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PRISON POEMS
En aften i lysets og fremtidshåbets tegn
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I et tværæstetisk samarbejde med Mogens Dahl Kammerkor, skuespiller Karen-Lise Mynster,
Copenhagen Light Festival og Det Poetiske Bureaus Forlag præsenterer musikfestivalen NJORD
Biennale lørdag 1. februar 2020 koncertprogrammet PRISON POEMS
Lørdag den 1. februar 2020 drager vi på en dramatisk rejse ind i det menneskelige sind, når det presses til det
yderste på baggrund af tro og overbevisning. Med udgangspunkt i poesiens verden inviterer NJORD Biennale
på et koncertprogram, hvor ord og musik fletter sig sammen til udsagn om længsel, ensomhed, eksistentiel
vækkelse og fremtidshåb.
I samarbejde med Mogens Dahl Kammerkor og Copenhagen Light Festival opføres henholdsvis Sven-David
Sandströms solo for horn LAMENTO IN LONTANO og Per Gunnar Peterssons mørke og sjælfulde suite
AFTONLAND og festivalkomponist Lasse Thoresens stykke PRISON POEMS. Sidstnævnte er skrevet over
den iranske digter Mahvash Sabets digtsamling af samme navn.
I 2008 arresteres Mahvash Sabet i hjemlandet Iran, alene fordi hun er medlem af det religiøse
minoritetssamfund Bahá’í. To år senere idømmes hun 20 års fængsel. Indespærret i et af Irans hårdeste
fængsler skriver Sabet sine digte på servietter og toiletpapir. Med venners hjælp bliver digtene smuglet ud,
redigeret, oversat fra persisk og udgivet som Prison Poems.
Det er stærke digte, som reflekterer over desperation, håb og ensomhed og som samtidig afspejler, hvordan
et menneske trods modgang kan vokse sig stærk i både tro og ånd – og netop dette spændingsfelt har
inspireret Lasse Thoresen til sin musikalske udgave PRISON POEMS.
Skuespiller Karen-Lise Mynster reciterer på aftenen Mahvash Sabets digte i en dansk oversættelse.
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TALK OM PRISON POEMS
Før koncerten vil der være mulighed for at deltage i en talk om PRISON POEMS. Moderator og deltagere vil
blive offentliggjort løbende.
RECEPTION & BOGSALG
Vi afslutter aftenens program med en reception i forbindelse med udgivelsen af digtsamlingen Prison Poems i
en dansk oversættelse. Der vil være mulighed for at købe eksemplarer af bogen direkte af Mahvash Sabets
danske forlag Det Poetiske Bureaus Forlag både før og efter koncerten i Christians Kirke.
Koncerten PRISON POEMS finder sted lørdag den 1. februar kl. 21.00 i Christians Kirke, Strandgade 1 1401
Kbh K. Billetter kan købes på billetto.dk.

VIL DU VIDE MERE eller rekvirere anmelderbilletter?
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
Website: https://njordbiennale.com

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.
Foruden PRISON POEMS 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), Arctic Philharmonic
Sinfonietta (NO), Nordic String Ouartet (DK) og Tanja Zapolski opføre værker af blandt andre Eivind Buene
(NO), Sunleif Rasmussen (FO), Pernille Sejlund (DK) og Kaija Saariahos (FI). Derudover vil der være mulighed
for at fordybe sig i et væld af andte tværkunstneriske produktioner bl.a. med fokus på Nordatlanten i
samarbejde med kulturhuset Nordatlantens Brygge, talks og samtalesaloner med kunstnerne og islandske
sagaer fortalt for børn og meget, meget mere.
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 // Nordea Fonden // Solistforeningen af 1921

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
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”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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