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SCENATET	  og	  Jacob	  Kirkegaard	  forvandler	  
Ribe	  Domkirke	  til	  lydkunst-‐scene	  

	  
På	  fredag	  uropfører	  SCENATET	  Jacob	  Kirkegaards	  nye	  værk	  SOLÀMOK	  sammen	  med	  

komponisten	  selv	  og	  tre	  slagtøjsstuderende	  fra	  Det	  Jyske	  Musikkonservatorium	  i	  Ribe	  Domkirke.	  
Efteråret,	  der	  også	  byder	  på	  masser	  af	  international	  aktivitet	  for	  SCENATET,	  er	  i	  fuld	  gang!	  

	  
Den	  verdenskendte	  lydkunstner	  Jacob	  Kirkegaard	  vender	  på	  fredag	  hjem	  fra	  et	  residency-‐ophold	  i	  
New	  York	  til	  sin	  fødeby	  Ribe	  med	  et	  nyt	  værk	  skabt	  med	  udgangspunkt	  i	  Ribe	  og	  komponisten	  
Rued	  Langgaard	  (1893-‐1952).	  	  
Det	  nye	  værk	  SOLÀMOK	  (Solrædsel)	  uropfører	  Kirkegaard,	  sammen	  med	  perkussionisterne	  Mads	  
Bendsen	  fra	  SCENATET	  og	  Jonas	  Weitling,	  Jonas	  Thygesen	  og	  Mads	  Mortensen	  fra	  Det	  Jyske	  
Musikkonservatorium,	  i	  Ribe	  Domkirke,	  hvor	  Langgaard	  var	  domorganist	  i	  årene	  1940-‐52.	  

Jacob	  Kirkegaard	  voksede	  op	  i	  netop	  Rued	  Langgaards	  musikværelse	  i	  Ribe.	  I	  Solámok	  skaber	  han	  
en	  kunstnerisk	  fortolkning	  af	  de	  lyde,	  Langgaard	  oplevede	  om	  natten	  i	  Ribe	  –	  på	  kirkegården,	  i	  
gaderne,	  i	  Domkirken	  og	  i	  Domkirkens	  tårn.	  -‐	  I	  dialog	  med	  fragmenter	  af	  Langgaards	  Bortkørende	  
Tog	  fra	  Strygekvartet	  nr.	  2	  i	  version	  for	  slagtøj.	  
Værket	  er	  komponeret	  for	  slagtøj	  og	  kirkeorgel	  i	  samspil	  med	  konkrete	  lyde	  optaget	  om	  natten	  i	  
middelalderbyen	  Ribe.	  SOLÀMOK	  bygger	  således	  bro	  mellem	  det	  historiske	  Ribe	  og	  et	  helt	  nutidigt	  
udtryk,	  som	  er	  kendetegnende	  for	  Kirkegaards	  arbejde	  med	  lyd	  og	  komposition.	  

Koncerten	  på	  fredag	  bygger	  
videre	  på	  et	  allerede	  
veletableret	  samarbejde	  
mellem	  SCENATET	  og	  Jacob	  
Kirkegaard.	  Tidligere	  har	  de	  
bl.a.	  indspillet	  pladen	  
Conversion	  sammen.	  Den	  
udkom	  på	  pladeselskabet	  
TOUCH	  i	  2013,	  og	  trak	  masser	  
af	  anmelderroser	  
internationalt.	  

Koncerten	  er	  en	  del	  af	  Rued	  
Langgaard	  festivalen	  og	  
opføres	  i	  samarbejde	  med	  Det	  
Jyske	  Musikkonservatorium.	  

Foruden	  fredagens	  koncert	  byder	  den	  kommende	  tid	  på	  to	  vigtige,	  internationale	  turnéer	  for	  
SCENATET.	  
	  

	  
Jacob	  Kirkegaard.	  Foto:	  Katinka	  Fogh	  Vindelev	  
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SCENATET	  afslutter	  EU-‐projekt	  om	  publikumsudvikling	  

D.	  26.	  september	  optræder	  SCENATET	  på	  festivalen	  Warsaw	  Autumn	  i	  Polen,	  som	  er	  blandt	  de	  
ældste	  og	  vigtigste	  festivaler	  for	  samtidsmusik	  i	  Europa.	  	  
På	  festivalen	  afholdes	  den	  afsluttende	  konference	  på	  det	  store	  EU-‐projekt	  New:Aud,	  og	  SCENATET	  
er	  udpeget	  blandt	  alle	  31	  deltagende	  ensembler	  til	  at	  opføre	  New:Aud’s	  afslutningskoncert	  –	  
Koncertkonceptet	  ConcertWalk,	  kreeret	  af	  Anna	  Berit	  Asp	  Christensen,	  der	  skabes	  stedsspecifikt	  til	  
Warsaw	  University	  Library.	  
New:Aud	  er	  et	  samarbejde	  omkring	  publikumsudvikling	  for	  ny	  musik,	  som	  over	  de	  seneste	  to	  år	  
har	  bragt	  31	  udvalgte,	  europæiske	  ensembler	  på	  det	  absolut	  højeste	  kunstneriske	  niveau,	  sammen	  
om	  at	  undersøge,	  diskutere	  og	  afprøve	  nye	  koncertformer	  og	  publikumsrelationer.	  
	  

SCENATET	  en	  del	  af	  Kulturstyrelsens	  kultursatsning	  i	  Kina	  

D.	  11.-‐13.	  oktober	  går	  turen	  videre	  til	  Kina,	  hvor	  SCENATET	  som	  en	  del	  af	  Kulturstyrelsens	  
kultursatsning	  i	  Kina	  er	  inviteret	  til	  at	  spille	  tre	  koncerter	  på	  én	  af	  Kinas	  vigtigste	  festivaler	  for	  ny	  
musik,	  Shanghai	  New	  Music	  Week.	  
Den	  dansk-‐kinesiske	  kultursatsning	  er	  blevet	  til	  i	  et	  tæt	  samarbejde	  mellem	  Kulturministeriet,	  
Det	  Danske	  Kulturinstitut	  og	  Den	  Danske	  Ambassade	  i	  Beijing,	  samt	  Statens	  Kunstfond,	  
danske	  kulturinstitutioner,	  kunstnergrupper	  og	  enkeltstående	  kunstnere.	  Indsatsen	  strækker	  sig	  
fra	  september	  2014	  til	  juli	  2015,	  og	  i	  denne	  periode	  præsenteres	  et	  massivt	  og	  ambitiøst	  
kulturprogram,	  som,	  foruden	  SCENATETs	  koncerter,	  tæller	  udstillinger	  med	  bl.a.	  Bjørn	  Nørgaard,	  
Jeppe	  Just	  og	  Jacob	  Au	  Sobol,	  koncerter	  med	  Ars	  Nova	  Copenhagen	  og	  forestillinger	  med	  Dansk	  
Danseteater	  og	  Granhøj	  Dans	  og	  meget	  mere.	  
	  

	  
	  

SCENATET.	  Foto	  fra	  festivalen	  MaerzMusik	  i	  Berlin,	  marts	  2014.	  Foto:	  Kai	  Bienert	  



Pressemeddelelse,	  september	  2014	  
	  

	   	   	  

FAKTA	  
Om	  koncerten	  ”SOLÀMOK”	  

Fredag	  d.	  5.	  september	  kl.	  22.30	  	  
Ribe	  Domkirke,	  Torvet,	  6760	  Ribe	  
	  
Koncert-‐program:	  
Solámok	  (40’)	  (Uropførelse)	  
-‐	  Stormnattens	  Skygger	  
-‐	  I	  Skyggen	  af	  en	  Domkirke	  
-‐	  Solrædsel	  
-‐	  Epilog	  (Domkirketårnets	  top)	  
	  

Om	  SCENATET	  

SCENATET	  er	  anerkendt	  som	  et	  af	  de	  mest	  innovative	  og	  eksperimenterende	  ensembler	  for	  musik	  
og	  kunst	  i	  Norden.	  Med	  sine	  11	  musikere	  -‐	  håndplukkede	  specialister	  fra	  både	  ind-‐	  og	  udland	  -‐	  er	  
ensemblet	  blandt	  de	  største	  i	  Danmark.	  SCENATET	  er	  bevidst	  om	  de	  klassiske	  musiktraditioner	  og	  
agerer	  hjemmevant	  blandt	  fremtidens	  musikalske	  klassikere,	  når	  det	  bevæger	  sig	  i	  et	  
tværkunstnerisk	  felt	  fra	  musikdramatik	  over	  happenings	  til	  områder	  med	  endnu	  udefinerede	  
genrer.	  SCENATET	  arbejder	  tæt	  sammen	  med	  den	  yngre	  generation	  af	  nyskabende	  danske	  
komponister	  og	  har	  et	  stort	  engagement	  i	  opførelsen	  af	  værker	  fra	  det	  internationale	  avantgarde-‐
repertoire.	  Læs	  mere	  på	  www.scenatet.dk	  
	  
Om	  Jacob	  Kirkegaard	  

Den	  danske	  lydkunstner	  og	  komponist	  Jacob	  Kirkegaard	  (født	  1975)	  arbejder	  i	  nøje	  udvalgte	  
miljøer	  med	  at	  lave	  lydoptagelser,	  som	  kan	  bruges	  i	  kompositioner	  eller	  kombineret	  med	  video	  i	  
visuelle,	  rumlige	  installationer.	  Hans	  værker	  afdækker	  uhørte,	  soniske	  fænomener	  og	  iscenesætter	  
lytningen	  som	  et	  middel	  til	  at	  opleve	  verden.	  Kirkegaards	  værker	  har	  været	  opført	  over	  hele	  
verden,	  herunder	  MoMA	  i	  New	  York,	  LOUISIANA	  i	  Humlebæk,	  KW	  i	  Berlin,	  Rothko	  Chapel	  i	  
Houston	  og	  Aichi	  Triennalen	  i	  Nagoya,	  Japan.	  Hans	  lydværker	  er	  udgivet	  på	  pladeselskaberne	  
TOUCH,	  Important	  Records,	  VON	  Archives	  og	  Posh	  Isolation	  labels.	  Læs	  mere	  på	  www.fonik.dk	  	  
	  
For	  yderligere	  info:	  
Anna	  Berit	  Asp	  Christensen,	  kunstnerisk	  leder,	  scenatet@scenatet.dk,	  T:	  20	  61	  40	  44	  
Mie	  Petri	  Lind,	  presse	  og	  kommunikation,	  mie@scenatet.dk,	  T:	  20	  68	  87	  45	  

SCENATET	  præsenterer	  fremtidens	  klassikere	  

	   	   	   	  
SCENATET	  er	  støttet	  af	  Nationalbankens	  Jubilæumsfond,	  Erik	  Birger	  Christensen	  Fond	  og	  Kapelmesterforeningen	  


