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Copenhagen Phil fejrer ny musik med 2 koncertaftener i Den Grå Hal  

Det er ikke ofte, at et fuldt symfoniorkester kan opleves på Christiania. Det er heller ikke ofte, at et symfoni-

orkester kaster sig i armene på de helt unge talenter. Det er bestemt ikke hverdagskost, at orkesteret skal 

spille på sæbeboblemaskine og udstoppet høne. Oplev to aftener, hvor den nye danske kunstmusik fejres i 

en forrygende flot iscenesat Grå Hal. Her vil det gakkede gå hånd i hånd med det geniale. Copenhagen Phil 

og en række af vores unge komponisttalenter garanterer for en totaloplevelse d. 9. og d. 12. oktober.  

Med to vidt forskellige aftener i Den Grå Hal fejrer Copenhagen Phil den nyeste kunstmusik. Fælles for de to 

aftener er, at publikum kan forvente sig en totaloplevelse, hvor scenografi, lyd, musik, orkester, vanvittige 

påfund, video og velovervejede sammenblandinger af genrer udgør et hele.  

DYGONG, røremaskine og symfoniorkester  

Når komponistkollektivet DYGONG får Den Grå Hal og et stort symfoniorkester foræret en hel aften, må man 

indstille sig på lidt af hvert. Ikke mindst en totaloplevelse af musik, lyde, video og bizarre rekvisitter.  

 
Copenhagen Phil i fuldt udtræk vil blive udfordret, når de onsdag d. 9. oktober skal opføre noget af den 

nyeste danske kunstmusik. Oplev det store orkester tilsat spilledåse, røremaskine, sten, udstoppet høne, og 
videoprojektioner give sit bud på mulige fremtidsklassikere.  

 
DYGONG lover smagsprøver på en række af vores mest toneangivende unge komponister. Koncerten 

indeholder værker af Nicolai Worsaae, Chr. W. Christensen, Simon Løffler, Regin Petersen, Mette Nielsen og 

Martin Stauning. 
 

Det bliver et anderledes bud på, hvad et symfoniorkester kan, når Copenhagen Phil kaster sig i armene på 
DYGONG til en aften med tre akter.  

 

Hver fugl synger med sit næb - og så er der fest  

Lørdag den 12. oktober har makkerparret Jexper Holmen og Frode Andersen sammensat programmet. 

Copenhagen Phil og en række solister vil på skift fremføre værker, der hver især giver forskellige bud på, 
hvad den danske sang, eller den danske tone er anno 2013 - næsten 100 år efter at Carl Nielsen og Kai 

Hoffman skrev Den danske sang er en ung blond pige. 
 

Som gennem en dialog mellem orkester og solister præsenteres publikum for bl.a. Anders Brødsgaard, Jeppe 

Just, Thomas Agerfeldt, Simon Steen-Andersen og Jexper Holmen.  
 

Midt på aftenen inddrages publikum, når Holmen og Andersen selv går på scenen og opfører deres nye værk 
for publikum og orkester. Her får publikum en rolle, når de skal synge og nynne med på værket. Stemningen 

skulle være lagt, når tredje akt byder på efterfest, chill-out, god stemning i baren sekunderet af spokenword 
fra Monrad/Jesper Elving og elektronisk musik ved Band Ane.  

 

Totaloplevelse med visuelle effekter og bar  

Den visuelle side af koncerterne spiller en væsentlig rolle, når der disse to aftener skabes en anderledes 

intens og inddragende koncertoplevelse. Den Grå Hals industrielle og rå rum bliver udsmykket som en skov 

med store birketræstammer, der danner en organisk kontrast til hallens jern- og betonkonstruktioner. Mens 

de kuriøse rekvisitter og videoprojektioner vil krydre koncertoplevelsen. I den forrygende scenografi kan 
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publikum forsyne sig med drikkevarer i baren, og ikke mindst blive til efterfesten, hvor der bydes på 

loungestemning og hygge. 
 

Koncerterne i Den Grå Hal afholdes som en del af Dansk Komponist Forenings 100 års jubilæum.  

 
Yderligere oplysninger  

Pressefoto, interview og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Nissen & Co.  
Mail: sni@nissenco.dk Tel. 28 26 35 36. 

 

KONCERTERNES INDHOLD 
 

Dansk komponistforening 100 år – DYGONG 
Dato/Tid: 9. okt. Kl. 20. (adgang fra kl. 19.30) 

Sted: Den Grå Hal, Christiania  
Dirigent: Baldur Brönnimann. Kuratorer: DYGONG. Desuden medvirker Neel Teilmann, Jakob Bloch 

Jespersen, Christian Westergaard m.fl. 

 
Første akt, DYGONG: Musik af Jeppe Just, Nicolai Worsaae, Chr.W. Christensen,  S. Sciarrino. 
Anden akt, Copenhagen Phil: Musik af Nicolai Worsaae, Martin Stauning, Mette Nielsen, Simon Løffler 
Chr. W. Christensen, Rune Glerup. 
Tredje akt: Musik af Peter Helms, Rap-show.  

 
Billetter købes i døren eller her.  

 
Dansk komponistforening 100 år – Carl Nielsen  

Dato/Tid: 12. okt. kl. 20. (adgang fra kl. 19.30)  

Sted: Den Grå Hal, Christiania 
Dirigent: Baldur Brönnimann. Kuratorer: Jexper Holmen og Frode Andersen. Desuden medvirker 4 

Elements, Frederik Munk Larsen, Monrad / Elving, Band Ane m.fl. 

 
Første akt: Musik af Anders Brødsgaard, Jeppe Just, Jexper Holmen, Jeppe Ernst, Pernille Sejlund 

Anden akt: Musik af Thomas Agerfeldt, Jesper Egelund, Wayne Siegel, Simon Steen-Andersen, 

Monrad/Elving, Peter Bruun. Holmen/Andersen.  
Tredje akt: Musik af Monrad/Jesper Elving & Band Ane 

 
Billetter købes i døren eller her.  

 

 

Kort om Dansk Komponist Forening 100 år  
 
I 2013 fejrer Dansk Komponist Forening 100 års fødselsdag.  

 

Det sker gennem en række koncerter og arrangementer over hele landet, der dels skal vise den 
mangfoldighed af kunstneriske udtryk, som foreningen repræsenterer, dels markere dansk musik og 

lydkunst, som den udfolder sig i dag. I alt kan man opleve 26 jubilæumsarrangementer. Se det samlede 
program på www.komponistforeningen.dk  

 

Dansk Komponist Forening er en interessepolitisk forening for kunstnere, der arbejder med lyd og musik 

som et kunstnerisk medie. Foreningen har 250 medlemmer. Dansk Komponist Forening kategoriserer den 

musik, som medlemmerne skaber, som Ny Klassisk Musik og Kunstmusik. 
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