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Internationalt	  efterår	  på	  vej	  for	  SCENATET	  
Det	  danske	  ensemble	  SCENATET	  har	  haft	  et	  intenst	  første	  halvår	  i	  2014,	  med	  koncerter	  i	  både	  

Berlin	  og	  Istanbul	  såvel	  som	  på	  hele	  tre	  danske	  festivaler.	  
Efteråret	  fortsætter	  med	  masser	  af	  nye	  samarbejder	  og	  udenlandsturneer	  for	  ensemblet,	  bl.a.	  

store	  koncerter	  på	  Shanghai	  New	  Music	  Week	  samt	  i	  Beijing,	  Warsaw	  Autumn	  i	  Polen	  og	  
Wundergrund	  Festival	  i	  København.	  

	  

	  
SCENATET	  opfører	  Juliana	  Hodkinsons	  Angel	  View	  på	  MaerzMusik	  i	  Berlin,	  2014.	  Foto:	  Kai	  Bienert	  

Forårets	  lange	  række	  af	  koncerter	  afsluttedes	  for	  SCENATET	  på	  KLANG	  festivalen,	  hvor	  ensemblet	  
sammen	  med	  DR	  UnderholdningsOrkestret	  opførte	  Niels	  Rønsholdts	  mesterværk	  Me	  Quitte.	  
Koncerten	  fik	  5	  flotte	  hjerter	  i	  Politiken,	  fulgt	  af	  ordene:	  

”ideen	  bag	  tonerne	  betog	  lige	  så	  meget	  som	  den	  komisk-‐begavede	  realisering	  i	  form	  af	  
en	  stribe	  sange,	  der	  på	  en	  gang	  var	  poppet	  enkle	  og	  avantgardistisk	  komplekse.”	  

♥	 ♥	 ♥	 ♥	 ♥	 -‐	  Thomas	  Michelsen,	  Politiken,	  4.	  juni	  2014	  

Med	  disse	  roser	  er	  SCENATET	  klar	  til	  et	  efterår	  med	  et	  tårnhøjt	  aktivitetsniveau.	  
	  
Udvalgt	  blandt	  31	  ensembler	  
I	  september	  optræder	  SCENATET	  på	  festivalen	  Warsaw	  Autumn	  i	  Warszawa,	  som	  er	  blandt	  de	  ældste	  
og	  vigtigste	  festivaler	  for	  samtidsmusik	  i	  Europa.	  	  
I	  forbindelse	  med	  den	  afsluttende	  konference	  på	  det	  store	  EU-‐projekt	  New:Aud,	  er	  SCENATET	  udpeget	  
blandt	  alle	  31	  deltagende	  ensembler	  til	  at	  opføre	  projektets	  Closing	  Conference	  Concert.	  
Ensemblets	  leder	  blevet	  bedt	  om	  at	  genskabe	  sin	  ConcertWalk	  –	  en	  stedsspecifik	  koncertform,	  som	  nu	  
opføres	  i	  den	  gamle	  del	  af	  Warszawa.	  
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.	  
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Dansk-‐kinesisk	  samarbejde	  
I	  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.	  
Koncerterne	  tæller	  bl.a.	  ensemblets	  DokumentarKoncert	  af	  den	  danske	  komponist	  Bent	  Sørensen	  og	  
en	  masterclass-‐koncert,	  hvor	  SCENATET	  er	  udvalgt	  til	  at	  opføre	  de	  vindende	  værker	  fra	  årets	  store,	  
internationale	  kompositionskonkurrence.	  
Shanghai	  New	  Music	  Week	  henter	  kun	  de	  allervigtigste	  europæiske	  ensembler	  og	  komponister	  til	  Kina,	  
hvorfor	  invitationen	  af	  SCENATET	  for	  alvor	  er	  en	  blåstempling	  af	  ensemblet	  på	  den	  kinesiske	  scene	  
såvel	  som	  en	  vigtig	  indsats	  i	  SCENATETs	  store	  arbejde	  med	  at	  præsentere	  danske	  musikere	  og	  
komponister	  i	  udlandet	  

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.	  I	  løbet	  af	  de	  10	  måneder	  vil	  danske	  og	  kinesiske	  institutioner	  i	  
samarbejde	  præsentere	  et	  massivt	  og	  ambitiøst	  kulturprogram.	  Satsningen	  udmønter	  sig	  bl.a.	  i	  
SCENATETs	  koncerter	  i	  Shanghai.	  
	  

Åbningskoncert	  på	  Wundergrund	  
Som	  afrunding	  på	  et	  2014,	  hvor	  SCENATET	  har	  været	  programsat	  på	  stort	  set	  alle	  festivaler	  for	  Ny	  
Musik	  i	  Danmark,	  spiller	  ensemblet	  åbningskoncert	  på	  årets	  Wundergrund	  Festival	  i	  København.	  	  

Herfra	  er	  SCENATET	  klar	  til	  at	  springe	  ind	  i	  2015,	  hvor	  der	  allerede	  nu	  venter	  internationale	  koncerter	  i	  
Bergen,	  Belgien,	  Paris,	  Grenoble,	  Berlin	  og	  måske	  New	  York,	  såvel	  som	  store	  produktioner	  på	  
væsentlige,	  danske	  festivaler	  som	  Pulsar,	  SPOR,	  Nordisk	  Musikdage	  m.	  fl.	  	  
	  

FAKTA	  

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	  
	  
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	  


