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Coronaen er her stadig …

Hold dig altid opdateret om ændringer i festivalprogrammet på klang.dk.  
Her kan du også løbende læse hvad Klang gør for at overholde myndig heder
nes anbefalinger og sikre en tryg festival for publikum og medvirkende

P.g.a. begrænsede pladser til alle forestillinger anbefaler vi, at du køber 
dine billetter online via klang.dk

Har du købt billet til en koncert som aflyses eller ændres, kan du altid få 
pengene tilbage



MØRKESTI OG SOLSKINSDRYP
8. NOVEMBER 12:30 + 13:45

TRIO ZOOM7. NOVEMBER 14:30

Klang i KU.BE
Klang i KU.BE er hovedstadens festival med samtidsmusik for børnefamilier og musik-
skoleelever. Klang i KU.BE er del af den etablerede Klang-Festival og skabes hvert år i 
samarbejde med KU.BE på Frederiksberg. Festivalen fandt første gang sted i 2017 og kura-
teres fra  2020 af komponisten Mette Nielsen.

 
Klang i KU.BE er støttet af Frederiksberg Kommune, Frederiksbergfonden, KODA Kultur,  
Statens Kunstfond, Nordeafonden og Dansk Tennisfond

Dansk Tennis Fond

Familieforestillinger

Klang i KU.BE præsenterer hvert år professionelle forestillinger for børn. I 2020 kan I 
bl.a. opleve Musikteater når TeaterBlik præsenterer Mørkesti og Solskinsdryp eller når 
SAUM nyfortolker H.C. Andersen i Historien om V. Du kan også komme til koncert med 
avantgardemusik i børnehøjde når Trio Zoom spiller familiekoncert eller opleve verdens-
premiere på Farvernes Forunderlige Verden.

Klang-klassen

Klang i KU.BE er hvert år vært for en række møder mellem professionelle kunstnere og 
børn og unge, der på festivalen præsenterer egne værker – opført af de unge selv i samspil 
med professionelle musikere. Dette har fra 2020 udviklet sig til konceptet Klang-klassen, 
hvor børn og unge på flere sideløbende spor arbejder skabende med musik.

HISTORIEN OM V7. NOVEMBER 13:30

FARVERNES FORUNDERLIGE VERDEN
8. NOVEMBER 11:30

Foto:  M
ads Lending
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SØNDAG DEN 8. NOVEMBER
 

11:30

Familieforestilling:  
Farvernes Forunderlige Verden
KU.BE, Zen 2 
> side 16

12:30 + 13.45

Musikteater for de små: 
Mørkesti og Solskinsdryp
KU.BE, Performance-salen
> side 18

13:30

Klangkassen og Krumbuktus
KU.BE, Puls-salen
> side 19

LØRDAG DEN 7. NOVEMBER
  

12:00

Interaktiv: Esophon for børn
KU.BE, Biblioteket
> side 10

12:30

Interaktiv: Solokvartet
KU.BE, 3. sal
> side 11

13:30

Musikteater for børn: 
Historien om V
KU.BE, Performance-salen
> side 12

14:30

Familiekoncert med Trio Zoom
KU.BE, Puls-salen
> side 13

15:30

Instrumentbyggerkvartetten
KU.BE, Zen 1
> side 14

16:30

Fladmoses Akademi
KU.BE, Zen 2
> side 15

Festivalprogram
Lørdag 7. – søndag 8. november6 7



Billetter
VIGTIGT: P.g.a. restriktioner i antallet af pladser til alle forestillinger opfordrer vi til 
at købe billetter på forhånd. Billetlink findes på klang.dk. Hvis du vil sikre dig en plads 
ved gratis- eller betalingsarrangementer så kom i god tid.

De fleste koncerter på Klang i KU.BE er gratis. 
Familieforestillinger koster 40 kr pr voksen/barn. 
Billetter kan købes ved spillestedet fra 1 time inden koncertstart. Du kan også købe 
dine billetter allerede nu på klang.dk.

Har du spørgsmål til billetter? 

Kontakt noah@Klang.dk

BILLETTER ADRESSE OG KORT

Adresse og kort
KU.BE

Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg

Bus 31
Solbjerg Have

KU.BE

Metro M1 M2
Lindevang Station

Finsensvej
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lvd
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Dirch Passers Allé
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KU.BE, Biblioteket
Lørdag 7. november, kl. 12:00
 
Gratis adgang

 

Værket kan afprøves begge dage Klang i KU.BE finder sted. 
Skaberne af Esophon præsenterer værket på Klang i KU.BE 7. nov. kl 12.00

Esophon er en lydinstallation, et instrument, alle kan spille på, børn og deres voks-
ne, voksne og deres forældre kan alle røre ved, spille og skabe musik af – endda 
samtidig. Esophonen har inspirationer fra munkesang til Machine Learning og er 
udviklet af en komponist, Anders Monrad, og en spiludvikler, Simon Nielsen.

De fortæller: “Installationen er let at gå til og begynde med, men så rig på mulig-
heder, at den er svær at blive færdig med”.
 
Anders Monrad og Simon Nielsen
Esophon
 
Esophon er blevet til i samarbejde med Klang-Festival, Musikmuseet og Strebewerk. 
Værket opstilles på Musikmuseet i en længere periode hvor det vil kunne opleves fra 31. 
nov 2020 og frem. 

Esophon er støttet af Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening og KODAs kultur
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KU.BE, 3. sal
Lørdag 7. november, kl. 12:30

Gratis adgang

Værket er en interaktiv installation og kan opleves og afprøves i hele 
KU.BEs åbningstid 7. nov. 
Hør komponisten præsenterer værket kl. 12.30.

Oliver Tordendahl er MGK-Studerende og har skabt installationsværket 
Solokvartet. Værket er en selvspillende strygekvartet og som publikum 
kan du få lov at blive en del af værket!

 
Oliver Tordendahl
Solokvartet
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LEG MED VÆRKET PÅ KU.BE 7.-8. NOVEMBER
INTERAKTIV: ESOPHON FOR BØRN

MGK STUDERENDE PRÆSENTERER INSTALLATION
INTERAKTIV: SOLOKVARTET
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KU.BE, Performance-salen
Lørdag 7. november, kl. 13:30
 
40 kr pr. barn/voksen
Køb billetter på klang.dk

SAUM OPFØRER NY BØRNEFORESTILLING FOR 9-14 ÅR

MUSIKTEATER FOR BØRN 
“HISTORIEN OM V”

Forestillingen er for børn, 7-14 år, og deres forældre.
Forfatteren Cecilie Eken har skrevet flere børnebøger om svæ-
re emner. I Historien om V er det sorg og savn, der er i fokus; 
et barn rejser ud for at finde sin far, men finder noget andet. 
Sin V. Li-Ying Wu har sat smukke, skæve og blide toner til hi-
storien, og Musikteatret SAUM står for forestillingen sammen 
med ZeBU og Den Ny Opera i Esbjerg. 
En forestilling for børn fra 9 år og op, en musikalsk fortælling, 
der balancerer tyngde, smil og skønhed.
 
Li-Ying Wu
Historien om V

Foto: Søren Meisner

KU.BE, Puls-salen
Lørdag 7. november, kl. 14:30

  
40 kr pr. barn/voksen

Køb billetter på klang.dk

AVANTGARDE I BØRNEHØJDEFAMILIEKONCERT MED TRIO ZOOM
Koncerten er til børn fra 6 år og deres familier.
Trio ZOOM spiller på denne familiekoncert et kompromisløst program med mu-
sik af nogle af de mest toneangivende komponister i moderne tid. Ingen børn er 
født med fordomme i mod avantgardemusik, og på denne koncert vil både børn og 
voksne blive underholdt, overrasket og berørt. Værkerne på programmet har det 
til fælles, at de formidler ny musik i øjenhøjde med børn, men på hver deres måde. 
Helmut Lachenmann har skrevet en variationsrække over den japanske børnesang 
Sakura, engelske Geoff Hannan bruger både balloner og sidevendinger i musiker-
nes noder som musikalske elementer i værket Bubblegum, og i Matre's Dance af 
John Psathas er trommerne det centrale og virtuose element i et værk, der fortol-
ker en udmattende dans uden repetitioner.
Til at binde det hele sammen har Trio ZOOM allieret sig med Østen Mikal Ore som 
fortæller og formidler. Østen vil guide unge og ældre lyttere igennem musikken 
med relevante, sjove og anekdotiske fortællinger.
 
Værker af bl.a. Helmut Lachenmann, John Psathas, Geoff Hannan,  
Takashi Yoshimatsu
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Nye værker for selvbyggede instrumenter

KU.BE, Zen 1
Lørdag 7. november, kl. 15:30
 
Gratis adgang

UNGE SPILLER PÅ HJEMMEBYGGEDE INSTRUMENTER
INSTRUMENTBYGGERKVARTETTEN

Præsentationskoncert som kan opleves af børn og voksne i alle aldre.
Instrumentbygger og komponist Lars Kynde startede Instrumentbygger-
kvartetten i 2019: I et længere workshopforløb arbejder fire unge tæt sam-
men med Kynde hvor de sammen skaber nye instrumenter.

Oplev resultatet af deres arbejde og hør Instrumentbyggerkvartetten på 
Klang i KU.BE.

Foto: Alexander Banck-Petersen

 

Værkerne på koncerten er skrevet af komponistelever og kan opleves af alle med in-
teresse.

Daniel Fladmose er komponist og underviser. På koncerten kan opleves en række 
værker for bl.a. strygekvartet komponeret af hans elever. Eleverne er fra 12 år og op.

 
Aske Tengberg (15 år)
Installation: Ciclo secco

Othilia Andersen (15 år)
Fractura

Oliver Tordendahl (MGK Hovedstaden, 
1. år)
Ibis

Pelle Nyhuus (MGK Sjælland, 2. år)
Helgen

Daniel Sepehri (MGK Sjælland 1. År)
Viva la revolution

Julius Hartung (12 år)
Strygekvartet

Leon Thomsen (12 år)
Jætternes hjem

Aske Tengberg (15 år)
Den strangulerede konges beretninger

Jonas Wiinblad Schmidt (MGK Sjæl-
land 1. år)
The Line

Lukas Sixhøj (MGK Sjælland 1. år)
Nyt værk

KOMPONISTELEVERNES KONCERTFLADMOSES AKADEMI Fo
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KU.BE, Zen 2
Lørdag 7. november, kl. 16:30

Gratis adgang
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KU.BE, Zen 2
Søndag 8. november, kl. 11:30
 
40 kr pr. barn/voksen
Køb billetter på klang.dk

GENKLANGE OG TVELYS PRÆSENTERER FORESTILLING FOR 3-6 ÅRIGE

FAMILIEFORESTILLING: 
“FARVERNES FORUNDERLIGE VERDEN”
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Forestillingen er for 3-6 årige og deres forældre.
Farvernes Forunderlige Verden er en interaktiv musikforestilling 
for børn i 3- til 6-års alderen opført af duoen Tvelys med nyskrevet 
musik af komponist Lasse D. Hansen. I forestillingen tager Tvelys 
børnene med på en musikalsk rejse ind i farvernes følelsesuni-
vers, og børnene inddrages gennem nysgerrighed, leg og sang. På 
scenen er der seks æsker i forskellige farver, og i løbet af  forestil-
lingen afsløres hver af æskernes overraskelse, der relaterer sig til 
æskens farve. Børnene deltager undervejs aktivt i forestillingen, 
bl.a. som råbekor til musikken og som farlige tigre på jagt.

 
Lasse D. Hansen
Farvernes Forunderlige Verden – uropførelse*
6 satser:
1. Gul
2. Grøn
3. Rød
4. Blå
5. Orange
6. Lilla
 
Koncerten præsenteres i samarbejde med GenKlange

*Værket er støttet af Dansk Komponistforening og KODA Kultur
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KU.BE, Performance-salen
Søndag 8. november, kl. 12:30 + 13.45
 
40 kr pr. barn/voksen
Køb billetter på klang.dk

TEATERBLIK PRÆSENTERER FORESTILLING FOR 1-6 ÅRIGE

MØRKESTI OG SOLSKINSDRYP
Forestillingen er for 1-6 årige og deres familier.
Tre kunstarter mødes – musik, teater og billed-
kunst – og bringer publikum helt tæt på, når der 
skabes tegninger, teater og musik på scenen. 
Teater Blik beskriver forestillingen sådan:
“Kom med på tur i parken, ud i floden, ind i bu-
skadset, hvor kriblekrable-dyrene pusler, eller ud 
i drømmeverdenen, hvor græsstråene bliver en 
skov, tasken et hus, og ordene sansebilleder på, 
hvordan man også kan opleve verden”.

 
TeaterBlik
Mørkesti og Solskinsdryp
 
Forestillingen er Støttet af Statens Kunstfond og 
Wilhelm Hansen fonden

UNGE KOMPONISTERKLANGKLASSEN OG KRUMBUKTUS
På koncerten spiller Ensemble Krumbuktus værker skrevet af unge komponister 
som har deltaget på årets KlangKlassen.

KlangKlassen er en projektbaseret skole for unge spirende komponister. I år be-
står komponisterne af elever fra Hvidovre Musikskole og fra Oslo. De danske elever 
arbejder sammen med komponist Kuno Kjærbye og de norske elever med kompo-
nist Rune Rebne. Under deres KlangKlassens workshops møder eleverne bl.a. kom-
ponisten Jeppe Just Christensen.
 
Ny musik af elever fra Hvidovre Musikskole og Oslo

 
Ensemble Krumbuktus består i år af: Lisa Marie Vogel (violin) Marie Bessesen (klarinet), 
Jónas Ásgeir Ásgeirsson (akordion), Ying-Hsueh Chen (percussion) och Alexandra Hallén 
(cello)

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening og KODA kultur

Foto: Alexander Banck-Petersen

KU.BE, Puls-salenl
Søndag 8. november, kl. 13:30

Gratis adgang
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Medvirkende
Daniel Fladmose 
Komponist og underviser i komposition på bl.a. 
Køge MGK. Sammen med sine mange elever har han 
skabt Fladmoses Akademi som sammen skriver, 
planlægger og spiller deres egen musik
Genklange
Foreningen Genklange tilbyder klassiske koncerter 
for børn (3 - 8 år) med et repertoire, der er tilpasset 
børnene og hvor der er plads til madpakker, dan-
sende fødder og pludselige toiletbesøg. Undervejs 
gør musikerne koncerten vedrørende, og derefter 
er alle velkomne til at komme op og se nærmere på 
instrumenter. 

Genklange 
Dannet i 2013 af Gabriella Meinert-Medici, som i dag 
fungerer som kunstnerisk leder.

Instrumentbyggerkvartetten
Instrumentbygger og komponist Lars Kynde har 
sammen med Rytmisk Center skabt en kvartet af 10-
12- årige børn. Kvartetten har skiftende medlemmer 
og de bygger egne instrumenter, skriver musik og 
opfører resultatet på Klang i KU.BE 
Fladmoses Akademi

KlangKlassen
I flere år har Klang i KU.BE faciliteret møder mel-
lem professionelle musikere/komponister og børn 
og unge, der på festivalen præsenterer egne værker 
– opført af de unge selv i samspil med professionelle 
musikere. Dette har fra 2020 udviklet sig til koncep-
tet Klang-klassen, hvor børn og unge på flere side-
løbende spor arbejder skabende med musik. Klang-
Klassen består i år af elever fra Hvidovre Musikskole 
og fra Oslo og er under ledelse af Alexandra Hallen

Krumbuktus
Københavnsbaseret ensemble med et svensk navn, 
der svarer til det danske ord Krumbøjet; ikke en lige 
linie, men sving og drejninger præger ensemblets 
kunstneriske liv og ambitioner. Ensemblet består af 
Alexandra Hallén, cello, Jakup Lützen, bratsch, Ka-
terina Anagnostidou, slagtøj, Irina-Kalina Goudeva, 
kontrabas, Mikkel Egelund Nielsen, guitar

SAUM 
Dansk børnemusikteater, der kombinerer børne-
teatrets nærhed og øjenhøjde med nykomponeret 
opera. Saum betyder en søm på nynorsk, sådan en 
man syr, så tingene hænger sammen og får kant. 
SAUM blev stiftet i 2010 af sangerinden Ingeborg 
Fangel Mo

MEDVIRKENDE

TeaterBLIK 
Dansk teater, der skaber ny scenekunst for børn. 
TeaterBLIK blev skabt i 2007 af skuespiller og duk-
kemager Gertrud Exner. I 2015 fik TeaterBLIK en 
Reumert for forestillingen Tivoli.

Trio Zoom 
Københavnsbaseret trio med besætningen saxofon, 
klaver og slagtøj. De tre medlemmer er Stefan Baur, 
saxofon, Kristoffer Hyldig, klaver og Johan Bridger, 
slagtøj. Trioen har fået skrevet en del værker til de-
res besætning, men arrangerer også musik, så det 
kommer til at passe til ensemblets tre instrumenter.

Tvelys
Tvelys er en duo bestående fløjtenisten Julius Dit-
levsen og guitaristen Uffe Carl Hansen.
Duoen begyndte at spille da begge studerede på Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium, og med 
det samme fandt de en fælles nysgerrighed for det 
levende og velklingende repertoire. Tvelys udforsker 
forskellig musik fra mange verdensdele, og deres re-
pertoire spænder fra meditative japanske klange til 
livlige chôros fra det varme Brasilien. 
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Kolofon
 

Kunstnerisk ledelse: Christian Winther Christensen
Daglig leder: Regin Petersen
Børn og unge kurator: Mette Nielsen
Presse: Lise Kaltoft Bendixen
Festivalkoordinator: Noah Hex
Koordinatorassistent: Steen Skole
Grafisk design: Depot 1
Webprogrammør: Michael Rasmussen
Programredaktør: Trine Boje Mortensen
Fotograf: Alexander Banck-Petersen
Festivalproducent: Filip Melo
Producentassistent: Marcus Windfeldt Behrens
Lyddesign: Jonas Nakel
Lysdesign: Martin Danielsen Barnung
Stage Manager: Andreas Holm
Bestyrelse: 
Martin Malmgreen (Formand), Peter Friis, Trine Boje Mortensen, Anna Klett, Anja Reiff

 
Klang i KU.BE er støttet af Frederiksberg Kommune, Frederiksbergfonden, KODA Kultur,  
Statens Kunstfond, Nordeafonden og Dansk Tennisfond

Dansk Tennis Fond
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