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NJORD BRINGER FINSK ELITE-ENSEMBLE TIL
DANMARK FOR FØRSTE GANG
Når NJORD Biennale slår dørene op den 28. januar er det med lidt
af en sensation på programmet. Det finske ensemble Avanti! gæster
Danmark for første gang nogensinde – og spiller to eksklusive
koncerter i Dansehallerne.
Avanti! Chamber Orchestra er et ekstraordinært kunstnerisk kraftcenter – kendt som et af de
bedste ensembler for ny musik i verden.
På trods af ensemblets store, internationale virke, har man aldrig kunnet opleve dem i
Danmark. Det laver Københavns nye biennale for ny, nordisk musik, NJORD, nu om på!
Den 28. og 29. januar 2016 spiller det 19 mand høje orkester to vidt forskellige koncerter i
Dansehallerne i København.

Danmarkspremiere på musikdramatisk værk af Kaija Saariaho
Ved åbningskoncerten på NJORD står Avanti! på scenen sammen med det franske ensemble
La Chambre aux échos i opførelsen af det moderne oratorium La Passion de Simone,
komponeret af den finske komponist Kaija Saariaho, som er festivalkomponist på NJORD.
Det er første gang nogensinde, at et musikdramatisk værk af Saariaho opføres i Danmark, og
den store opsætning med 19 musikere, fem sangere og en skuespiller giver rig mulighed for
at lade sig suge ind i det dramatiske værk, som Kaija Saariaho selv betegner som ét af sine
vigtigste.
Librettoen til La Passion de Simone er skrevet af den libanesiske forfatter Amin Maalouf og
værket kredser om den franske filosof Simone Weil (1909-1943), hvis idealisme endte tragisk
med hendes død efter at hun i solidaritet med det sultende franske folk sultede ihjel under 2.
verdenskrig.

Jakob Kullberg møder Avanti!
NJORDs anden koncertaften byder, under overskriften Lyset, Mørket & Farverne, på et unikt
musikalsk møde mellem Avanti!-orkestret og den unge, danske elite-cellist Jakob Kullberg.
Sammen opfører de Kaija Saariahos cellokoncert Notes on Light fra 2006.
På programmet er desuden værker af de fremtrædende, nordiske komponister Niilo Tarnanen
og Hans Peter Stubbe Teglbjærg. Sidstnævnte har skrevet et helt nyt værk til NJORD
Biennale, som uropføres denne aften.
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Avanti!	
  Chamber	
  Orchestra	
  spiller	
  sine	
  første	
  koncerter	
  på	
  dansk	
  jord	
  på	
  NJORD	
  Biennale.	
  Foto:	
  Marco	
  Borggreve

Verdenspremiere på nyt Saariaho-værk
Foruden Avanti! byder NJORD Biennales åbningsaften også på en intim late night-koncert
med Jakob Kullberg og violinisten Aliisa Neige. Sammen spiller de et varieret program med
forskellige, nordiske komponister. Her kan man bl.a. opleve verdenspremieren på det helt
nye stykke Concordia af Kaija Saariaho, skrevet specifikt til de to unge musikere.
Før og efter koncerten den 29. januar vises desuden den spektakulære installation NOX
BOREALIS, som indeholder musik af Kaija Saariaho og visuals af Jean-Baptiste Barrière.
Værket inviterer publikum til – liggende - at svæve ind i både lydlige og visuelle
abstraktioner over fænomenet nordlys.

INFO
NJORD Åbningskoncert: Avanti! Chamber Orchestra & La Chambre aux échos
28. januar 2016 kl. 20.00
Program:
Kaija Saariaho: La Passion de Simone (2006/2013)
NJORD: Avanti! Chamber Orchestra & Jakob Kullberg
29. januar 2016 kl. 20.00
Program:
Niilo Tarnanen: Schwebe (2013)
Kaija Saariaho: Notes on Light (2006)
Hans Peter Stubbe Teglbjaerg: Nyt værk (uropførelse)
Kaija Saariaho: Lichtbogen (1986)
Begge koncerter foregår på Store Scene, Dansehallerne, Pasteursvej 20, 1778 København
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OM AVANTI! CHAMBER ORCHESTRA
Det finske Avanti! Kammerorkester blev stiftet i 1983 på initiativ af Esa-Pekka Salonen, Olli Pohjola
og Jukka-Pekka Saraste, og siden 1998 har klarinettisten Kari Kriikku været kunstnerisk leder. I dag er
Avanti! kendt som et af de bedste ensembler for ny musik i verden og bevæger sig smidigt mellem
alle genrer og stilarter. Avanti! arbejder tæt sammen med nogle af de fremmeste internationale
dirigenter, solister og komponister, og har vundet en lang række priser og udbredt anerkendelse fra
publikum og kritikere verden over. Læs mere

OM LA CHAMBRE AUX ÉCHOS
Det Paris-baserede musikteater-ensemble La Chambre aux échos arbejder tværmedialt og skaber helt
nye former for forestillinger, koncerter, oplæsninger, udstillinger og konferencer. Ensemblet er
grundlagt af Clément Mao-Takacs og Aleksi Barrière med ønsket om at arbejde med en ny vision for
musikteater. Gennem ambitiøse og gennemtænkte teater- og musikforestillinger skaber ensemblet et
levende rum for kunstnerisk skabelse og interaktion. Læs mere

OM JAKOB KULLBERG
Cellisten Jakob Kullberg er en af de mest synlige og stilistisk bredtfavnende unge, danske
instrumentalister. Han har vundet adskillige priser, optrådt på store internationale festivaler og spillet
sammen med højtprofilerede orkestre som The Royal Philharmonic Orchestra i London, Ensemble
Intercontemporain, Bergen Filharmoniske Orkester og BBC Philharmonic Orchestras. Læs mere

OM NJORD NEW NORDIC MUSIC BIENNALE
NJORD Biennale er Københavns nye festival for nordisk samtidsmusik og -kunst.
NJORD løber første gang af stablen den 28. januar – 1. februar 2016. Her undersøges forholdet
mellem klangfarverne i musikken og farveklangene i billedkunsten gennem koncerter, installationer,
børneprogram, seminarer og foredrag under overskriften COLOUR OF SOUND. Det fulde program
offentliggøres i januar 2016.
Den finske komponist Kaija Saariaho (f. 1952) er ’composer in residence’ på NJORD 2016. Saariaho
har vundet en række af de største, internationale kompositionspriser, herunder Nordisk Råds
Musikpris (2000), den amerikanske Grawemeyer Kompositionspris (2003), Musical America
Composer of the year (2008) og Léonie Sonnings Musikpris (2011), for sine transparente og
ekspressive værker. NJORD bliver den hidtil største præsentation af Saariaho på dansk jord. Læs mere
VIL DU VIDE MERE OM NJORD? KONTAKT VENLIGST:
Presse og kommunikation / Mie Petri Lind, mpl@njordbiennale.com, T: 20 68 87 45
Kunstnerisk leder / Jane Schwarz, js@njordbiennale.com, T: 26 84 98 27
NJORD Biennale er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Statens Kunstfond, Statens Værksteder For Kunst, Nordisk Kulturfond, SNYK,
Finlands Ambassade, Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde, Institut Français.

	
  

