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PROGRAM
Torsdag 25. – søndag 28. maj

LØRDAG DEN 27. MAJ

  

17:00

Falling Awake 
Hippodromen, Folketeatret 
> side 18

20:00

Debut | Allan Gravgaard Madsen
Koncertkirken
> side 22

21:00

SNYK og snak!
Koncertkirken
> side 23 

21:30

Jack Quartet
Koncertkirken
> side 24  

SØNDAG DEN 28. MAJ

  

14:00

Falling Awake 
Hippodromen, Folketeatret 
> side 18     

17:00

Esbjerg Ensemble
Koncertkirken
> side 26

20:00

Copenhagen Piano Quartet
Koncertkirken
> side 28

22:00

SPEED
LitteraturHaus
> side 30

TORSDAG DEN 25. MAJ

  

20:00

Falling Awake Urpremiere 
Hippodromen, Folketeatret 
> side 18

21:00

SNYK og snak!
Hippodromen, Folketeatret
> side 23

FREDAG DEN 26. MAJ

  

20:00

Falling Awake 
Hippodromen, Folketeatret 
> side 18

2 3



PROGRAM
Mandag 29. maj – torsdag 1. juni

ONSDAG DEN 31. MAJ

 

20:00

BARCODE 03 | Holland House
Koncertkirken
> side 38

TORSDAG DEN 1. JUNI

 

20:00

Sonar Quartett + Andreas Borregaard
Koncertkirken
> side 40

21:00

SNYK og snak!
Koncertkirken
> side 41

21:30

Andreas Borregaard – Solo-Act 2
Koncertkirken
> side 42

MANDAG DEN 29. MAJ

 

20:00

Falling Awake 
Hippodromen, Folketeatret 
> side 18

20:00

Plus-Minus Ensemble
Koncertkirken
> side 32

21:30

SNYK og snak!
Koncertkirken
> side 34

22:00

Andreas Borregaard – Solo-Act 1
Koncertkirken
> side 35

TIRSDAG DEN 30. MAJ

 

19:30

Athelas og Aavaat i Tivoli
Tivolis Koncertsal
> side 36
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PROGRAM
Fredag 2. – mandag 5. juni

SØNDAG DEN 4. JUNI 

 

KLANG i KU.BE
> side 54

12:30 + 14:00

Minikoncert | Børn og unge spiller nyt
> side 56

13:00 + 15:00

Athelas for børn 
Ligeti og Kurtag med de store ører
> side 57

16:00

Bersærk | Birgit Løkke
> side 58

17:00

Århus Sinfonietta m.fl. | Mette Nielsen
> side 60

MANDAG DEN 5. JUNI

 

20:00

Ars Nova Copenhagen
Koncertkirken
> side 62

21:00

SNYK og snak! – Nordlyd
Koncertkirken
> side 64

21:30

Nordlyd | Adapter Ensemble
Koncertkirken
> side 65

22:30

Første uddeling af Pelle-prisen!
Koncertkirken
> side 42

FREDAG DEN 2. JUNI

 

20:00

PERCURAMA
Koncertkirken
> side 44

21:30

Ricardo Descalzo
Koncertkirken
> side 46

LØRDAG DEN 3. JUNI

 

17:00

ZKM Zirkonium
Den Sorte Diamant
> side 48

20:00

SCENATET
Koncertkirken
> side 50

21:00

SNYK, snak og CD-Release
Koncertkirken
> side 51

21:30

Andreas Borregaard – Solo-Act 3
Koncertkirken
> side 52
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VELKOMMEN

I 2016 påbegyndte KLANG et frugtbart samarbejde med Tivolis Kon-
certsal som til årets festival lægger sal til en storslået koncert d. 30. maj, 
hvor et udvidet Athelas Sinfonietta og det grønlandske kor Aavaat præ-
senterer ny-klassiske og kommende mesterværker!

D. 31. maj venter et spændende gensyn med Holland House og projek-
tet BARCODE. BARCODE blev søsat for syv år siden på KLANG. Siden 
har projektet gennemgået en længere turné og modning og vender nu 
langt om længe hjem.

KLANG i KU.BE d. 4. juni præsenterer en hel dag for og med børn. 
Det er lykkedes at samle en række danske musikskoler og professionelle 
aktører i et helt nyåbnet kulturhus på Frederiksberg. Det bliver en intens 
dag med skabelse og ny musik i fokus.

“Ude og hjemme” er omdrejningspunktet i vores nordiske projekt 
Nordlyd som for andet år i træk sætter fokus på det broderlige forhold 
mellem de nordiske lande – i år med særlig fokus på dobbeltnationalitet. 
Nordlyd II: Af en asylants dagbog afslutter KLANG 2017 d. 5. juni.

Velkommen til KLANG 2017

  

Christian Winther Christensen 
Regin Petersen 
Festivalledelse

Velkommen
KLANG er Danmarks største festival for samtidsmusik – et samlings-
punkt hvor musikinteresserede mødes med ensembler og kunstnere fra 
hele verden om den helt nye musik.

KLANG er større end nogensinde før med over 30 koncerter og ar-
rangementer fordelt over 12 dage. KLANG er født i 2009 og vokset op 
på Østerbro. Nu er festivalen en nysgerrig teenager, som i 2017 flytter 
hjemmefra. De mange arrangementer i årets festival rykker derfor i år ud 
til en række spillesteder i København og på Frederiksberg.

D. 25. maj åbner KLANG med urpremiere på operaen Falling Awake 
på Folketeatrets intimscene Hippodromen. Det er en voldsom forestil-
ling om autoritet, manipulation, sex og racisme!

Koncertkirken på Blågårds Plads er KLANGs hyggelige ungdomsbo-
lig og hjem i 2017. Koncertkirken danner fra 27. maj til 5. juni rammen om 
en lang række koncerter med danske og udenlandske ensembler og soli-
ster. Her kan opleves store internationale navne som Jack Quartet (US) 
og Plus-Minus (UK), men der levnes også plads til kendte medlemmer af 
den danske musikfamilie. Bl.a. kommer ensemble SCENATET på besøg, 
og den traditionsbundne komponistworkshop med Esbjerg Ensemble 
kigger for første gang forbi København.
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WELCOME

Athelas Sinfonietta and Greenland choir Aavaat will present new-classi-
cal and upcoming masterpieces!

On May 31th an exciting reunion is awaiting with Holland House 
and the BARCODE project. BARCODE was launched seven years ago at 
KLANG. Since then, the project has undergone a longer tour and matura-
tion and is now returning home for the first time in a long time.

KLANG in KU.BE on the 4th of June presents an entire day with and 
for children. It has been possible to gather a number of Danish music 
schools and professional actors in a completely newly opened cultural 
center in Frederiksberg. It will be an intense day with creation and new-
music in focus.

“Home and away” is the focal point of our Nordic project Nordlyd, 
which for the second consecutive year focuses on the brotherly relations-
hip between the Nordic countries – this year with a particular focus on 
double nationality. Nordlyd II: Of an asylum seeker’s diary, KLANG 2017 
ends on 5th of June.

Welcome to KLANG 2017

  

Christian Winther Christensen 
Regin Petersen 
Festival Managers

Welcome
KLANG is Denmark’s largest festival of contemporary music – a gathe-
ring point where music lovers meet with ensembles and artists from all 
over the world interested in the brand new music.

KLANG is bigger than ever before with more than 30 concerts and 
events distributed over 12 days. KLANG was born in 2009 and grew up 
on Østerbro. Now the festival is a curious teenager, who in 2017 is mo-
ving away from home. The many events of this year’s festival will there-
fore take place at a number of venues in Copenhagen and Frederiksberg.

On May 25th, KLANG opens with the world premiere of the opera 
Falling Awake on Folketeatret’s intimate Hippodrome. It is a violent per-
formance on authority, manipulation, sex and racism!

The concert-church at Blågårds Plads is KLANG’s cozy home in 2017. 
The concert-church will be the frame for a series of concerts with Danish 
and foreign ensembles and soloists from 27th of May to 5th of June. Here 
you can experience big international names such as the Jack Quartet 
(US) and Plus-Minus (UK), but there are also room for famous members 
of the Danish music family. Among others, the ensemble SCENATET 
is visiting, and the traditionally-composed composer workshop with the 
Esbjerg Ensemble, will for the first time stop by Copenhagen.

In 2016, KLANG started a fruitful collaboration with the Tivoli Con-
cert Hall which will host a grand concert on May 30th. Here, an extended 
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Tickets
The concerts takes place at  The Concert Church, Tivolis Concert Hall, Folketeatret (Hip-
podromen), KU.BE and in The Black Diamont. 

Different ticket types are available: Festival Pass covers entries to all KLANG’s con-
certs and events. However it does not grant acces til the premier of Falling Awake 25/5. 
Day tickets grant access to KLANG’s activities for one days of activities at the Concert 
Church. For Falling Awake, Athelas and Aavaat in Tivoli and Debut/Mette Nielsen single 
tickets are sold. Festival pass and tickets can be bought from klang.dk or at the concert 
venue from one hour before concert start.

Important
The Festival Pass grants access to Athelas and Aavaat in Tivolis Concert hall 30/5. Entry 
tickets must be picked up on the concert day by showing the Festival Pass at Tivoli Box 
Office, Vesterbrogade 3.

TICKETSBILLETTER

 

Partoutkort

450 kr. / studerende 350 kr.
KLANGs Partoutkort er gyldigt til alle fe
st ivalens koncerter og aktiviteter undta
gen premieren på Falling Awake 25/5.

Dagsbillet til Koncertkirken

100 kr. / studerende 70 kr.
Dagsbilletten er gyldig 1 dag til festivalens 
koncerter og aktiviteter i Koncertkirken.

Enkeltbilleter: 

Falling Awake

Standard 120 kr / studerende 75 kr.

Athelas og Aavaat i Tivoli 

Standard 175 kr

Debut/Mette Nielsen

Standard 100 kr / studerende 70 kr

 

Festival Pass

450 kr. / students 350 kr.
The card covers entries to all KLANG’s con
certs and events – except for the premiere of 
Falling Awake 25/5.

Day Ticket for the Concert Church

100 kr. / students 70 kr.
Day tickets grant access to KLANG’s acti
vities for one days of activities at the Con
cert Church

Standard tickets: 

Falling Awake

Standard 120 kr / students 75 kr.

Athelas og Aavaat at Tivolis Concert Hall 

Standard 175 kr

Debut/Mette Nielsen

Standard 100 kr / students 70 kr

Billetter
Festivalens koncerter finder sted i Koncertkirken, Tivolis Koncertsal, Folketeatret (Hip-
podromen), KU.BE og i Den Sorte Diamant.

Der sælges forskellige billettyper: Partoutkortet giver adgang til alle festivalens aktivite-
ter – dog ikke premieren på Falling Awake 25/5. Dagsbillet giver adgang til KLANGs aktivi-
teter i Koncertkirken 1 dag. Til Falling Awake, Athelas og Aavaat i Tivoli samt Debut/Mette 
Nielsen er det muligt at købe enkeltbilletter. Partoutkort og billetter kan købes via klang.dk 
eller ved koncertstedet fra én time før koncertstart.

Vigtig information 
KLANGs partoutkort giver adgang til Athelas og Aavaat i Tivolis Koncertsal 30/5. Ad-
gangsbillet til Tivoli udleveres på koncertdagen ved personlig henvendelse og fremvis-
ning af partoutkort i Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3.
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THE DANISH NATIONAL LABEL 
FOR CLASSICAL AND NEW MUSIC

dacapo-records.dk

Klang_140x140.indd   1 30/03/17   15.38



“One of the world’s most innovative publishing 
  houses, Edition·S” – The Times

Discover why our online catalogue is considered one of 
the best resources of works by leading composers and 
sound artists working today. 

edition-s.dk

music  meets art

Edition-S-Klang-Ad_BW-140x140mm.indd   1 30/03/2017   15.45

Spillesteder/venues
 

Koncertkirken

Blågårds Plads 6A, 2200 København N

Hippodromen, Folketeatret

Nørregade 39, 1165 København K

Tivolis Koncertsal

Vesterbrogade 3, 1630 København V

LitteraturHaus

Møllegade 7, 2200 København N

KU.BE

Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg

Den Sorte Diamant

Søren Kierkegaards Plads 1, 1219 København K

SPILLESTEDER
Venues 17
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Hippodromen, Folketeatret
Torsdag 25. maj, kl. 20:00 (Urpremiere)
+
Fredag 26. maj, kl. 20:00
Lørdag 27. maj, kl. 17:00
Søndag 28. maj, kl. 14:00
Mandag 29. maj, kl. 20:00

Falling Awake
Musik, Libretto og instruktion: Lasse Schwanenflügel Piasecki
Scenografi og kostumer: Jannie Rask de Vitt
Koreografi: Marie BrolinTani
Ensemble: Lydenskab med gæster
Dirigent: Jakob Hultberg
Sukkerfar: Morten Grove Frandsen (kontratenor)
Monde Allesdatter: Sara Fusager (skuespiller, sanger)
Dukkefører: Astrid Kjær
Dukkens stemme: Ellen Kristiansen (sopran)
Teenageidolet “Kineserdreng”: Zhang Xin
Manden: Malte Jo FridNielsen

Hvad sker der, når hun ikke længere siger det, hun skal sige? Når hun nægter at 
følge historien?

“I en opera er librettoen en form for autoritær protokol, fordi den dikterer karak-
terernes liv og skæbne, og intet kan de gøre for at undslippe, hvad jeg har skrevet.” 
fortæller komponisten, der også har skrevet librettoen. “De er ikke klar over, at de er 
roller indskrevet i en historie. Deres virkelighed er en konstruktion.” En af karakte-

 

Opera af Lasse Schwanenflügel Piasecki
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rerne vågner op, og fornemmer, at hendes virkelighed måske ikke er virkeligheden. 
Måske er der flere, måske er hendes liv en drøm, eller drømmen, det virkelige liv. 
Konsekvensen er, at hun ikke vil synge med på historien længere. “Hun vælger at 
gøre oprør mod librettoen, mod de ord jeg har skrevet til hende. Ordene bliver svæ-
rere og sværere for hende at synge, og til sidst nægter hun at synge med i operaen.” 
Men hvis komponisten/librettisten har bestemt, at en af karaktererne skal gøre no-
get specifik og hun ikke gør det, hvad er det så …? Er det virkeligt? Er benægtelsen 
en bekræftelse af tingenes tilstand, eller af uvirkelighedens umulighed?

Lasse Schwanenflügel Piasecki fortæller, at operaen også handler om at være kri-
tisk over for den fortælling, man får serveret. At tænke over om den virkelighed man 
reagerer på er manipuleret, om det virkelig er virkeligheden, det man læser på so-
ciale medier, i aviser mm. “Kan man forholde sig til, at det er en objektiv virkelighed, 
eller er den manipuleret? Det gælder om at orientere sig.”

I Concertinoen Gemmer mig for Rosetta for klarinet og ensemble (uropført ved 
Klang 2014) kredser komponisten om det umulige i at udtrykke sig helt præcist, idet 
han sætter en fagottist til at spille solostemmen på klarinet. Udtrykket bliver intenst 
musikalsk og stærkt tøvende; det musikalske mesterskab er tilstede, men den tekni-
ske (u)formåen står i vejen for det klare udtryk. Tilbage er en afmægtighedens poesi. 
I Falling Awake er det ikke uformåen, der står i vejen for udtrykket, men uvilje. Uvil-
jen til at deltage på præmisser, der er givet af andre. Og dermed kommer åbningen 
til at finde sit eget udtryk, sine egne præmisser.

 

Falling Awake omhandler voldsomme emner. Visse scener indeholder vold, sex og racistisk sprog og 
kan virke stødende. Forestillingen er derfor forbudt for børn under 16 år.

 

Falling Awake produceres i samarbejde med foreningen Hear My Eyes.

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening og KODAS kulturelle midler, 
Augustinusfonden, LouisHansen Fonden, Dansk Kapelmesterforening, S. C. Van Fonden, Københavns 
Kommune, Knud Højgaards Fond og Oda og Hans Svenningens Fond.

 

Lasse Schwanenflügel Piasecki
Falling Awake (2017) — URPREMIERE

Hippodromen, Folketeatret
Torsdag 25. maj, kl. 20:00 (premiere)

+
Fredag 26. maj, kl. 20:00
Lørdag 27. maj, kl. 17:00
Søndag 28. maj, kl. 14:00
Mandag 29. maj, kl. 20:00
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Koncertkirken
Lørdag 27. maj, kl. 20:00

Koncertkirken
Lørdag 27. maj, kl. 21:00

Debut | Allan Gravgaard Madsen
En debut er første gang en kunstner optræder offentligt. En debutkoncert er 
den afsluttende koncert fra en musikuddannelsesinstitution. En af betydning-
erne af ordet Debut i Den Danske Ordbog er: “Første gang nogen gør noget 
bestemt.” Det er ikke første gang Allan Gravgaard Madsens musik bliver spil-
let offentligt, men det er hans debutkoncert, og det er første gang, han har 
arbejdet med musik, som han gør det ved denne koncert.

 Koncerten består af et godt en time langt værk spillet af Jack Quartet og 
klarinettisten Mathias Kjøller. At skrive så langt et værk er nyt for komponist-
en, og så skal han også – ganske uvant – selv spille en rolle i opførelsen. Og 
som om det ikke er debuter nok, så åbner han også op for selve skabelses-
processen, inviterer os indenfor: “Generelt er min kompositionsproces privat, 
fordi det er en enormt sårbar situation der opstår, når en idé skal samle sig 
til et færdigt produkt, et værk. Først skal jeg afgøre med mig selv om min idé 
overhovedet er god nok. Og her mener jeg ikke kun om det rent lavpraktisk og 
håndværksmæssigt passer til opgaven, som jeg er blevet stillet (af andre eller 
mig selv). Men også om jeg, som kunstner, kan leve med ideen.”

 Sårbarhed, åbenhed, nyhed. Allan Gravgaard-Madsen tager ordet Debut 
alvorligt. Debut er også titlen på værket, og værket er hele koncerten.

SNYK og snak!
Mød kunstnerne på tæt hold når KLANGs erfarne kulturformidlere taler 
med dagens kunstner. En uformel samtale om liv, musik og alt det inde imel-
lem. Vi kalder det SNYK og snak!

 

Jack String Quartet (US) og Mathias Kjøller

 

Mød dagens kunstner

 
Allan Gravgaard Madsen
Debut (2017)

 
Trine Boye møder komponisten Allan Gravgaard Madsen.

 
SNYK og snak! er sponseret af SNYK.

 
Debut er støttet af Dansk Komponistforening / KODA’s kulturelle midler, Toyota Fonden,  
Det Jyske Musikkonservatorium , KLANG Festival, SNYK og Aarhus Kommunes Musikudvalg.

Foto: Stine Vejen
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John Zorn
The Remedy of Fortune (2014)

Erin Gee 
Mouthpiece XXII (2014)

Morton Feldman 
Structures (1951)

Cenk Ergün 
Sonare (2016)

Jack String Quartet (US)

En koncert med amerikansk musik fra 1950’erne og fra nu. 
Heftig energi og stille myldren af en række af USA’s frem-
meste komponister fra adskillige generationer.

The Remedy of Fortune er komponeret til Jack Quartet 
af John Zorn. Musikken er inspireret af middelaldermusik 
og i særdeleshed af musik af Guillaume de Machaut. Mu-
sikken er ikke typisk John Zorn: højenergi og afvekslende, 
men ikke med samme tegnefilmshvirvlende brudflader 
som nogle af hans tidlige værker. Mouthpiece XXII af Erin 
Gee blev komponeret til Arditti Kvartettens 40 års jubilæ-
um. Musikken er en lang række af selvstændige “tanker”, 
der følger efter hinanden som monolitiske blokke. Blot er 
grænserne mellem blokkene flydende, fortæller komponist-
en. Karakteristiske blokke af lyd der følger lineært efter 
hinanden er også den umiddelbare oplevelse, når man lyt-
ter til Morton Feldmans Structures. Den korte kvartet skal 
hele tiden spilles så svagt som muligt, men på trods af det 
svage lydniveau er musikken myldrende fuld af figurer og 
hændelser, der står klart og stærkt. Cenk Ergüns Sonare 
afslutter programmet med et værk, der skruer helt op for 
energi-niveauet. Sonare er skrevet til Jack Quartet, og de 
folder sig ud som lyden af en rasende flok insekter i begyn-
delsen af værket. Midtvejs sker der noget med energien. 
Den forsvind er ikke, men bliver minimeret til ren hvisk en, 
og musikken udfolder sig i de to energiske ekstremer.

 

Amerikansk musik fra 1950’erne og frem til i dag

Koncertkirken
Lørdag 27. maj, kl. 21:3024 25
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Esbjerg Ensemble
Dirigent: Rei Munakata

“What do you do when your father shows up in a brand new shiny 
dark blue Suzuki Baleno that you know there is no way he could 
have afforded and you’re eight?”

Teksten ovenfor er Bára Gísladóttirs egen programnote til Suzu
ki Baleno II, et af de seks værker der i år er med på Esbjerg Ensem-
bles Komponistworkshop. Hvert år får unge komponister mulighed 
for at arbejde sammen med de garvede musikere i ensemblet og får 
dermed skærpet deres kompositoriske værktøjer.
“At skrive for levende musikere og deres instrumenter er et hånd-
værk, lige så meget, som det er en kunstform – og på den anden side 
dør ethvert ensemble som ikke får tilført nyt repertoire med jævne 
mellemrum. Workshoppen er derfor en kærkommen årlig konfron-
tation!“ fortæller Esbjerg Ensemblets leder Katrine Ganer Skaug.
“THREE IDYLLS er som værk beslægtet med det arkadiske renæs-
sancemaleri. De to yderste sorgløse satser (henholdsvis hyrdemu-
sik og en falkejagt) står i kontrast med en gravkammersats, inspi-
reret af Rilkes digt af samme navn.” Matias Vestergård Hansen om 
sit workshopværk.
Store komponister har trådt deres kompositoriske barnesko ved 
Esbjerg Ensemblets årlige workshop og i år er det kompositions-
underviserne fra konservatorierne i København og Aarhus, der har 
foreslået komponisterne. Bortset fra, at de alle er i nærkontakt med 
de to uddannelsesinstitutioner, er der ikke særlig mange ligheder 
mellem de udvalgte komponister og deres musik.

 
Marta Sniady 
admix+ — UROPFØRELSE

Finnur Karlsson 
Dendrochronology — UROPFØRELSE

Daniel Fladmose
II.V.I — UROPFØRELSE

Matias Vestergård Hansen
THREE IDYLLS – 
I. Pifa II. Hetärengräber III. Caccia
— UROPFØRELSE

Line Tjørnhøj
Flabbiness — UROPFØRELSE

Eric Sutherland 
Elemental — UROPFØRELSE

Bára Gísladóttir
Suzuki Baleno II — UROPFØRELSE

Koncertkirken
Søndag 28. maj, kl. 17:00

 

Den klassiske workshop flytter til København

“Titlen er en kryptering, jeg arbejder med i 
forskellige parametre af værket, der er i tre 
satser. Jeg tror ikke på en umiddelbar per-
ception af disse, men det har betydning for 
mig af personlige årsager.” fortæller Daniel 
Fladmose om værket II.V.I.
Line Tjørnhøj kom fra en baggrund til havs 
og som sygeplejerske inden musikken tog 
over, Eric Sutherland er amerikaner, der bl.a. 
har komponeret musik til film, Marta Sniady 
er født og uddannet i Polen, og arbejder ofte 
med elektronik og elektroakustik, og ende-
lig er Finnur Karlsson på programmet med 
værket Dendrochronology (tidsbestemmelse 
ved hjælp af årringe). Karlsson er fra Island 
– ligesom Gísladóttir – og bor i København. 
En workshop med komponister fra fire lan-
de, der alle har en tilknytning til Danmark.

 
Koncerten er støttet af Dansk Komponistforening og KODAs kulturelle midler.
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Copenhagen Piano Quartet
En klassisk kammermusikkoncert med værker af tre yngre danske 
komponister. Rune Glerups musik er – også i værkerne på program-
met her – kontrastrig og kantet. Men det musikalske materiale hæn-
ger sammen på en måde, så der selv med store dynamiske spring 
er en beslægtethed i de kontrasterende dele. Det giver en karakteri-
stisk sammenhængskraft og energi i udtrykket.

Schattenkinder er baseret på musik Martin Stauning har skrevet 
før: “Men ikke som genkompositioner eller arrangementer; mere 
fra små selvcitater til regulært kopierede satser, som aldrig har væ-
ret med i et “helt” stykke før.” De tidligere værker får et nyt og andet 
liv, får lov at træde frem i lyset. “Der er skygger (mere eller mindre 
aftegnede og klare) af ideer, motiver og vendinger, som jeg har ar-
bejdet med længe.” Skyggebørn – Schattenkinder. En Epilog er en 
efterskrift, en afslutning, men som komponisten Nicolai Worsaae 
påpeger: måske med kimen til en ny begyndelse. I Epilogus I (Or
ganum) vækker han lytterens ører med musik fra gamle dage. Helt 
tilbage fra begyndelsen af den vestlige kulturs mangfoldige musik-
historie. Det er musik af Perotin, der dukker op midt i et værk, der 
er nyt og klinger nyt, og er en afslutning. Musik fra begyndelsen i 
midten af en afslutning.

 
Rune Glerup
Quartettsatz (piano quartet version)

Nicolai Worsaae
Epilogus 1 (”Organum”) (2013)

Rune Glerup
Sonata in Seven Movements

Martin Stauning
Schattenkinder (2017) — UROPFØRELSE

Rune Glerup
Piano Quartet (2013)

 

Ung, fremadstormende klaverkvartet

Koncertkirken
Søndag 28. maj, kl. 20:0028 29



SPEED (S)

Fløjte: Anna Melander 
Guitar: Frederik Munk Larsen
Komposition og Objekter: Rei Munakata

UmeDuo består af:
Cello: Karolina Öhman
Percussion: Erika Öhman

En finger lander på et trommeskind og springer tilbage i luften, endnu 
før lyden kan høres.

Når den britisk-franske supersoniske turbojet flyvemaskine Con-
corde, der var i funktion indtil 2003, fløj hurtigere end lydens hastig-
hed, blev trykluftsbølger trykket sammen med stor kraft og slog til-
bage med enorme mængder af lydenergi, der skabte en eksplosion, 
der kaldes et sonic boom.

Mennesker, der oplever en livstruende begivenhed, såsom en bil-
ulykke, fortæller ofte, at de fornemmede, at tiden blev langsommere. 
Pludselig stod hver detalje i hvert øjeblik krystalklart og straktes, som 
om man så en film i slowmotion.

Det fokuserede øjeblik, det præcise nu, hvor den første celle af fin-
gerneglen berører den ru overflade af guitarens streng, giver en ægte 
fornemmelse af lydlig koncentration.

Jordens tyngdefelt tiltrækker nogle gange mange ting, der falder 
ned fra himlen, så som karper, der dækker et 800 kvadratmeter stort 
areal, 800 sardiner, zombieagtige ål, æbler, der dækker en hel have, 4,5 
kg. soyabønner – blot for at nævne nogle få.

 

Rei Munakta
Speed — UROPFØRELSE

 

Sonisk strøm og koncentration

LitteraturHaus
Søndag 28. maj, kl. 22:00

Projekt Speed er et semi-scenisk værk, der består af en række instrumentale 
kammermusikværker og object interludes skabt af komponisten Rei Munakata, 
baseret på forskellige typer af hastigheds- og tidsopfattelser.
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Plus-Minus Ensemble (UK)

Koncerten er fuld af eksperimenter, undersøgelser og forsøg, og intet 
er som det lyder, eller lyder som det er. Eller også er det omvendt: Alle 
lyde – elektroniske, menneskeskabte, stemmelyde og instrumenter – 
er præcis det, de er, og peger kun på sig selv. Morten Ladehoffs nye 
værk Introduktion und Motoren er skrevet til Plus-Minus og uropføres 
til aftenens koncert. Simon Steen-Andersens Mono har undertitlen 
Autotune Study og bliver således næsten selvforklarende: Et studie af 

 

Simon Steen-Andersen:
Mono (2014)

Morten Ladehoff
Introduktion und Motoren (2017)
for flute, violin, violincello, piano and motorized 
and mechanical percussionobjects  
— UROPFØRELSE

Joanna Bailie
Artificial Environment 15 (2011)

   Pause    

Laurence Crane
Octet (2008)

Cassandra Miller
Nyt værk

 

London-baseret ensemble

Koncertkirken
Mandag 29. maj, kl. 20:00

eller en etude, der udforsker det i popmusikken så udbredte værktøj 
Autotune. Måske er ordet (de)konstrueret ikke så dumt til at beskrive 
hele denne koncert, hvor musikken som altid er konstrueret, men hvor 
lydene/klangene enten modarbejdes eller modarbejder. (De)konstrue-
ret passer ganske fint til Joanna Bailies Artificial Environment 15, hvor 
vi som lyttere både hører om lyde og hører lyde fra vores dagligdag, 
blot ikke som vi plejer at høre dem. Laurence Cranes musik er nær-
mest statisk i sit udtryk, men med en forbløffende tekstur og rigdom 
i den minimale struktur. Cranes musik er måske ikke så meget (de)-
kon strueret, som skrællet helt ind til benet. Cassandra Miller arbejder 
også i et detaljeret minimalt musikalsk udtryk, men med vuggende 
fremdrift og latente kontraster.
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SNYK og snak!
Mød kunstnerne på tæt hold når KLANGs erfarne kulturformidlere taler 
med dagens kunstner. En uformel samtale om liv, musik og alt det inde imel-
lem. Vi kalder det SNYK og snak!

 

Mød dagens kunstner

 
Torben Sangild møder dagens kunstner

 
SNYK og snak! er sponseret af SNYK.

Koncertkirken
Mandag 29. maj, kl. 21:30

 
Nicolai Worsaae:
Upon Your Body I’m Crawling (2012)

Simon Steen-Andersen:
Asthma (2017) — UROPFØRELSE

 
Projektet SoloAct er initieret af Andreas Borregaard og muliggjort med støtte fra 
Statens Kunstfond, The Arts Council of Ireland, Augustinus Fonden, Dansk Komponist
forenings Produktionspulje og Kodas Kulturelle Midler samt Dansk Musiker Forbund.

Andreas Borregaard – Solo-Act 1
Akkordeon: Andreas Borregaard

“Groping. A bit unsecure.” Sådan er spilleanvisningen i begyndelsen af Nicolai 
Worsaaes Upon Your Body I’m Crawling. Man får lyst til at sige dem lige efter hin-
anden, først titlen, og så spilleanvisningen: “Upon Your Body I’m Crawling. Groping. 
A bit unsecure.” og når man først har sagt det højt, opstår et vist behov for at høre 
musikken, der faktisk er for to instrumenter, for der er også en mundharmonika med. 
Uropførelsen af Simon Steen-Andersens Asthma er også på programmet. Værket er for 
forstærket akkordeon og video.

 

Første del af koncertserien Solo-Act
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Athelas og Aavaat (GL) i Tivoli
Athelas Sinfonietta Copenhagen
Aavaat koret (GL)
Dirigent: PierreAndré Valade

Per Nørgårds Rejsen ind i den Gyldne Skærm fra 1968 er i eftertiden mest 
berømt for, at det er i dette værk, at Nørgård for første gang udfolder 
Uendelighedsrækken i en åbenlys, hørbar form. Men det er først i anden 
sats, at dette sker. Den første sats er en svævende, ustabil klangsø af in-
terferens, hvor han udforsker to harmoniske spektre; det ene bygget over 
tonen G, det andet over kvartonen over, et sænket As. Effekten er tæt på 
at være søsygefremkaldende, og samtidig er der et roligt, gyldent skær 
over musikken. Det føles som en forløsning, når andensatsens melodiba-
serede musik langsomt bryder frem.

Den anden klassiker på Athelas’ program er György Ligetis Ramificati
ons. Værket er fra samme år som Rejsen ind i … og lige som Nørgårds før-
stesats er Ramifications også baseret på udforskning af kvarttoneforhold. 
Hos Ligeti er strygerensemblet delt op i to, det ene hold er stemt en kvart 
tone over det andet. Og som hos Nørgård er effekten her også gyngende 
og sært bevidsthedsudvidende, men klangen hos Ligeti har flere facetter 
og er mere mørktfarvet. Ud over de to klassikere fra 1968 uropføres to nye 
værker.

Niels Rønsholdt sætter (også i bogstavelig forstand) lys på et ganske 
særligt kapitel i dansk historie og nutid: koloniforholdet til Grønland. 

Tivolis Koncertsal
Tirsdag 30. maj, kl. 19:30

 

Rejsen ind i den Gyldne Skærm og andre mesterværker

 
Per Nørgård:
Rejsen ind i den Gyldne Skærm

James Black:
Raus — UROPFØRELSE

György Ligeti:
Ramifications

Niels Rønsholdt:
Civilizations — UROPFØRELSE

 
Koncerten præsenteres i samarbejde med:

Grønlandske sangere medvirker, og musikken er grønlandske shaman- og 
folkesange indsamlet af Michael Hauser. Sangene er siet gennem et vest-
europæisk musikalsk filter. Komponisten siger selv: “Ved selv at være en 
slags konkret kolonialisering af det traditionelle materiale bliver værket 
og dets kompositionsmetode en analogi til den kolonialisering, Danmark 
gennem århundreder har gennemført i Grønland. En slags genopførelse 
i mikro-skala.”

Koncertens anden uropførelse er et værk af James Black, der selv er so-
listen og som fortæller, at ideerne bag musikken er alt fra egne minder til 
videospilsmusik, fra sprog og kommunikation til musik til børn og fra tv-
shows til traumatiserede mennesker, og hvordan de lever med deres sår.
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Steve Reich
Pendulum Music (1968)

John Cage
Living Room Music – Story 1 (1940)

Solo for Voice 35 (1970)

Amal Omran
Government (2015) — UROPFØRELSE

Rasmus Zwicki
Plantation (2017) — UROPFØRELSE

John Cage
The Wonderful Widow if 18 Springs (1942)

Experiences I (1945)

Brian Eno
By This River (1977)

Meredith Monk
Urban March (Shadow) (2002)

Rasmus Zwicki
Nyt værk (2017) — UROPFØRELSE

Franz Schubert
Leiermann fra Winterreise (1827)

Gert Sørensen
Le Roi des Montagnes (2015)

As We Know (2015)

Rasmus Zwicki
BARCODE (2017) — UROPFØRELSE

m.fl.

BARCODE 03 | Holland House
Medvirkende: Jakob Bloch Jespersen og Rikke Lylloff
Instruktion/scenografi: Jakob Schokking
Elektroakustisk iscenesættelse: Gert Sørensen

Fra Schubert til endnu uhørte klange rækker musikken i 
forestillingen BARCODE 03. Konceptet BARCODE har haft 
to tidligere udgaver i 2015, og er denne gang tilført nyt mu-
sikalsk materiale til de to performere Jakob Bloch Jesper-
sen og Rikke Lylloff, der bliver ledsaget af videomateriale 
udviklet til netop denne forestilling. I et stramt iscenesat 
auditivt forløb udfolder musikken sig og bliver spejlet i en 
visuel dimension, der bringer andre, nye, modsætnings-
fyldte, kontrastrige, understregende sider frem af de kendte 
og de helt nye toner. Den syriske skuespiller Amal Omran 
improviserer over John Cage, amerikansk, britisk, tysk og 
dansk musik får lov at samles i BARCODE 03.

Koncertkirken
Onsdag 31. maj, kl. 20:00

 

På tværs af tid og genreskel
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Sonar Quartett (D) + Andreas Borregaard
Akkordeon: Andreas Borregaard

Som et dyr, der dasker gennem sine gøremål og sin dag, glider musikken også lidt 
retningsløst afsted i Enno Poppes Tier – Dyr for strygekvartet. Men man finder hur-
tigt ud af, at selvom der er små glidende svinkeærinder undervejs, så er der faktisk 
en samlet retning for de fire strygere. De små glid og kvarttoner sender tankerne i 
retning af blues og arabisk musik, men ikke i ret lang tid.

“I Dissolved Voices, bliver engang klare, rene, melodiske linjer brudt op i stadig 
mindre stykker, til de til sidst forsvinder helt; enten druknet i støjen fra andre lyde 
eller opløst til ingenting.” Sådan fortæller Li-Ying Wu om sit nye værk, der – lige-
som de to følgende er uropførelser komponeret til Sonar Quartett og Andreas Borre-
gaard. Gordon Williamson er canadier, men har tæt tilknytning til Danmark – hvor 
han bl.a. er uddannet – og Tyskland, hvor han bor og arbejder. Nicolai Worsaaes 
musik er kontrastrig og han arbejder ofte, som andre i sin generation af komponi-
ster, med det performative, med video og elektronik; tilgange, der ofte understreger 
kontrastrigdommen mellem det sarte og det ru i musikken.

 
Enno Poppe
Tier (2002)

Li-Ying Wu
Dissolved Voices (2017) — UROPFØRELSE

Nicolai Worsaae
Partita — UROPFØRELSE

Gordon Williamson
Nyt værk — UROPFØRELSE

 
Koncerten er støttet af:

Koncertkirken
Torsdag 1. juni, kl. 20:00

 

Værker af danske og tyske komponister

Koncertkirken
Torsdag 1. juni, kl. 21:00

SNYK og snak!
Mød kunstnerne på tæt hold når KLANGs erfarne kulturformidlere taler 
med dagens kunstner. En uformel samtale om liv, musik og alt det inde imel-
lem. Vi kalder det SNYK og snak!

 

Mød dagens kunstner

 
Torben Sangild møder dagens kunstner.

 
SNYK og snak! er sponseret af SNYK.
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Jennifer Walshe
SelfCare (2017)

 
Projektet SoloAct er initieret af Andreas Borregaard og muliggjort med støtte fra Statens Kunstfond, 
The Arts Council of Ireland, Augustinus Fonden, Dansk Komponistforenings Produktionspulje og Kodas 
Kulturelle Midler samt Dansk Musiker Forbund.

Andreas Borregaard – Solo-Act 2
Akkordeon: Andreas Borregaard

“Andreas has really pushed himself for this piece, 
learn ing yoga, coming to an understanding of cryp-
to-currencies, listening to the sound of space toilets 
on the International Space Station, absorbing the 
power of Tony Robbins in a non-ironic way, study-
ing OCD in animals, and spending time with some 
amazing cassettes which guarantee to subliminally 
improve charisma and unleash potential …” 

En yogaudøvende akkordionist, der studerer kryp-
tovaluta, lytter til rumstationstoiletter, absorberer 
Tony Robbins kraft på en ikkeironisk måde, alt imens 
han studerer tvangshandlinger hos dyr og lytter til 
kassettebånd, der med garanti vil udløse potentiale og 
forøge karisma. Det lyder næsten endnu mere mystisk 
på dansk end på engelsk. Og på en måde er alt stadig 
overladt til fantasien, inden musikken går i gang.

 

Anden del af koncertserien Solo-Act

Koncertkirken
Torsdag 1. juni, kl. 21:30

Foto: Thor Brødreskift
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Iannis Xenakis:
Pleiades (197879)
1. Metaux (metal)
2. Claviers (keyboards)
3. Peaux (skind)
4. Melanges (blandinger)

PERCURAMA
Dirigent: Gert Mortensen
PERCURAMA Percussion Ensemble:
Lorenzo Colombo
Oliver Kragelund
Klaes Breiner Nielsen
HsiaoTung Yuan
Marta Soggetti
Tomasz Szczpani

Xenakis’ monumentale slagtøjsværk 
Pléïades varer omkring 45 minutter og 
giver publikum en mulighed for at hen-
give sig totalt til en strøm af markante 
og komplicerede rytmiske forløb. Pléïa
des er – for lytteren, og måske også de 
udøvende musikere – en tilstand mere 
end det er en traditionelt musikalsk kon-
cert/lyttesituation. Titlen refererer dels 
til betydningen af ordet: mange, eller: en 
gruppe af nogen eller noget, og dels til 
stjerneformationen Plejaderne, Syvstjer-
nen, der i den græske mytologi er syv 
søstre, der bliver forvandlet til stjerner af 
Zeus for at frelse dem fra jægeren Orion.

De fire satser i værket er klart forskel-
lige klanguniverser. I den første optræ-

der udelukkende metalinstrumenter – de 
selvbyggede sixxen (six (seks musikere) 
– xen(akis)), der ofte, og også ved denne 
opførelse, er selvbyggede instrumenter 
fundet, udformet og stemt i mikrotoner 
af musikerne selv. Den næste sats er for 
de slagtøjsinstrumenter, der fungerer 
som klaviaturer, fx. marimbaer og vibra-
foner, tredje sats er for trommer og pau-
ker med skind, og endelig er fjerde sats 
for alle instrumenterne sammen. Musik-
ken er virtuos og viljestærk, og man kan 
som lytter med fordel følge musikkens 
sammentrækninger og udvidelser, skif-
tene mellem klare, fælles rytmiske afsnit 
og de skyer af mangelagede rytmiske fi-
gurer, der afløser dem.

 

Nyklassisk mesterværk for slagtøj

 

Koncerten præsenteres i samarbejde med DR.

Koncertkirken
Fredag 2. juni, kl. 20:0044 45



 
Simon Steen-Andersen
Next to Beside Besides (2003/2006) for 
pedal whammy and prepared piano

Bent Lorentzen
Five Easy Piano Pieces (1971)

Moritz Eggert
Jerusalem (1995)

Manuel Rodríguez Valenzuela
Le Piano Englouti (2015) for prepared 
piano, electronics and whammy pedal

Jesús Rueda
24 Interludes (2003)
No. 1. Movimiento
No. 3. Retrato
No. 8. Campo de Estrellas (Compostela)
No. 9. El Segundo Adiós 
No. 11. Seikilos
No. 15. Fuego en tu Mirada
No. 16. Registros Separados
No. 21. Deslizamientos  
No. 14. Corale   
No. 17. Vision    

Frédéric Le Bel
Alors que le monde est décomposé (2016) 
for piano and live electronics

Ricardo Descalzo (ES)

Piano: Ricardo Descalzo
Elektronik: Frédéric Le Bel

Et generøst program af ny musik for kla-
ver blandet med lidt ældre værker. De 
danske værker er Simon Steen-Andersens 
metaværk eller knopskudsværk Next to 
Beside Besides, der oprindeligt stammer 
fra værket Besides for seks instrumenter, 
tre dæmpede og tre forstærkede. Denne 
udgave er en blandt flere soloudgaver, der 
bygger på cellostykket Beside Besides. 
Komponisten kalder de forskellige versio-
ner af Next to … for koreografiske oversæt-
telser, hvor det er de fysiske bevægelser, 
der bliver transskriberet til et andet instru-
ment i højere grad, end lydene vi hører.

Bent Lorentzens Fem lette stykker har 
hver en titel, men tre af dem er den sam-
me: 1, 3 og 5 hedder Waves, 2 hedder Con
trasts og 4 hedder Bells. Et af Debussys 
mest berømte klaverværker hedder Den 
sunkne katedral – Le cathédrale engloutie. 

Værket spiller en tyst, men betydelig rolle 
i Valenzuelas Det sunkne Klaver for præ-
pareret klaver og elektronik.

Den leg, vi på dansk lidt prosaisk kal-
der “stoleleg”, hedder på andre sprog “Je-
rusalem brænder”. I Moritz Eggerts værk 
Jerusalem er det ikke siddepladser, der 
kommer til at mangle, men derimod ste-
det at spille i og på klaveret.

En let tillempet oversættelse af titlen 
på Frédéric Le Bels helt nye værk for kla-
ver og elektronik kunne være Når nu ver
den alligevel er brudt sammen. Musikken 
er komponeret i forbindelse med et forsk-
ningsprojekt på IRCAM i Paris.

Rueda komponerede de 24 Mellemspil 
i årene 1995-2003 og beskriver dem selv 
som “små ideer, der er ligesom malerens 
skitsebog, inden arbejdet på det store lær-
red begynder.”

 

Den spansk-danske forbindelse

 

Koncerten er støttet af:

Koncertkirken
Fredag 2. juni, kl. 21:3046 47



 
Koncerten præsenteres i samarbejde med Den Sorte Diamant.

 
Ludger Brümmer
Glasharfe (2007)

Robert Normandeau
La part des anges (2012)

ZKM Zirkonium
Det tyske center for kunst og medieteknologi i Karlsruhe, ZKM, har udvik-
let computerprogrammet Zirkonium. Programmet bruges til at dirigere lyd 
rundt i ZKM’s klangkuppel med 43 fastmonterede højttalere. Der er kom-
poneret en række værker til ZKM’s klangkuppel, og nogle af dem er blevet 
“oversat” til Den Sorte Diamants 12-kanals højttaleranlæg.

Musikken ved koncerten er af to komponister, der begge har arbejdet 
ved ZKM og med Zirkonium. Den ene er den tyske elektronmusikkompo-
nist Ludger Brümmer, der også i en længere årrække har været leder af In-
stituttet for Musik og Akustik i Karlsruhe under ZKM, og som også arbejd-
er med visuals og dans i sine værker. Den anden komponist er canadiske 
Robert Normandeau, der ud over ren elektronisk musik også laver musik 
til teater, dans mm. Fælles for begge komponister er, at de arbejder med 
Konkret Musik, musik der er bygget på optagelser af reallyde, der så er be-
arbejdet elektronisk.

Den Sorte Diamant
Lørdag 3. juni, kl. 17:00

 

Gratis koncert i Den Sorte Diamant

 

Elektroniske værker (Højttaler-setup)
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Niels Rønsholdt
Shame (vocal, sax, perc, pno)

Kristin Bolstad
Talk Talk Talk (vocal, sax, perc, pno) — 
UROPFØRELSE

Kaj Duncan David
No News Good News (4 performere)

Simon Løffler
e (perc, pno og simon) — UROPFØRELSE

SCENATET
Alle værkerne ved koncerten er teatralske, performative, konceptuelle på 
den ene eller den anden måde. Der vil ske ting for os som publikum, 
der ikke ville ske ved en “gammeldags” ny musik-koncert, hvor vi kunne 
læne os tilbage og til nøde mene noget bagefter. SCENATETs specialitet 
er at være med til at udfordre vores koncertsans og give os mere eller 
andet, end vi normalt regner med. For at kunne give dette, kræves et nært 
samarbejde med komponist erne og deres ideer fra bunden af.

Shame er et værk, der fokuserer på uskylden og tabet af den. På bar-
nets, eller idiotens eller musikkens renhed og uskyld overfor de voksnes 
og kunstnerens hovmodighed. No News Good News involverer forskellige 
former for “snyd” og skjulte handlinger. De to uropførelser ved koncerten 
er komponeret af henholdsvis Simon Løffler, der ikke er bange for at lade 
publikum være med i musikken eller at give os mulighed for at opleve 
musikken med alle sanser, og Kristin Bolstad, der inddrager rum, impro-
visation og teatrets virkemidler.

 

Konceptuelle værker

Koncertkirken
Lørdag 3. juni, kl. 20:00

Foto: Axel Schütt

Koncertkirken
Lørdag 3. juni, kl. 21:00

SNYK, snak og CD-Release
Pladeselskabet DACAPO og KLANG inviterer til re-
ception og cd-release på Songs of Doubt. – Et album 
med musik af Niels Rønsholdt.

 

DACAPO og KLANG inviterer til release

 
KLANG møder Niels Rønsholdt

 
SNYK og snak! er sponseret af SNYK.

 
Koncerten er støttet af Norsk Komponistfond,  
Dansk Komponistforening og KODAs kulturelle midler
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Andreas Borregaard – Solo-Act 3
Akkordeon: Andreas Borregaard

Når en musiker som Andreas Borregaard er på scenen, er der en chance for, at 
vi som publikum kommer til at opleve noget andet, end det, vi kan klikke os til 
hjemme fra sofaen. Også noget andet og mere end det vi måske oftest oplever til 
en koncert: En musiker, der har forberedt sig godt på værkerne og opfører dem 
en efter en oppe fra scenen. Der er ingen tvivl om, at Borregaard også forbereder 
sig, men det er ikke nødvendigvis hans virtuositet på instrumentet, det handler 
om. Der kan være så meget andet i situationen, man kan forberede sig på – eller 
improvisere. Ved forårets opførelser af Rønsholdts opera Blik for Blik, deltog pub-
likum ved at oplæse sætninger, så når nu undertitlen på Until Nothing Left er For 
accordion solo, performing accordionist, objects and audience, kan vi vist være ret 
sikre på, at vi ikke bliver ladt helt i fred. Vi kommer til at opleve, udfordres, sanse 
ud over det sædvanlige.

 
Niels Rønsholdt
Until Nothing Left (2017)

 

Tredje og sidste koncert af koncertserien Solo-Act

Koncertkirken
Lørdag 3. juni, kl. 21:30

Foto: Thor Brødreskift

 
Projektet SoloAct er initieret af Andreas Borregaard og muliggjort med støtte fra Statens Kunstfond, 
The Arts Council of Ireland, Augustinus Fonden, Dansk Komponistforenings Produktionspulje og 
Kodas Kulturelle Midler samt Dansk Musiker Forbund.
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KLANG i KU.BE
Pinsedag 4. juni er dedikeret til børnene når vi åbner dørene for KLANG i KU.BE. I 
de senere år har KLANG bragt samtidsmusik og børn sammen i forskellige frugtbare 
samarbejder, og i år går det løs en hel dag med professionelle ensembler der møder 
musikskolebørn og komponister. Hør bl.a. elever fra Frederiksberg Musikhøjskole ur-
opfører en koncert med komponisten Birgit Løkke og Rudersdal Musikskole spille sam-
men med Århus Sinfonietta i Mette Nielsens debutkoncert. Tag børnene med til højt-
læsningskoncert med Athelas Sinfonietta eller workshop med musikforlaget Edition-S. 
Med andre ord en hel dag for musikskoleelever, deres familier og alle med interesse i 
samtidsmusik for børn.

 

En hel dag med koncerter og workshops for og med børn

 

Alle koncerter undtagen Århus Sinfonietta er gratis.  
Hvis du vil sikre dig en plads så book via klang.dk

KU.BE
Søndag 4. juni, kl. 12:30-20:00

 
Kl 12.30 Minikoncert | Børn og unge spiller nyt
For børn og voksne i alle aldre. Koncerten varer ca. 20 min og præsenteres i samarbejde 
med EditionS

Kl. 13.00 Athelas for børn | Ligeti og Kurtag med de store ører.
Højtlæsningskoncert for børn i alderen 610. Koncerten spilles af Athelas Blæserkvintet 
og varer ca 35 min

Kl 14.00 Minikoncert | Børn og unge spiller nyt
For børn og voksne i alle aldre. Koncerten varer ca. 20 min og præsenteres i samarbejde 
med EditionS

Kl. 14.30 Åben Workshop
For store børn og voksne. Musikskoleelever taler med komponister om samtidsmusik

Kl. 15.00 Koncert for børn | Ligeti og Kurtag med de store ører.
Højtlæsningskoncert for børn i alderen 610. Koncerten spilles af Athelas Blæserkvintet 
og varer ca 35 min

Kl. 16.00 Koncert med Frederiksberg Musikhøjskoles “Bersærk” og Birgit Løkke.
For store børn og voksne. Musikskoleelever uropfører værk af komponisten Birgit Løkke. 
Varighed ca. 35 min.

Kl. 17.00 Århus sinfonietta m.fl. | Portrætkoncert af Mette Nielsen
For store børn og voksne. Århus Sinfonietta, Usmfkakoret og elever fra Rudersdal 
Musikskole. Ca. 60 min

 
KLANG i KU.BE er blevet til i samarbejde med KU.BE, Frederiksberg Musikhøjskole, EditionS, 
Resonansfestival og Frederiksberg Kommune.
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Minikoncert | Børn og unge spiller nyt
Musikforlaget Edition·S udgiver nyt undervisningsmateriale til landets mu-
sikskoler. Materialet består af en række nye kompositioner skrevet af førende 
danske komponister og præsenteres for første gang ved to minikoncerter i 
KLANG i KU.BE.

 
Koncerten er for børn og voksne i alle aldre og varer ca 20 min

 
Koncerten præsenteres af EditionS

 
György Ligeti
Seks bagateller for blæserkvintet (1953)

György Kurtag
Blæserkvintet op. 2 (1959)

 

Gratis entré – book via klang.dk

 

Gratis entré – book via klang.dk

KU.BE
Søndag 4. juni, kl. 12:30-13:00 og 14:00-14:30

KU.BE
Søndag 4. juni, 13.00-13:45 og 15:00-15:45

Athelas for børn |  
Ligeti og Kurtag med de store ører
Fortællingen er skrevet og iscenesat af Regin Petersen

Ligeti og Kurtag er komponister – altså sådan nogle små lodne væsner 
med kæmpe ører der samler toner på alpetopper og spiser musik.

Fortællingen Ligeti og Kurtag med de store ører præsenteres for første 
gang med masser af musik af de to små komponister.

 
Koncerten er for børn i alderen 610Foto: Dennis Lehmann

56 57



Bersærk | Birgit Løkke
Om det er Møns Klint, de dybe canadiske skove eller lyden af en celle, der deler sig, så 
er det alt sammen inspiration for Birgit Løkkes åbne ører. Åbenhed og nysgerrighed er 
drivkræfter bag Løkkes musik og naturen og videnskaben har i flere omgange leveret 
råstoffet til den. Om projektet til Bersærk og Musikhøjskolens akkordeonklasse skriver 
Birgit Løkke selv:

“Det har været sjovt at skabe værket Celledelinger til Bersærk m.fl.. Jeg har kom-
poneret nyt og taget noget gammelt og bearbejdet dette til igen at være nyt i bedste 
DNA-stil. Orkestret er delt op i “celler”/grupper og kommunikerer med hinanden, dels 
ved konkret at vibrere med rør, der forbinder dem, dels i musikken.”

 
Koncerten er for store børn og voksne

 
Birgit Løkke
Celledelinger (2017) — UROPFØRELSE

György Kurtag
Blæserkvintet op. 2 (1959)

 

Gratis entré – book via klang.dk

KU.BE
Søndag 4. juni, kl. 16:00-16:45

 
Koncerten præsenteres i samarbejde med Resonansfestival og Frederiksberg Musikhøjskole
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KU.BE
Søndag 4. juni, 17:00-18:00

 
Koncerten er støttet af Frederiksberg Kommunes Musikudvalg og 
Dansk Komponist Forening/KODA’s kulturelle midler .

 
Mette Nielsen
Sange fra din barndom – korværk, opføres af Usmifka 

Værk for to ensembler, del 1, Århus Sinfonietta

Kvartet til minde om en sang – strygekvartet, Århus Sinfonietta

Værk for to ensembler, del 2+3, Århus Sinfonietta

Værk for klaver og slagtøj, Århus Sinfonietta 

Minde om en sang, fire musikskoleelever fra Rudersdal Musik
skole (fløjte, accordeon, violin, cello) 

Værk for to ensembler, del 4, Århus Sinfonietta

En sang,  kassebånd

Alle værker er UROPFØRELSER

Århus Sinfonietta m.fl. | Mette Nielsen
Medvirkende:
Århus Sinfonietta
Usmfka
Elever fra Rudersdal Musikskole:
Fløjte: Asta Vejbjerg Lindemann
Violin: Anders Li Skau Hansen
Cello: Sebastian Salling Kierkegaard
Akkordeon: Marta MaachMøller

“Det hele handler på den ene eller anden måde om minder og barndom” fortæller 
komponisten Mette Nielsen om programmet til sin debutkoncert fra solistklassen 
ved Det Jyske Musikkonservatorium . Musikken er en lang fortælling uden afbry-
delser som Århus Sinfonietta og musikskoleelever fra Rudersdal Musikskole spil-
ler og koret Usmifka synger. Blandt titlerne undervejs i forløbet er Sange fra min 
barndom, Kvartet til minde om en sang, Minde om en sang og En sang. Hvert eneste 
værk på koncerten er en uropførelse. Helt nyskrevne toner om minder, gamle sange 
og barndommen.

 
Koncerten er for  store børn og voksne

Enkeltbillet 100 kr (70 for studerende). Forudbestil din billet via klang.dk
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Ars Nova Copenhagen
Dirigent: Paul Hillier

Musik fra før den klassiske funktionsharmonik tog over. Og musik fra efter den var 
rejst videre. Gammelt og nyt, der belyser hinanden over århundrederne.

Musikken i den første del af koncerten har primært kirkeligt indhold. Kong David 
be græder sin søn Absolons død i kamp. Dufays klagesang over Konstantinopels fald til 
Tyrkerne i 1453. Og Rachels kla gesang over sit døde barn, et af mange dræbt af Kong 
Herodes mænd under barnemordet i Betlehem. De tre klagesange er omkranset af to 
Mariasange af den fransk-flamske komponist Jean Mouton, som udtrykker den dyre-
bare skønhed og håbet, fremkaldt af en barnefødsel.

David Langs where you go skaber en overgang fra det kirkelige til det mere brogede 
indhold i de nyere værker. Teksten er fra Det Gamle Testamente, fra Ruth's bog, hvor 
Ruth fortæller Naomi, at hun vil blive hos hende for evigt. Et smukt billede på kærlig-
hed, venskab og hengivenhed fra en person til en anden. Derefter videre ud i den nyere 
vokalmusiks vildtvoksende virvar. Rytmisk vanvid hos Andrew Hamilton. Indfølt for-
årsregnsstemning hos Howard Skempton. Steve Reichs ikoniske Clapping Music udsat 
for stemmer. Terry Rileys kosmiske toner.

Og endelig Pelle Gudmundsen-Holmgreens Tre Stadier, som han selv beskrev: “3 
stadier, steder, situationer, scener, karakterer, farver, billeder – en slags triptykon: et 

 

Gammelt og nyt, der belyser hinanden over århundrederne.

Koncertkirken
Mandag 5. juni, kl. 20:00

 
Jean Mouton (1459-1522)
Ave Maria Virgo Serena

Anon. 14. årh.
Dole Super Te  Absolon Fili mi

Guillaume Dufay (1397-1474)
Lamentatio Sanctae Matris Ecclesia

Gregoriansk sang
(i) Herodes Iratus; (ii) Vox in Rama

Jean Mouton
Ave Sanctissima Maria

David Lang (f.1957)
where you go

Andrew Hamilton (f.1977)
Everything is Ridiculous

Howard Skempton (f. 1947)
More Sweet than my Refrain

Steve Reich (f. 1936)
Clapping Music (arr. Paul Hillier)

Terry Riley (f. 1935)
Madrigal

Pelle Gudmundsen-Holmgreen (1932-
2016)
Tre Stadier (Three Stages)

I. In the Streets

II. In the Woods

III. Streets, Woods, – Like as the Waves

 
Koncerten arrangeres i samarbejde med Copenhagen Renaissance Music Festival og 
indgår i serien Early Monday. 
Early Monday støttes af Statens Kunstfond og Københavns Kommune

by-billede, et skov-billede og en forening af de to under ly af Shakespeares sonnet nr. 
60, “Like as the waves …”, hvoraf de første fire linier fremføres som cantus firmus”. I Tre 
Stadier citerer Gudmundsen-Holmgreen desuden renæssance-komponisten Clement 
Janequin. Ringen sluttes til den gamle musik igen.
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Koncertkirken
Mandag 5. juni, kl. 21:00

Koncertkirken
Mandag 5. juni, kl. 21:30

SNYK og snak! – Nordlyd
Mød kunstnerne på tæt hold når KLANGs erfarne 
kulturformidlere taler med dagens kunstner. En 
uformel samtale om KLANGs nordiske projekt 
Nordlyd.

Nordlyd | Adapter Ensemble (D)

“Et ben i hver lejr”, siger man på dansk, når nogen strækker sig ekstra meget 
og beskæftiger sig aktivt på begge sider af et hegn, eller har tilhørsforhold 
på begge sider af en grænse, eller blot kan mere end en ting. De tre kom-
ponister, der har skrevet værker til anden del af KLANG Festivals projekt 
Nordlyd, har på flere måder et ben i hver lejr. De er komponister, og de er 
aktive musikere, de er født i et land og bor i et andet (der ligner deres føde-
land ganske meget!). Titlen på denne anden del af Klangs undersøgelse af 

 

Ivar Frounberg møder komponisterne bag Nordlyd

 

Nordlyd II: Af en asylants dagbog

 
Ivar Frounberg møder dagens kunstner

 
SNYK og snak! er sponseret af SNYK.
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nordisk identitet og nordisk musik – den første fandt sted i 2016 – er taget fra 
en artikel af Ivar Frounberg, professor emeritus fra Musikkhøjskolen i Oslo 
(men oprindelig fra Danmark). Måske klinger titlen også lidt af hjemstavn 
kontra udlængsel og af Steen St. Blichers Af en landsbydegns dagbog? De 
tre komponister, der er blevet bedt om at skrive musik om identitet, Norden, 
at-være-hjemme-uden-at-være-hjemme mm., har helt sikkert deres eget mu-
sikalske bud på problematikken, der jo muligvis slet ikke er problematisk? 
Eller også er den. Mathias Monrad Møller, har skrevet følgende kortfattede 
programnote om sit værk i to dele Made in Germany, Danish Design: 
“When I hear what we call music, it seems to me that someone is talking. […] 
I don’t need sound to talk to me.” – John Cage
I do need that from time to time. So let’s engage in a discussion on natio-
nalism.”
Læs mere om projekt Nordlyd på s. 6871.

 
Bára Gísladóttir
Devotchka Watch Her Garbles — UROPFØRELSE

Mathias Monrad Møller
Made in Germany, Danish Design – piece in two parts — UROPFØRELSE

Sofia Jernberg
Nyt værk — UROPFØRELSE

 
Koncerten er støttet af

 
Prisen er på 15.000 kr. og er doneret af Edition Wilhelm Hansen.

 
Uddeling af Pelle-prisen og farvel til KLANG 2017.

 

KLANG og Wilhelm Hansen hylder årets komponist

Første uddeling af Pelle-prisen!
Sidste år den 27. juni døde Pelle Gudmundsen-Holmgreen 83 år gam-
mel. Han var en af Danmark mest betydningsfulde komponister og var 
mere end nogle anden, toneangivende for den nye unge generation af 
komponister.

Han var en rebelsk kunstner, som især henimod slutningen af sit 
liv opnåede stor succes, og alligevel vedblev han at være en beskeden 
person. Han var nysgerrig og åben hele livet igennem og gik til kon-
certer flere gange om ugen.  Han var meget knyttet til Klang Festival, 
som også igennem tiden opførte mange værker af ham. Han havde en 
stor forkærlighed for den skæve og kompromisløse musik, som de unge 
komponister skabte, og han opsøgte dem tit bagefter for at finde ud af, 
hvem de var.

I 2017 uddeler vi for første gang Pelle-prisen til en ung komponist. 
Med prisen hylder vi i Pelles ånd, en ung kunstner, som tør være på 
tværs af de tidens angivne normer.

Koncertkirken
Mandag 5. juni, kl. 22:3066 67



Asylantisk i vælde +  
Eksilets Dynamik 
af professor emeritus Ivar Frounberg

Jeg rejste til Oslo for at blive professor i komposition. Lidet anede jeg hvad det kom 
til at indebære. Jeg rejste fra den by, jeg havde færdedes i siden min tidliste barndom. 
Dens røde tråde var knyttet mellem Søborg og Christianshavn, mellem Louisiana, ’kon-
gekons’ (Det Kongelige Danske Musikkonservatorium) og Radiohuset. Nu er det mere 
end femten år siden […]

Vi sidder og skuer ud over et solbeskinnet Oslo med den sølverglinsende fjord 460 
højdemeter nede. Bára Gísladóttir og jeg konverserer på norsk og dansk mens vi sta-
digt frekventerer frokostbufféen. Cuisine internationale. Hun har levet en stor del af sit 
liv udenfor Island, så hvorfor erklærer hun sin islandske identitet? 

Vores bi-linguale samtale bringer mig forståelsen af det kosmopolitiske og det 
asylantiske forstået som følelser, der fremkaldes af særlige oplevelser, stedspecifikke 
og afgrænset i tid. Vores identitet er ikke at være enten kosmopolit eller asylant. Vi kan 
erklære vor islandske eller danske identitet uden at henfalde til nationalisme. For os 
begge er ’Oslo’ er sted udenfor. Når vi sidder og overskuer byen og kollerne, kan vi le 
sammen over nordmandens manglende forståelse for vores sproglige ironi. Enigheden 
styrker vores kosmopolitiske forståelse […]

Med en komponistuddannelse fra Tyskland har [Mathias Monrad Møller], med sin 
dansk/tyske baggrund oplevet ikke alene et ydre kulturelt skel mellem to nationale 
kulturudtryk, men også skellet indenfor den historiske, men dog stadigt virkende, de-
ling af Tyskland mellem øst og vest: som sangerdreng i Thomanerkoret i Leipzig (det 
gamle øst) dannede filmene om Olsen-banden fælles erfaring med hans danske kultu-
relle identifikation. 

 

Uddrag fra artiklerne

 
Nordlyd II: Af en asylants dagbog er blevet til i samarbejde med Lysebu og 
ensemble Adapter og er støttet af Nordisk Kulturfond

Nordlyd II: Af en asylants dagbog
For andet år i træk, sætter KLANG fokus på nordisk identitet. I 2016 præsenterede 
KLANG i samarbejde med bl.a. Uusinta Ensemble en koncert om “hjemstavnstonen” 
hvor tre komponister gennem bl.a. reallydsoptagelser udforskede deres fælles nordiske 
erfaringsrum.

I år fortsættes projektet denne gang med fokus på det asylantiske, det at være og 
føle sig hjemmehørende i flere nordiske lande.

Bára Gísladóttir (IS/DK), Sofia Jernberg (S/NO) og Mathias Monrad Møller (DK/D) 
er tre stærke stemmer i den nordiske samtidsmusik. Udover deres fælles nordiske dob-
beltidentitet har de det tilfælles at de udover at være komponister, også performer 
deres egen musik.

Disse tre udfordrer med deres helt nye værker det tysk/islandske ensemble Adapter. 
Værkerne er bl.a. blevet til på et kort residency i Lysebu i Norge hvor projektets akade-
miske formidler, professor emeritus Ivar Frounberg, har haft lejlighed for at tale med 
dem om deres delte nordiske identitet. Det er der kommet to spændende artikler ud af. 
Artiklerne kan læses på klang.dk og uddrag kan læses på de følgende sider.
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pænt – og undertiden ikke til at skelne fra lummer småborgerlighed. Måske har Groys 
fat i noget – men også noget helt andet? 

Det ønskes at vi skal tro på ’alternative fakta’ af de samme, som tilråber ’fake news’ 
til nogle af de hændelser, der har rod i en virkelighed. Virkelighed er et farligt ord, 
minder Witold Gombrowicz os om i sine dagbøger allerede i 1955 længe før postmo-
dernitetens gennembrud. 

Derfor er det hverken for meget eller for lidt som er et problem. Det er selve det 
utilpassede, der er løsningen. Vi er asylanter i hver vores virkelighed(er). Vi kan ska-
be vores egen autensitet. Vi må færdes mellem terror, civil ulydighed og borgerlig 
tryghed. Vi må turde færdes uden sikkerhed: glem alt om rækværk på Møns Klint. Gå 
Besseggen eller spring på bukken bag Per Gynt! Vi må turde leve på godt og ondt, ikke 
skjule os bag livsfjendske udtryk og falsk tryghed. Det gælder for samfundsborgeren, 
men det gælder i lige så høj grad for kunstneren som for hans publikum. Der må være 
en ligeværdig relation.

Kunsten må skabe sin egen autentiske virkelighed i tro på livets værdi. Kunstneren 
må finde det hvorfor? – som rækker ud over det private og personlige, som deles i det 
inter-subjektive rum. Moderniteten handlede om: hvad? Det postmoderne om: hvorle-
des? I dag må vi besvare: hvorfor vi ønsker at gribe ind i andres virkelighed? Dette er 
den demokratiserede korte berømmelses æra. De sociale medier? I mangfoldige tu-
sindtal deles alt, stort som småt. Så hvorfor mener kunstneren at kunne bidrage? Hvad 
og hvorledes er stadig vigtige, men er underordnet dette centrale hvorfor, som i nuet 
aldrig fuldt og helt kan besvares. 

Hvorfor? Måske fordi de enkle og klare standpunkter ikke har legitimitet? Måske 
fordi samfundets kompleksitet trænger et modspil? Måske fordi …

 
Ivar Frounberg 2017

Måske får vi svar når Adapter spiller Nordlyd: Af en asylants dagbog?

Men også i musikken står han splittet mellem to kulturer: komponistens og ud-
øverens, og den kulturforskel er større end det fleste aner! Selv inden for komposition 
som fagfelt opleves at der findes et skel mellem konceptuel fokusering og musik-som-
musik: komposition kan tage udgangspunktet i en central problemstilling, der kom-
promisløst former musikkens udtryk, eller den kan – i et andet yderpunkt – skabe sin 
klingende ’virkelighed’ inden for musikkens ’eget’ abstrakte sprog i dialektiker mellem 
lyd og tonalitet, renhed og differentierethed, kontekst/æstetisk diskurs […]

Den 56-årige professor i filosofi og kunsthistorie ved Hochschule für Gestaltung i 
Karlsruhe, Boris Groys, der i 1981 emigrerede fra øst til vest for Jerntæppet, har disku-
teret begrebet ”asylant” – ikke om en veldefineret gruppe, men [en gruppe som] omfat-
ter asylsøgere, de, som har fået asyl, og de, som slet ikke søger, men som forsøger at 
finde fodfæste på forskellig vis[…] Asylanten er hverken indlænding eller udlænding, 
men befinder sig i en gråzone i den kulturelle sfære. Asylantens største problem består 
i, at han ikke virker rigtig fremmed, anderledes, eksotisk, udenlandsk eller autentisk. 
Alt hvad han lærer gennem integrationsprocessen kommer til udtryk enten som for 
meget eller som for lidt! […]

Groys siger at samtidskunsten ligeledes er utilpasset, fanget som den er, mellem 
fortid og fremtid. For meget fortid: vi har hørt det før – Adorno’s krav om autensitet 
kompromitteres. For meget fremtid: vi forstår ikke… vi finder ikke de referencer eller 
den kontekst hvorfra vi kan skabe vores forståelse. For lidt fortid: ok, kan vi stole på 
dette? For lidt fremtid: konservatisme… For vi venter, kunsten skal bringe os til videre 
erkendelse, ikke bare gen-kendelse: hvad er vitsen med at gentage fortiden? Men det 
nye, må fremtræde autoritativt, og antydninger af fortidige elementer, som bekræfter 
vor tiltro, må kunne erkendes, så vi (trygt!) kan hengive os til det ukendte.

Vi har for længe siden forladt moderniteten og passeret gennem postmodernite-
tens overfladefiksering. Anything goes – but not any more! Overflade var fint, nydeligt, 

70 71



UNGE TALENTER I TIVOLIS KONCERTSAL
Sommerkoncerter med konservatoriets studerende

6. JUNI: BRASS’N’OPERA 
Arier og duetter fra de skønneste operaer  

13. JUNI: TRÆBLÆSERE I SPIL
Musik af bl.a Saint-Saëns, Poulenc, Ligeti og Lindberg

20. JUNI: KLAVERMUSIK FOR MANGE HÆNDER
Værker for 2, 4, 6 og 8 hænder af Ravel, Satie, Stravinskij m.fl.

24. JUNI: DKDM’S SYMFONIORKESTER
Kristian Järvi dirigerer Herman D. Koppel, Richard Strauss m.m.

28. JUNI: KAMMERMUSIK FOR STRYGERE
Musik af Prokofjev, Schumann, Ravel m.fl.
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Ensembler og solister

Ensemble Adapter
Islandsk-tysk ensemble der består af medlemmerne 
Kristjana Helgadóttir, fløjte, Ingólfur Vilhjálmsson, 
klarinet, Gunnhildur Einarsdóttir, harpe og Matthias 
Engler, slagtøj. Denne faste kerne af musikere kan 
suppleres så ensemblet bliver op til 10 musikere. Re-
pertoiret er ny kompositionsmusik og ensemblet har 
uropført en lang række værker.

Ars Nova Copenhagen
Dansk vokalensemble, der allerede fra begyndelsen i 
1979 etablerede sig som et ensemble af internationalt 
tilsnit, med et nyskabende og forfriskende musikalsk 
blik på både den helt gamle og den nye musik. Disse 
to yderpunkter har været kernen i korets repertoire 
lige siden. Chefdirigenterne Bo Holten og Tamas Vetö 
kom begge før vokalensemblets nuværende dirigent, 
den engelske dirigent Paul Hillier, der kom til i 2003.

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 åre-

ne været et fast holdepunkt på især Københavns ny mu-
sik-scene. Athelas spiller også til opera, senest til Brittens 
Rape of Lucretia og til Hugi Gudmundssons Hamlet in 
Absentia. Kunstnerisk leder er Jesper Lützhøft.

Andreas Borregaard
Dansk akkordeonist, der debuterede fra DKDM i 
2010, og som senere fortsatte sine studier ved Guild-
hall School of Music i London. Siden har han spillet i 
ensembler og solo på diverse festivalscener og på cd. 
Borregaard har uropført en lang række værker, men 
spiller også Bach, folkemusik, tango mm.

Marie Brolin-Tani
Svenskfødt danser og koreograf, der har sat sit uud-
slettelige præg på dansemiljøet i Aarhus og dermed 
Danmark. Hun var en årrække leder af MBT Danse-
teater og er nu kunstnerisk leder af Black Box Dance 
Company i Holstebro.

Copenhagen Piano Quartet
Som navnet antyder, en dansk klaverkvartet, der spil-
ler det klassiske repertoire for besætningen, samt en 
række nykomponerede værker. Kvartetten, der blev 
grundlagt i 2010, består af Benedikte Damgaard, vio-
lin, Kristina Fialova, bratsch, Adam Stadnicki, cello og 
Neel Teilmann, klaver.
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en årrække i USA, hvor han dirigerede, underviste og 
forskede og er forfatter til adskillige bøger.

Holland House
Dansk selvejende produktionsselskab med en række 
spektakulære operaer og musikteaterforestillinger 
bag sig. Stiftet i 1988 af Jakob Schokking og Ane Met-
te Ruge. Blandt Holland House’s operaproduktioner 
kan nævnes Per Nørgårds Nuit des hommes og Rolf 
Wallins Manifest, men en lang række af deres forestil-
linger lander et sted mellem musikteater, teater med 
musik og uden og decideret opera og lader sig kun 
med besvær kategorisere. Jakob Schokking har mod-
taget en række hædersbevisninger for sit virke som 
instruktør.

Jakob Hultberg
Svensk dirigent, uddannet i Göteborg og i København 
på DKDM. Har på få år markeret sig som dirigent af 
kammerensembler, kor, orkester, opera og ballet i både 
Norden og resten af Europa. Fast dirigent for Kammer-
koret Camerata, og har stået i spidsen for uropførelsen 
af to markante kammeroperaer i Danmark i de senere 
år: Pelle Gudmundsen-Holmgreens Sol går op, Sol går 
ned og Hugi Gudmundssons Hamlet in Absentia.

Jack Quartet
Amerikansk strygekvartet, der udelukkende arbejder 
med nyere musik og nulevende komponister, og som 
regnes som absolut førende på dette felt. Kvartetten 

består af violinisterne Christopher Otto og Austin 
Wulliman, bratschisten John Pickford Richards og 
cellisten Jay Campbell. Kvartetten lægger vægt på et 
nært samarbejde med de komponister de opfører mu-
sik af, og arbejder også som undervisere på en række 
uddannelsesinstitutioner i USA.

Jakob Bloch Jespersen
Dansk bas-baryton uddannet på DKDM og Operaaka-
demiet i København. Bloch Jespersen synger et meget 
bredt repertoire fra lieder og operaroller til barokmu-
sik og uropførelser. Han er brugt som oratoriesanger 
over hele Europa og sammen med Theatre of Voices 
turnerer han i hele verden. Han medvirker desuden på 
en række cd’er med både ny og ældre musik.

Astrid Kjær
Dukkefører. Uddannet på Hochschule für schaus-
pielkunst Ernst Busch, afdelingen for dukketeater 
(Puppenspielkunst) i Berlin. Har som dukkefører op-
trådt over hele Europa med både ensemble og solo-
forestillinger.

Ellen Kristiansen
Norsk-dansk sopran, uddannet bl.a. på DKDM og Ope-
raakademiet. Underviser og optræder som koncertsan-
ger, professionel korsanger og som solist i operaer. På 
Operaakademiet har hun bl.a. sunget Prinsessen i Ra-
vels L’enfant et les sortiléges.

Ricardo Descalzo
Spansk pianist, uddannet bl.a. ved Sweelinck konser-
vatorium i Amsterdam og i Konservatoriet i Sevilla. 
Descalzo har spillet koncerter i mange europæiske 
lande, og har været solist hos bl.a. Orleans Symfoni-
orkester. Han er professor i moderne klaverrepertoire 
ved San Sebastian’s Musikene Conservatory i Basker-
landet. Han er ved at opbygge et digitalt HD videobib-
liotek med optagelser af en række moderne klassikere 
for klaver: Contemporary Piano Video Library hedder 
hjemmesiden, hvor optagelserne kan ses.

Esbjerg Ensemble
Landsdelsensemble, stiftet i 1967, som et af de første 
professionelle kammerensembler i Danmark. Ensem-
blet giver koncerter for børn, klassiske kammerkon-
certer og laver workshops med helt unge komponister. 
Derudover har ensemblet et nært, mangeårigt sam-
arbejde med en række af de etablerede danske kom-
ponister, som fx. Poul Ruders og Hans Abrahamsen. 
Ensemblet består af 10 musikere, der alle er internatio-
nale profiler, og er ledet af Katrine Ganer Skaug.

Morten Grove Frandsen
Kontratenor færdiguddannet på Operaakademiet i 
2016 ved sangprofessor Kirsten Buhl Møller. Frand-
sen har allerede optrådt i en række operaer, både ba-
rokoperaer og helt nyskrevne, samt i fx. Flagermusen 
og The Rake’s Progress. Der ud over er han en flittig 
lied- og koncertsanger. I 2016 vandt han en Reumert 

Talentpris for sin medvirken i operaen Leaves af Kar-
sten Fundal og Efterklang.

Sara Fusager Frederiksen
Skuespiller tidligere elev på bl.a. Teaterhøjskolen 
Rødkilde og DT-Danseteater på Akademiet for Musik, 
Dans og Teater. Sara Fusager Frederiksen har optrådt 
siden hun var et stort barn og har bl.a. været med til 
optagelserne af Lasse Schwanenflügel Piaseckis opera 
Falling Awake siden 2011. Sammen med teatergrup-
pen Pøbel blev Sara Fusager Frederiksen finalist ved 
Mungo Parks teaterbattle i 2015.

Søren Kinch Hansen
Dansk dirigent med stor erfaring med at dirigere ope-
ra, kor, orkestre og ensembler i Danmark og interna-
tionalt. Underviser i kor og ensemble-ledelse ved Det 
Jyske Musikkonservatorium , og er fast dirigent bl.a. 
for Vokalensemblet GAIA og Århus Sinfonietta. Han 
er uddannet i Danmark og Sverige og har dirigeret 
en række forestillinger på Den Jyske Opera, hvor han 
også har været kunstnerisk leder for operakoret.

Paul Hillier
Engelsk kordirigent og ensembleleder, bosiddende i 
Danmark. Stiftede i 1973 vokalkvartetten The Hilliard 
Ensemble, som på få år nåede verdensberømmelse og 
har siden stiftet Theatre of Voices og har været chef-
dirigent for en række af verdens bedste kor deriblandt 
Estisk Filharmonisk Kor og danske Ars Nova. Boede 
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Fire børn fra Rungsted Musikskole
Asta Vejbjerg Lindemann, fløjte. Anders Li Skau Han-
sen, violin. Sebastian Salling Kierkegaard, cello. Marta 
Maach-Møller, akkordeon. Alle fire medvirker ved Met-
te Nielsens portrætkoncert i KU.BE på Frederiksberg.

SCENATET
Dansk ensemble for ny musik, der siden begyndel-
sen 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.

Sonar Quartett
Berlinsk strygekvartet dannet i 2006, bestående af 
violinisterne Susanne Zapf og Wojciech Garbowski, 
bratschisten Nikolaus Schlirf og cellisten Cosima 
Gerhardt. Sonar Quartett har optrådt i Fjernøsten og i 
det meste af Europa og koncentrerer sig fuldstændig 
om den nyeste musik. Kvartetten har sine egen kon-
certrække “Berlin im Quadrat” og afholder desuden 
mere spontane “Sonar Sessions”, hvor de afprøver 
musik og formater.

UmeDuo
Svensk duo bestående af Karolina Öhman på cello og 
Erika Öhman på slagtøj. De to søstre arbejder på at 

udvide repertoiret for cello og slagtøj ved at bestille 
og uropføre værker. De optræder på festivaler over 
det meste af verden og især i Sverige, hvor Karolina 
Öhman også er medlem af Curious Chamber Players.

Pierre-André Valade
Fransk dirigent med fokus på det 20. og 21. århundre-
des musik har Valade dirigeret ensembler, sinfoniet-
taer og orkestre over hele verden. Han var fra 2009-14 
chefdirigent for Athelas Sinfonietta Copenhagen, og 
har stadig et nært samarbejde med ensemblet. Valade 
har modtaget en række hædersbevisninger for sit ar-
bejde og blandt hans indspilninger er bl.a. indspilnin-
gen af Gerard Griseys Les Espaces Acoustiques blevet 
fremhævet og prisbelønnet.

Jannie Rask de Vitt
Scenograf og kostumedesigner uddannet i England og 
Danmark.

Århus Sinfonietta
Førende dansk ensemble for opførelser af ny musik. 
Dannet i 1990 af musikere fra bl.a. Aarhus Symfonior-
kester. Århus Sinfonietta har gennem årene uropført en 
lang række værker af danske komponister og har også 
indspillet en lang række cd’er med ny dansk musik.
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Frederik Munk Larsen
Dansk guitarist uddannet ved Det Jyske Musikkon-
servatorium , Hochschule für Musik i Köln og i Bar-
celona. Han er en flittig solist og har også optrådt 
med symfoniorkester ved flere lejligheder, bl.a. med 
Simon Steen-Andersens guitarkoncert Amongst. En 
lang række komponister har skrevet værker til Munk 
Larsen. Han er også medlem af en række fremtræden-
de ny musik ensmebler, fx SCENATET og Curious 
Chamber Players. Der ud over underviser han på Det 
Jyske Musikkonservatorium .

Lydenskab
Dansk ensemble bestående af guitarist Thea Vesti 
Pedersen, cellist Sofia Lind Pedersen, pianist Eskild 
Skovbakke Winding samt fløjtenist Karolina Leedo. 
Disse fire musikere er grundkernen i ensemblet, der 
efter behov udvides med flere musikere. “Lydenskab 
formidler den klassiske musik i nye rammer, bryder 
koncertsalen op og skaber anderledes koncertoplevel-
ser” således præsenterer ensemblet sig på deres hjem-
meside, og Lydenskab lægger stor vægt på at formidle 
den musik, de spiller og at nå nye publikumsgrupper. 
Ensemblet blev stiftet i 2011.

Anna Melander
Svensk fløjtenist uddannet ved Royal Academy of Mu-
sic i London. Aktiv freelance-musiker,d er har spillet 
i en række svenske symfoniorkestre og som fungerer 
som fast fløjtenist i Curious Chamber Players.

Rei Munakata
Japansk dirigent om komponist, bosiddende i Sverige. 
Leder af Curious Chamber Players og fast gæstediri-
gent hos en række ny musikensembler. Han har skre-
vet en rækker kammermusikværker og inddrager også 
elektronik og hverdagsobjekter i sin musik og laver 
også lydinstallationer.

Percurama Percussion Ensemble
Dansk slagtøjsensemble, der har DKDM’s professor 
Gert Mortensen som sit centrum og som alt efter 
behov optræder i større eller mindre formationer. En-
semblet turnerer i hele verden, og arbejder sammen 
med komponister om at spille ny musik, men dyrker 
også alt fra koncerter på landbrugsmaskiner til børne-
koncerter og musikteater.

Plus-Minus Ensemble
Londonbaseret ensemble, der blev stiftet i 2003 af 
komponisterne Joanna Bailie og Matthew Shlomowitz 
og som primært spiller helt ny musik, der i koncert-
programmerne bliver balanceret med hovedværker fra 
moderne klassiske repertoire. Ensemblet opfører ger-
ne konceptuelle værker, performancebaserede værker, 
musik med elektroniske elementer mm. Plus-Minus 
har gennem årene optrådt ved ny musik festivaller 
over det meste af Europa.
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inspireret af østlig filosofi, benyttede den kinesiske I 
Ching i sine kompositioner, og satte spørgsmål til vo-
res gængse opfattelse af hvad musik er. Han var også 
blandt de første komponister til at skrive for præpa-
reret klaver og han spillede, sammen med sin partner 
koreografen Merce Cunningham, en stor rolle for den 
moderne dans i det 20. århundrede.

Laurence Crane (f. 1961)
Studerede på Nottingham University og studerede 
komposition hos bl.a. Nigel Osborne. Crane har ar-
bejdet tæt sammen med ensemblet Apartment House, 
der også har indspillet hans værker. Crane benytter 
ganske enkle musikalske byggeklodser og sætter dem 
under mikroskop. I 2013 udtalte han om sin musik: “… 
my aim is to find a fresh beauty in these objects by 
placing them in new structural and formal contexts …”

Guillaume Dufay (c. 1397-1474)
Fransk-flamsk komponist, der var en af renæssancens 
betydeligste komponister, først og fremmest af kir-
kemusik, men en del sekulære værker fra hans hånd 
kendes også. Han var en overgangsfigur fra den sene 
middelalders stil til den tidlige renæssance.

Kaj Duncan David (f. 1988)
Engelsk komponist uddannet ved Goldsmiths College, 
University of London, Det Jyske Musikkonservatorium  
– hos Simon Steen-Andersen – og fra 2014 hos Manos 
Tsangaris og Franz Martin Olbrisch ved Hochschule 

für Musik i Dresden. Davids værker er blevet opført 
ved festivaler som MaerzMusik i Berlin, Ultima i Oslo, 
Feriekurserne i Darmstadt og NextFest i Canada. Han 
arbejder ofte med elektronik, laver installationer og har 
bl.a. samarbejdet med ensemblerne Mimitabu, Curious 
Chamber Players, Ensemble Recherche og komponist-
kollektivet Bastard Assignments. David arbejder med 
elektronik, lys og video i en del af sine værker.

Moritz Eggert (f. 1965)
Tysk komponist, gennemførte klaver og kompositi-
onsstudier ved Hochschule für Musik und Darstel-
lende Künste i Frankfurt am Main hos bl.a. Hans-Ul-
rich Engelmann. Har komponeret i alle genrer: opera, 
ballet, orkesterværker, kammermusik, vokalmusik og 
elektronmusik. Fungerer også som underviser bl.a. på 
Eastman School of Music i USA. Eggerts værker er 
blevet opført af en række internationale ensembler og 
orkestre. Og så har han komponeret et Fodboldorato-
rium bestilt til VM 2006.

Brian Eno (f. 1948)
Legendarisk engelsk komponist og producer. Eno 
regnes som en af opfinderne af ambient musik og en 
stor del af hans værker falder inden for den kategori 
(bl.a. albummet Music for Airports (Ambient 1) fra 
1970’erne). Men hans arbejde som producer og med-
skaber for fx. Roxy Music, David Bowie, Robert Fripp, 
David Byrne og mange flere har været med til at etab-
lere ham som en superstjerne inden for rockverdenen.

Komponister

Joanna Bailie (f. 1973)
Født i London, bosiddende i Berlin, studerede kompo-
sition hos Richard Barrett og elektronisk musik ved 
Det Kgl. Konservatorium i Holland. Arbejder med at 
blande auditive og visuelle udtryk, bruger reallydsop-
tagelser og laver installationer. Hun er sammen med 
Matthew Sholomowitz stifter af Ensemble Plus-Minus. 
Hendes værker er blevet opført ved de fleste større 
musikfestivaler, og 2010 var hun gæste-kurator for 
SPOR Festival i Aarhus.

Frédéric Le Bel (f. 1985)
Født i Canada og uddannet i Paris og Montreal, der-
udover har han deltaget i en række internationale 
mesterklasser hos bl.a. Beat Furrer og Georg Friedrich 
Haas. Bels værker er bl.a. blevet opført ved Chelten-
ham Music Festival og Time of Music Festival i Fin-
land og hans energiske musik er blevet opført af bl.a. 
Klangforum Wien, Curious Chamber Players og Ceci-
lia String Quartet.

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

Schow og Bent Sørensen. Black skal debutere fra so-
listklassen i foråret 2018, men har allerede nu en række 
opførelser bag sig på danske musikfestivaler.

Kristin Bolstad (f. 1981)
Norsk komponist, sanger og improvisator. Hun er 
bl.a. uddannet ved Universitetet i Oslo og ved Norges 
Musikkhøgskole. Bolstads musik er ofte knyttet til 
rummet den skal opføres i, den er konceptuel og inkor-
porerer gerne improvisation. Hendes musik er blevet 
opført ved koncerter og festivaler i Europa og i USA og 
Canada. Bolstad optræder som sanger med en række 
forskellige ensembler og har også solo-projektet Vo-
kalCollage.

Ludger Brümmer (f. 1958)
Studerede på universitetet i Bochum og har studeret 
komposition hos Nicolaus A. Huber og Dirk Reith. 
Brümmer arbejder mestendels med elektroakustisk 
musik, med lydens bevægelser i rummet og multime-
diale værktøjer, live-elektronik og akusmatik. Han har 
desuden arbejdet en del med koreografer og skrevet 
musik til dans. Han er leder af Instituttet for Musik og 
Akustik ved ZKM i Karlsruhe.

John Cage (1912-92)
Amerikansk komponist og musikfilosof, der med bag-
grund i kompositionsundervisning fra bl.a. Arnold 
Schönberg og Henry Cowell var banebrydende med 
tanker om tilfældighed i musikken, aleatorik. Cage var 
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støj, barok- og renæssancemusik, pygmæsang, jazz og 
meget mere. Pelle Gudmundsen-Holmgreen var i 2014 
hovednavn på en festival i London med London Sinfo-
nietta og fik i begyndelsen af 2015 uropført sin første 
opera Sol går op, Sol går ned på Takkelloftet i Operaen 
i København. Gudmundsen-Holmgreens musik var 
længe en elsket og velkendt hemmelighed i Danmark, 
men i de senere år har der været internationalt fokus 
på en del af hans værker bl.a. fra USA, hvor Kronos 
Kvartetten og koret The Crossing har bestilt og urop-
ført værker af ham.

Andrew Hamilton (f. 1977)
Irsk komponist uddannet hos bl.a. Kevin Volans 
og Louis Andriessen. Han har samarbejdet med en 
række billedkunstnere om installationer, der bl.a. har 
kunnet opleves i Berlin, hans værker har været opført 
af en lang række internationale ensembler som fx. 
Orkest de Volharding, Crash Ensemble og Neue Vo-
calsolisten Stuttgart.

Matias Vestergård Hansen (f. 1989)
Dansk pianist og komponist, der har studeret kom-
position på DKDM. Komponisten beskriver selv sin 
musik således på KomponistBasen: “Min musik er 
dybt forankret i en kærlighed til romantikkens usikre, 
farlige og længselsfulde klangverden, og er bygget op 
omkring en streng formmæssig følge af stemninger 
og billeder.”

Sofia Jernberg (f. 1983)
Svensk komponist og sangerinde, født i Ethiopien. 
Med-leder af jazzoktetten Paavo, som hun også kom-
ponerer til, aktiv som improvisator og udforsker stem-
mens instrumentelle potentiale i egne og andres vær-
ker. Jernberg har optrådt i musik af bl.a. Schönberg, 
Sciarrino og Thorvaldsdottir, samt fået kompositions-
besitllinger fra en række ensembler. Hun bor for tiden 
i Norge.

Finnur Karlsson (f. 1988)
Islandsk komponist bosiddende i København. Stude-
rede bl.a.  på DKDM hos Niels Rosing-Schow og Hans 
Abrahamsen, og han er nu ved at færdiggøre Solist-
klassen samme sted. Karlsson er en del af komponist-
kollektivet Errata, og hans værker har været opført i 
bl.a. Norden og USA.

David Lang (f. 1957)
Amerikansk komponist bosiddende i New York. Med-
stifter af det snart legendariske musiker- og kompo-
nistkollektiv Bang On A Can sammen med Julia Wolfe 
og Michael Gordon. Blandt Langs mest kendte værker 
er The Little Match Girl Passion bygget på H.C. Ander-
sens eventyr Den lille pige med svovlstikkerne. Lang 
har komponeret og får opført musik i alle genrer fra 
soloværker til orkesterværker og operaer.
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Cenk Ergün (f. 1978)
Født i Tyrkiet bosiddende i New York, uddannet bl.a. 
på Eastman School of Music. Ergün både komponerer 
og improviserer selv på computer, hans musik er ble-
vet opført af ensembler som Jack Quartet, Alarm Will 
Sound og So Percussion, og hans værker har kunnet 
høres i en række prominente koncertsale og festivaler 
i både USA og Europa. New Music Box har beskrevet 
hans musik som “Psychedelically meditative”.

Daniel Fladmose (f. 1989)
Dansk komponist, der i disse år tager sin kandidatgrad 
i komposition ved DKDM og modtager undervisning 
af bl.a. Niels Rosing-Schow og Jeppe Just Christen-
sen. Fladmose har senest fået uropført værker ved bl.a. 
PULSAR Festival 2017.

Morton Feldman (1926-87)
Amerikansk komponist. Studerede komposition hos 
Wallingford Riegger og Stefan Wolpe, var gode venner 
med John Cage og de inspirerede hinanden gensidigt 
til at træde ud af konventionernes skygge og eksperi-
mentere med bl.a. grafisk notation. I løbet af 1970’erne 
begyndte Feldmans værker, der altid var stille, insi-
sterende, hviskende og milde, at vokse i varighed, en 
tendens, der toppede med, at han komponerede sin 
berømte fem timer lange strygekvartet nr. 2. fra 1983.

Erin Gee (f. 1974)
Prisvindende amerikansk komponist og vokalist, ud-
dannet i USA og Østrig. Gee har komponeret en lang 
serie af værker med titlen Mouthpieces, der består af 
musik for at fra en enkelt stemme (hendes egen) til 
operaer, vokalensembler, kammermusik mm.

Bará Gísladóttir (f. 1989)
Islandsk komponist og kontrabassist, bosiddende 
i København, hvor hun studerer på DKDM under 
bl.a. Niels Rosing-Schow og Jeppe Just Christensen. 
Gísladóttir er medstifter af komponistkollektivet Er-
rata og spiller bl.a i ensemblerne Elja og Skark. I 
2015 udkom hendes debutalbum Different Rooftops. 
Hendes musik har været opført på en række nordiske 
musikfstivaler

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

Pelle Gudmundsen-Holmgreen (1932-2016)
Dansk komponist. Skabte sin egen udtryksform præ-
get af gentagelser og letgenkendelige figurer, inspi-
reret af absurd teater, naturen, dagliglivets klange og 
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til børn, installationer og performances. Derudover 
har hun arbejdet med på en del filmprojekter.

Allan Gravgaard Madsen (f. 1984)
Begyndte allerede som 20-årig private studier hos 
Niels Rønsholdt, og fortsatte hos Rønsholdt i 2008, 
hvor han begyndte at studere komposition på Det Jy-
ske Musikkonservatorium , og hvor han også har mod-
taget undervisning af Simon Steen-Andersen og Jo-
anna Bailie. Hans værker er opført af en række danske 
og internationale ensembler som Ensemble Recher-
che og Jack Quartet, samt af bl.a. SCENATET, Esbjerg 
Ensemble og Århus Sinfonietta. Han komponerede 
orkesterværket Beinta sammen med Anna Katrin Øs-
sursdottir Egilstrød. Gravgaard Madsen debuterer fra 
solistklassen ved to koncerter d. 26. og 27. maj 2017, 
hvoraf den ene finder sted på KLANG Festival.

Cassandra Miller (f. 1976)
Canadisk komponist bosiddende i Nordengland. Mil-
ler uddannet på University of Victoria og på Det Kon-
gelige Konservatorium i Haag i Holland, hvor hun bl.a. 
blev undervist af Richard Ayres og Yannis Kyriakides. 
Hendes værker har været opført i Europa, USA og Ca-
nada. Blandt de musikere hun har samarbejdet med er 
dirigenten Ilan Volkov, Quatuor Bozzoni og pianisten 
Philip Thomas.

Meredith Monk (f. 1942)
Amerikansk komponist, danser, sanger, instruktør mm. 
En af USA’s mest markante stemmer, både som sanger 
og komponist, der i mange år har arbejdet i krydsfeltet 
mellem performance, dans, opera og “extended vocal 
techniques”. Monk har modtaget en række priser og 
hædersbevisninger gennem årene og hendes værker 
er udkommet på bl.a. pladeselskabet ECM. Hun har 
været leder af forskellige ensembler gennem årene, 
bl.a. The House og Meredith Monk & Vocal Ensemble.

Jean Mouton (ca. 1459-1522)
Fransk renæssancekomponist berømt for sin rolle som 
underviser og for sine egne værker, som både blev op-
ført ved europæiske hoffer og ved pavehoffet.

Mathias Monrad Møller (f. 1988)
Dansk/tysk sanger og komponist født i Odense og 
opvokset i Slesvig-Holsten. Studerede komposition 
hos Gerhard Müller-Hornbach, Ernst-August Klötzke 
og Martin Schüttler ved Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst i Frankfurt/Main. Blandt Monrad 
Møllers værker findes flere serier, fx. Guilty Pleasu
res (Songs for Instruments and/or Midisamples) og 
The death of the classical instrument series. Mathias 
Monrad Møller optrådte sammen med Aarhus Symfo-
niorkester ved AUT’s 50-års jubilæumskoncert i 2016 
med værket Speech for the 50th anniversary of Aarhus 
Unge Tonekunstnere.

BIOGRAFIER
Komponister

Morten Ladehoff (f. 1978)
Dansk organist og komponist, der har studeret ved 
Det Jyske Musikkonservatorium  og som har fået un-
dervisning i komposition af bl.a. Bent Sørensen, Karl 
Aage Rasmussen og Rolf Wallin. Udover studierne i 
Danmark har Ladehoff også studeret i Stuttgart. Lade-
hoffs værker er bl.a. blevet spillet af Ensemble Plus-
Minus, Lydenskab og Ensemble Ernst, og den har 
været opført på en række festivaler deriblandt Nordic 
Music Days og Ultima.

György Ligeti (1923-2006)
En af det 20. århundredes største komponister, der ef-
ter flugten fra sit hjemland Ungarn i 1956, boede og ar-
bejdede mestendels i Tyskland. Ligetis orkesterværker 
Apparitions og Atmosphères fra årene omkring 1960 
med deres tætte klange og brug af mikropolyfoni, gjor-
de ham til et af de fremmeste navne i den europæiske 
avantgarde. Men avantgarde som sådan interesserede 
ham ikke, og hans komplekse klangverden blev spej-
let i en fantasi, der voksede af barndommens billed-
og drømmeverden, af det absurde og af en ubændig 
nysgerrighed over for bl.a. afrikanske rytmer, poesi og 
meget mere som alt sammen inspirerede hans musik 
frem til årene før hans død. Blandt hovedværkerne er 
operaen Le Grand Macabre. Ligeti har været en inspi-
ration for flere generationer af komponister efter ham.

Bent Lorentzen (f. 1935)
Dansk komponist med en række musikdramatiske 
værker og operaer bag sig. Bent Lorentzen fik under-
visning af bl.a. Knud Jeppesen, Vagn Holmboe og 
Finn Høffding, og var i mange år en yderst aktiv figur 
i det danske musikliv, som underviser, med en række 
betroede poster og altså ikke mindst som meget aktiv 
komponist med flere hundrede værker i sit katalog. Lo-
rentzen var også en pioner indenfor elektronmusikken 
i Danmark op gennem 1960’erne.

Simon Løffler (f. 1981)
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. Medstifter af kom-
ponistkollektivet Dygong. Performerens, musikernes 
og publikums nærvær kommer ofte i centrum i Løf-
flers altid utraditionelle og sansende værker. Løfflers 
værker opføres ved musikfestivaler over hele Europa.

Birgit Løkke (f. 1967)
Dansk percussionist og komponist, der for tiden blan-
der musik, kunst og naturvidenskab i det store projekt 
Cell, hvor hun udforsker lyden af celler. Hun har også 
udgivetalbummet Forbidden Forest efter tre måneders 
besøg i de øde canadiske skove, hun har spillet slagtøj 
i Savage Rose, har en lang række samarbejdsprojekter 
bag sig med andre kunstnere om musikforestillinger 
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ter og installationer. Er uddannet hos Bent Sørensen, 
Hans Abrahamsen og Simon Steen-Andersen. Sårbar-
hed og uimponerethed går hånd i hånd i Piaseckis 
værker, fx. i hans klarinetkoncert Gemmer mig for Ro
setta, der blev præmieret af Statens Kunstfond i 2014.

Enno Poppe (f. 1969)
Tysk dirigent og komponist uddannet i Berlin og ved 
ZKM i Karlsruhe. Poppe har komponeret i alle gen-
rer og hans musik bliver opført af en række førende 
ensembler, som fx. Ensemble Modern, London Sinfo-
nietta, Ensemble 2e2m, Neue Vokalsolisten Stuttgart 
og mange flere. Blandt hans sceniske værker er IQ fra 
2012 og Arbeit, Nahrung, Wohnung (2008). Poppe er 
fast dirigent for ensemble mosaik og har også under-
vist i komposition.

Steve Reich (f. 1936)
Banebrydende amerikansk komponist, der med base i 
hjembyen New York var en af de toneangivende kom-
ponister i Minimalismen i 1960’erne. Reichs arbejde 
med faseforskydning og loops fra midten af 1960’erne 
i værker som It’s Gonna Rain og Piano Phase blev en 
milepæl i det 20. århundredes musikhistorie. Værker 
som fx. Tehillim, Electric Counterpoint, Music for 18 
Musicians, Drumming og Clapping Music er blevet 
“klassikere” og er jævnligt at finde på koncertpro-
grammer hos de fleste ny musik-ensembler og solister 
verden over. Reich har også komponeret musik til 
scene og video.

Terry Riley (f. 1935)
Legendarisk, amerikansk komponist og organist, der 
var nært knyttet til det musikalske miljø i midten af 
60’erne i New York, hvorfra minimalismen tog sit 
udspring. Hans værk In C fra 1964 og albummet A 
Rainbow in Curved Air fra 1969 er milepæle i det 20. 
århundredes musikhistorie. Riley er bl.a. inspireret 
af klassisk indisk musik og af jazz. Riley har et nært 
samarbejde med Kronos Kvartetten, der har indspillet 
hans strygekvartetter.

Niels Rønsholdt (f. 1978)
Niels Rønsholdt er en af sin generations stærkt profile-
rede 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 Søren-
sen, Karl Aage Rasmussen i Danmark og Helmuth Oeh-
ring i Tyskland. I 2016 udkom hans roste værk Me Quitte 
på Dacapo, hvor han selv er en af de to sangsolister. Ope-
raen Blik for Blik havde premiere tidligere på året 2017.

Franz Schubert (1797-1828)
Østrigsk komponist, mest kendt for sine klaverak-
kompagnerede sange, hvoraf han skrev omkring 600. 
Derudover komponerede han nogle af den klassiske 
musiks mest kendte kammermusikværker, deriblandt 
strygekvartetten Døden og Pigen, strygekvintetten og 
en række klaversonater. Blandt hans ni symfonier er 
Den Ufuldendte, d. 8., den mest spillede.

BIOGRAFIER
Komponister

Rei Munakata (f. 1976)
Japansk dirigent om komponist, bosiddende i Sverige. 
Leder af Curious Chamber Players og fast gæstediri-
gent hos en række ny musikensembler. Han har skre-
vet en rækker kammermusikværker og inddrager også 
elektronik og hverdagsobjekter i sin musik og laver 
også lydinstallationer.

Mette Nielsen (f. 1985)
Uddannet komponist ved Det Kongelige Danske Mu-
sikkonservatorium i 2013. Nielsen fortæller selv: “Jeg 
arbejder med det åbne og det tilfældige sat over for 
det kontrollerede. Og med det klangligt unisone og 
flerstemmige, det næsten unisone og det heterofone. 
De tilfældige møder i musikken, der bliver mere inten-
se, fordi de ikke er forudbestemte.” Nielsens værker er 
blevet opført af bl.a. Athelas Sinfonietta Copenhagen, 
Ensemble Intercontemporain, Aalborg Symfoniorke-
ster, og ReDo String Quartet. Studerer nu i solistklas-
sen ved Det Jyske Musikkonservatorium hos Niels 
Rønsholdt og debuterer ved KLANG Festival 2017.

Robert Normandeau (f. 1955)
Canadisk komponist, der skriver akusmatisk musik, 
musik der kommer ud af højttalere og laver gerne, 
hvad han kalder en “biograf for øret”. Normandeau 
underviser i elektroakustisk komposition på Univer-
sité de Montréal, og han har modtaget en lang række 
priser for sine værker.

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 uendelighedsrækken, som 
han fandt i 1960’erne, med hierakiske principper, med 
komplekse rytmer og mikrotonalitet. Alt sammen i et 
ofte velklingende og karakteristisk nørgårdsk klang-
univers. Nørgård modtog i 2014 Marie José Kravis 
Prize for Composition af New Yorker Filharmonikerne, 
og i 2016 Ernst von Siemens Musikpreis i München.

Amal Omran (f. 1968)
Syrisk skuespiller og instruktør, uddannet fra Acade-
my of Dramatic Arts i Damaskus. har medvirket i en 
lang række teaterforestillinger og film og har optrådt 
over det meste af verden.

Østen Mikal Ore (f. 1967)
Norsk komponist og underviser bosiddende i Dan-
mark, uddannet i komposition hos bl.a. Bent Søren-
sen og Karl Aage Rasmussen. Ore har komponeret 
en række ensembleværker og har ofte arbejdet med 
projekter for børn om ny musik. Hans prisbelønnede 
værk Velodrom blev uropført ved Nordic Music Days i 
Reykjavik i 2011 og er senere blevet opført i Danmark 
af 100 musikskole- og MGK-studerende.

Lasse Schwanenflügel Piasecki (f. 1981)
Har i sine værker arbejdet med tid: clicktracks og fly-
dende tempi og i de senere år med visuelle elemen-
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sig i mange år som en skarp og enestående fortolker 
af nyskrevne værker, men nøjedes ikke med at spille 
virtuost på sine instrumenter, men begyndte også at 
producere cd’er, koncentrere sig om lyden af det han 
spillede i nært samarbejde med de komponister, der 
skrev musik til ham. Fra inspirerende og i flere tilfælde 
medkomponerende musiker har Gert Sørensen nu 
også komponeret til forestillinger og lyddesignet cd’er.

Line Tjørnhøj (f. 1960)
Dansk komponist, studerede komposition hos Simon 
Steen-Andersen på Det Jyske Musikkonservatorium , 
hvor hun påbegyndte studiet i en forholdsvis sen alder, 
efter en tid, hvor hun var i lære som sømand og senere 
arbejdede som sygeplejerske. Tjørnhøj arbejder gerne 
med stemmen, og har bl.a. komponeret gadeoperaen 
Tusk, og i foråret 2017 har hendes opera Shanghai pre-
miere i Skövde i Sverige. Operaen, der opføres af et 
blandet hold af professionelle og amatør performers er 
en bestilling fra bl.a. Operaen i Göteborg.

Manuel Rodríguez Valenzuela
Spansk komponist, der bl.a er uddannet i Barcelona 
og Helsinki og som debuterede fra Det Jyske Musik-
konservatoriu . Valenzuelas musik bliver opført af en-
sembler som Distractfold, Avanti! Kammerorkester og 
Ensemble Intercontemporain. Hans musik er fuld af 
overraskende instrumenter (forstærkede skrivemaski-
ner og player pianos, fx.), men han har også kompo-
neret mere traditionelle orkester og ensembleværker.

Jennifer Walshe (f. 1974)
Irsk komponist, uddannet i Dublin, hos bl.a. Kevin Vo-
lans og ved Northwestern University i Chicago. Wals-
he optræder ofte selv om vokalist i egne værker og 
som improvisator. Hendes værker bliver opført over 
hele verden og hun har skabt opsigt bl.a. med operaen 
XXX_LIVE_NUDE_GIRLS!!! for barbiedukker og en-
semble. Walshe inddrager gerne video, rekvisitter og 
sig selv i sine værker. Markant er også det grundigt 
gennemførte kunstprojekt Grúpat, hvor Walshe for-
tæller en fiktiv historie om avantgardekunst i Irland, 
ved at skabe tolv forskellige alter ego’er.

Nicolai Worsaae (f. 1980)
Nicolai Worsaae er uddannet i komposition fra Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han 
studerede hos Niels Rosing-Schow, Bent Sørensen, 
Hans Abrahamsen og Hans Peter Stubbe-Teglbjærg, 
og hvor hans debutkoncert fandt sted i 2010. Yder-
mere har han studeret hos Beat Furrer i Graz. Nicolai 
Worsaae er medstifter af komponist- og performance-
kollektivet Dygong. Worsaaes musik er ekspressiv og 
dynamisk, og han benytter sig såvel af den klassiske 
musiks instrumentarium som elektronik. Arditti Kvar-
tetten, Oslo Sinfonietta og Athelas Sinfonietta er blot 
nogle af de ensembler, der har opført musik af Nico-
lai Worsaae. Blandt hans værker kan nævnes Du hast 
gesagt, Zugendlos, Emphatische Ellipse og Wesenheit 
ab Wesenheit.

BIOGRAFIER
Komponister

Howard Skempton (f. 1947)
Engelsk komponist og pianist, der i slutningen af 
1960’erne var med til at grundlægge The Scratch 
Orchestra, og fik ligeledes i 1960’erne undervisning 
i komposition af et af de andre oprindelige Scratch-
medlemmer: Cornelius Cardew. Skempton forlod 
Scratch i begyndelsen af 1970’erne, og har siden 
komponeret, opført egne værker og underviser i kom-
position på Birmingham Conservatoire. Skempton 
fokuserer i sin musik på den enkelte klangs kvalitet, 
og selvom han er en eksperimenterende komponist, er 
der ofte fokus på melodik i hans værker.

Marta Sniady (f. 1986)
Polsk komponist, studerede komposition i Lodz under 
Bronislaw Kazimierz Przybylski og elektronmusik un-
der Krzysztof Knittel. I 2016 påbegyndte hun studier 
hos Simon Steen-Andersen og Niels Rønsholdt ved 
Det Jyske Musikkonservatorium . Hun har fået opført 
en række værker i Polen, Frankrig og Tyskland og hun 
står bag en række video-installationsværker i samar-
bejde med Maciej Walczak og Margaret Moneta.

Martin Stauning (f. 1982)
Dansk komponist, uddannet på Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium. Formand for den danske 
gren af Ung Nordisk Musik 2012-14. Martin Stauning 
har komponeret musik inden for mange genrer bl.a. 
kammermusik, værker for større ensembler, lydinstal-
lationer og performance. Fik i marts 2016 uropført 

orkesterværket Verdorrte Räume. Modtog i 2015 Axel 
Borup-Jørgensen Komponistpris. Staunings debut-
koncert fra solistklassen på DKDM fandt sted i efter-
året 2016.

Simon Steen-Andersen (f. 1976)
Dansk komponist bosiddende i Berlin, der underviser i 
komposition på Det Jyske Musikkonservatorium . Har 
studeret hos Karl Aage Rasmussen, Mathias Spahlin-
ger, Gabriel Valverde og Bent Sørensen. Steen-Ander-
sen arbejder også som performer af egne værker, og 
hans musikalske verden er altid udvidet til at inddrage 
billede, elektronik, benspænd og bevægelse. Senest 
har hans opera Buenos Aires og ikke mindst hans Kla
verkoncert vakt international opsigt. Steen-Andersen 
har modtaget en række priser og hans musik opføres 
ved alle centrale ny musik festivaler.

Eric Sutherland
Amerikansk komponist, der har studeret i Seattle 
hos Samuel Jones og på Manhattan School of Music 
under bl.a. Richard Danielpour og Nils Vigeland, og 
som i disse år studerer hos Simon Steen-Andersen og 
Niels Rønsholdt på Det Jyske Musikkonservatorium . 
Sutherland komponerer bl.a. musik til film, trailers og 
reklamer, men også til scenen og koncertsalen.

Gert Sørensen (f. 1960)
Dansk slagtøjsspiller og komponist. Gert Sørensen, 
der også er ansat i DR Symfoniorkestret, markerede 
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BIOGRAFIER
Komponister

Gordon Williamson (f. 1974)
Canadisk komponist, bosiddende i Tyskland. Wil-
liamson har studeret komposition på Hohschule für 
Musik, Theater und Medien i Hannover, på DKDM og 
på Indiana University Bloomington hos bl.a. Johannes 
Schöllhorn, Bent Sørensen, Hans Abrahamsen og Da-
vid Dzubay. Han underviser i komposition i Hannover, 
og har komponeret en række værker for ensembler, 
kor og orkester.

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

John Zorn (f. 1953)
Amerikansk komponist, saxofonst, multimusiker, pro-
ducer og meget mere. En af New York Downtown mu-
sic’s mest flittige musikere og komponister, og hans 
værker og albums strækker sig over mange genrer og 
musikalske felter. Fra koncertsale, til film, værtshuse, 
eksperimenterende små scener og store festivaler, 
John Zorns musik hører til alle steder.

Rasmus Zwicki (f. 1979)
Dansk komponist, uddannet i komposition i Odense, 
på det nuværende Syddansk Musikkonservatorium. 
Zwicki har ud over sine kompositioner arbejdet på 
DR’s P2, er underviser på Det Jyske Musikkonserva-
torium , har skrevet libretto og undervisningsmate-
riale, har arbejdet med børn og musik og meget mere. 
Zwickis værker er undersøgende og undrende, og ser 
ofte på den situation musikken optræder i. Dramatisk, 
reflekterende, mild og skræmmende på hver sin tid, 
sådan er Zwickis musik, der også gerne blander elek-
tronik, performance mm. ind i helheden.
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1., 2. & 3. september 

Tre sensommerdage med ny musik

'17

Grønnegades Kaserne 
KULTURCENTER Næstved Ny Ridehus

Vindue 
mod 
Danmark

25
år

Musik af: 

Hans Abrahamsen • Elliott Carter • 
Chr. Winther Christensen • 
Mogens Christensen • Simon Christensen • 
Christos Farmakis • Luca Francesconi • 
Fuzzy • Sofia Gubaidulina • 
Pelle Gudmundsen-Holmgreen • 
Tan Tuan Hao • Lars Hegaard • 
Jexper Holmen • Toshio Hosokawa • 
Bruno Mantovani • Eirik Moland • 
Tristan Murail • Jens Peter Møller • 
Svend Nielsen • Svend Hvidtfelt Nielsen • 
Tage Nielsen • Hans-Henrik Nordstrøm • 
Per Nørgård • Karl Aage Rasmussen • 
Sunleif Rasmussen • 
Thomas Agerfeldt Olesen • Regin Petersen • 
Giacinto Scelsi • Rolf Wallin • Rachel Yatzkan

Billetter og information: Tlf. 57 64 91 64, på posthuset, Ticketmaster 70 15 65 65, 
www.ticketmaster.dk , Sjællandsbilletten, www.sj-billetten.dk eller MobilePay 61313012
GRATIS ADGANG HELE FREDAGEN.  www.susaafestival.dk

Fredag kl. 16
VINDUE MOD DANMARK
ATHELAS SINFONIETTA

JUBILÆUMSRECEPTION

Fredag kl. 18: 
SIGNE ASMUSSEN &
ERIK KALTOFT

Fredag kl. 19: 
ATHELAS SINFONIETTA

Lørdag kl. 12.30
EX NOVO ENSEMBLE
VENEZIA

Lørdag kl. 15
FORFATTERKONCERT MED
IRMELIN PREHN og
Jeanette Balland, sax

NJYD ENSEMBLE

Søndag kl. 11
UNGE SPILLER NYT
MGK Guldborgsund,
Helsingør, Køge og
Slagelse.

MØD KOMPONISTERNE

Søndag kl. 15
AARHUS SINFONIETTA
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Klang – Copenhagen Avantgarde Music Festival gennemføres med støtte fra:   
Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Dansk Komponistforenings Produktionspulje 
og KODAs Kulturelle midler, A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål,  
Aage og Johanne LouisHansens Fond, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune,  
Frederiksbergfonden, Nordisk Kulturfond, Det Obelske Familiefond, Wilhelm Hansen Fonden,  
GoetheInstitut Dänemark, Gangstedfonden, SNYK,  DR og Solistforeningen af 1921 
Partnere: AthelasSinfonietta, Tivoli, SNYK og Koncertkirken 
Mediepartner: DR

ultima oslo contemporary 
 music festival

7—16 september 2017

Tickets, information and  
updates: ultima.no
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reportager ˙ anmeldelser
nye tendenser ˙ nyheder
portrætter ˙ interview
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