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Vi har set frem til at byde publikum 
velkommen til denne mostly Ruders-
festival i København. Med stor virkelyst 
og forventning tager Athelas sammen med 
gode venner og samarbejdspartnere på 
ørernes opdagerfærd i komponistens musik. 
Det er et privilegium at få lov til at gå på 
opdagelse i Poul Ruders’ musik. Vi gør det 
inden for rammerne af en lille festival, 
som er tilegnet komponisten, der rundede 
de tre snese tidligere på året. I løbet af 
tre dage og tre koncerter kan du høre et 
udvalg nye og ældre værker af Poul Ruders. 
Komponisten er en af de vigtigste stemmer 
i ny dansk musik, og han har som tidligere 
kunstnerisk leder af Athelas en særlig status 
for ensemblet. 

Ud over musik af Ruders kan du i festivalen 
også nyde værker af Rolf Wallin, Per 
Nørgård, Paul Frehner og Michael Oesterle. 
I 2009 er Ruders blevet fejret i udlandet og 
i Danmark med bestillinger og koncerter. 

Athelas New Music Festival 2009 kan 
gennemføres takket være en række gode 
kolleger og Ruders-entusiaster, der alle har 
et stærkt ønske om at hylde komponisten. 
Athelas takker varmt for opbakning fra 
private og offentlige institutioner, og 
for samarbejdet med danske solister og 
ensembler. En særlig velkomst til det 
canadiske Aventa Ensemble, der har været 
med til at promovere Ruders i bl.a. Canada 
og USA. 

Athelas & venner ønsker dig hjertelig 
velkommen!
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Et portræt af 
komponisten Poul Ruders

Poul Ruders er født i 1949 og er uddannet 
organist. Som komponist er han hovedsagelig 
selvlært. Ruders har skrevet korværker, 
kammermusikværker og værker for 
soloinstrumenter, men det værkerne for 
orkester der har skaffet Ruders størst 
berømmelse. Han er slet og ret en af de 
betydeligste symfonikere i Danmark i 
efterkrigstiden. Selv kalder han sine stort 
anlagte symfoniske forløb for »Symfoniske 
dramaer«.

‘Blændende instrumentation’, ‘musikalske 
farver’, ‘emotionelle dybder’, ‘psykologisk 
timing’ og ‘formfuldendte dramaer’ er 
skudsmål, der er hæftet på Poul Ruders’ 
musik. Han udtrykker sig selv som komponist 
og som menneske. I Ruders’ musik har 
man en fornemmelse af en ganske særegen 
sammensmeltning af kunst og liv. Måske det 
ligger bag kunstnerens ord: »At komponere 
er mit liv, det er det eneste hvor jeg kan fylde 
rummet fuldstændigt ud. 
Det er så væsentligt at jeg konstant er jaget 
af temaer, harmonik, instrumentation og 
formproblemer.«
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I ungdomsværkerne 
skrev Ruders 
ekspressionistiske 
værker for 
eksempelvis klaver 
og orgel. Han 
blev interesseret i 
musikalske citater og 
i at skabe forbindelse 
til tidligere tiders 
musik. Musikken 
fra middelalderens 
gotiske katedraler, 
barokmusikkens 
vældige 
bygningsværker 
og den klassiske 
sonateform fandt 
vej til hans musik. 
Collagen var ham 
ikke fremmed. 
Ruders’ musik fra de 
tidlige år stillede hele 
tiden spørgsmålet: 
»Hvad kan vi bruge 
traditionen til?« 
Værkerne forholdt sig 
til musikhistoriens 
arvegods, 
komponisten lyttede 
sig ned gennem 
de historiske lag 
og lod fortiden 
kaste ekkoer i sin 
nutidige klangkunst. 
Henvisningerne til 
den gamle musik 
blev gradvist 
udvisket, men en 
grundstemning 
ligger tilbage som 
noget uforanderligt 
i lydbilledet: Ønsket 

om at genskabe noget 
af den mistede fortid 
gennem et nutidigt 
udtryk. Hos Ruders 
oplever man nydelsen 
af det, der klinger, 
og samtidig længes 
man efter skønheden 
i den tabte fortid. Det 
er dette uopfyldte, 
der er med til at 
skabe spændingen 
i hans musik: 
Fornemmelsen af 
drømmebilledets 
skrøbelighed og 
følelsen af fravær når 
det hele er forbi.

Den dramatiske, 
billedskabende 
musik har altid 
ligget Poul Ruders 
på sinde, og han har 
ikke haft det samme 
problemfyldte forhold 
til den musikalske 
modernisme, som 
nogle af hans ældre 
kolleger. Ruders 
afskriver simpelthen 
dén diskussion som 
værende frugtbar. 
Som han udtrykker 
det: »Jeg interesserer 
mig for form, udtryk 
og instrumentation. 
Om det er moderne 
eller ikke er jeg 
komplet lige glad 
med: Stilproblemer 
interesserer mig 
ikke, når blot jeg ikke 
reproducerer.«

Poul Ruders er ude i 
et andet ærinde, han 
vil gøre indtryk, han 
vil have lytteren i sin 
hule hånd; i sidste 
instans ønsker han 
at føre lytteren ind 
i sjælens labyrint, 
ind til det sted, 
hvor musikken får 
konsekvenser for, 
hvordan vi oplever 
verden. Redskabet til 
at nå lytteren er et 
moment af musikalsk 
genkendelighed. 
Det sker bl.a. ved at 
knytte an til klassisk 
musik. Det betyder 
at dur og mol stadig 
står til rådighed 
som brikker i det 
musikalske puslespil. 

Andre brikker tilføjes 
og bringer nyt lys 
ind over musikken. 
Fra klangbunden 
i Ruders’ musik 
lyder stemmer 
fra romantikkens 
åndelige univers. 
Ruders’ musik 
kredser om det 
uopnåelige, om det, 
der ligger uden for 
vores fysiske verden, 
om metafysikken. 
Komponisten lægger 
ikke skjul på sit 
åndsfællesskab 
med kunstnere som 
maleren Caspar 
David Friedrich og 
digteren Edgar Allan 
Poe. Alle kredser de 
om død, ensomhed 
og melankoli. Det er 
udgangspunktet for 
deres kunstneriske 
skaben. Ruders’ 
værker spørger 
overalt, hvordan 
det konkrete og 
det ophøjede kan 
sammenføjes, 
hvordan eksakthed 
og ånd kan bringes 
til at tale sammen.

– Anders Beyer

Athelas_magazin_layout.indd   6 10-06-2009   08:48:46



Vox in Rama (1983) 

Athelas Chamber Players – Anne Marie Fjord 
Abildskov, klaver; Anna Klett, klarinet; Ida 
Lorenzen, violin

Pestilence Songs (1975) 

(Adieu, farewell earth’s bliss!; Rich men, 
trust not on wealth; Beauty is but a flower; 
Strenght stoops unto the grave; Wit with his 
wantonness; Haste, therefore, each degree) 

Kiki Brandt, sopran; Jesper Sivebæk, guitar

Bel Canto (2004) 

Peter Sheppard Skærved, violin

Ruders-Sostraka-Variant (2009) 
(by Peter Sheppard Skærved) 

Peter Sheppard Skærved, violin

Pause

Psalmodies Suite (1990) 

(Entrance for one; Cadenza for one; Prayer; 
Exit for one)

Jesper Sivebæk, guitar

Cembal D’amore (1986) 

Erik Kaltoft, klaver; Frode Stengaard, 
cembalo
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A Litany in Time of Plague

Adieu, farewell earth’s bliss,
This world uncertain is;
Fond are life’s lustful joys,
Death proves them all but toys,
None from his darts can fly:
I am sick, I must die.
Lord, have mercy on us!

Rich men, trust not in wealth,
Gold cannot buy you health;
Physic himself must fade;
All things to end are made;
The plague full swift goes by:
I am sick, I must die.
Lord, have mercy on us!

Beuty is a flower
Which wrinkles will devour;
Brightness falls from the air,
Queens have died young and fair,
Dust hath clos’d Helen’s eye:
I am sick, I must die.
Lord, have mercy on us!

Strength stoops unto the grave,
Worms feed on Hector brave,
Swords may not fight with fate,
Earth still holds ope her gate;
Come, come, the bells do cry.
I am sick, I must die.
Lord, have mercy on us!

Wit with his wantonness
Tasteth death’s bitterness:
Hell’s executioner
Hath no ears for to hear
What vain art can reply:
I am sick, I must die.
Lord, have mercy on us!

Haste, therefore, each degree
To welcome destiny:
Heaven is our heritage,
Earth but a player’s stage:
Mount we unto the sky
I am sick, I must die.
Lord, have mercy on us!
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New Rochelle Suite (2003) 
- 1. gang i DK

Jesper Sivebæk, guitar; 
Gert Mortensen, slagtøj

Abysm (2000) 

Aventa Ensemble

Bill Linwood, dirigent 

Pause

Tre Motetter (1981/1988/1985) 

 I. Preghiera Semplice

 II. Caritas nunquam excidit

 III. Psalm 86

Ars Nova Copenhagen

Anne Marie Granau, dirigent

4 Compositions (1980)
 
Athelas Sinfonietta Copenhagen

Jesper Nordin, dirigent
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1. Preghiera semplice

Oh! Signore, fa di me un istrumento della tua Pace:
Dove é odio, fa ch’io porti l’Amore.
Dove é offesa ch’io porti il Perdono.
Dove é discordia, ch’io porti l’Unione.
Dove é dubbio, ch’io porti la Fede.
Dove é errore, ch’io porti la Veritá.
Dove é disperazione, ch’io porti la Speranza.
Dove é tristezza, ch’io porti la Gioia.
Dove sono le tenebre, fa ch’io porti la Luce.

Oh! Maestro, fa ch’io non cerchi tanto:
Ad essere consolato, quanto a consolare.
Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché: Si e: Dando che si riceve:
Perdonando che si é perdonati:
Morendo che si risuscita
a Vita Eterna.

Herre, gør mig til redskab for din fred:
Hvor der er had, lad mig bringe kærlighed,
hvor der er krænkelse, tilgivelse,
hvor der er splittelse, enhed,
hvor der er tvivl, tro,
hvor der er vildfarelse, sandhed,
hvor der er fortvivlelse, håb,
hvor der er bedrøvelse, glæde,
hvor der er mørke, lys.

Herre, hjælp at jeg ikke så meget søger at
blive trøstet, som at trøste,
at blive forstået, som at forstå,
at blive elsket, som at elske.
For det er ved at give, at man modtager,
det er ved at tilgive, at man bliver tilgivet,
det er ved at dø, at man bliver oprejst 
til evigt liv.

Tekst: Den hellige Frans af Assisi
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2. Caritas numquam excidit
 
Caritas numquam excidit. Sive prophetiae, 
evacuabuntur; sive linguae, cessabunt; sive 
scientia, destruetur.
Ex parte enim cognoscimus et ex parte 
prophetamus;
cum autem venerit, quod perfectum est, 
evacuabitur, quod ex parte est.
Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, 
sapiebam ut parvulus, cogitabam ut 
parvulus; quando factus sum vir, evacuavi, 
quae erant parvuli. 
Videmus enim nunc per speculum in 
aenigmate, tunc autem facie ad faciem; nunc 
cognosco ex parte, tunc autem cognoscam, 
sicut et cognitus sum.

Kærligheden hører aldrig op. Profetiske 
gaver, de skal forgå; tungetale, den skal 
forstumme; og kundskab, den skal forgå.
For vi erkender stykkevis, og vi profeterer 
stykkevis,
men når det fuldkomne kommer, skal det 
stykkevise forgå.
Da jeg var barn, talte jeg som et barn, 
forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et 
barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg 
det barnlige. 
Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da 
skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg 
stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, 
ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. 
Men størst af dem er kærligheden.

Første Korintherbrev kap.13, v.8-13
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3. Salme 86

Herr, neyge deyne ohren und erhöre mich,
Denn ich bin elend und arm.
Beware meyne seele denn ich bin heylich.
Hillf du meyn Gott deynem knecht
der sich verlesst auff dich.
Herr sey myr gnedig, denn ich ruffe teglich 
zu dyr.
Tröste die seele deynes knechtes,
Denn Herr zu dyr hebe ich meyne seele.
Denn du Herr bist gut und gnedig.
Von grosser guete allen die dich anruffen.
Vernym Herr meyn gebet,
und merck auff die stym meyns flehens.
Zur zeyt der not ruffe ich dich an.
Denn du erhörest mich,
Herr, es ist dyr keyn gleiche
unter den Göttern und ist niemand
der thun kann wie du.
Alle hayden die du gemacht hast
werden komen und fyr dyr anbeten Herr,
und deynen namen ehren
das du so gros bist
und wunder thust und alleyne Gott bist.

Bøj dit Øre, HERRE, og svar mig, 

thi jeg er arm og fattig!
Vogt min Sjæl, thi jeg ærer dig;
frels din Tjener, som stoler på dig!
Vær mig nådig, Herre, du er min Gud;
thi jeg råber til dig Dagen igennem.
Glæd din Tjeners Sjæl, thi til dig, o Herre, 
løfter jeg minSjæl;
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade,
rig på Nåde mod alle, der påkalder dig.
Lyt til min Bøn, o HERRE,
lån Øre til min tryglende Røst!
På Nødens Dag påkalder jeg dig, thi du 
svarer mig.
Der er ingen som du blandt Guderne, Herre,
og uden Lige er dine Gerninger.
Alle Folk, som du har skabt, skal komme, 
Herre, og tilbede dig,
og de skal ære dit Navn.
Thi du er stor og gør vidunderlige Ting,
du alene er Gud.

Salme 86, vers 1-10
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Paul Frehner:
God Save the Human Cannonball 
(2009)  - 1. gang i DK

Per Nørgård:
“... gennem torne ...” (2003) 

Solist: Maria Boelskov Sørensen

Poul Ruders:
Four Dances in One Movement 
(1983) 

Pause

Michael Oesterle:
Annus Mirabilis (2005/09)  
- 1. gang i DK

 Traditional Kinematics

 Inertia of a Body dependent

 Gravity of the Particles

 The observed interval of Time

 Indefinitely, small Domains

Rolf Wallin:
Appearances (2007)  
- 1. gang i DK
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ARS NOVA COPENHAGEN er en af Skandinaviens førende vokalgrupper med speciale 
inden for renæssancens kormusik og ny vokalmusik. Gruppen har indspillet en lang række 
internationalt berømmede cd’er og sunget utallige koncerter over store dele af verden. 

ARS NOVA har været blandt pionererne inden for arbejdet med renæssancens polyfone 
kormusik med meget roste opførelser af mesterværker af bl.a. des Prez, Tallis, Lassus, 

Palestrina, Byrd og Taverner og har bidraget væsentligt til genopdagelsen af ukendte  mestre som Pierre de la Rue, 
Pedro de Porto, Nicolas Gombert, Filipe de Magalhaes, Giaches de Wert og Jacob Obrecht. 

Inden for ny vokalmusik fokuserer ARS NOVA især på musikken efter ca. 1950 og har arbejdet tæt sammen med førende 
nordiske komponister som Per Nørgård, Ib Nørholm, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Hans Abrahamsen, Sven-David 
Sandström, Poul Ruders, Svend Nielsen og Bent Sørensen, som alle har komponeret værker til gruppen. Det samme gælder 
centrale jazzkomponister som Palle Mikkelborg, Pierre Dørge, Jan Garbarek, Marilyn Mazur og Egberto Gismonti. 

ARS NOVAs chefdirigent siden 2002 er Paul Hillier, med hvem ARS NOVA i de kommende sæsoner bl.a. gennemfører 
en række samarbejdsprojekter med Concerto Copenhagen og Athelas Sinfonietta Copenhagen og koncerter og cd-
udgivelser med musik af John Taverner, Per Nørgård, Bent Sørensen og amerikanske minimalister.

En ny cd med nye værker af Per Nørgård dirigeret af Tamás Vetö, som netop er udsendt (på Dacapo), er blevet anmeldt 
med topkarakterer.

ARS NOVA har siden 1979 forestået omkring 200 uropførelser, og repertoiret inkluderer – ud over nordiske komponister 
– værker af bl.a. Pärt, Cage, Feldman, Riley, Reich, Riley, Glass, Kagel, Nono, Berio og Martland.

Yderligere information: www.arsnova.dk      
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Anne Marie Granau. Orkester- og kordirigent fra Royal College of Music, London 
(Neil Thomson) og dirigentklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
(Frans Rasmussen og Dan-Olof Stenlund). Masterclasses hos Segerstam, Haitink, 
Alsop og Polischsuk. Granau dirigerer opera, symfonisk såvel som vokalmusik fra 
enhver æra. Det seneste års meritter: Cannes Film Festival med Athelas Sinfonietta 
Copenhagen, Janaceks Fiffige Lille Ræv for Woodhouse Opera UK, St. Petersburg 
Chamber Philharmonics, Opera Nord og Athleas Sinfonietta Sinfonietta (uropførelse 
af operaen Heart in a Plastic Bag af Trbojevic) og Ars Nova. Derudover kan fremhæves: 
Tchaikovskys ”Eugene Onegin” for British Youth Opera, Ravels L’Enfant et les Sortiléges 
og L’Heure Espagnole for Britten International Opera School, Contemporary Consort, 
London, Sjællands Symfoniorkester, South Bank Sinfonia London. 

Athelas Sinfonietta Copenhagen. Athelas er i ordets 
videste betydning et grænseoverskridende ensemble-
projekt. Alle i og omkring ensemblet påtager sig med 
stor virkelyst at være avantgardens talerør, der gennem 
nyskabende projekter bryder æstetiske barrierer og 
fysiske grænser.
 
Ensemblet har forlængst placeret sig i forreste række 

blandt de danske kammerensembler og som landets førende ensemble inden for ny kompositionsmusik. Koncertserier, 
medvirken i operaforestillinger og på festivaler, internationale turneer, cd-indspilninger med ny dansk og udenlandsk 
musik og en fantasifuld programlægning har gjort Athelas til en markant institution.
 
Gang på gang har en enig presse fremhævet ensemblets høje kunstneriske standard. Athelas Sinfonietta Copenhagen 
har opført og uropført ca. 400 forskellige værker, hvoraf en stor del er uropførelser. Ensemblets målbevidste satsning 
på kvalitet, har tiltrukket en række fremtrædende solister, dirigenter og komponister som f.eks. Steve Reich, Per 
Nørgård, Heiner Goebbels, Poul Ruders, Arvo Pärt, David Lang, Christian Lindberg, Reinbert de Leeuw, Thomas Adès, 
Ilan Volkov, George Benjamin og Pierre-André Valade.
 
Den store hengivenhed til den ny musik udmøntede sig i udnævnelsen til ”ensemble in residence” i Danmarks Radio 
(1997-99) og titlen ”Dansk Statsensemble”, en rolle, der medførte repræsentations- opgaver for den danske stat samt 
Kongehuset. Det internationale samarbejde er vigtigt for Athelas,  der er medstifter af EEN - European Ensemble 
Network og de EU-støttede projekter Integra II og RE:NEW MUSIC.

Athelas’ strategi 2008-12 markerer en tværsektoral udvidelse af aktiviteter som binder musikken sammen med andre 
områder af samfundet. De nye indsatsområder er integration, uddannelse, miljø, sundhed og erhversliv. Læs mere om 
Athelas’ nye strategiplan på www.athelas.dk.
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Aventa Ensemble. Aventa er et af Canadas førende ensembler inden for ny musik. 
Ensemblet udgøres af 15 musikere, som brænder for ny musik og dens placering i vores 
kultur. Gennem forskelligartede, grænsebrydende projekter, samarbejder og kulturel 
udveksling udfordrer Aventa de forudfattede meninger om ny musik.

Siden Aventas grundlæggelse i 2003 har ensemblet regelmæssigt bestilt værker hos 
både canadiske og internationale komponister, og har uropført mere end 50 værker både i Canada og på turnéer. Under 
kunstnerisk leder Bill Linwood har ensemblet et tæt samarbejde med canadiske og internationale komponister, hvor 
instrumentale teknikker udvikles og interpretationen forfines i udarbejdelsen af nye projekter, som kombinerer musik 
med andre kunstneriske udtryksformer.

I forrige sæson opførte Aventa hele 25 canadiske værker. Højdepunkterne fra det internationale repertoire inkluderer de 
canadiske førsteopførelser af Sir Peter Maxwell Davies’ De Assumtione Beatae Mariae Virginis, Anders Nordentofts On 
This Planet, Thomas Adés’ Concerto Conciso med den anerkendte pianist Louis Lortie som solist samt den amerikanske 
førsteopførelse af Poul Ruders’ Abysm i New York City. Blandt de nyeste canadiske førsteopførelser hører bl.a. Pierre 
Boulez’ Dérive II (1988-2007) og Rolf Wallins Appearances (version for 15 musikere).

I september 2008 kunne Aventa byde velkommen til den danske komponist Klaus Ib Jørgensen, som er ensemblets 
huskomponist i de kommende to år. I denne periode vil Klaus skrive fire nye værker til ensemblet og udvikle 
eksperimentelle teknikker og endvidere indgå i et tæt samarbejde med kunstinstitutioner og -organisationer i British 
Columbia. I forbindelse med vores årlige workshop for komponister får Klaus en afgørende rolle i arbejdet, der drejer 
sig om gennem programlægning at nå ud til et bredere publikum, også børn.

Bill Linwood har været kunstnerisk leder af 
Aventa Ensemble siden 2003. Han har dirigeret 
moderne klassikere som Boulez’ Derive I, Ligetis 
Kammerkoncert og Ferneyhoughs Flurries, og han 
har holdt dåben over en lang række canadiske 
værker. Blandt de mere prominente førsteopførelser 
i Nord-Amerika finder vi Boulez’ Dérive II (2006), 

Rolf Wallins Appearances, Anders Nordentofts opera On this Planet og US-premieren 
i New York af Poul Ruders’ Abysm.  Linwood har viet komponisten Gilles Tremblay 
særlig opmærksomhed, udmøntet i adskillige koncertprogrammer og cd-indspilninger 
af komponistens værker. Blandt kommende projekter finder vi en uropførelse af den 
engelske komponist Gavin Bryars’ opera, som er baseret på Marilyn Monroes liv.  
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Erik Christensen (f. 1945) er cand.mag. fra Københavns 
Universitet. Fra 1978-2007 arbejdede han i Danmarks 
Radio, hvor han gjorde sig bemærket som mangeårig 
vært i programmet Lyt til nyt. Han har publiceret en lang 
række artikler om perception, musikteori, musikanalyse 
og interview med komponister. Christensen har udgivet en 
bog om Messiaen (1977), og i 1996 kom bogen ”The Musical 
Timespace. A Theory of Music Listening”. Fra 2009 er Erik 
Christensen med i forskningsnetværket “Sound in Art, Sound 
in History, Sound as Culture, Sound in Theory”, med deltagere 
fra især Københavns Universitet og Aarhus Universitet. 

Erik Kaltoft har fået sin pianistiske og musikalske 
uddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium og har 
perspektiveret den i Frankrig hos Yvonne Lefébure. 
Hans musikalske profil er karakteriseret ved et højt 
aktivitetsniveau – både som solist, kammermusiker og 
akkompagnatør. Som medlem af kammermusikgrupperne 
The Elsinore Players og LINensemble har han turneret 
i Sydamerika, Japan, Korea, Kina, Vietnam og de fleste 
europæiske lande. Interesseområderne ny musik, 
kammermusik og vokalmusik har altid haft afgørende 
indflydelse på repertoiret. Erik Kaltoft har medvirket 
ved uropførelsen af mere end 200 værker. Efter en lang 
årrække som docent ved Det Jyske Musikkonservatorium 
tiltrådte Erik Kaltoft i 2005 som professor ved Det Fynske 
Musikkonservatorium i Odense.

Frode Stengaard er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium hos Bengt Johnsson, 
Georg Vasarhelyi og Georg Fjelrad. Efter videregående studier i Paris debuterede han på 
både orgel og klaver, og hans musikalske udfoldelser har siden da været præget af stor 
mangfoldighed: Koncerter som solist, kammermusiker og akkompagnatør, klaverduo 
med pianisten Erik Kaltoft, tilbagevendende solist ved festivaler for ny musik, pianist 
ved koncerter med Aarhus Symfoniorkester, organist ved Slotskirken i Skanderborg og 
docent ved Det Jyske Musikkonservatorium. Frode Stengaard er kendt som en betydelig og 
frygtløs udøver af værker fra de musikalske grænseområder, men han bevarer alligevel en 
stærk tilknytning til det etablerede repertoire.
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Jesper Nordin er uddannet på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium med valdhorn 
som hovedfag. Privat timer i direktion 
hos ukrainske Fedor Glushchenko (og i 
komposition hos Poul Ruders), og i 2002 blev 
han optaget i dirigentklassen på DKDM, hvor 
han fik undervisning i orkesterdirektion af 
Frans Rasmussen og kordirektion af Dan-Oluf 
Stenlund. I foråret 2005 var Jesper Nordin assisterende 
dirigent for Michael Schønwandt på Operaens opførelse 
af Wagners Siegfried, en del af Det Kongelige Teaters 
Ring-cyklus: The Copenhagen Ring. I 2004 var han 
samme sted assisterende dirigent på Under Himlen af 
Bent Sørensen. Jesper Nordin havde sin første koncert 
med Sjællands Symfoniorkester i maj 2005 og har i 
øvrigt dirigeret alle de danske landsdelsorkestre. 
Nordin har dirigeret ny musik-ensemblerne Athelas, 
Figura, Dygong og Ensemble 2000. Han er medstifter 
af og dirigent for Kammerorkestret Galanteana der 
fokuserer på Wienerklassisk og mindre kendt repertoire 
fra det 18. århundrede. Jesper Nordin er også en aktiv 
komponist og arrangør. 

Gert Mortensen er en ledende skikkelse både som 
udøver og som pædagog. Tidligt blev Gert kendt langt 
ud over Danmarks grænser som slagtøjsvirtuos. Det 
20. århundredes musik kom til at spille en vigtig rolle 
i karrieren, og han har opført og uropført værker af 
toneangivende danske og udenlandske komponsiter. Gert 
er professor på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
og han er leder af Percurama Percussion Ensemble. I 
sæsonen 09/10 uropfører Mortensen Nørgårds timelange 
værk Tæt På med cd-indspilning, han arbejder med New 
Jungle Orchestra, uropfører opera af Liu Sola på Barbican 
i London, og giver solokoncerter i Beijing og Shanghai.

Kiki Brandt er udannet med en MusikerPerformer Diplomuddannelse og en solistklasse fra Det Fynske 
Musikkonservatorium hos Lars Waage og Anne Margrethe Dahl. Kiki har sunget et utal af roller på bl.a. Den Fynske 
Opera, Det Ny Teater, Folketeatret, Århus Kammeropera og Den Jyske Opera. Hun har også som solist gæstet bl.a. 
Odense Symfoniorkester, Århus Sinfonietta og Ensemble Fyn. I 2008 modtog hun som den første “Den Fynske Operas 
Lars Waage Pris”. Kiki har også deltaget i masterclasses hos bl.a. Susanna Eken (Trondhjem), Lauren Nubar (New York) 
og Tonny Landy (Danmark). I 2009 sang Kiki et koloratur-parti i Den Jyske Operas opsætning af Jeppe på bjerget. I 2010 
kan Kiki opleves i rollen som Johanna i Sweeney Todd på Odense Teater. Cd-udgivelse: På cd’en “Poul Ruders-Works For 
Guitar” fra 2008 med Jesper Sivebæk, medvirker Kiki på Pestilence Songs.
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Jesper Sivebæk er uddannet på Vestjysk 
Musikkonservatorium hos docent Jørgen Bjørslev og 
debuterede fra solistklassen på Musikhögskolan i Malmö 
hos professor Per-Olof Johnsson. Han er medstifter af 
guitarduoen Scandinavian Guitar Duo med Per Pålsson, 
som vandt DR’s Kammermusikkonkurrence i 1993. 
Deltaget i masterclasses med bl.a. Julian Bream og John 

Williams. Jesper er fast medlem af Ensemble Fyn, og har siden 2005 spillet fast med 
cellisten Niels Ullner. I 1996 blev han ansat ved Det Fynske Musikkonservatorium og fra 
2007 har han været lektor på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han har desuden 
været gæsteprofessor på bl.a. Royal Academy of Music i London, Musikhögskolan i 
Malmö, og Academy of Music i Tallinn. 

Jesper Sivebæk har en omfattende koncertvirksomhed som solist og kammermusiker 
og har spillet en række danske førsteopførelser. Han har været solist med bl.a. Malmö 
symfoniorkester, Kielce Symfoniorkester (Polen) Zapolski kvartetten, Århus Symfonietta, 
Ensemble Fyn, Randers Byorkester. I 2008 udgav Jesper Sivebæk på Dacapo en cd med 
sologuitar og kammermusikværker med guitar af Poul Ruders. 

Maria Boelskov Sørensen er en meget alsidig harpenist. 
Hun er uddannet solo-harpenist på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium med debut i 1999. Desuden modtog 
hun Performers Diploma fra Indiana University i USA 
i 1996, hvor hun studerede på et Fulbright legat. Maria 
Boelskov har beskæftiget sig en del med den symfoniske 
musiklitteratur, og har bl.a. været ansat i Det Kgl. Kapel i 
et par år. Det meste af tiden har hun dog spillet kammer- 
og solokoncerter inden for mange forskellige genrer i 
ind- og udland. Hun er fast medlem af Athelas  Sinfonietta 
Copenhagen. Se (og hør) mere på www.harpe.dk
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Michael Oesterle er født i Ulm, Tyskland i 1968, immigrerede til Canada i 1982 og har 
siden 1996 boet i Montréal, hvor han i 1997 var medstifter af Ensemble KORE. Fra 2001-
2004 var han huskomponist hos l’Orchestre Metropolitain du Grand Montréal. Oesterle 
har modtaget flg. priser for sine kompositioner: Gaudeamus-prisen ved den 12. CBC Radio 
National Competition for Young Composers samt Canada Council Jules Léger-prisen.

Annus Mirabilis – I 1905 præsenterede Albert Einstein fire afhandlinger om fysik, der ændrede verden for altid; 
de væltede det gængse verdensbillede omkuld og tillod os at anskue forholdet mellem lys og energi fra et helt 
nyt perspektiv. Udtrykket ”Annus Mirabilis”, som kan oversættes med ”mirakuløst år”, blev første gang benyttet 
af den engelske digter Dryden. På et enkelt år lykkedes det Einstein (i sin fritid – til daglig arbejdede han hos 
Patentdirektoratet) ved hjælp af eksperimenter at udforme en helt ny verdensforståelse.

Annus Mirabilis består af fem satser, hver med en undertitel hentet fra Einsteins 1905-skrifter, særligt fra hans værk 
om Brownske bevægelser. Satserne, som essentielt ligner hinanden, kredser om de harmoniske strukturer og udforsker 
mulighederne i de skiftende perspektiver inden for den afgrænsede og begrænsende ambitus. – Michael Oesterle

Paul Frehner er født i Montréal i 1970 og er ansat på musikvidenskabeligt institut på 
University of Western Ohio, hvor han underviser i komposition, elektroakustisk musik 
og er en af dirigenterne for ensemblet for ny kompositionsmusik. Han færdiggjorde 
sin doktorgrad i musikvidenskab i 2004 på McGill University, hvor han studerede 
komposition hos Denys Bouliane og Brian Cherney og instrumentation hos Bengt 

Hambraeus. Frehners værker er blevet opført både i Canada og i udlandet af professionelle solister, ensembler 
og orkestre, heriblandt Almeida Opera, Esprit Orchestra, Philharmonien i Prag, the North Holland Philharmonic 
Orchestra, the Winnipeg Symphony Orchestra, André Ristic, the ECM og the Quasar Saxophone Quartet. Kommende 
projekter inkluderer en concerto grosso for Canada’ Gryphon Trio og Württemberg Chamber Orchestra Heilbronn samt 
et ensembleværk skrevet til Ensemble Aventa.

I 2001, hvor Frehner var finalist i Genesis Opera Project, modtog han en bestilling fra Genesis Foundation på værket 
Sirius on Earth, en opera baseret på en libretto af Angela Muphy. I 2003 havde Sirius on Earth, produceret af Almeida 
opera og Aldeburgh Productions, urpremiere på Almeida Opera Festival i London. Efterfølgende blev operaen sat op i 
Aldeburgh, hvor den åbnede promenade-sæsonen 2003 i koncertsalen i Snape Maltings.

”God Save the Human Cannonball” er baseret Roger Caillois’ forståelse af begrebet ”ilinx”. Caillois beskriver det som 
en form for leg, hvis hensigt det er at opnå en lystfyldt følelse af at miste sig selv ved at udfordre sanserne og døden. 
Hurtige og vilde ture i forlystelsesparker, elastikspring og racerløb er eksempler på aktiviteter, der falder inden 
for ilinx-kategorien. Om ture i forlystelsesparker siger Caillois: ”Det er værd at betragte folk, når de forlader disse 
svimmelhedsfremkaldende maskiner. Tingesterne gør folk blege og giver dem kvalme. De hviner af skræk, gisper efter 
vejret og har en forfærdelig oplevelse af legemlig angst... Ovenikøbet iler de fleste af dem, før de overhovedet er kommet 
sig, hen til billetlugen for at købe retten til igen at opleve samme frydefulde tortur.” I dette værk forsøger jeg musikalsk 
at indfange gyset fra at blive blæst ud af en kanon, flyve gennem luften og lande fjerlet.” – Paul Frehner 
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Peter Sheppard Skærved er blevet tilegnet over 200 værker for soloviolin. Blandt 
komponister, der har tilegnet ham værker, finder man George Rochberg, Judith Weir, 
Michael Finnissy, Hans Werner Henze og mange andre. Peter har optrådt som solist i 
mere end 30 lande. Han er den eneste britiske violinist, der er blevet inviteret til at spille 
på Paganinis violin il Cannone, og han giver jævnligt koncerter på den fornemme samling 

af historiske instrumenter på Library of Congress, Washington. For øjeblikket spiller han på en Stradivarius fra 1698, 
ejet af Joseph Joachim.

Peters diskografi er omfattende: fra sonater af Beethoven og Telemann over samlede kvartetter af David Matthews og 
Michael Tippett og til adskillige violinkoncerter lige fra Haydn til Henze. Han har pladekontrakter med NMC, Chandos, 
Naxos, Metier og Toccata. Peter er stifter og leder af Kreutzer Kvartetten, York University, og af Ensemble Triolog, 
München, og fungerer jævnligt som dirigent og solist med forskellige ensembler som f.eks. Zagreb Soloists og Athelas 
Sinfonietta Copenhagen. Han har endvidere samarbejdet med den fremtrædende pianist Aaron Shorr gennem 20 år.

Peter er som Fellow of Performance Studies lektor  på Royal Academy of Music og professor ved Vanderbilt University, 
Nashville. Han er anerkendt for sit samarbejde med museer, idet han ofte arbejder med the Tate Galleries, Victoria og 
Albert Museum og gallerier over hele verden. For øjeblikket leder han sit andet omfangsrige projekt på British Museum 
og varetager en stor udstilling på the National Portrait Gallery, London. Han er forfatter til flere bøger med forskellige 
emner lige fra en monografi over det 19. århundredes malerier til det store værk om musikken i Paris og London efter 
revolutionen.

Per Nørgård (f. 1932) – har sat fingeraftryk overalt i det danske musikliv, som 
komponist, inspirator, formidler og kulturkritiker. Komponisten Per Nørgård har 
skrevet musik i alle kategorier. Nørgård har modtaget en lang række nationale og 
internationaler priser.

... gennem torne ... er et ca. tyve minutter langt værk i én sats, og det én-satsede forløb har givet anledning til 
undertitlen passage. Værket er for harpe solo, fløjte, klarinet og strygekvartet. Titlen er lånt fra Maria-hymnen 
Maria gennem torne går, der afsluttes med ordene “da blomstred’ roser frem mellem torne”. Digtet blev jeg først 
opmærksom på efter afslutningen af værket, hvis ‘passage’ gennem mange, ofte dramatiske, tildragelser, i de 
sidste minutter når til en ‘rosenblomstring’, der matcher slutlinien. At et Maria-digt gav idé til titlen hænger 
sammen med værkets gennemgående musikalske strøm, som henter motiver fra mit tidligere vokalværk Flos ut 
rosa, hvilket betyder “en blomst som rosen”, nemlig den rose der blomstrede frem da Jomfru Maria fødte ved 
en helt ny slags fødsel: Nova genitura – som i øvrigt er titlen på et andet af mine værker der er udsprunget af 
min oprindelige ‘rose”’-melodi fra 1975. ...gennem torne ... er tilegnet Tine Rehling, og værket inddrager nye 
spillemåder, der er udviklet i tæt samarbejde med den altid såvel eksperimentere-villige som virtuose harpenist. 
– Per Nørgård
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Rolf Wallin har opnået et ry som en af sin generations 
førende skandinaviske komponister. En stor del af Wallins 
musik kombinerer en intuitiv frihed med en streng 
matematisk tilgang, som det f.eks. ses i brugen af fraktale 
algoritmer til at danne melodi og harmoni; det resulterer 
i musik, som antydningsvis er påvirket af Ligeti, Xenakis 
og Berio. Uden at blive abstrakt indgår Wallins musik 
ofte i en direkte sammenhæng med verden omkring ham, 
som det klarest kommer til udtryk i hans senere værker 
som f.eks. Act (2004), en hyldest til samarbejdets magt, 
Concerning King (2006), baseret på taleforskrifter fra 
Martin Luther King, og Strange News (2007), som fortæller 
historien om afrikanske børnesoldaters rehabilitering 
(opføres af Athelas Sinfonietta den 26. september i Den 
Sorte Diamant og den 27. september på Espergærde 
Gymnasium, red.).

Appearances – ”Denne klode har set mange livsformer 
opstå og forgå fra sin overflade. Enhver af dem har haft et 
livsforløb, langt eller kort. En art kan være marginalt eller 
fuldstændigt dominerende, og dens udbredelse kan ske 
umærkbart og gradvist eller pludseligt og brat. På samme 
vis med menneskets historie: store og knap så store ideer, 
godt og ondt er kommet til syne, forsvundet og kommet 
til syne igen i en forvirrende og fascinerende strøm. Et 
eksempel er de forædlede og tilsyneladende evigt gyldige 
filosofiske og kunstneriske ideer, som for tiden næsten 

drukner i underholdningsindustriens spildevand. Jorden 
er fuld af disse mønstre, ligesom en midsommerhimmel: 
skyerne opstår bogstavelig talt ud af den blå luft, vokser, 
omdannes og forsvinder; for beskueren er enhver skys 
skæbne umulig at forudsige. 

Denne musik opfører sig i vidt omfang på samme 
måde. Ja, jeg siger ”den opfører sig”, for i processen, 
hvor kompositionen blev til, har jeg ladet de forskellige 
musikalske enheder i musikken udvikle sig næsten på 
egen hånd i stedet for at følge et forud givet princip. 
De har også selv foreslået mig, i hvilket omfang og 
hvor i værkets forløb de skulle vise sig og forsvinde, og 
hvordan deres forhold til stykkets andre ”indbyggere” 
skulle være. Nogle forfattere beskriver, hvordan deres 
hoved- og bipersoner begynder at leve deres eget liv 
undervejs i skriveprocessen, og det er nøjagtig sådan, 
jeg oplevede det under tilblivelsen af dette stykke. Det 
vokser i spændingen mellem de forskellige musikalske 
enheders ønsker og behov, som findes i de rigt facetterede 
interaktioner, og som komponist tilskyndes jeg til at få et 
meningsfuldt mønster ud af det.” – Rolf Wallin 
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PSALMODIES SUITE
De tre guitarstykker, som udgør Psalmodies 
Suite indgår også i Psalmodies for guitar og 
ni instrumenter, der er en kammerkoncert 
eller koncertsuite i 11 satser. Poul Ruders’ 
Psalmodies blev bestilt af Albert Augustine 
Ltd. til det amerikanske ensemble 
Speculum Musicae og David Starobin. Ordet 
“Psalmodies” har sin oprindelse i det gamle 
Grækenland: Psalmoidia, dvs. ‘at synge til 
harpen’, og vi finder ordet igen i Psalter 
afledt af Psallein: ‘at spille på strengene med 
fingrene’. Værket er skrevet til og tilegnet 
David Starobin, men har ikke noget specifikt 
religiøst indhold eller sigte; de 11 stykker 
danner en koncert-suite, der fremviser et 
bredt spektrum af følelser: fra det jublende 
til det dystre, hvor guitaren naturligt har 
den førende rolle blandt træblæsere og 
strygere.
– Poul Ruders

CEMBAL D’AMORE (1986)
Værket er en femsatset suite for 
cembalo og klaver, der arbejder med 
de to væsensforskellige instrumenters 
klangmuligheder. Komponisten har sagt, 
at han ’hører gammel musik gennem 
århundreders tårer’. Denne formulering får 
mæle i dette værk på den måde, at den gamle 
musik så at sige glimter som en poetisk 
fabulerende undertone gennem det højst 
nutidige bygningsværk. Et enkelt sted når 
den gamle musik så langt frem i lydbilledet, 
at den bliver helt håndgribelig: en sarabande 
af Händel. Ligesom instrumenterne i deres 
ydre fremtoning legemliggør modsætningen 
mellem gammelt og nyt, profilerer værket i 
sig selv et nøje kalkuleret spændingsforhold 
mellem arkaiserende udtryk og nutidig 
konstruktion.
– Anders Beyer

VOX IN RAMA
Trioen Vox in Rama for klarinet, forstærket 
violin og klaver er komponeret i 1983 som et 
bestillingsværk fra Akademiet for de skønne 
kunster. Stykket er en voldsom scherzo, en 
slags tonedigt hvis indhold afspejler den 
dybe fortvivlelse i de følgende linier fra 
Mattæus-evangeliet: En Røst hørtes i Rama, 
Graad og megen Jamren; Rachel græd over 
sine Børn og vilde ikke lade sig trøste, thi de 
ere ikke mere (Mattæus-Evangeliet 2:18)
– Poul Ruders

PESTILENCE SONGS
Pestilence Songs (Pestsange) er komponeret 
i 1974 til sopranen Grith Fjeldmose til tekst 
af den engelske renæssancedigter Thomas 
Nash A Lament in Time of Pestilence, et 
klagedigt om den sorte døds hærgen i 
London. Pestilence Songs er et pasticheværk, 
et melodrama, der kombinerer renæssance- 
såvel som kabaretmusik.
– Poul Ruders

BEL CANTO
Bel Canto (2004) er skrevet til Carl Nielsen 
konkurrencen 2004.
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NEW ROCHELLE SUITE (2003)
Værket er skrevet for slagtøj og guitar. 
Fem satser: Grand Opening; Kafka; 
Thanksgiving; night Tang; Stampede. 
Musikken blev uropført i 2005 af 
slagtøjsspilleren David Colson og 
guitaristen David Starobin. Det skete på 
California State University at Chico, the 
Ruth Roland-Taylor Recital Hall.

TRE MOTETTER
Tre Motetter (1981/1988/1985) 

 I. Preghiera Semplice

 II. Caritas nunquam excidit

 III. Psalm 86

Blandt Poul Ruders’ ret få værker for 
kor finder man de Tre Motetter, som er 
tilegnet Ars Nova. Motetterne vidner 
åbenlyst om inspiration fra renæssancens 
vokalpolyfoni, men kan desuden med deres 
frie tonale sprog siges at tage tråden op 
fra Vagn Holmboes motetter fra 50erne og 
60erne. Den første motet er skrevet på San 
Cataldo i Italien og er, meget passende, en 
tonesætning af Den hellige Frans af Assisis 
bøn. Sammen med de relativt korte fraser 
leder den italienske tekst tanken hen på 
en åndelig madrigal – altså en fri poetisk 
tekst med religiøst indhold, tonesat i den 
tekstnære tradition, som kendes fra de 
italienske madrigaler. I den anden motet 
Charitas Nunquam Excidit er teksten et 
uddrag fra Paulus’ første brev til Korinther-
ne, og stilen er nu mere ekspressiv. Motetten 
falder i to dele: I første del udfolder en terzet 
af herrestemmer et temmelig hvile-løst og 
stærkt synkoperet tema (som illustration 

af alt det dennesidige, som skal forsvinde). 
Undervejs slutter soprangruppen sig til 
med en vokalise på stavelsen ’vi’ som en 
foregribelse af ordet ’videmus’ (nu ser vi 
jo i et spejl…), hvor resten af koret falder 
ind, samtidig med at satsen bliver roligere 
og teksten mere afklaret. Den tredje motet 
Salme 86 er 6-stemmig og på én gang den 
længste og den mest ’massive’ af de tre. 
Harmonikken er fri og dissonanserne 
mange, og stilen kan sine steder lede tanken 
hen på Reger. Musikken afspejler på meget 
ekspressiv vis den indtrængende bøn: Vend 
dit øre mod mig, Herre, og svar mig,
for jeg er hjælpeløs og fattig.

ABYSM (AFGRUND) (2000)

Værktitlen ABYSM (AFGRUND) er lånt fra 
det tekstcitat, der indleder den første af 
de i alt tre satser. Det er ikke ualmindeligt 
at forfattere indleder med en slags “motto” 
- ofte et mere eller mindre kendt citat - hvis 
formål det er at give læseren et mentalt/
spirituelt “forskud”, “springbræt” eller 
“nøgle” til forfatterens egen tekst. Dét var 
hvad jeg havde i tankerne da jeg udvalgte 
citaterne som indledning til kompositionen 
af dette værk til Birmingham Contemporary 
Music Group i England.

Hver af de tre satser indledes af en 
kort tekst, løsrevet fra dens oprindelige 
sammenhæng. De korte tekster har tjent mig 
som inspirationskilde for musikken, i kraft 
af deres skønhed og dybde; skønheden ligger 
i såvel ordenes klang som i de mangelagede 
og dybe associationer og følelser som de kan 
vække.

De tre tone-digte - eller klang-kapitler - er 
som følger:
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 ABYSM / AFGRUND

“Hvad ser Eder derudover /
i det forgangnes Mørke og Afgrund?”
fra William Shakespeare: STORMEN

 BURNING / BRÆNDENDE

“... og læg dit ansigt ned til det brændende 
sand og i vejens støv,
da alle som er såret af kærligheden
må have det aftryk på deres ansigt,
og såret ses.”
fra Farid Ud-din Altar: FUGLENES 
RÅDSLAGNING

 SPECTRE / SPEKTER

“... Spektret rejste sig i Smerte /
en Skygge blå obskur og trist.”
fra William Blake: VALA ELLER DE FIRE 
ZOA’ER

– Poul Ruders

4 COMPOSITIONS (1980)
4 Compositions er en virtuos kammerkoncert 
for 9 instrumenter, der er komponeret i 1980 
som en bestilling fra ensemblet ‘Musica 
Danica’. Hver af de fire satser udforsker 
en bestemt type musik: 1. sats ‘Variations’ 
– over et spidst og forrevet unisono 
– accellererer og formerer sig bogstavelig 
talt gennem hver af de 7 variationer frem 
til en hvidglødende intensitet, der lægger 
op til 2. satsen ‘Scherzo’. Denne forløber 
som en nervøs/virtuos turbulens omkring 
en ‘Ländler-Trio’. Der danses ud i et stivnet 
‘Kehraus’, og 3. sats ‘Plain-Song’ er en 
slags selvportræt, en stilfærdig-hypnotisk 
meditation og refleksion over renaissancens 

kirkemusik. Sidste Sats ‘Sortie’ er en 
glitrende, hurtigløbende finale i 2 dele, 
adskilt af en klaverkadence. De fire satser er 
dedikeret til hhv. Hans Abrahamsen, Oliver 
Knussen, mig selv og Ib Nørholm.
– Poul Ruders

FOUR DANCES IN ONE 
MOVEMENT (1983)
Four Dances in One Movement er bestilt 
of uropført af The London Sinfonietta, 
er en multi-emotionel opvisning for et 
virtuost ensemble, en ‘entertainment’ i 
fire forskellige karakterer: “Whispering” 
- “Rocking” - “Ecstatic” - “Extravagant”. Den 
nervøse, fjerne skælven i den første dans 
bliver senere pisket op i ekstremt direkte 
og muskuløse forhold i den sidste. De bløde 
linier i den anden dans “Rocking” danner 
det vigtigste melodiske skelet i resten af 
kompositionen, i stærk kontrast til en horn- 
og trombonefanfare fra begyndelsen af den 
hurtige og spidse tredje dans “Ecstatic”, 
som benytter afrikanske Djoboko-rytmer. 
Disse to horisontale elementer løber 
afsted sammen, smelter faktisk sammen 
til én linie, og det markerede “avanti” i 
codaen bliver pludseligt blokeret af en kort 
betydningsfuld generalpause. Derefter 
finder værket sig selv igen og forsvinder i 
en tyst, spøgelseslignende gentagelse af den 
anden dans.

– Poul Ruders
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