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 ”Old School” Avantgarde 3
   Mandag d. 2. juni, Festivalcafé kl. 21.00  

 Seminar: Modernisme, politik og det steds-specifikke
   Tirsdag d. 3. juni, Festivalcafé kl. 16.00-18.00

 Athelas Sinfonietta Copenhagen
   Tirsdag d. 3. juni, Festivalscene kl. 19.30

 Rei Nakamura
   Tirsdag d. 3. juni, Festivalscene kl. 21.30

 Trio con Brio
   Onsdag d. 4. juni, Festivalscene kl. 19.30

 DissonArt Ensemble
   Onsdag d. 4. juni, Festivalscene kl. 21.30

 ”Old School” Avantgarde 4
   Onsdag d. 4. juni, Festivalcafé kl. 23.00

 Simon Løffler
   Torsdag d. 5. juni, Festivalscene kl. 20.00

 Mivos Quartet
   Torsdag d. 5. juni, Festivalscene kl. 21.30

 ”Old School” Avantgarde 5
   Torsdag d. 5. juni, Festivalcafé kl. 23.00
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 ÅBNINGSEVENT – ”Havblik”
   Fredag d. 30. maj, foran indgangen til Festivalscene kl. 18.45

 ÅBNINGSKONCERT – Athelas Sinfonietta Copenhagen
   Fredag d. 30. maj, Festivalscene kl. 19.30

 ”Old School” Avantgarde 1
   Fredag d. 30. maj, Festivalcafé kl. 22.00

 DR UnderholdningsOrkestret & SCENATET
   Lørdag d. 31. maj, DR Koncerthuset, Studie 2 kl. 20.00

 FIGURA Ensemble: ”Wesenheit ab Wesenheit” 
   Søndag d. 1. juni, Festivalscene kl. 19.30

 ”Old School” Avantgarde 2
   Søndag d. 1. juni, Festivalcafé kl. 21.00

 Defunensemble
   Mandag d. 2. juni, Festivalscene kl. 19.30  
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8festival program

 Festivalscene: Republique, Lille Scene, Østerfælled Torv 34, 2100 Kbh Ø

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

 DR Koncerthuset: Ørestad Boulevard 13, 2300 Kbh S



KLANG – COPENHAGEN AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL. Det er navnet 
på en uges musikalsk gyngende grund i København. Det er her, 
den nye musik ser dagens lys. Med ny, mener vi virkelig ny! Fælles 
for de fleste programsatte værker er, at de er skrevet indenfor 
de seneste par år. Hvis ikke man synes, det er nyt nok, har vi 
heldigvis sørget for, at der også er værker på programmet, der er 
endnu nyere! Faktisk er der flere værker, som er skrevet specielt til 
lejligheden og får deres første opførelse på festivalen. Og der er ikke 
tale om hvilke som helst slags nye værker. Det er værker skrevet af 
komponister med avantgarde i sjælen, komponister der insisterer 
på at gå nye veje –  koste hvad det vil. Det er komponister af den 
yngste generation og tæller bl.a. Lasse Schwanenflügel Piasecki, 
Niels Rønsholdt og Diana Soh.

Avantgarde er nøgleordet. Men hvad betyder egentlig avantgarde? 
Begrebet kommer fra militæret og betyder på dansk ”fortrop.” 
Fælles for alle komponisterne på festivalen er, at de ikke er 
bange for at gå forrest. De er ikke bange for at kaste sig ud i 
eksperimenter, inden de øvrige tropper kommer marcherende og 
indlemmer fortroppens resultater i standardrepertoiret. Men hos 
nutidens avantgardister, er det også tydeligt, at der er noget andet 
på spil. Der er en kærlighed til den gamle garde. Til de komponister 
der engang gik forrest. Til deres opfindelser. Dét i en sådan grad 
at vi i år har gjort en undtagelse fra reglen om kun at præsentere 
spritnye værker. Med serien ”Old School” Avantgarde præsenterer 
vi i festivalcaféen et udpluk af komponister, som engang befandt 
sig i frontlinjen. Nutidens frontlinje finder man til gengæld på 
festivalscenen, og her er det ikke usandsynligt, at det i ugens løb til 
tider kan komme til at gå ganske vildt for sig. 

Christian Winther Christensen og Rune Glerup 
Kunstneriskere ledere for KLANG

KLANG – COPENHAGEN AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL. The name is 
synonymous with a week on shifting musical ground in Copenhagen. 
Where it’s time for contemporary music to step into the light. And 
by contemporary, we mean really contemporary! Most of the works 
featured in the programme have been written within the last couple 
of years. And if that’s not new enough for you, we will also present 
compositions that are even more recent! Actually, many of the works 
have been written especially for the occasion and will be premiered 
during the festival. And we are not talking just any kind of new 
works: these are written by composers dedicated to the Avantgarde; 
composers who insist on seeking out new territory, at any cost. They 
are the new generation and include, amongst others, Lasse Schwa-
nenflügel Piasecki, Niels Rønsholdt and Diana Soh.

Avantgarde is the key word. But what does avantgarde actually 
mean? The concept stems from the military and means “vanguard” 
– being at the forefront. What all the composers at this festival have 
in common is that they are not afraid to venture outside convention. 
They are not afraid to experiment, until the rest of the troop catches 
up to their forward march and incorporates their work into the stan-
dard repertoire. But the avantgarde composers of today clearly share 
a fondness for the old guard – for the composers that were once at 
the forefront. For their inventions. In recognition of that fondness, 
this year we have made an exception to the rule of only performing 
new music at KLANG. In the series “Old School” Avantgarde we pre-
sent a selection of composers in the Festival Café, who were once on 
the front lines. The frontrunners of today will be performing on the 
Festival Stage – where there is a distinct possibility that things will 
get a little wild and crazy.

Christian Winther Christensen and Rune Glerup 
Artistic Directors of KLANG

velkommenwelcome



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

Billetter til koncerten i DR Koncerthuset, Studie 2 sælges på  
www.koncerthuset.dk

PRISER:
ENKELT KONCERT: Standard 60 kr. (Studerende 40 kr.)

PARTOUTKORT TIL HELE FESTIVALEN: Standard 250 kr. (Stud. 150 kr.)

DR KONCERTHUSET: 110-220 kr.

Enkelte koncerter har 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

  DR KONCERTHUSET: Ørestads Boulevard 13, 2300 Kbh S

billetter &
spillesteder

For mere information om koncerterne og festivalen besøg  

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

Tickets for the concert at DR Koncerthuset, Studio 2 are sold on  
www.koncerthuset.dk.

PRICES:
SINGLE CONCERT: Standard 60 kr. (Students 40 kr.)

FESTIVAL PASS: Standard 250 kr. (Students 150 kr.)

DR KONCERTHUS: 110-220 kr.

Some events 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 Cph Ø

 FESTIVAL CAFÈ: Republique, Foyer Store Scene 
Østerfælled Torv 37, 2100 Cph Ø

  DR KONCERTHUS: Ørestads Boulevard 13, 2300 Cph S

tickets &
venues

For more information on the concerts and the festival please visit



”Havblik”
Et stille hav. Blik stille. To plader af aluminium, der er det modsatte af 
stille. De er lydgivere. De sender havets lyde – menneskeskabte såvel 
som naturens egne – ud på landjorden.  

Hans Peter Stubbe Teglbjærg  (f. 1963) 
Havblik (2012) 

Installationen kan opleves alle dage under festivalen 

 ÅBNINGSEVENT: Fredag d. 30. maj
   Republique, foran indgangen til Festivalscene kl. 18.451



Athelas Sinfonietta Copenhagen 
CHEFDIRIGENT: Pierre-André Valade

Første koncert sætter fokus på et af de navne, der kommer til at dukke 
op flere gange under festivalen, nemlig Niels Rønsholdt: Sanselighed 
af både den blide og den overraskende slags. De to uropførelser er af 
komponister med meget forskelligt udtryk; en dansk af Lasse Schwa-
nenflügel Piasecki og en fra Singapore af Diana Soh, som før har været 
på Athelas repertoire. Sohs værk zoomer længere og længere ind på 
klangenes detaljer. Endelig opføres Danmarkspremieren på Johannes 
Kreidlers både visuelt og klangligt stærke værk Living in a Box. En 
koncert med stort vingefang og et bredt musikalsk udtryk. Velkommen 
til KLANG 2014 og Athelas Sinfonietta Copenhagen. 

Niels Rønsholdt (f. 1978) 
Al-Aqsa (The Furthest) (2008) 
Die Wanderin (2007)

Lasse Schwanenflügel Piasecki (f. 1981) 
Gemmer mig for Rosetta (Hiding for Rosetta) (2014) – UROPFØRELSE1

Diana Soh (SG, f. 1984) 
un-deux-trois-quatre-cinq – UROPFØRELSE2

– Pause –

Johannes Kreidler (DE, f. 1980) 
Living in a box (2010) – DANSK FØRSTEOPFØRELSE

 ÅBNINGSKONCERT: Fredag d. 30. maj 
   Republique, Festivalscenen kl. 19.30
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til Athelas og ”Old School” Avantgarde 1
 

2

1 Bestilt af Athelas Sinfonietta Copenhagen med støtte af Statens Kunstfond. Værket er anden 
del af en triologi. Det første værk i serien er Following Rosetta for rørbladskvartet.

2  Bestilt af KLANG, Athelas Sinfonietta Copenhagen og Bit20 Ensemble / Norsk Kulturråd Fo
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”Old School” Avantgarde 1 
Berios række af hundesvære soloer, der alle bærer titlen Sequenza, er 
udtryksfulde og ekstreme værker. Violinsequenzaen er sprængfuld  
af ægte virtuose gesti. Det fyger med dobbeltgreb, lange melodilinjer,  
triller og spring. Al den forrygende virtuositet og de storladne gesti  
giver dog også plads til desperation, aggressive udbrud og en vis indad-
vendthed undervejs.  

Luciano Berio (IT, 1925-2003) 
Sequenza VIII for violin solo (1976) 
Luiza Labouriau – violin

 Fredag d. 30. maj
   Republique, Festivalcafé kl. 22.00
Koncerten starter umiddelbart efter afslutningen på Åbningskoncerten 
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til Athelas og ”Old School” Avantgarde 1

 

3

”Old School” Avantgarde serien gennemføres i samarbejde med  
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Vor tids komponister  står på skuldrene af de  gamle avantgardister. I hele  festivalperioden vil man kunne høre værker af nogle af de  største komponister fra  det 20. århundrede, opført  af nogle af de mest  talentfulde unge danske  musikere.



DR UnderholdningsOrkestret  
& SCENATET
DIRIGENT: Jonathan Stockhammer

KLANG goes symphony – med DR UnderholdningsOrkestret 
præsenterer festivalen for første gang et koncertprogram for fuldt 
orkester. DR UnderholdningsOrkestret siger tak for denne sæson med 
et ”Avantgardistisk Afdansningsbal”, som bliver gribende, rørende, 
intim og delikat. Mignon (”sød” på fransk, men samme ord som ”minne” 
= kærlighed på hollandsk og ”minde” på dansk) – en ny klaverkoncert 
af anelsernes mester Bent Sørensen fulgt af en ny og større udgave 
af Rønsholdts ultrasarte og pinagtigt sårbare forførelseskunst i Me 
Quitte, hvor DR UnderholdningsOrkestret får selskab af solister fra 
SCENATET. 

Bent Sørensen (f. 1958) 
Mignon (2013-2014) – UROPFØRELSE 

Katrine Gislinge – piano

Niels Rønsholdt (f. 1978) 
Me Quitte (2013)  
Frederik Munk Larsen – guitar 
Sven Micha Slot – piano 
Niels Rønsholdt & Kira Skov – vokal 

 Lørdag d. 31. maj
   DR Koncerthuset, Studie 2 kl. 20.004



FIGURA Ensemble:  
”Wesenheit ab Wesenheit” 
En helhedskoncertoplevelse om Den kolde krig, spionage og isolations-
fængsling. Værket tager udgangspunkt i digtsamlingen Isolationsdigte, 
som den østtyske spion Jörg Meyer skrev, mens han sad isolations-
fængslet i Danmark. Værket søger at trænge ind i nogle af de bivirk-
ninger, som er forbundet med at være isoleret fra omverden. Det er 
ensomheden, men ligeså meget de psykiske tilstande man oplever efter 
lang tids isolation: skizofreni og angst. Det er det, musikken forsøger at 
ramme. Lidt som en blind person famler Meyer efter lydene rundt om-
kring sig, fra personer, biler og fugle, og oversætter dem til imaginære, 
levende billeder. Det er allerede dér en slags konkretlydskomposition, 
som drømmer sig ud af fængselscellens murer og tremmer.

Nicolai Worsaae (f. 1980) 
Wesenheit ab Wesenheit (2014) 

 Søndag d. 1. juni
   Republique, Festivalscenen kl. 19.30
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til FIGURA og ”Old School” Avantgarde 2
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Koncerten gennemføres med støtte fra Østerbro Lokaludvalg



”Old School” Avantgarde 2
Tætvævede lag af tonehøjder, varigheder og dynamiske udsving mm. er 
det materiale In Freundschaft er bygget af. En stram komposition, med 
styr på hver detalje af muligt udtryk. Typisk Stockhausen. Og lige så 
typisk er den særlige kvalitet af nysgerrighed og fremdrift i det musi-
kalske udtryk. Avantgarde med et meget menneskeligt ansigt.

Karlheinz Stockhausen (DE, 1928-2007) 
In Freundschaft (1977) 
Søren-Filip Hansen – klarinet

 Søndag 1. juni
   Republique, Festivalcafé kl. 21.00
Koncerten starter umiddelbart efter afslutningen på koncerten med FIGURA Ensemble 
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til FIGURA og ”Old School” Avantgarde 2
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”Old School” Avantgarde serien gennemføres i samarbejde med  
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Fo
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Vor tids komponister  står på skuldrene af de  gamle avantgardister. I hele  festivalperioden vil man kunne høre værker af nogle af de  største komponister fra  det 20. århundrede, opført  af nogle af de mest  talentfulde unge danske  musikere.



Defunensemble
Der er figurer og dukker gemt i Defunensembles koncertprogram. 
Haapanens værk bygger på fascination af bl.a. Hans Bellmers duk-
ker, og Kiyamas værk er inspireret af nordisk dødsmetal. I Jodlowskis 
Dialog – No Dialog optræder klanglige figurer – en fløjte og en stemme 
– der prøver at kommunikere. Rock-klange, elektronik, en verden af ny 
lyd åbner sig i programmet. Det er ikke et koncertprogram der lægger 
op til en tilbagelænet hyggestund – snarere urolig energi på kanten af 
stolesædet. 

Pierre Jodlowski (FR, f. 1971) 
Dialog – No Dialog (1997)

Perttu Haapanen (FI, f. 1972) 
Doll Garden (2013)

Hikari Kiyama (JP, f. 1983) 
Death Metal Rock with Head Bang (2013)

Peter Ablinger (AT, f. 1959) 
Book of Returns (2014) – UROPFØRELSE

Sami Klemola (FI, f. 1973) 
Feed (2013)

 Mandag d. 2. juni
   Republique, Festivalscene kl. 19.30
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til Defunensemble og ”Old School” Avantgarde 3 
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”Old School” Avantgarde 3
Toner der bliver spillet så hurtig, at det opfattes som et kontinuum 
af lyd. Som en lang fortløbende lydbølge. Afsindigt krævende for 
cembalisten, der skal spille ved tophastighed i omkring fire minutter. 
For lytteren er Continuum en adrenalinpumpe af et musikværk, der 
udfordrer rytmisk stabilitet og formforståelse og på sin vis bringer 
stemningen fra sportsbegivenheder ind i koncertsalen. Exhilarating er 
det ord, englænderne bruger.

Hungarian Rock er 10 år yngre end Continuum og er en slags flabet lil-
lesøster. Hungarian Rock er en rytmisk legende og knivskarp forvand-
lingskugle, der glitrer af free-jazz, improvisation, Chopin, passacaglia, 
fjolleri og pludselig død. 

György Ligeti (HU/AT, 1923-2006) 
Continuum (1968)  
Hungarian Rock (1978) 
Babett Hartmann – cembalo

 Mandag d. 2. juni  
   Republique, Festivalcafé kl. 21.00 
Koncerten starter umiddelbart efter afslutningen på koncerten med Defunensemble 
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til Defunensemble og ”Old School” Avantgarde 3
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”Old School” Avantgarde serien gennemføres i samarbejde med  
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Fo
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Vor tids komponister  står på skuldrene af de  gamle avantgardister. I hele  festivalperioden vil man kunne høre værker af nogle af de  største komponister fra  det 20. århundrede, opført  af nogle af de mest  talentfulde unge danske  musikere.



Modernisme, politik og  
det steds-specifikke
I samarbejde med KLANG og Goethe-Institut Dänemark inviterer 
magasinet Seismograf/DMT og Københavns Universitet til et seminar 
om nutidige tendenser i ny tysk musik og lydkunst. Det bliver musik-
teori og samtidsforskning på højeste niveau i godt selskab med 
internationale oplægsholdere.

Dr. Kerstin Glandien (UK/DE) 

Komponist Johannes Kreidler (DE) 

Musikkritiker Henrik Friis (DK)

M. fl.

 Tirsdag d. 3. juni
   Republique, Festivalcafé kl. 16.00-18.00
Fri adgang

9

Seminaret er arrangeret af Søren Møller Sørensen (KU) og Sanne Krogh Groth (RUC & 
Seismograf/DMT) i samarbejde med Goethe-Institut Dänemark



Athelas Sinfonietta Copenhagen
Grafiske notationsminiaturer – det er undertitlen på Kreidlers Sheet 
Music. Kort, intenst og fokuseret. De to sidste ord passer også på de 
næste værker i programmet. De korte glimt i Kreidlers andet værk 
Shutter Piece, de sarte lyde og rytmerne hos Bauckholt og en kort 
filmsekvens med et nys, der inspirerer til et værk filmisk tætklippet 
mellem akustisk og computergenereret lyd hos Hurt. Legetøj, klaver og 
lydoptagelser skaber lyduniverset i Hodkinsons værk. En koncert med 
danske og tyske toner vævet grundigt sammen. Athelas Sinfoniettas 
medlemmer i mindre konstellationer, lyd, elektronik, billede, tysk, dansk, 
kort, intenst, fokuseret. 

Johannes Kreidler (DE, f. 1980) 
Sheet Music (video) (2013) 

Carola Bauckholt (DE, f. 1959) 
Treibstoff (1995) 

Leopold Hurt (DE, f. 1979) 
Fred Ott’s Sneeze (2011) 

Juliana Hodkinson (f. 1971) 
When the Wind Blows (2009)

Johannes Kreidler 
Shutter Piece (2013)

 Tirsdag d. 3. juni 
   Republique, Festivalscene kl. 19.3010

www.athelas.dk 
Koncerten gennemføres i samarbejde Goethe-Institut Dänemark



Rei Nakamura
En stemme, et udsagn optaget og udsendt via cd i samspil med et 
klaver. Sådan er det enkle koncept i Voice and Piano af Peter Ablinger. 
Det store work-in-progress skal ende med at indeholde 80 stemmer, 
eller stykker, der tilsammen laver en overvældende stor cyklus. Mach 
Sieben af Michael Beil foregår forlæns og baglæns på samme tid. 
Musikken er spejlet og omvendt og performeren filmet og omvendt. På 
samme tid. ”Musik er tid gjort hørbar” skriver Klaus Lang om sin egen 
musik. Tid, der kan sanses – denne gang i form af klaverpræludier. 
Kreidlers Study er komponeret for klaver og audio- og video-playback. 
Rei Nakamura uropførte Study i november 2011.

Johannes Kreidler (DE, f. 1980) 
Study (2011)

Peter Ablinger (AT, f. 1959) 
Voices and Piano (siden 1998) 
Nr 48. Marina Abramovic – UROPFØRELSE 
Nr 49. Setsuko Hara – UROPFØRELSE

Klaus Lang (AT, f. 1971)  
6 Preludes (2011)

Michael Beil (DE, f. 1963) 
Mach Sieben (2000, originalversion)

 Tirsdag d. 3. juni
   Republique, Festivalscene kl. 21.3011
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Trio con Brio Copenhagen
Velkommen til en tur til drømmeland. Fire værker, der lever i nattens 
mørke eller drømmens lys. Fragmenter (efter drømmen). Nørgård be-
skriver musikken som vage, stemningsfulde ”beretninger”.

”Phantasmagoria er et skyggespil. For mig et skyggespil i mørke, hvor 
konturer af personer og musik – stemmer og instrumenter – danner 
eventyr bag hinanden.” Ordene er Bent Sørensens. Skygger af andre 
værker; instrumenter, der skygger for hinanden. Skyggespil og drøm-
mesange. Hans Abrahamsens Traumlieder bygger på tidligere værker, 
med indbygget sørgemarch, blues og arabesque. Titel og materiale til 
Moments Musicaux er lånt fra Schubert. En rystet pose med musikalske 
øjeblikke fra Schubert sat sammen af Pelle Gudmundsen-Holmgreen. 

Per Nørgård (f. 1932) 
Trio Breve – Three Fragments (After the dream) (2013)

Bent Sørensen (f. 1958) 
Phantasmagoria (2007)

Hans Abrahamsen (f. 1952) 
Traumlieder (2009)

Pelle Gudmundsen-Holmgreen (f. 1932) 
Moments Musicaux (2006)

 Onsdag d. 4. juni 
 Republique, Festivalscene kl. 19.30
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til Trio con Brio og ”Old School” Avantgarde 4 
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Koncerten gennemføres med støtte fra Dansk Musiker Forbund Fo
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DissonArt Ensemble
En gennemeuropæisk koncert med ensemble fra Grækenland og 
komponister født i Danmark, Italien, Spanien, Schweiz og Østrig.  
Den rent lydlige kvalitet og klangens stoflighed kommer til at trænge 
sig op til publikum i løbet af koncerten. Ikke nødvendigvis som støj 
eller kraftig lyd, men måske nærmere som invitation til at dykke ned i 
lydenes verden. I Sciarrinos sanselige kammermusik, i Furrers kølige, 
itugåede glas og i Rønsholdts inderlige lydkraft.

Niels Rønsholdt (f. 1978) 
Fear and loath in g minor (2013) – UROPFØRELSE1

Oliver Rappoport (ES, f. 1980) 
Preludio (2013) 

Salvatore Sciarrino (IT, f. 1947) 
Omaggio a burri (1995) 

Beat Furrer (CH/AT, f. 1954) 
Retour an dich (1986) 

Christoph Herndler (AT, 1964) 
vom Festen, das Weiche (2007) 

 Onsdag d. 4. juni  
 Republique, Festivalscene kl. 21.30
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til DissonArt Ensemble og ”Old School” Avantgarde 4
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1 Bestilt af KLANG med støtte af Statens Kunstfond
Koncerten gennemføres med støtte fra Onassis Cultural Centre – Athens



”Old School” Avantgarde 4
Soloslagtøjsværk der med stor effekt arbejder med minimalt materiale. 
Instrumentationen består udelukkende af trommer og woodblocks, 
og lyden er knastør og præcis. Begyndelsen er stram og svingende og 
danner til at begynde med en art ramme, hvor der bliver hældt mere og 
mere musikalsk materiale ned i. Spændingen mellem det stramme og 
det vilde er – som altid – et frugtbart møde hos Xenakis også i Rebonds. 
Rebonds er i to dele.

Iannis Xenakis (GR/FR, 1922-2001) 
Rebonds (1988) 
Maciej Swinoga – slagtøj

 Onsdag d. 4. juni 
 Republique, Festivalcafé kl. 23.00
Koncerten starter umiddelbart efter afslutningen på koncerten med Dissonart Ensemble 
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til Trio con Brio eller DissonArt Ensemble og ”Old 
School” Avantgarde 4 

14

”Old School” Avantgarde serien gennemføres i samarbejde med  
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Fo

to
: C

ou
rt

es
ty

 o
f L

es
 A

m
is

 d
e 

X
en

ak
is

Vor tids komponister  står på skuldrene af de  gamle avantgardister. I hele  festivalperioden vil man kunne høre værker af nogle af de  største komponister fra  det 20. århundrede, opført  af nogle af de mest  talentfulde unge danske  musikere.



Simon Løffler
Til KLANG 2014 har Simon Løffler stillet sig selv den vanskelige 
opgave at lave et solostykke for sig selv. Simon Løffler forsøger altid 
at starte helt forfra, når han skal skrive musik, for at prøve at nå frem 
til nogle grundlæggende præmisser. Det kan være musik hørt gennem 
tænderne, legetøjsinstrumenter, lys som medspillende instrument eller 
en pianist med vanter. Det er overraskende og sanselig musik,  
når komponisten hedder Simon Løffler. 

Simon Løffler (f. 1981) 
– UROPFØRELSE1

 Torsdag d. 5. juni  
 Republique, Festivalscene kl. 20.0015

1 Projektet er støttet af Dansk Komponist Forenings Produktionspulje og KODAs 
Nationale Midler



Mivos Quartet
Den amerikanske strygekvartet Mivos Quartet spiller helt nye værker 
af amerikanske og danske komponister. Alex Minceks kvartet har 
undertitlen: ”lift – tilt – filter – split”; – løft, vælt, filtrer, del. Atmende 
Steine, livsånde i livløse sten, er en sart strygekvartet af Martin 
Stauning. Mark Bardens Nocturne er tre kontrastrige, energiske satser 
– ikke udelukkende en rolig nattesang. Kvartettens andet danske værk 
er af Lasse Schwanenflügel Piasecki; en strygekvartet der oprindelig 
blev uropført af Arditti Kvartetten, og som indeholder tre satser:  
1. Energetic 2. Enamored 3. Aggressive.

Martin Stauning (f. 1982) 
Atmende Steine (2013) 

Alex Mincek (US, f. 1975) 
String Quartet No.3 (2010) 

– Pause –

Mark Barden (US, f. 1980) 
Nocturne for String Quartet (2013)

Lasse Schwanenflügel Piasecki (f. 1981) 
Vicki dreamed she was Madeleine – Stringquartet (2006)

 Torsdag d. 5. juni  
 Republique, Festivalscene kl. 21.30
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til Mivos Quartet og ”Old School” Avantgarde 5
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”Old School” Avantgarde 5 
Radio Music er en størrelsesmæssig fleksibel komposition for radio- 
apparater, hvor partituret angiver kHz mellem 55 og 156, som perfor-
merne så skal finde på de medbragte radioapparater. Værket er bygget 
på tilfældighedsprincipper; kompositionen skabes af de programmer  
eller den støj, der findes på de definerede frekvenser på det givne tidspunkt.

John Cage (US, 1912-1992) 
Radio Music (1956) 
Jeppe Ernst  
Martin Stauning  

 Torsdag d. 5. juni 
 Republique, Festivalcafé kl. 22.30
Koncerten starter umiddelbart efter afslutningen på koncerten med Mivos Quartet 
Dobbeltkoncert: Billetten giver adgang til Mivos Quartet og ”Old School” Avantgarde 5
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Vor tids komponister  står på skuldrene af de  gamle avantgardister. I hele  festivalperioden vil man kunne høre værker af nogle af de  største komponister fra  det 20. århundrede, opført  af nogle af de mest  talentfulde unge danske  musikere.



ningsOrkestret er et fleksibelt ensemble, der under chefdirigent Adam Fischer 
har fået internationalt ry for sine Mozart-fortolkninger.

FIGURA Ensemble
I mere end 20 år har FIGURA Ensemble formidlet ny musik, som ofte er kom-
poneret og skabt sammen med ensemblet. Medlemmerne tæller ikke udelukk-
ende musikere, men også en komponist (Peter Bruun), en digter (Ursula Andkjær 
Olsen) og en arkitekt (Filippa Berglund). Forestillingerne Miki Alone og senest Al-
verden God Nat (2014) er eksempler på det nære samarbejde. FIGURA laver bl.a. 
også en række workshops med skolebørn under overskriften Små Komponister.

Frederik Munk Larsen
Dansk guitarist, solist og kammermusiker og medstifter af Scenatet. Frederik Munk 
Larsen har studeret hos bl.a. Erling Møldrup og Roberto Aussel. Han har optrådt ved 
en række internationale festivaler for ny musik, deriblandt Huddersfield Interna-
tional Festival of Contemporary Music og Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik. 
Frederik Munk Larsen underviser på Det jyske Musikkonservatorium.

Hans Peter Stubbe Teglbjærg
Hans Peter Stubbe Teglbjærg har i en årrække har været central i udviklingen 
af dansk musik inden for bl.a. live-electronics og computer aided composition. 
Er uddannet hos bl.a. Ivar Frounberg og Ib Nørholm i Danmark og har både 
studeret og undervist på IRCAM i Paris. Han har komponeret musik i mange 
genrer og har samarbejdet med kunstnere fra andre felter, som fx. musikteater, 
billedkunstnere og film.
 
Jeppe Ernst
Dansk komponist, født og opvokset i Kerteminde på Fyn. I sine kompositioner 
stiller Jeppe Ernst ofte helt grundlæggende spørgsmål til fænomenet musik. I hans 
konsekvente perspektiv er musik ikke lyd og/eller toner, men bevægelse og (social) 
interaktion i videste forstand. Hans musik udtrykker således en udforskning af 
’aktionen musik’ fra forskellige vinkler. Jeppe Ernst lægger sig hermed i forlængelse 
af en konceptuel tradition med rødder i bl.a. konkretisme, dadaisme og fluxus. Ved 
KLANG 2014 optræder Jeppe Ernst som performer i John Cages Radio Music.
 
Jonathan Stockhammer
Alsidig amerikansk dirigent, der fokuserer på opera og opførelser af nykomponeret 
musik. Stockhammer har bl.a. opført operaer af Dusapin og Rihm og har stået i 

ensembler og solister

Athelas Sinfonietta Copenhagen
Danmarks førende sinfonietta specialiseret i ny musik. Grundlagt i 1990. 
Athelas har indspillet en lang række værker af danske komponister på cd, og 
har gennem årene været et fast holdepunkt på især Københavns ny musik-
scene. Chefdirigent er Pierre-André Valade. Mads Eske Brammer er konstitueret 
ensemblechef.

Babett Hartmann
Debuterede som organist i 2013 efter studier på konservatorier i Leipzig og 
København hos bl.a. Ulrik Böhme og Hans Fagius. Babett Hartmann har givet 
en lang række koncerter i ind- og udland og er fra 2011 ansat som 2. organist i 
Grundtvigskirken i København.

Defunensemble
Finsk ensemble grundlagt i 2009, der fokuserer på at opføre elektroakustiske 
værker. På ensemblets repertoire er dels klassikere inden for den elektroakus-
tiske genre og dels en række værker, som ensemblet selv har bestilt. Kom-
ponisten Sami Klemola er ensemblets koordinator, og de har allerede en række 
koncerter i udlandet på deres koncertkalender.

DissonArt Ensemble
”The dissonArt ensemble is in an ongoing search for listeners who understand 
music as an adventurous quest and not as a passive emotional response.” Sådan 
skriver det græske ny musik ensemble på deres hjemmeside. DissonArt blev 
grundlagt i 2005 og spiller udelukkende musik fra det 20. og 21. århundrede med 
særligt fokus på nutidig græsk musik.

DR UnderholdningsOrkestret
Et orkester med mere end 70 år på bagen, der spiller slotskoncerter, internation-
alt anmelderrost Mozart og musik fra det 20. og 21. århundrede. DR Underhold-

biografier



kunstarter og musikalske genrer, alternative koncertsteder og pædagogiske 
projekter er alt sammen en del af Mivos Quartets utrættelige arbejde med at 
spille og formidle nutidens musik. Den amerikanske strygekvartet har optrådt 
på en række amerikanske og europæiske festivaler, og de opfører værker både 
af etablerede navne som Rihm, Lachenmann og Glass og af yngre komponister 
som Barden, Wollschleger og lydkunstneren Sam Pluta for blot at nævne nogle 
få. Medlemmerne i Mivos Quartet er: Olivia De Prato og Joshua Modney, vio-
liner, Victor Lowrie, bratsch og Mariel Roberts, cello.

Pierre-André Valade
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 Nakamura 
Japansk pianist, der voksede op i Brasilien og er bosiddende i Tyskland. Naka-
mura beskæftiger sig indgående med koncertprojekter og koncepter, der sætter 
musikken ind i eksperimenterende og udfordrende rammer. Projektet Movement 
to sound—sound to Movement for klaver, elektronik og video påbegyndte hun 
i 2007. Hun samarbejder med en række ny musikensembler verden over og er 
også en flittig underviser.

SCENATET
Dansk ensemble for ny musik, der siden begyndelsen i 2008 har markeret sig 
som et af landets mest nyskabende og nysgerrige ensembler. Med fokus på 
performance, koncepter, rum og event i lang højere grad end den traditionelle 
koncertoplevelse, skaber SCENATET unikke musikalske performances præget af 
værker og omgivelser. Anne Berit Asp Christensen er kunstnerisk leder.

Simon Løffler
Studerede komposition på Det kongelige Danske Musikkonservatorium, Hochschule 
für Musik Hanns Eisler i Berlin og Det jyske Musikkonservatorium hos bl.a. Bent 
Sørensen, Niels Rosing-Schow, Simon Steen-Andersen og Wolfgang Heiniiger. Meds-
tifter af komponistkollektivet Dygong. Performerens, musikernes og publikums 
nærvær kommer ofte i centrum i Løfflers altid utraditionelle og sansende værker.

Sven Micha Slot
Dansk pianist uddannet hos bl.a. John Damgaard på Det kongelige danske Musik-

spidsen for orkestre som Los Angeles Filharmonikerne, Tjekkisk Filharmonisk 
Orkester og Sydney Symphony Orchestra. Han har også dirigeret Ensemble Mod-
ern i musik af Frank Zappa, og været dirigent på festivaler som Wien Modern og 
Donaueschinger Musiktage.
 
Katrine Gislinge
Dansk pianist med international karriere både som solist og kammermusiker. Stud-
erede i Danmark hos Anne Øland, og har derudover studeret hos bl.a. Boris Berman 
og Peter Feuchtwanger. Har været solist foran en lang række orkestre og har bl.a. 
optrådt med Gidon Kremer, Gustavo Dudamel og Kurt Sanderling. Katrine Gislinge 
er en af Danmarks mest markante pianister.
 
Kira Skov
Dansk sangskriver, komponist og markant sangerinde. Kira Skov er bl.a. kendt fra 
Kira & the Kindred Spirits og en solokarriere, der i 2013 år bl.a. bød på udgivelsen 
af det anmelderroste album ”When We Were Gentle”. Kira Skov er en enestående 
stemme, både vokalt og kompositorisk, på den danske musikscene.

Luiza Labouriau
Violinist, studerede fra 2009 på Det kongelige danske Musikkonservatorium 
hos Michael Malmgreen, og er nu studerende på Universität der Künste i Ber-
lin. Luiza Labouriau har samarbejdet med en række unge komponister. 

Maciej Swinoga
Slagtøjsspiller fra Polen, der i 2013 begyndte at studere på Det kongelige danske 
Musikkonservatorium hos Gert Mortensen. Maciej Swinoga har vundet en 
række nationale slagtøjskonkurrencer i Polen, og har spillet sammen men en 
lang række ensembler i sit hjemland og internationalt.

Martin Stauning
Dansk komponist, afslutter i 2014 sine kompositionsstudier på Det kongelige dan-
ske Musikkonservatorium. Formand for den danske gren af Ung Nordisk Musik 
siden 2012. Martin Stauning har komponeret musik inden for mange genrer bl.a. 
kammermusik, værker for større ensembler, lydinstallationer og performance. 
Deltager i KLANG 2014 også som performer i John Cages Radio Music.

Mivos Quartet
Ny musik, samarbejde med komponister, samarbejder med kunstnere fra andre 



af støj og lyde uden for instrumenternes klassiske verden. 

Mark Barden (f. 1980)
Amerikansk komponist bosiddende i Tyskland. Mark Barden har studeret hos 
bl.a. Rebecca Saunders, Jörg Widman og Mathias Spahlinger. Hans værker er ble-
vet spillet af bl.a. Ensemble Intercontemporain og Ensemble Recherche og opført 
på festivaler over hele Europa. 

Michael Beil (DE, f. 1963)
Tysk komponist uddannet i Stuttgart. Michael Beil arbejder med værker, der 
blander de akustiske instrumenters klange med elektronik og han benytter også 
ofte visuelle medier i sine værker. Beil har været leder af festivalen Klangwerk-
statt i Berlin og var i år 2000 medstifter af Skart, der præsenterer interdisciplin-
ære koncertkoncepter. Beil er professor i elektronmusik ved Hochschule für 
Musik und Tanz i Köln.

Beat Furrer (f. 1954)
Schweizisk komponist uddannet og bosiddende i Østrig. Stifter af ensemblet 
Klangforum Wien. Beat Furrer har komponeret en række musikdramatiske 
værker og hans kammer- og orkestermusik er blevet opført verden over. Det er 
Furrers ambition at begynde forfra ved hver komposition, opleve musikken og 
dens materialer på ny. 
 
Pelle Gudmundsen-Holmgreen (f. 1932)
har skabt sin egen udtryksform præget af gentagelser og letgenkendelige figurer, 
inspireret af absurd teater, naturen, dagliglivets klange og støj, barok- og renæs-
sancemusik, pygmæsang, jazz og meget mere. Pelle Gudmundsen-Holmgreen var 
tidligere i 2014 hovednavn på en festival i London med London Sinfonietta.

Perttu Haapanen (f. 1972)
Studerede på Sibelius Akademiet hos bl.a. Paavo Heininen, og har også deltaget 
i kurser på IRCAM i Paris. Fra 2008-13 var Haapanen kunstnerisk leder af Time 
of Music Festival i Helsinki. Haapanens værker er blevet opført ved en række 
navnkundige festivaler i Europa, bl.a. Huddersfield, MaerzMusik og Wien Modern.

Christoph Herndler (f. 1964)
Østrigsk komponist, der arbejder med grafisk notation af musikken. Studerede 
orgel og elektroakustik i Wien og komposition hos Roman Haubenstock-Ramati. 

konservatorium og hos Einar Steen-Nøkleberg. Sven Micha Slot er kammermusiker 
og solist og medlem af Scenatet.

Søren-Filip Hansen
Klarinettist, under uddannelse på Det kongelige danske Musikkonservato-
rium. Søren-Filip Hansen forventer at debutere i efteråret 2015, bl.a. med en 
uropførelse af et værk af Benjamin De Murashkin. På solistklassen undervises 
han af John Kruse. Søren-Filip Hansen har assisteret i alle de større danske 
orkestre og skal fra juni 2014 spille med i Storstrøms Kammerensemble.

Trio con Brio Copenhagen
Den danske klavertrio har engagementer over det meste af verden, og har spillet 
det klassiske klavertriorepertoire i fx. Wigmore Hall i London, Carnegie Hall i 
New York og Konzerthaus i Berlin. Ud over de klassiske værker spiller Trio con 
Brio nye værker især af danske komponister, og har således uropført værker af 
bl.a. Per Nørgård, Bent Sørensen og Hans Abrahamsen. 

komponister

Peter Ablinger (f. 1959)
Østrigsk komponist bosiddende i Berlin. Ablinger er oprindeligt uddannet grafiker 
og fortæller selv, at de første musikalske værker han skabte var visuelt konciperede. 
Ablinger studerede komposition i Østrig hos Roman Haubenstock-Ramati og Gösta 
Neuwirth. Elektroakustik og lydinstallationer spiller en stor rolle i hans værker. 
Ablinger underviser som professor på en række institutioner i bl.a. Tyskland og Østrig 

Hans Abrahamsen (f. 1952)
Med rødder i Ny Enkelhed i 1970’erne er Hans Abrahamsen med tiden blevet en 
af de mest markante stemmer i dansk og internationalt musikliv. Med en karak-
teristisk blanding af nysgerrighed og sårbarhed udforsker komponisten ensem-
blernes klange med romantisk inderlighed og håndværksmæssigt overskud.

Carola Bauckholt (f. 1959)
Tysk komponist, der bl.a. har studeret hos Maurizio Kagel. Hendes kompositioner 
inddrager ofte billedkunst og sceniske aspekter. Klangligt lader hun sig inspirere 



Kreidlers værker strækker sig over mange genrer, men inkorporerer ofte elek-
troniske elementer. 

Klaus Lang (f. 1971)
Østrigsk komponist uddannet organist og komponist hos bl.a. Beat Furrer og 
Younghi Pagh-Paan.  Lang beskriver selv sin musik som enestående og frie akus-
tiske objekter, der ikke er til for at kommunikere udenommusikalske  fænomener 
som følelser, ideer eller politiske holdninger.  

György Ligeti (1923-2006)
En af det 20. århundredes mest indflydelsesrige komponister, der gennem 
1950’erne og årtier frem eksperimenterede med materiale og udtryk i den 
moderne musik. Værker som fx. Atmosphères, Lux Aeterna og operaen Le Grand 
Macabre er på repertoiret hos ensembler verden over. 

Simon Løffler (f. 1981)
Studerede komposition på Det kongelige danske Musikkonservatorium, Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler i Berlin og Det jyske Musikkonservatorium, hos 
bl.a. Bent Sørensen, Niels Rosing-Schow, Simon Steen-Andersen og Wolfgang 
Heiniiger. Medstifter af komponistkollektivet Dygong. Performerens, musikernes 
og publikums nærvær kommer ofte i centrum i Løfflers altid utraditionelle og 
sansende værker.

Alex Mincek (f. 1975)
Amerikansk komponist med base i New York. Uddannet på Columbia University 
og Manhattan School of Music hos bl.a. Tristan Murail og Fred Lerdahl. Med-
stifter og kunstnerisk leder af ny musik-ensemblet Wet Ink, hvor han også er 
saxofonist. Alex Minceks værker er blevet opført af en lang række internationalt 
anerkendte ensembler, deriblandt Orpheus Chamber Orchestra, Ensemble Linea 
og Les Percussions de Strasbourg.

Per Nørgård (f. 1932)
Markant komponist, der har sat kraftigt præg på dansk musikliv med sine 
værker gennem mere end 50 år. Nørgård har arbejdet med uendelighedsræk-
ken, som han fandt i 1960’erne, med hierakiske principper, med komplekse 
rytmer og mikrotonalitet. Alt sammen i et ofte velklingende og karakteristisk 
nørgårdsk klangunivers.

Arbejder med installationskunst, kunst i det offentlige rum og intermediale parti-
turer. Grundlægger af ensemble EIS.

Juliana Hodkinson (f. 1971)
En international komponist født i England, i mange år bosiddende i Danmark, nu 
i Berlin. Hodkinson har skrevet PhD om stilhed i musik og lydkunst, og hun har 
studeret komposition hos bl.a. Hans Abrahamsen og Per Nørgård. Juliana Hod-
kinsons værker kredser om en karakteristisk blanding af sanselighed, stilhed og 
opfindsomhed.

Leopold Hurt (f. 1979)
Tysk komponist med base i Hamburg. Hurt har gennem hele sit uddannelsesfor-
løb fokuseret både på tidlig musik, opførelsespraksis (han spiller zither), og kom-
position, hvor han bl.a. er elev af Manfred Stahnke. Har også studeret på IRCAM 
og en del af hans kompositioner inddrager elektronik.

Pierre Jodlowski (f. 1971)
Fransk lydkunstner og komponist, der arbejder med performance, lydinstallation-
er og elektroakustik. Jodlowskis værker opføres i hele Europa, i Asien og USA.
Han er en af de kunstneriske ledere af studiet éOle og af festivalen Novelum i 
Toulouse.

Hikari Kiyama (f. 1983)
Japansk komponist uddannet på konservatorier i Tokyo og Den Haag, hvor 
Kiyama bl.a. har studeret hos Minoru Miki, Joji Yuasa og Beat Furrer. Kiyama har 
i en værkrække ladet sig inspirere af Death Metal og nævner Brian Ferneyhough, 
Tan Dun og Xenakis blandt sine inspiratorer.

Sami Klemola (f. 1973)
Kunstnerisk leder og stifter af defunenensemble. Underviser i komposition 
og programmering på Sibelius Akademiet i Helsinki, hvor han også er uddan-
net. Yderlige undervisning har han modtaget på IRCAM i Paris og Amsterdam 
School of Arts.

Johannes Kreidler (f. 1980)
Tysk komponist bosiddende i Berlin, uddannet i komposition hos Mathias Spah-
linger i Freiburg og elektronmusik hos Mesias Maiguashca og Orm Finnendahl. 



Oliver Rappoport (f. 1980)
Spansk komponist, der voksede op og begyndte sin musikalske uddannelse i 
Argentina og Chile. Som 20-årig flyttede han tilbage til Spanien, og har fået 
undervisning af bl.a. Nunes, Lachenmann og Brncic.

Niels Rønsholdt (f. 1978)
Niels Rønsholdt er en af sin generations stærkt profilerede komponister. 
Rønsholdt engagerer sig i sine værker som performer og sanger og har arbejdet 
som lyd- og installationskunstner bl.a. i samarbejde med Signe Klejs. Rønsholdt 
har bl.a. studeret komposition hos Bent Sørensen, Karl Aage Rasmussen i Dan-
mark og Helmuth Oehring i Tyskland. 

Lasse Schwanenflügel Piasecki (f. 1981)
Har i sine værker arbejdet med tid: clicktracks og flydende tempi og i de senere 
år med visuelle elementer og installationer. Er uddannet hos Bent Sørensen, Hans 
Abrahamsen og Simon Steen-Andersen. Operaen “Falling Awake” blev uropført i 
2013 med Signe Rasmussen og Athelas Sinfonietta Copenhagen. 

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

Diana Soh (f. 1984)
Komponist fra Singapore, der arbejder med musikkens fysiske udtryk og perfor-
mance. Soh har studeret ved universitetet i Buffalo hos David Felder, og bor nu i 
Pars, hvor hun bl.a. har deltaget i kurser på IRCAM. Diana Soh har bl.a. kompon-
eret værker til Arditti Kvartetten og Cikada Ensemble.

Martin Stauning (f. 1982)
Dansk komponist, afslutter i 2014 sine kompositionsstudier på Det kongelige dan-
ske Musikkonservatorium. Formand for den danske gren af Ung Nordisk Musik 
siden 2012. Martin Stauning har komponeret musik inden for mange genrer bl.a. 
kammermusik, værker for større ensembler, lydinstallationer og performance.

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)
Tysk komponist, der regnes som en af de vigtigste avantgardekomponister fra 

det 20. århundrede. Han har udforsket musikkens elementer i dybt originale og 
komplekse kompositioner og indtager en position som en af de absolutte pion-
erer indenfor elektronisk musik.

Bent Sørensen (f. 1958)
Fra folkemusikalsk inspiration over klingende forfaldsæstetik til drømmetoner i 
trompetkoncerten, der blev førstegangsopført i Danmark i 2013. Bent Sørensens 
musik bevæger sig i sin egen verden, men en verden der når os andre med en 
blanding af klarhed og længsel. Sørensen har undervist en generation af kom-
ponister som professor i komposition på DKDM og hans værker bliver spillet af 
ensembler over hele verden.

Hans Peter Stubbe Teglbjærg (f. 1963)
Hans Peter Stubbe Teglbjærg har i en årrække har været central i udviklingen af dan-
sk musik inden for bl.a. live-electronics og computer aided composition. Er uddannet 
hos bl.a. Ivar Frounberg og Ib Nørholm i Danmark, og har både studeret og undervist 
på IRCAM i Paris. Han har komponeret musik i mange genrer, og har samarbejdet 
med kunstnere fra andre felter, som fx. musikteater, billedkunstnere og film.

Nicolai Worsaae (f. 1980)
er en af grundlæggerne af komponistgruppen Dygong, specialiseret i at præsen-
tere ny musik på anderledes måder ved at gentænke den klassiske koncertform 
med visuelle og lydlige elementer for at skabe en uafbrudt bevægelse. Nicolai 
Worsaae har studeret hos bl.a. Bent Sørensen og Niels Rosing-Schow.

Luciano Berio (1925-2003)
Italiensk komponist, der i 1950’erne deltog i Darmstädter Ferienkurse og som fik 
en afgørende indflydelse på elektronmusikken i Italien. Blandt hans kendteste 
værker er en række værker med titlen Sequenza for forskellige soloinstrumenter, 
samt storværket Sinfonia fra 1968. Luciano Berio var bl.a. elev af Dallapiccola og 
var også selv en flittig underviser.

Iannis Xenakis (1922-2001)
Græsk-fransk komponist, der også var uddannet civilingeniør og arbejdede som 
arkitekt. Xenakis’ komponerede en række banebrydende værker for bl.a. orkester 
(Metastaseis, Jonchaies), slagtøjsensembler (Psappha) og elektronik (Bohor, 
Taurhiphanie). Xenakis fik en afgørende indflydelse på kommende generationers 
komponister, dels ved sin forskning og undervisning, men i endnu højere grad 
pg.a. de musikalske værkers unikke karakter og kompromisløse æstetik.
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Musik af:  
• Claudio Ambrosini 
• Anders Brødsgaard 
• Emanuele Casale 
• Franco Donatoni 
• Julio Estrada 
• Bernt Kasberg Evensen 
• Christos Farmakis 
• Francesco Filidei 
• Pelle Gudmundsen-Holmgreen 
• Hugi Guðmundsson 
• Sofia Gubaidulina 
• Hans Werner Henze 
• Jexper Holmen 
• Hanna Kulenty 
• Bruno Maderna 
• Giacomo Manzoni 
• Svend Nielsen 
• Anders Nordentoft 
• Arne Nordheim 
• Hans-Henrik Nordstrøm 
• Per Nørgård 
• Ivan Olsen 
• Niels Christian Rasmussen 
• Wolfgang Rihm 
• Steingrimur Rohloff 
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• Li-Ying Wu

Fredag kl. 16
OTTE ITALIENSKE 
KONTRABASSISTER
Ensemblet LUDUS GRAVIS
Dirigent og solist: 
Daniele Roccato

SNOW MASK TRIO

Fredag kl. 20
LIEDER I 2014
Jakob Bloch Jespersen &
Christian Westergaard

UNDER VULKANEN
Ensemblet LUDUS GRAVIS

Lørdag kl. 12.30
SOMMERFUGLEDALEN
Vokalgruppen ARS NOVA

Lørdag kl. 15
VINDUE MOD ITALIEN
Ensemble Ex Novo, 
Venezia

Søndag kl. 11
UNGE SPILLER NYT
MGK-ensembler fra Køge, 
Odense, Guldborgsund, 
Helsingør og Slagelse

MØD KOMPONISTERNE

Søndag kl. 15
PÅ FLERE STRENGE
Helge Slaatto, violin

OTHER GARDENS

Niels Rønsholdt (f. 1978)

Al-Aqsa (The Furthest) (2008)
Die Wanderin (2007)
Fredag 30. maj kl. 19.30

Nicolai Worsaae (f. 1980)

Wesenheit ab Wesenheit (2013)
Søndag 1. juni kl. 19.30
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Fear and loath in g minor (2013)
UROPFØRELSE – Onsdag 4. juni kl. 21.30

Me Quitte (2013)
Lørdag 31. maj kl. 20.00
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