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SCENATET	  på	  vej	  til	  Istanbul	  
Efter	  en	  overvældende	  succes	  på	  MaerzMusik	  i	  Berlin	  i	  sidste	  måned,	  er	  det	  store,	  danske	  
ensemble	  SCENATET	  nu	  på	  vej	  mod	  Istanbul,	  som	  næste	  led	  i	  en	  omfattende	  international	  

koncertturné,	  der	  senere	  på	  året	  fører	  ensemblet	  til	  bl.a.	  Kina,	  Norge	  og	  Polen.	  

Knap	  har	  klapsalverne	  lagt	  sig	  efter	  SCENATETs	  udsolgte	  koncert	  på	  Berghain	  i	  Berlin	  i	  marts,	  før	  det	  
innovative	  ensemble	  er	  på	  vej	  mod	  nye	  eventyr.	  
Festivalen	  MaerzMusik	  var	  startskuddet	  til	  et	  yderst	  internationalt	  år	  for	  SCENATET,	  og	  med	  Berlinske	  

anmelderroser	  og	  Juliana	  Hodkinsons	  nye	  værk	  i	  bagagen,	  drager	  ensemblet	  nu	  til	  Istanbul,	  for	  at	  
optræde	  i	  Tyrkiet	  for	  første	  gang.	  	  
	  

Stærkt	  møde	  mellem	  den	  tyrkiske	  og	  danske	  musikscene	  

2014	  markerer	  både	  en	  international	  tour	  de	  force	  for	  SCENATET	  og	  20	  års	  jubilæet	  for	  samarbejdet	  
mellem	  komponisten	  Juliana	  Hodkinson	  og	  nogle	  af	  SCENATETs	  medlemmer.	  I	  forbindelse	  med	  
Hodkinsons	  residency	  på	  Boğaziçi	  Universitetet	  spiller	  SCENATET	  en	  Hodkinson-‐portrætkoncert,	  og	  
ensemblet	  bevæger	  sig	  dermed	  ind	  på	  en	  tyrkisk	  kunstscene,	  som	  rummer	  et	  stort,	  endnu	  uudforsket	  

potentiale.	  Rejsen	  til	  den	  tyrkiske	  metropol	  bliver	  startskuddet	  til	  en	  professionel	  udveksling	  mellem	  
SCENATET	  og	  en	  lang	  række	  centrale	  aktører	  inden	  for	  ny	  kunstmusik	  og	  lydkunst.	  

Koncerten	  repræsenterer	  et	  vigtigt	  møde	  mellem	  den	  tyrkiske	  og	  danske	  musikscene,	  hvor	  SCENATET	  
initierer	  en	  bæredygtig	  og	  langsigtet	  samarbejdsrelation	  mellem	  mellemøstlige	  og	  vestlige	  

kunstmiljøer.	  SCENATET	  præsenterer	  for	  alvor	  den	  danske	  musik	  for	  Istanbuls	  musikentusiaster,	  og	  
sikrer	  det	  danske	  publikum	  nye	  impulser	  fra	  den	  tyrkiske	  musikscene.	  

SCENATET	  og	  de	  danske	  festivaler	  

Også	  på	  de	  danske	  scener	  er	  det	  

muligt	  at	  opleve	  SCENATET	  i	  en	  nær	  
fremtid.	  På	  SPOT	  festivalen	  i	  Aarhus	  
opfører	  ensemblet	  d.	  3.	  maj	  deres	  
DokumentarKoncert	  #2	  med	  den	  

danske	  komponist	  Niels	  Rønsholdt.	  
Ugen	  efter,	  på	  SPOR	  festival,	  der	  
ligeledes	  ligger	  i	  Aarhus,	  kan	  

SCENATET	  opleves	  to	  gange	  –	  bl.a.	  
ved	  	  afslutningskoncerten	  d.	  11.	  
maj,	  hvor	  Juliana	  Hodkinsons	  Angel	  
View	  har	  danmarkspremiere.	  

Sidst	  i	  maj	  indtager	  SCENATET	  
sammen	  med	  DR	  Underholdnings-‐
Orkestret	  KLANG	  festivalen	  i	  

København,	  med	  en	  ny	  symfonisk	  version	  af	  Niels	  Rønsholdts	  Me	  Quitte.

SCENATET	  under	  uropførelsen	  af	  Juliana	  Hodkinsons	  Angel	  View	  på	  
MaerzMusik	  2014.	  Foto:	  MUTESOUVENIR	  |	  Kai	  Bienert	  
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FAKTA	  
Om	  koncerten	  ”A	  THEATRE	  OF	  SOUNDS”	  

Lørdag	  d.	  19.	  april	  kl.	  19.30	  	  

Albert	  Long	  Hall,	  Boğaziçi	  University	  South	  Campus,	  Istanbul	  
	  
SCENATET	  spiller	  værker	  af	  Juliana	  Hodkinson:	  
sagte	  er,	  dachte	  ich	  (1999)	  

When	  the	  wind	  blows	  (2009)	  	  
Harriet’s	  song	  (2001)	  
Inapparent	  air	  and	  aviary	  (2004)	  	  
Why	  linger	  you	  trembling	  in	  your	  shell?	  (1999)	  	  

Angel	  View	  (2014)	  	  

	  

Om	  SCENATET	  

SCENATET	  er	  anerkendt	  som	  et	  af	  de	  mest	  innovative	  og	  eksperimenterende	  ensembler	  for	  musik	  og	  
kunst	  i	  Danmark.	  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	  Juliana	  Hodkinson	  

Komponisten	  Juliana	  Hodkinsons	  arbejde	  spænder	  fra	  intime	  semi-‐iscenesatte	  stykker	  og	  

kammermusik,	  over	  instrumentalteater	  til	  store	  elektroakustiske	  orkesterværker.	  Hodkinson	  har	  
studeret	  musikvidenskab	  og	  filosofi	  på	  Kings	  College	  i	  Cambridge	  og	  har	  en	  ph.d.	  fra	  Københavns	  
Universitet	  om	  stilhed	  i	  musik	  og	  lydkunst.	  Hun	  har	  undervist	  i	  musikæstetik	  på	  Det	  Kongelige	  Danske	  

Musikkonservatorium,	  Københavns	  Universitet	  og	  Technische	  Universität	  Berlin.	  I	  2013	  kuraterede	  hun	  
SPOR	  Festival	  i	  Aarhus.	  Læs	  mere	  på	  www.julianahodkinson.net	  	  
	  
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	  

	   	   	   	   	  


