
Midt i den mørke, nordiske vinter inviterer NJORD til et musikalsk dyk ned i dybe tonesøer,

sæterkvindernes lokkeråb og superstrengenes forunderlige verden. Efter et omskifteligt 2021 er NJORD

tilbage som vintermusikfestival, når vi, sidste uge i januar, sætter fokus på nordiske strømninger og

temaer i den klassiske samtidsmusik. 

Vi glæder os til at byde velkommen til årets composer-in-residence Karin Rehnqvist, en af Sveriges

største, nulevende komponister. Torsdag d. 20.  og fredag d. 21. januar sætter vi fokus på spændende

facetter af Rehnqvists værker. Rehnqvist drager dybt fra brønden af nordiske sagn og folkekultur. Med

en fintfølende respekt for traditionerne nærer hun rødderne i sit eget unikke sprog, og skabe derved

noget helt nyt. 

 I 2022 fylder komponisten Per Nørgård 90 år, og NJORD slår dørene op til Nørgård-året med bravur. Per

Nørgård bliver ofte beskrevet som Danmarks vigtigste komponist siden Carl Nielsen, og NJORD er gået

sammen med en række af hans nære samarbejdspartnere for at fejre ham i Konservatoriets Koncertsal

lørdag d. 22/01, blandt andet med den sjældent opførte og spektakulære kammeropera 'Menneskenes

nat' (Nuit des Hommes). Og der vil være endnu mere Nørgård at finde på vores late-night koncert fredag. 

Endelig glæder vi os til igen at invitere hele familien til vores populære Musikkens Markedsdag lørdag d.

22. i det hyggelige Nordatlantens Brygge, hvor vi i år sætter særligt fokus på inspirationen fra nordisk

folkekultur og sagn. Som altid er der fri entré. 

Vi glæder os til at se jer. 

NJORD er tilbage som Kbhs musikfestival i vintermørket

 



Solsången / Åbningskoncert NJORD 2022 

NJORD åbner med opførelsen af Karin Renqvists
nøgleværk ’Solsången’, der gør brug af de særlige
svenske lockråb; høje toner, der kan høres over flere
kilometer. Solist på værket er Lena Willemark, som i
2021 var nomineret til Nordisk Råds musikpris, en af de
absolutte mestre i lockråbet.

 På koncerten uropføres også  ’tre stræk’ af Anders
Skibsted inspireret af et besøg ved Hardanger-fjorden i
Norge.

Torsdag d. 20 januar kl. 20.00 i DR Koncerthuset –

Studio 2. Læs mere

Superstrengene – Universets vibrationer

Karin Rehnqvist værk All those strings! er inspireret af superstrengsteori –

forestillingen om at universet består af uendeligt små vibrerende strenge. Hun har
skrevet et værk for mere håndgribelige strenge – strygekvartet og det traditionelle
karelisk-finske strengeinstrument kantelen. Ved denne koncert løftes opgaven af
de fremadstormende Nightingale Strings Quartet samt Ritva Koistinen en af
verdens absolut førende kantelespillere. 

Fredag d. 21 januar kl. 19.30 i KoncertKirken. Læs mere

Hyldest Per Nørgård 90 år / Afslutningskoncert
NJORD 2022

Sammen med nogle af Per Nørgårds tætteste
samarbejdspartnere inviterer vi til en smuk
hyldestkoncert. 

På programmet vil bl.a. være ”gennem torne..”

Harpekoncert nr. 2 (2003) opført af Tine Rehling, til
hvem værket er dedikeret, og kammeroperaen
Menneskenes nat (Nuit des Hommes). Operaen har ikke
været opført herhjemme siden år 2000, og den en
fortjener i den grad en revival. 

Lørdag d. 22. januar kl. 19.30 i Konservatoriets
Koncertsal. Læs mere

https://www.njordfestival.com/2022/da/koncerter/torsdag-201-%C3%A5bningskoncert-sols%C3%A5ngen/
https://www.njordfestival.com/2022/da/koncerter/fredag-211-superstrenge-universets-vibrationer/
https://www.njordfestival.com/2022/da/koncerter/loerdag-221-hyldest-til-per-n%C3%B8rg%C3%A5rd-90-%C3%A5r/


Om NJORD 2022

NJORD er Københavns vinterfestival for ny, nordisk kunstmusik. NJORD sætter fokus på den nordiske musikkultur vi kan opleve, spejle os
selv i og reflektere over verden og livet gennem. NJORD er navnet på en nordisk gud særligt forbundet med havet og vinden. Havene og
vindene forbinder mennesker i de nordiske lande, og NJORD Festivalen bygger på disse forbindelser og stiller gennem tværkunstneriske
samarbejder skarpt på nogle af de mange fælles værdier, vi har i Norden. 

Festivalen præsenterer hvert andet år én eller flere anerkendte, nordiske kunstnere som hovednavn(e). I 2022 er årets composer-in-

recidense den svenske komponist Karin Rehnqvist. Tidligere års komponister har bl.a. være Kaija Saariaho (FI), Anna Thorvaldsdottir (IS) og
Lasse Thoresen (NO). 

Med NJORD Festivalen 2022 er vi nået i mål en festival hvor 50% af de spillede komponister er kvinder. Vi er stolte af kunne bidrage til en
mere ligeværdig repræsentation af kvindelige komponister i det danske musikliv. 

Dato: . - 22. januar 2022 

Venues: DR Koncerthuset - Studie 2, KoncertKirken, Nordatlantens Brygge, Konservatoriets Koncertsal

Kontakt: Kunstnerisk leder Jane Schwarz på js@njordfestival.com, tlf: +45 26849827, 

Kommunikationsansvarlig Lise Kaltoft Bendixen lkb@njordfestival.com, tlf: +45 23360504

Find os på: Facebook @NJORDfestival, og njordfestival.com

Musikkens Markedsdag

NJORD Festivalen og kulturhuset Nordatlantens Brygge slår dørene op for en
dag fyldt med ny nordisk kunstmusik og folklore for store såvel som små. 

Dagen byder på eventyrligt musikteater for børn, moderne fortolkning af de
færøske, sungne fortællinger om Sigurd Fafnersbane og samisk poesi,

demonstration af sæterkvindernes særlige sangteknik, premiere på et nyt værk
af Sunleif Rasmussen, hvalsang og meget mere. 

Lørdag d. 22. januar fra 10.30 - 17.00 på Nordatlantens Brygge. 

Stemningsbilleder fra Musikkens Markedsdag 2021

mailto:lkb@njordfestival.com

