNYK og ung Nordisk Musikfestival Danmark.

Alexander Schubert (DE, f. 1979) har læst bioinformatik i Leipzig, multimediakom-
position i Hamborg og er ph.D-stipendiat og underviser i live-elektronik på kon-
servatoriet i Lübeck. Schubert forsker i cross-genre interfaces mellem akustisk 
og elektronisk musik.

Andrej Koroliov (DE, f. 1982) optræder både som solist, kammermusiker samt 
komponist. Han fokuserer på musikkens performative aspekt og musik, kritisk 
belyst i interaktion med individualitet, samfund og kulturindustri. Del af ensem-
blet Decoder [ensemble für aktuelle musik] fra Hamborg.

Clara Ianotta (IT, f. 1983) er født i Rom og har arbejdet med musikere verden over. 
Hun er særligt interesseret i musik som eksistentiel, fysisk oplevelse – at musik-
ken bliver set såvel som hørt. Studerede i paris i fem år og bor nu i Berlin som 
gæst ved DAAD’s “Artist-in-Berlin”-program.

Daj fujikura (Jp, f. 1977) er født i osaka, men har tilbragt mere end tyve år i 
England, hvor han studerede komposition og er nu bosat i London. Fujikura har 
gennem årene vundet stor international anerkendelse som komponist, især i 
Japan, England og Frankrig.

françois Paris (FR, f. 1961) har studeret og arbejdet i både paris, Rom og Asturien 
som internationalt prisbelønnet komponist. Han er udpeget professor emeritus 
ved Capital Normal university i Beijing og er nu leder af CIRM, Det Nationale 
Musikcenter og MANCA-festivalen i Nice.

Gérard Pesson (FR, f. 1958) har doktorat fra Sorbonne og har studeret komposition 
ved Conservatoire National Supérieur i paris. Grundlagde i 1986 pladeselskabet  

stfonds arbejdslegat i 2008. Samarbejder med videokunstnere, komponister, 
filminstruktører m.fl.

Manuel Esperilla (ES, f. 1976) – piano. Spanske Esperilla havde debut fra DKDM’s 
solistklasse i 2009. Han har bl.a. vundet klaverkonkurrencerne Ciudad de Al-
bacete i 1998 og Rotaract Club i 1999. Esperilla er bosat i København og spiller 
regelmæssigt med Athelas Sinfonietta.

Mathias Reumert (f. 1980) – slagtøj. Reumert er improvisator, komponist samt 
medlem af slagtøjstrioen pACE. I 2007 modtog han den samlede 1.-pris ved Gaude-
amus Interpreters’ Competition i Amsterdam og blev i 2011 tildelt Kunstrådets 
‘Den unge elite’-legat, hvilket bl.a. har muliggjort opstarten af EKKoZoNE. 

Matias Escudero Seibæk (f. 1981) – slagtøj. Debuterede fra DKDM’s solistklasse i 
2009 og assisterer i dag i adskillige danske symfoniorkestre. Har været aktiv 
med ensemblerne Figura, Mad Cow Sing og færøske Aldubaran og medstifter af 
In Evidenza ensemblet. 

Pierre-André Valade (FR, f. 1959) – chefdirigent. Valade har været chefdirigent 
for Athelas Sinfonietta Copenhagen siden 2005. Han er især kendt for sine 
fortolkninger af den helt nykomponerede musik og har dirigeret de største 
orkestre i Europa, uSA, Canada, Australien og Japan. 

Rei Munakata (Jp/SE, f. 1976) – komponist, kunstnerisk leder og chefdirigent 
for svenske Curious Chamber players samt fast dirigent for Scenatet i Århus 
og Mimitabu i Göteborg. Eksperimenterer kompositorisk med en surrealistisk 
verden af undertoner ved at overføre personlige erindringer og livserfaring.

Sofia Jernberg (SE, f. 1983) – sopran. Jernberg er både sanger og komponist. 
Hun er medleder og komponist for den moderne jazz-oktet paavo og samtids-
Liederkvartetten The New Songs.

Wubkje Kuindersma (NL, f. 1976) – koreografi. Danser og koreograf født i Camer-
oun. Medstifter af 3rd addiction (DK), medkoreograf i Random Collision (NL) 
og gæstekoreograf på Noverre (DE). I 2013 sammen med Charlotte Munck 
medskaber og koreograf på The Divorce af Annethia Lilballe (DK). underviser 
og coacher i dans.



Kaj Duncan David (f. 1988) er vokset op i Tyrkiet og England og studerer nu kompo-
sition ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus ved siden af sin kandidat i 
elektronisk musik på DIEM samme sted. Bestyrelsesmedlem i AuT – Aarhus unge 
Tonekunstnere og ung Nordisk Musik Danmark.

Karlheinz Stockhausen (DE, 1928-2007) regnes som en af de vigtigste avantgarde-
komponister fra det 20. århundrede. Han har udforsket musikkens elementer i 
dybt originale og komplekse kompositioner og indtager en position som en af de 
absolutte pionerer indenfor elektronisk musik. 

Larry Polanski (uS, f. 1954) er bosat i New Hampshire, uSA. Han er komponist, teo-
retiker, underviser, forfatter, performer, programmør, redaktør og udgiver. Han er 
medleder og –grundlægger af Frog peak Musik og underviser på Dartmouth College.

Lars Kynde (f. 1981) er uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og nu 
bosat i Holland, hvor han udforsker forholdet mellem musik og visuel kunst. Her 
skaber han nye instrumenter som fysiske skulpturer, mekaniske maskiner og 
digitale nodesystemer sammensat i performative værker.

Malin Bång (SE, f. 1974) beskriver sin musik som en undersøgelse af bevægelse og 
energi. Hun former sit lydlige materiale i et bredt spektrum af uforudsigelige og 
kontrastfulde handlinger, fra det knapt hørbare til det hårde og vedholdende.

Manuel Rodríguez Venezuela (ES/DK f. 1980) har studeret i Barcelona og Helsinki og 
er for tiden bosat i Berlin, men studerer komposition i Aarhus. Hans musik er 
opført af mange europæiske ensembler og han skriver pt. værker for Quartetto 
prometeo, Ensemble Intercontemporain og Arditti String Quartet. 

Martin Stauning (f. 1982) er oprindeligt uddannet danser fra Det Kgl. Teater, men 
studerer nu kandidat i komposition på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. 
Han skriver musik til vidt forskellige kunst- og koncertformer og er aktiv for-
mand for ung Nordisk Musik Danmarks bestyrelse.

Matthew Shlomowitz (Au, f. 1975) er født i Australien, men nu bosat i London som 
bl.a. underviser i eksperimentel musik på Royal College of Music. Shlomowitz 
undersøger særligt hverdags- og popkultur samt forholdet mellem fysisk han-
dling, musik og tekst i sine projekter.

for samtidsmusik, Entretemps, og har været musikproducer på Radio France. 
Siden 1988 har han især komponeret scenemusik, spillet ofte i både Frankrig  
og udlandet.

Gerard Zinsstag (CH, f. 1941) er født i Génève og er uddannet fra Conservatoire Na-
tional Supérieur i paris og senere Academia Chigiana de Sienne. Som komponist 
har han undervist i Zürich, université de la Sorbonne, Ircam, CNSMDp, Berkeley 
university, Bamberg og Moskva og siddet i flere jurypaneler.

Hanna Hartman (SE, f. 1961) er en svensk lydkunstner og komponist, bosat i Berlin. 
Siden 1990 har hun komponeret radioværker, lydskulpturer og fået talrige opførels-
er rundt om i Europa. Senest er hun begyndt at skrive værker for instrumentalister.

Jan flessel (DE, f. 1982) har studeret samtidsmusik med p.M. Wolf, G.F. Haas, E. oña 
og S. Steen-Andersen. I sin musik benytter han klassisk kammermusik i samspil 
med cross-media, såsom computerspil og live-elektronikmusik.

Jenny Hettne (SE, f. 1977) debuterede i 2008 fra Academy of Music and Drama, Göte-
borg universitet. Hun komponerer akustisk og elektro-akustisk musik, hvor hun 
udnytter lyd og klange som sit vigtigste fokus. Hendes akustiske musik er stærkt 
influeret af elektro-akustisk musik og vice versa.

Jens Peter Møller (f. 1989) studerer på Det Jyske Musikkonservatorium ved Simon 
Steen-Andersen, hvor han bliver færdig i 2014. Derudover er Møller bassist i det 
danske freeform kollektiv Shiggajon og interesserer sig bl.a. for kombinationen af 
elektronisk og akustisk klang.

Jeppe Just Christensen (f. 1978) debuterede ved Det Kgl. Danske Musikkonservato-
rium i 2005 og var huskomponist ved Athelas Sinfonietta 2009-2010. Han benytter 
sig bl.a. af elektro-akustiske og hjemmebyggede instrumenter, har arbejdet med 
mange ensembler og optrådt på en lang række festivaler.

Jexper Holmen (f. 1971) studerede i perioden 1993-2001 komposition og musikteori 
på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Fik gennembrud med stykket Oort 
Cloud i 2008 og er udpeget som huskomponist ved den britiske Huddersfield 
Contemporary Music Festival.



Simon Steen-Andersen (f. 1976) er både aktiv som komponist, performer og instal-
lationskunstner samt underviser på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. 
Hans seneste værker er koncentreret om at understrege og udforske de fysiske og 
koreografiske aspekter af instrumentale opførelser.

Stefan Prins (BE, f. 1979) fra Belgien har både studeret klaver og komposition, 
kulturfilosofi, teknologifilosofi, musikteknologi samt sonologi og startede i 2011 et 
ph.D –stipendiat ved Harvard. Hans værker er ofte blevet spillet internationalt og 
han optræder i flere ensembler som komponist og live-elektronikspecialist.

Thuridur Jonsdottir (IS, f. 1967) er komponist og fløjtenist. Efter endte studier og 
kunstnerisk virke i Italien og hjemlandet Island, stiler hun nu efter en interna-
tional karriere. Hun udnytter særligt sin erfaring med specielle instrumentale 
teknikker og kombinationen af akustiske og elektroniske lydkilder.

Wayne Siegel (uS/DK, f. 1953) er født i uSA og bosat i Danmark siden 1974. Han har 
beskæftiget sig med computermusik siden ‘80-erne og siden 2003 været profes-
sor ved Dansk Institut for Elektronisk Musik på Det Jyske Musikkonservatorium. 
Hans repertoire spænder bredt på tværs af mange genrer.

Yann Robin (FR, f. 1974) har parallelt studeret jazz og komposition og er grundlæg-
ger samt kunstnerisk leder af Ensemble Multilatérale. Han har komponeret og 
forsket for Ircam, været gæstekomponist ved Lille Nationalorkester og derudover 
modtaget mange bestillinger fra Europa og uSA.

Ylva Lund Bergner (SE, f. 1981) er svensk komponist, som i længere tid har været 
bosat i København. Hun har studeret komposition i Visby, Stockholm, perugia 
(IT), Lyon (FR) og København. Hendes musik fremføres opføres ofte i Sverige og 
Danmark, men har også været spillet i Spanien, Island, Italien, Serbien og uSA.

SØS Gunver Ryberg (f. 1979) – agerer i feltet mellem lydkunst og elektronisk 
musik. Hun anvender diverse lydkilder som bearbejdes og sammensmeltes med 
elektroniske lyde. Ryberg udforsker udtryksmåder og medier såsom performance, 
koncerter, installation, video, audio walks m.m.

Mauro Lanza (IT, f. 1975) komponerer både kammermusik, vokale og elektro-akus-
tiske værker, der er blevet opført i både Europa og uSA. Han har komponeret og 
undervist ved Ircam siden 1999 og undervist i computerassisteret komposition 
ved Conservatorio di Cuneo siden 2004.

Mette Nielsen (f. 1985) er på springet til at blive færdig fra Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium som komponist. Hun arbejder især med spændingsfeltet imellem 
faste konkrete strukturer og tilfældighedens lune. Senest har hun fået uropført et 
værk af Ensemble Intercontemporain i forbindelse med deres besøg på puLSAR- 
festivalen 2013.

Michael Maierhof (DE, f. 1956) er improvisator og komponist og har studeret matema-
tik, musik, kunsthistorie og filosofi. Han har hovedsagligt komponeret kammer-
musik, vokale værker og multimediaværker, der er blevet opført over hele Europa, 
i uSA, Asien og Sydamerika. 

Nicolai Worsaae (f. 1980) er en af grundlæggerne af komponistgruppen Dygong, 
specialiseret i at præsentere ny musik på anderledes måder ved at gentænke den 
klassiske koncertform med visuelle og lydlige elementer for at skabe en uafbrudt 
bevægelse. 

Pelle Gudmundsen-Holmgreen (f. 1932) har skabt sin egen udtryksform præget af 
gentagelser og letgenkendelige figurer som absurd provokation i temaer inspireret 
af Samuel Becketts absurde teater. Hans musik er påvirket af barokken, pygmæ-
musik, jazz, gregoriansk sang, dagliglivets klange og støj.

Ryoji Ikeda (Jp, f. 1966) er Japans førende komponist indenfor elektronisk musik. 
Han fokuserer på de essentielle kendetegn ved lyd og lys ud fra matematisk 
præcision og æstetik og er højt anerkendt på verdensplan for sine omfattende 
audiovisuelle live-installationer. Ikeda har optrådt og udstillet på bl.a. Museum of 
Contemporary Art Tokyo, Hamburger Bahnhof og Festival d’Automne paris. 

Simon Løffler (f. 1981) er bl.a. kendt fra komponistkollektivet Dygong, har studeret 
på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, i Aarhus på solistklassen 
samt i Berlin og i Bruxelles. Løffler har senest fokuseret på at skabe nye instru-
menter, der involverer måden, musikere interagerer på. 
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støtte fra: kunstrådets Den tværæstetiske Pulje, oticon fonden, Wilhelm hansen 
fonden, goethe-institut Dänemark, toyota-fonden, augustinus fonden, knud 
højgaards fond, snYk, københavns kommunes Musikudvalg, Dansk komponist 
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