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København, 26. April 2016 

 

KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival er klar med 
program 2016 

 
For 8. gang byder KLANG velkommen til Danmarks største, internationale festival for 

samtidsmusik og avantgarde i København. Vi er stolte af at kunne præsentere et program, som er 
større og mere spændende end nogensinde før. I løbet af otte intense festivaldage byder KLANG 

indenfor til over 20 koncerter med internationale topnavne indenfor samtidsmusik og 
avantgarde. 

 
 
Pulsejet-motorer og sækkepibe i Fælledparken samt ambitiøs åbningskoncert 
Lørdag d. 11. juni inviteres publikum i Fælledparken til en koncertoplevelse af de helt specielle: 
musik, jetmotorer, sækkepibe og pølser efterfuldt af en ambitiøs åbningskoncert med Athelas 
Sinfonietta Copenhagen (DK). Komponisten og instrumentbyggeren Lars Kynde (DK) 
og kunstnerkollektivet Illutron (DK) står bag Pulsing Pipes for tre pulsejet-motorer og 
sækkepibe, der kan opleves i området mellem Rigshospitalet og Frimurerlogen i Fælledparken. 

Kynde beskriver værket således: 
“Værket er en stedsspecifik komposition, 
som portrætterer sækkepiben ved at 
genskabe den i kæmpestort format.” 
Åbningskoncerten med Athelas 
involverer både nedtællinger til 
rumraketter, musik og nytår samt 
uropførelser Kristian Rymkier (DK) 
og Niels Rosing-Schow (DK). Der er 
på flere måder lagt op til et brag af en 
åbningsaften på KLANG 2016! 
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Internationalt samlingspunkt for ny kompositionsmusik og lydkunst 
En række store ensemblekoncerter 
udgør aksen i årets program og 
tæller internationalt anerkendte 
navne som Klangforum Wien 
(A), Distractfold Ensemble 
(GB) og Uusinta Ensemble 
(FI) . Klangforum Wien er et af 
verdens absolut førende ensembler 
indenfor samtidsmusik. De 
uropfører to værker på KLANG 
2016, som i øvrigt også er 
ensemblets første koncert i 
Danmark.  Evnen til at tiltrække nogle af verdens bedste ensembler og solister til Danmark har 
resulteret i, at KLANG er blevet et internationalt samlingspunkt, hvor musikere, komponister, 
branchefolk og andre interesserede publikummer fra hele Europa mødes for at opleve den 
nyeste og mest spændende musik. 
 
 
Nye samarbejder, nye koncertformater 
Foruden festivalens frugtbare samarbejde med Republique har KLANG som noget nyt 
indgået samarbejder med Den Frie Udstillingsbygning og Tivoli . Søndag eftermiddag d. 
12. juni rykker KLANG over i Den Frie, hvor den danske kulturdebattør og forsker Torben 
Sangild guider publikum igennem en talkshowkoncert gæstet af danske og udenlandske 
performere og komponister. I weekenden er Den Frie desuden centrum for workshoppen 
Dronelandskab, hvor børn i samarbejde med to danske lydkunstnere indtager kælderen og 
skaber et rumligt landskab, der munder ud i en performance søndag eftermiddag. 
Eftermiddagen afsluttes med fællesspisning, før aftens program fortsætter med Ensemble 
Kwadrofonik (PL) på Republique.  
 
KLANG har desuden etableret et samarbejde med Tivoli, hvor KLANGs partoutkort giver 
adgang til haven og de to koncerter med hhv. Steve Reichs (USA) legendariske Music for 18 
musicians opført af det danske topensemble EKKOZONE, der tyvstarter KLANG 2016 d. 10. 
juni og Bent Sørensens (DK) Rosenbad med bl.a. Stenhammer Kvartetten, Esbjerg 
Ensemble og Copenhagen Phil/Tivoli Symfoniorkester. 
 
I løbet af festivaldagene inviterer KLANG desuden til en række Cafeaftener i festivalcafeen 
Reaktor på Republique. Her folder Torben Sangild nogle af dagens begivenheder ud i 
samtaler med aktuelle komponister og kunstnere. Efterfølgende præsenteres små intime og 
helt nye værker i et uformelt koncertformat. 
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På samme måde som det starter, afsluttes KLANG 2016 med at brag af en koncert, hvor bl.a. en 
af Danmarks mest anerkendte komponister Pelle Gudmundsen-Holmgreen fejres med den 
danske førsteopførelse af hans strygekvartetter nr. 12, 13 og 14, der tilsammen danner værket All 
In One: De tre unikke strygekvartetter Mivos Quartet (USA), Alba String Quartet (DK) 
og Nordic String Quartet (DK) giver desuden hver deres bud på nye og lidt ældre dansk 
strygekvartetmusik. 
 
Vi glæder os til at byde jer velkommen til KLANG 2016 fra d.  10.  – 17.  juni i  København! 
 

KLANG 2016  
Fakta: 

KLANG - Copenhagen Avantgarde Music Festival er Danmarks største festival for 
samtidsmusik og Avantgarde. 
 
Dato:  
10.-17. juni 2016 
 
Spillesteder: 
-Teater Republique 
-Reaktor 
-Tivolis Koncertsal 
-Den Frie udstillingsbygning 
 
Billetter: 
Billetter kan købes på klang.dk/billetter/2016  
(Billetsalg åbner i begyndelsen af maj) 
 

Dagsbillet*: 110 kr. (Studerende 75 kr)  
Partoutkort: 350 kr. (Studerende 250 kr) 
* Dagsbillet dækker ikke entre til koncerter i Tivoli.  
 
 
Mere info  
klang.dk, facebook.com/cphavantgardemusicfestival/ eller ved henvendelse til 
presse@klang.dk 
 
Pressefotos 
klang.dk/presse-medie/ 
 
Hele festivalprogrammet kan ses på klang.dk/festivalprogram/2016 
 


