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ISLANDSK STJERNESKUD ER ÅRETS
HOVEDKOMPONIST PÅ NJORD BIENNALE
Den unge, islandske komponist Anna Thorvaldsdottir tegner til at blive en af vor tids
helt store stjerner. Allerede nu høster hun utallige anmelderroser og hendes værker
opføres over alt i verden - senest har New York Philharmonics udnævnt hende til
orkestrets ‘spirende komponist’. Den københavnske festival NJORD præsenterer
Anna Thorvaldsdottir som årets composer-in-residence.

Anna Thorvaldsdottir er Composer-in-Residence på NJORD 2018. Foto: Saga Sigurdardottir

“Ny københavnsk festival for nutidig kunstmusik på inspirerende højt
ambitionsniveau. Sådan kan og bør det gøres.”
- Jakob Levinsen om NJORD 2016, Weekendavisen 5.2.2016

STJERNEKOMPONIST GÆSTER KØBENHAVN
Når NJORD Biennale vender tilbage i januar 2018 er det med lidt af et stjerneskud som
årets kompositoriske hovednavn. Islandske Anna Thorvaldsdottir gæster biennalen som
composer-in-residence og NJORD 2018 bliver den hidtil største præsentation af
Thorvaldsdottirs musik i Danmark.
Den prisvindende komponist, hvis værker opføres over alt i verden af orkestre som New
York Philharmonic, Iceland Symphony Orchestra, Ensemble Intercontemporain, Bang on a
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Can og International Contemporary Ensemble (ICE), har trods sin unge alder opnået stor
international bevågenhed og anerkendelse for sin lyriske og kraftfulde musik med dybe
rødder i den islandske natur.
Anna Thorvaldsdottir kan siges at arbejde i et æstetisk mellemrum mellem den symfoniske
tradition og lydkunstens konceptuelle univers, der ofte rummer både en billed- og en
lydside. De grænsesøgende og overraskende værker lader os dykke ned i både lyd og os
selv, når NJORD Biennale over fire dage sætter Thorvaldsdottirs univers i centrum.

NORDIC NOIR
Det overordnede tema for årets NJORD Biennale hænger uløseligt sammen med Anna
Thorvaldsdottir og hendes gennempoetiske musik, som rummer nordens mørke stemning
og - til tider - en underspillet uhygge, og som samtidig er uforudsigelig og overvældende i
sin kraft. NORDIC NOIR lyder overskriften - et tema som NJORD Biennale behandler
musikalsk på tre forskellige måder:
NORDIC NOIR i betydningen det underspillede, det uhyggelige, det uvisse.
NORDIC NOIR i betydningen det meditative, mindfullness, indadskuende, kontemplative.
NORDIC NOIR i betydningen de mørke, nordiske vintermåneder, hvor også biennalen
løber af stablen.

MASSER AF NORDISK MUSIK PÅ PROGRAMMET
Foruden en række af Anna Thorvaldsdottirs bedste værker præsenterer NJORD også
musik af en lang række andre, nordiske komponister. Over festivalens fire dage kan bl.a.
opleves værker af Bent Sørensen (DK), Benjamin Staern (SE), Justin Christensen (DK/
CA), Hugi Gudmundsson (IS), Kaija Saariaho (FI) og Hans Abrahamsen (DK).
På scenen vil stå nogle af nordens bedste solister og ensembler, som sørger for at
værkerne opføres på højeste niveau. Publikum kan således glæde sig til et væld af
tværkunstneriske produktioner – bl.a. lysdesign og visuelt design, islandske folkeeventyr
fortalt for børn, nordiske digte, der spejler den menneskelige eksistens – musikhistoriske
kontekster og meget andet.

“Det ville jo være en kliché at sige, at farver opstod denne grå fredag
aften i et mørkt København. Men det gjorde der immervæk, i mere end
én forstand.”
- Jeppe Rönnow om NJORD 2016, Politiken 3.2.2016

OM NJORD NEW NORDIC MUSIC BIENNALE
NJORD er Københavns biennale for ny, nordisk kunstmusik. Biennalen samler i 2018 en
række komponister, musikere, visuelle kunstnere, digtere, instruktører o.a. i nordiske
samarbejder omkring en række tværkunstneriske projekter under temaet NORDIC NOIR.
NJORD finder sted den 25. til 28. januar 2018 på forskellige venues i København. Læs
mere: www.njordbiennale.com
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OM ANNA THORVALDSDOTTIR
Anna Thorvaldsdottir (f. 1977) er en af de stærkeste, kunstneriske stemmer på den
internationale musikscene lige nu. Hun har modtaget en række priser og udmærkelser,
bl.a. Nordisk Råds Musikpris i 2012, Icelandic Music Awards i 2011, 2012 og 2016 og i
2015 blev hun valgt som New York Philharmonic's Kravis Emerging Composer - en pris
som bl.a. indebærer en værkbestilling til det velrenommerede orkester.
Anna Thorvaldsdottir har en Ph.D. i komposition fra University of California, San Diego.
Læs mere: www.annathorvalds.com

VIL DU VIDE MERE?
Pressekontakt / Mie Petri Lind / mpl@njordbiennale.com / tlf. 20 68 87 45
Kunstnerisk leder / Jane Schwarz / js@njordbiennale.com / tlf. 26 84 98 27
NJORD New Nordic Music Biennale er muliggjort med støtte fra og i samarbejde med:
Nordisk Kulturfond // A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal // Augustinus Fonden //
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond // Sonning-Fonden // Statens Kunstfond // Dansk Komponistforenings
Produktionspulje og Kodas Kulturelle Midler // Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde // Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium // SNYK // KU.BE // Edition Wilhelm Hansen // musikAlliancen // Skaaning Management // DR P2

Anna Thorvaldsdottir er inspireret af den islandske natur i sit arbejde med lyd og musik. Foto: Saga Sigurdardottir

