
København den 20. maj 2014

Vilde værker og lydlandskaber på festival for ny musik
Hvad er avantgardemusik? Oplev alt fra fuldt symfoniorkester, ensembler og solister i 
verdensklasse til elektroniske toner, rock-klange, lyden af drømme, legetøj og havets bund. 
Danmarks største internationale festival for ny kompositionsmusik finder sted på Republique på 
Østerfælled Torv, Østerbro, den 30.maj - 5. juni 2014. 

Smag på fremtidens klassikere

KLANG præsenterer nutidens fremmeste, opfindsomme komponister og den nyeste musik: Niels
Rønsholdt er en markant profil på årets KLANG med hele to værker til åbningskoncerten med 
Athelas og en uropførelse - foruden sin rørende intime Me Quitte i duet med Kira Skov, når 
UderholdningsOrkesteret prøver kræfter med avantgarden i DR Koncerthuset den 31. maj. Her 
hyldes også én af Danmarks ældre frontløbere: Bent Sørensen, hvis uropførelse spilles af 
Katrine Gislinge.

Nicolai Worsaae præsenterer med FIGURA Ensemble for første gang sin fortolkning af den 
østtyske spion, Jörg Meyers samlede digtcyklus, Isolationsdigte; sanselige, klaustrofobiske 
lydbilleder af verden udenfor. Unge Lasse Schwanenflügel Piasecki høster roser i Norden for 
sin drømmende leg med indkapsling af tiden i lydbilleder og visuelle værker med video. Han kan 
opleves med amerikanske Mivos Quartet og med Athelas i en uropførelse til åbningskoncerten. 

KLANG 2014 tæller desuden i år en lang række store, udenlandske navne som Diana Soh, 
Johannes Kreidler, Carula Bauckholdt, Mark Barden og pianisten Rei Nakamura, samt 
ældre, etablerede danske kunstnere som Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Per Nørgård og Trio
Con Brio.

Oldschool avantgarde - Kreds for kendere, krudt for ”begyndere”

Med årets koncertrække 'Oldschool Avantgarde' hylder KLANG fem af de største avantgarde-
komponister gennem tiden: György Ligeti, Iannis Xenakis, Luciano Berio, Karlheinz 
Stockhausen og John Cage. Soliststuderende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium opfører 
værkerne live i løbet af ugen, når sidste applaus på selve festivalscenen slutter, og er gratis ved 
billet til dagens andre koncerter. De skelsættende klassikere på alt fra violin til radioapparater 
spilles i festivalcaféens afslappede rammer, side om side med festivalens optrædende 
kunstnere.
'Oldschool avantgarde'  er ikke kun kærlige gensyn for hardcore nørder. Kun nysgerrighed er en 
forudsætning for en fed festival og en stabil, musikalsk saltvandsindsprøjtning! Men allerede fra 
nu af kan ”nye i ny musik”, som savner et sted at starte, følge en kortfattet intro til 'Oldschool 
avantgarde' på KLANGs hjemmeside og facebookside med korte beskrivelser og lydklip. Her 
deler de unge solister også deres tanker om avantgardens nye musik: 

”...det vigtigste er ikke at prøve på at lytte efter noget, man allerede kender, eller “trække” noget specielt 
ud af stykket, men lade det komme til sig, sådan som stykket er. Man skal lade sig overraske med andre 
ord.” 

   /Luiza Labouriau, soloviolinist i 'Oldschool Avantgarde'
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Kort fortalt

KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival er en selvstændig, ung og international festival 
for ny kompositionsmusik. KLANG præsenterer de nyeste og mest eksperimenterende værker og
ønsker at skabe synlighed og plads til udfoldelse for modige komponister og musikere. Indtil 
2013 lød festivalen under navnet Athelas New Music Festival som en udspringer af ensemblet 
Athelas Sinfonietta Copenhagen i 2009. KLANG er nu en selvstændig institution, men fortsætter 
det berigende samarbejde med Athelas. 

”Med ny, mener vi virkeligt ny! Faktisk er der flere værker, som er skrevet specielt til lejligheden... Det er 
værker skrevet af komponister med avantgarde i sjælen, komponister der insisterer på at gå nye veje -, 
koste hvad det vil! De er ikke bange for at gå forrest, og de er ikke bange for at kaste sig ud i 
eksperimenter.”

         /Rune Glerup og Christian Winther Christensen, KLANGs kunstneriske ledere

Praktisk information

KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival 30.maj – 5.juni 2014

Programmet findes online på www.klang.dk
Billetter kan købes på www.republique.dk

Billetpris: 60 kr. Partoutkort: 250 kr. (gælder også til koncerten i DR Koncerthuset)
Studerende: 40 kr. Partoutkort, stud.: 150 kr.
Billetpris DR Koncerthus, Studie 2: 110 kr. – 200 kr.

Sted
Republique: Østerfælled Torv 34 og 37, 2100 København Ø
DR Koncerthuset (kun lørdag den 31. maj): Emil Holms Kanal 29, 2300 København S

Kontakt
PR- /Presseansvarlig: Sophie Sales Carlsen | presse@klang.dk | tlf. 20 49 75 25
Pressefotos: Downloades på klang.dk/presse-medie/2013/foto 

Særligt i år
Under KLANG 2014 præsenteres 17 koncerter og events i løbet af en uge. Festivalen 2014 kan 
især præsentere en lang række fremtrædende danske komponister inden for avantgarden – 
upcoming såvel som etablerede. Derudover store, internationale kunstnere - alle valgt for deres 
professionelle høje niveau og kompromisløse, nyskabende musik. Spændingsfeltet mellem unge 
og ældre komponister får sin helt egen platform i koncertformen ”Oldschool Avantgarde”, hvor 
unge konservatoriestuderende opfører nogle musikhistoriens legendariske værker live.

Seminar
Tendenser i Neue Musik: I caféen vil der også tirsdag den 3. juni kl. 16.00 være ultranørdet boost
og debat, hvor KLANG i samarbejde med Goethe-Institut Dänemark, magasinet Seismograf/DMT 
og Københavns Universitet inviterer til et seminar om nutidige tendenser i ny tysk musik og 
lydkunst. Det bliver musikteori og samtidsforskning på højeste niveau i godt selskab med 
internationale oplægsholdere.

KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival gennemføres med støtte fra:                               
KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival 2014 gennemføres med støtte fra: Kunstfonden,
Statens Kunstråd, Ernst von Siemens Music Foundation, Onassis Culturel Centre Athens, 
Solistforeningen, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, A.P. Møller og hustru Chastine 
McKinney Møllers fond til almene formaal, Dansk Musikforbund, Augustinus Fonden, København 
Kommunes Musikudvalg, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Dronning Margrethe 
og Prins Henriks Fond, Dansk Musikerforbund, SNYK, Wilhelm Hansen Fonden, Østerbro 
Lokaludvalg, Goethe Institut Dänemark, VKRs Familiefond, Dansk Komponist Forenings 
Produktionspulje og KODAs Nationale Midler

Partnere: SNYK, Republique. Juhl Sørensen, Rosenberg Bogtryk - Mediepartner: Danmarks Radio
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