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SCENATET	  åbner	  årets	  Wundergrund	  
På	  fredag	  spiller	  SCENATET	  åbningskoncerten	  på	  den	  københavnske	  festival	  Wundergrund.	  
Koncerten	  er	  en	  portrætkoncert	  af	  og	  med	  det	  irske	  performanceikon	  Jennifer	  Walshe	  og	  

markerer	  for	  SCENATET	  en	  afrunding	  på	  koncertåret	  2014,	  der	  har	  budt	  på	  flere	  internationale	  
turnéer	  end	  nogensinde	  før.	  Om	  hjørnet	  venter	  2015	  med	  endnu	  flere	  fantastiske	  koncerter.	  

Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  2014	  har	  markeret	  det	  helt	  store,	  internationale	  gennembrud	  for	  det	  
danske	  ensemble	  SCENATET.	  Med	  koncerter	  på	  en	  række	  af	  de	  mest	  fremtrædende	  festivaler	  for	  
ny	  musik,	  herunder	  MaerzMusik	  i	  Berlin,	  Warsaw	  Autumn	  og	  Shanghai	  New	  Music	  Week,	  har	  
SCENATET	  for	  alvor	  fået	  sat	  sit	  navn	  på	  verdenskortet	  som	  et	  af	  de	  vigtigste	  og	  mest	  innovative	  
ensembler	  for	  ny	  musik	  og	  kunst.	  
Også	  på	  de	  danske	  scener	  har	  SCENATET	  udmærket	  sig.	  Festivalerne	  SPOT,	  SPOR,	  KLANG	  og	  Rued	  
Langgaard-‐festivalen	  har	  alle	  præsenteret	  ensemblet	  i	  2014,	  og	  på	  fredag	  den	  24.	  oktober	  
afrundes	  koncertsæsonen	  med	  åbningen	  af	  årets	  Wundergrund-‐festival.	  Hermed	  kan	  SCENATET	  
glæde	  sig	  over,	  at	  være	  blandt	  de	  allerstærkest	  repræsenterede	  ensembler	  i	  Danmark.	  

Festival-‐åbning	  med	  irsk	  performanceikon	  

Fredagens	  koncert	  på	  Wundergrund	  byder	  på	  en	  helt	  unik	  mulighed	  for	  at	  opleve	  den	  irske	  
komponist	  og	  performer	  Jennifer	  Walshe.	  SCENATET	  spiller	  en	  portrætkoncert	  udelukkende	  med	  
værker	  af	  Walshe,	  som	  også	  selv	  vil	  være	  på	  scenen	  og	  performe	  sammen	  med	  ensemblet.	  Det	  er	  
første	  gang	  nogensinde	  at	  det	  københavnske	  publikum	  for	  alvor	  får	  mulighed	  for	  at	  dykke	  ned	  i	  
den	  sagnomspundne	  komponists	  univers.	  

Jennifer	  Walshe	  er	  kendt	  for	  sine	  vilde	  eksperimenter	  med	  musikalske	  og	  teatralske	  kompositioner	  
og	  performances.	  Hun	  er	  en	  af	  de	  mest	  toneangivende	  komponister	  i	  Europa	  lige	  nu,	  anerkendt	  
for	  sin	  særlige	  originale	  stil,	  hvor	  hun	  bl.a.	  leger	  med	  kunstneriske	  alter	  egoer	  og	  anvender	  sig	  selv	  
både	  som	  netværksdanner,	  komponist	  og	  performer.	  Hendes	  værker	  er	  således	  som	  støbt	  til	  det	  
kreative	  ensemble,	  der	  er	  kendt	  for	  unikke	  kunstneriske	  og	  dramatiske	  produktioner,	  der	  bryder	  
med	  alle	  forestillinger	  om	  et	  traditionelt	  musikensemble.	  

SCENATET	  har	  arbejdet	  sammen	  med	  Jennifer	  Walshe	  siden	  2007.	  Hendes	  værk	  Everything	  you	  
Own	  has	  been	  taken	  to	  a	  depot	  Somewhere	  from	  2013	  er	  en	  del	  af	  Concert	  Walk	  og	  i	  det	  

kommende	  år	  vil	  Walshe	  skrive	  et	  
større	  værk	  til	  SCENATET.	  

Efter	  SCENATETs	  koncert	  på	  fredag	  
kan	  man	  opleve	  lydkunstneren	  Jacob	  
Kirkegaard,	  som	  SCENATET	  har	  
samarbejdet	  med	  gentagne	  gange,	  i	  
en	  helt	  ny	  performance	  sammen	  med	  
den	  dansk-‐filippinske	  performer	  
Lilibeth	  Cuenca	  Rasmussen	  samt	  den	  
etiopiske	  stjerne	  Mihret	  Kebede.	  
	  

Jennifer	  Walshe.	  Foto:	  Blackie	  Bouffant	  
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Vildt	  2015	  på	  vej	  

SCENATETs	  fremfaren	  på	  den	  danske	  og	  internationale	  scene	  er	  bestemt	  ikke	  forbi!	  Allerede	  nu	  er	  
en	  lang	  række	  koncerter	  og	  projekter	  i	  2015	  planlagt	  og	  endnu	  flere	  er	  på	  tegnebrættet.	  

Det	  nye	  år	  starter	  således	  med	  indspilningen	  af	  en	  CD	  med	  helt	  nye	  værker,	  komponeret	  til	  
SCENATET,	  af	  den	  danske	  komponist	  Jeppe	  Just	  Christensen	  samt	  en	  portrætkoncert	  af	  
komponisten	  Juliana	  Hodkinson	  i	  Graz,	  Østrig.	  	  

I	  marts	  spiller	  SCENATET	  åbningskoncerten	  på	  årets	  Pulsar-‐festival	  i	  København,	  som	  er	  Det	  
Kongelige	  Danske	  Musikkonservatoriums	  festival	  for	  ny	  musik,	  inden	  turen	  går	  til	  Borealis-‐
festivalen	  i	  Bergen,	  Norge.	  Her	  skal	  SCENATET	  spille	  den	  internationale	  premiere	  på	  en	  
portrætkoncert	  af	  den	  danske	  komponist	  Christian	  Winther	  Christensen,	  og	  ensemblet	  fortsætter	  
således	  sit	  store	  arbejde	  med	  at	  præsentere	  den	  nye,	  danske	  musik	  for	  det	  internationale	  
publikum.	  

	  
SCENATET	  på	  SPOR	  festival	  2014.	  Foto:	  Samuel	  Olandersson	  

Foråret	  2015	  byder	  også	  på	  en	  turné	  til	  New	  York.	  På	  det	  prestigefyldte	  spillested	  Roulette	  opfører	  
SCENATET	  sammen	  med	  den	  amerikanske	  duo	  Object	  Collection	  en	  ny	  version	  af	  værket	  New	  York	  
Girls,	  som	  havde	  danmarkspremiere	  på	  SPOR-‐festivalen	  i	  år.	  

På	  SPOR	  2015	  vil	  SCENATET	  være	  at	  finde	  i	  flere	  forskellige	  konstellationer,	  blandt	  andet	  med	  
uropførelsen	  af	  den	  danske	  komponist	  Simon	  Løfflers	  hidtil	  største	  værk,	  som	  er	  bestilt	  af	  
SCENATET,	  samt	  uropførelsen	  af	  komponisten	  Francois	  Sarhans	  værk	  Ephemère	  enchainé,	  som	  
varer	  i	  hele	  12	  timer.	  Sarhans	  værk	  vil	  SCENATET	  i	  øvrigt	  også	  opføre	  i	  efteråret,	  når	  ensemblet	  
rejser	  til	  Frankrig	  og	  spiller	  det	  ved	  den	  parisiske	  kulturnat	  ’Nuit	  Blanche’	  samt	  i	  Toulouse.	  	  

Dette	  er	  blot	  et	  lille	  udpluk	  af	  de	  mange	  aktiviteter	  SCENATET	  ser	  frem	  til	  i	  2015	  –	  så	  følg	  godt	  
med!	  
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Om	  åbningskoncerten	  på	  Wundergrund	  

Fredag	  d.	  24.	  oktober	  kl.	  21.00	  	  
Hofteatret,	  Christiansborg	  Ridebane	  18,	  1218	  København	  K	  

Kl.	  21.00:	  SCENATET	  &	  Jennifer	  Walshe	  

–	  HYGIENE	  	  af	  Jennifer	  Walshe	  

–	  a	  sensitive	  number	  for	  the	  laydeez	  af	  Jennifer	  Walshe	  

–	  The	  Church	  of	  Frequency	  &	  Protein	  af	  Jennifer	  Walshe	  

Kl.	  22.30:	  Lilibeth	  Cuenca	  Rasmussen,	  Mihret	  Kebede	  og	  Jacob	  Kirkegaard	  

-‐	  in	  the	  beginning:	  bemejemeria	  

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	  Jennifer	  Walshe	  

Irske	  Jennifer	  Walshe	  er	  komponist,	  performer	  og	  visuel	  kunstner.	  Hun	  studerede	  komposition	  ved	  
Royal	  Scottish	  Academy	  of	  Music	  and	  Drama	  samt	  ved	  Northwestern	  University,	  Chicago,	  hvor	  hun	  
dimitterede	  med	  en	  doktorgrad	  i	  komposition	  i	  2002.	  Tidligere	  på	  året	  blev	  hun	  præsenteret	  for	  det	  
danske	  publikum	  som	  kurator	  på	  SPOR	  festival	  i	  Aarhus.	  Walshe	  er	  en	  af	  de	  mest	  toneangivende	  
komponister	  i	  Europa	  lige	  nu,	  anerkendt	  for	  sine	  vilde	  eksperimenter	  med	  musikalske	  og	  teatralske	  
kompositioner	  og	  performances.	  Særligt	  kendt	  er	  hun	  for	  sit	  projekt	  Grúpat	  –	  et	  fiktivt	  
kunstnerkollektiv,	  der	  kun	  består	  af	  hende	  selv,	  men	  som	  rummer	  ni	  alter	  egoer	  i	  form	  af	  komponister,	  
fotografer,	  skulptører,	  osv.	  Alle	  ni	  fiktive	  Walshe-‐kunstnere	  er	  nået	  til	  tops	  og	  har	  fået	  værker	  opført	  
på	  de	  fineste	  festivaler	  af	  anerkendte	  ensembler.	  

Om	  Wundergrund	  

Wundergrund	  er	  en	  årligt	  tilbagevendende	  festival	  i	  København	  for	  ny,	  eksperimentrende	  musik	  på	  
tværs	  af	  genrer.	  Wundergrund	  sætter	  scene	  for	  den	  eksperimenterende	  musik	  i	  en	  frizone	  mellem	  
klassisk,	  elektronisk	  og	  rytmisk	  musik	  og	  andre	  kunstarter.	  Wundergrund	  udfordrer	  publikum,	  
musikere,	  genrer,	  meninger,	  scenarier	  og	  kreative	  brancher	  –	  og	  sig	  selv!	  Wundergrund	  arrangeres	  af	  
SNYK	  –	  genreorganisationen	  for	  ny,	  eksperimenterende	  musik	  og	  lydkunst.	  Læs	  mere	  på	  
www.wundergrund.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	  


