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LYDEN AF ARKTIS – EN MUSIKALSK POLAREKSPEDITION
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Det bliver et møde med kælvende gletsjere, ensomme fuglekald, nordlys og samiske riter,
når NJORD Biennale i 2020 byder velkommen med festivalkomponist Lasse Thoresen og
hans højaktuelle orkesterværk LYDEN AF ARKTIS
Når NJORD Biennale afholdes for tredje gang den 30. januar – 2. februar 2020 er det med en af
nordens mest markante skikkelser inden for den ny, klassiske musik som hovednavn. Internationalt
anerkendte og prisvindende norske Lasse Thoresen gæster biennalen som composer-in-residence.
På NJORD vil Lasse Thoresen være repræsenteret med flere danske første opførelser, herunder det
spritnye og højaktuelle orkesterværk LYDEN AF ARKTIS. I fem årtier har Lasse Thoresen komponeret
værker med rod i den nordiske kulturarv, en understrøm af uhæmmet naturkraft og en konstant
sensibilitet over for menneskets åndelige dimensioner.
LYDEN AF ARKTIS er ingen undtagelse og kan bedst beskrives som en musikalsk polarekspedition til
en vildmark, der er ved at forsvinde. Nogle af jordens smukkeste og mest barske landskaber findes i
polarregionerne, samtidig med at de er tydelige vidnesbyrd på klimaforandringer. LYDEN AF ARKTIS er
inspireret af Thoresens egne rejser til Svalbard og Finnmark og udtrykker Thoresens møder med de
sneklædte og rå vidder.
I samarbejde med Arctic Philharmonic Sinfonietta (NO), der ligeledes gæster Danmark for første gang
opføres satserne Bare hvitt, Brefront og Minnemøter fra LYDEN AF ARKTIS under direktion af
sinfoniettaens kunstneriske leder Tim Weiss (US). Det bliver et møde med kælvende gletsjere,
ensomme fuglekald, nordlys og samiske riter, erindringer og sange.
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Koncerten LYDEN AF ARKTIS åbner NJORD Biennale 2020 torsdag den 30. januar kl. 19.30 i
Dronningesalen i Den Sorte Diamant. Billetsalget åbner den 1. november 2019 på billetto.dk.
Foruden Lasse Thoresen og LYDEN AF ARKTIS vil NJORD 2020 byde på et væld af andre
koncertoplevelser. Over festivalens fire dage kan man på scenerne blandt andet opleve Peter
Herresthal (NO), Michala Petri (DK), Mogens Dahl Kammerkor og Nordic Voices opføre værker af
blandt andre Eivind Buene (NO), Sunleif Rasmussen (FO), Juliana Hodkinson (UK) og Arnannguaq
Gerstrøm (GL). Derudover vil der være mulighed for at fordybe sig i et væld af tværkunstneriske
produktioner bl.a. lysdesign i samarbejde med Copenhagen Light Festival, fængslende poesi, talks og
samtalesaloner med kunstnerne og islandske sagaer fortalt for børn og meget, meget mere.

Om NJORD Biennale
NJORD Biennale er Københavns biennale for ny, nordisk kunstmusik. Biennalen samler en række
komponister, musikere, visuelle kunstnere, digtere, instruktører o.a. i nordiske samarbejder omkring en
række tværkunstneriske projekter. I 2020 er det tredje gang at NJORD bliver afholdt.

VIL DU VIDE MERE?
Så besøg os på https://njordbiennale.com eller kontakt:
Presseansvarlig: Stine Hamann Pedersen // shp@njordbiennale.com // Tlf. +45 50 51 98 02
Kunstnerisk leder: Jane Schwarz // js@njordbiennale.com // Tlf. +45 26 84 98 27

NJORD Biennale afholdes med generøs støtte fra // Aage og Johanne Louis-Hansens Fond // A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal // Augustinus Fonden // KODA Kultur // William Demant Fonden //
Wilhelm Hansen Fonden // Det Obelske Familiefond // Politiken Fonden // Beckett Fonden // Nordisk Kulturfond //
Københavns Kommune

HVAD PRESSEN OG PUBLIKUM HAR SAGT OM NJORD
“Ny københavnsk festival for nutidig kunstmusik på inspirerende højt ambitionsniveau. Sådan kan og bør det
gøres.” – Jakob Levinsen, Weekendavisen 2016
”NJORD Biennale var et tiltrængt ny-syn på musikken og jeg skal helt sikkert af sted til næste gang, i 2020.”
– Jais Ikkala, Kulturformidleren.dk 2018
”Tag til festival over hele hovedstaden de næste dage og mød både komponisterne selv og andre
spændende mennesker!” – Søren Schauser, Berlingske Tidende 2018
”Tusind, tusind tak for en helt overdådig musikoplevelse i går. Vi var tryllebundne fra først til sidst … Hvor var
det spændende, smukt, drømmeagtigt, klart, mystisk …” – Solveig Hansen Gjerding, 2018
”En torsdag aften jeg vil huske i lang tid frem.” – Stina, agtigtagtigt.dk 2018
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