
København, 15. april 2014

KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival 2014
Danmarks største, internationale musikfestival for ny kompositionsmusik går
i luften den 30. maj til 5. juni 2014 på Republique på Østerbro - en hel uges 
musikalske saltvandsindsprøjtninger med kendte legender og shooting stars.
KLANG løfter her sløret for udpluk af årets program:

'Oldschool avantgarde' og morgendagens mod

KLANG er en musikfestival med fokus på fremtidens mesterværker inden for 
ny kompositionsmusik. Programmet er sammensat af KLANGs kunstneriske 
ledere og internationalt anerkendte komponister, Rune Glerup og Christian 
Winther Christensen. Sammen har de fundet det bedste af tidens tendenser 
skabt i krydsfeltet mellem historiens legendariske frontløbere og unge 
kometer: Musikken spænder over alt fra fuldt symfoniorkester til 
minimalistisk slagtøjssolo, fra ren stygekvartet til elektroakustisk mix med 
rock og dødsmetal, visuelle videoværker og meget mere. Alt sammen ny 
avantgarde valgt på mod, opfindsomhed og professionelt højt niveau.

Masser af uropførelser og upcoming komponister

Åbningskoncerten skydes i gang fredag den 30. maj af Athelas Sinfonietta 
Copenhagen og fire dristige komponister, der spejler festivalens mange 
facetter: Fra Danmark kan KLANG stolt præsentere den poetiske og 
fantasifulde komponist Lasse Schwanenflügel Piasecki med en 
uropførelse bestilt til Athelas, mens Niels Rønsholdt bringer sine sanselige 
værker 'Al-aqsa' og 'Die Wanderin'. Fra Singapore kommer den internationalt 
eftertragtede komponist, Diana Soh, der også skaber et nyt værk specielt til
sinfoniettaen. Et andet af avantgardens nye, store navne er tyske Johannes 
Kreidler, der gæster festivalen med værket 'Living in af Box' fra 2010. 

Nye gnister på tværs af generationer

”Musikken fra imorgen” stråler på skuldrene af de største mestre! I år fejrer 
KLANG det 20. århundredes største banebrydere for nutidens musik, når 
nogle af Danmarks dygtigste, unge solister fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium opfører værker af ældre mestre som bl.a. Karlheinz 
Stockhausen og Györgi Ligeti flere aftenener i festivalcaféen. Lørdag den 
31. maj  inviterer KLANG desuden for første gang sit publikum ind i DR 
Koncerthuset, Studie 2, hvor DR UnderholdningsOrkestret og SCENATET
venter med en dugfrisk uropførelse komponeret af Bent Sørensen samt 
værket 'Me Quitte' fra 2013 af Niels Rønsholdt. 

Programmet offentliggøres 25. april på http://www.klang.dk/
Billetter kan købes på www.republique.dk fra samme dato.
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Praktisk information
KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival 30.maj – 5.juni 2014           

Programmet offentliggøres online på www.klang.dk fra d. 25. april 2014
Billetter kan købes på www.republique.dk fra samme dato

Billetpris: 60 kr. Partoutkort:            225 kr.
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 (eller skriv til 
presse@klang.dk)

Baggrund

KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival er en selvstændig, ung og 
international festival for ny kompositionsmusik. KLANG ønsker at præsentere de nyeste 
og mest eksperimenterende værker og skabe synlighed og plads til udfoldelse for 
modige komponister og musikere. Festivalen vil dermed støtte udviklingen af 
banebrydende kunst og fremtidens potentielle klassikere. 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. 

KLANG 2014

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 præsenterer KLANG 
ensembler og solister i en bred palet af nationaliteter, fra Finland til Amerika, Portugal 
og Japan m.fl. - alle valgt for deres professionelle høje niveau og kompromisløse, 
nyskabende kunst. Spændingsfeltet i fortolkningen og inspirationen mellem unge og 
ældre kunstnere får sin helt egen platform i koncertformen ”Oldschool avantgarde”, 
hvor unge konservatoriestuderende fremfører legendariske værker i de intime rammer i
KLANGs festivalcafé. 

Tendenser i Neue Musik: I caféen vil der også i løbet af ugen 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. Mediepartner: Danmarks Radio
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