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PROGRAMOVERSIGT
Fredag d. 13. september

kl. 12.00 Klokkespilskoncert (Aalborg Centrum)
kl. 21.00 Laser.tekno.music (Platform4, Karolinelund)
Lørdag d. 14. september

op
open
o
op

kl. 13.30 Don’t Eat Group (Biffen - Art Cinema, Nordkraft)
kl. 15.30 Matiné, Anna Klett (KUNSTEN - Museum of Modern Art)
Søndag d. 15. september

kl. 14.00 Kalarama (Det Obelske Auditorium, Utzon Center)
kl. 17.00 Den Danske Guitarkvartet (Det Obelske Auditorium, Utzon Center)
Mandag d. 16. september

kl. 17.00 Musikskulpturer, Karl Petersen (Kunsthal Nord, Nordkraft)
Tirsdag d. 17. september

openday
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kl. 17.00 Musik og tid, Jens Astrup (Vor Frue Kirke)
kl. 19.30 Soiré, Anne Mette Stæhr (Det Obelske Auditorium, Utzon Center)
Onsdag d. 18. september

kl. 16.00 Ny musik med børn og voksne (Hovedbiblioteket)
Torsdag d. 19. september

kl. 19.00 Flyvende noder - forelæsning, Jesper Pedersen (AAU, Strandvejen)
kl. 22.00 Underjordisk elektronik, Olesen & Boss (Gråbrødrekloster Museet)
Fredag d. 20. september

kl. 20.00 Flyvende noder - koncert (Kedelhallen, Nordkraft)
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Lørdag d. 21. september

kl. 14.00 Lunchkoncert, Helene Navasse (KUNSTEN - Museum of Modern Art)
Søndag d. 22. september

kl. 15.00 Duo Mifo (Kunsthal Nord, Nordkraft)
kl. 17.00 Soiré, Anette Slaatto (Det Obelske Auditorium, Utzon Center)

VELKOMST
Velkommen til OpenDays Festival 2013!
OpenDays sætter fokus på ny kompositionsmusik og lydkunst, som den høres
og skrives af tidens komponister og lydkunstnere og præsenterer en perlerække
af kunstnere, der fremfører den.
OpenDays koncerterne arrangeres både af OpenDays og af andre arrangører
i et unikt samarbejde, der tillige omfatter en række af byens spændende og
smukke kulturinstitutioner i Aalborg som huser de mange aktiviteter.
Med tak for dette samarbejde inviterer OpenDays Festival til årets koncerter, et
nysgerrigt møde med det grænsesøgende, det anderledes, det sidste nye.
Vel mødt!

www.opendays.dk

FREDAG 13. SEPTEMBER 2013
kl 12.00-15.30 J.F.Kennedy Plads - Aalborg centrum - Jomfru Ane Parken

KLOKKESPILSKONCERT
Erik Kure, klokkenist

Erik Kure er organist, korleder og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke, Vejle.
Erik Kure er uddannet organist på Det. Kgl. Danske Musikkonservatorium,
København. Senere supplerede han organistuddannelsen med den præliminære
klokkenistuddannelse fra The Scandinavian Carillon School, som er klokkenistuddannelsen under Løgumkloster Kirkemusikskole.
Fra 1991-1998 tog han videregående studier i klokkespil hos bl.a. Jacques
Lannoy, Frankrig, Arie Abbenes, Jacques Maassen, Bernhard Winsemius, Holland
og Jo Haazen, Belgien.
I 2002 afsluttede Erik Kure solistklassen i klokkespil fra LKMS med en debutkoncert i Løgumkloster.
1992-2005 var Erik Kure ansat som lærer i Campanologi og Klokkespilskundskab
samt klokkespilspraktik på The Scandinavian Carillon School, Løgumkloster.
Erik Kure har bl.a. været medlem af Den Nordiske Klokkekomitè, bestyrelsesmedlem i Nordisk Selskab for Campanologi og Klokkespil og Kirkeministeriets
Klokkekonsulent.
TIDSPLAN
kl 12.00-12.30 middagskoncert på J.F.Kennedy Plads
kl 14.00-14.45 klokkespilsbilen kører spillende rundt i Aalborg centrum og
stopper ved Jomfru Ane Parken
kl 15.00-15.30 fyraftenskoncert ved Jomfru Ane Parken

FREDAG 13. SEPTEMBER 2013
kl 21.30 Platform 4, Karolinelund

L A S E R . T E K N O. M U S I C
Morten Riis, komponist & lydkunstner

Fælles for alle Morten Riis’ kunstneriske bestræbelser er en fascination af at
lydmateriale. Således udfordres computere til deres grænser for at opnå en
æstetik, der netop understreger manglerne i moderne teknologi.
Morten Riis (f. 1980) har en master i Elektronisk Musikkomposition fra Det
Jyske Musikkonservatorium, og er i øjeblikket på et ph.d.-stipendium som er delt
mellem Informations-og Medievidenskab på Aarhus Universitet, og Det Jyske
Musikkonservatorium.
Udover Morten Riis’ akademiske arbejde har han som lydkunstner modtaget
udstillet lydinstallationer i Danmark, England, Frankrig, Tyskland og Kina.
Laser.tekno.music stykke forsøger at udforske og rumme genre-konventionerne
indenfor både teknomusik og lasershow i en audiovisuel symbiose, der genopliver de gyldne dage, hvor udtrykket i disse genrer var helt nye og hvor fremtiden
for elektroniske kunstformer så helt fantastisk ud. Som en utopisk genopførelse
elektroniske musik virkelighed i dag.

LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013
kl 13.30 Biffen Art Cinema, Nordkraft

D O N ’ T E AT G R O U P ( H U / D K )
András Juhász, visual performance, art director
István Diák, visual performance
Christian Skjødt, elektronik & objekter

Don’t Eat Group har base i Budapest, Ungarn, og er dannet af den højt estimeDen direkte koordination mellem det visuelle og auditive aspekt i gruppens
projekter er baseret på intentionen om skabelsen af den konceptuelle bricolage
(her henvises til konstruktionen eller skabelsen af et multimedie værk udfra en
bred vifte af ting som er tilgængelige i en given situation, og et værk lavet i en
sådan proces).
benyttes et større arsenal af hverdags objekter, hacket legetøj, digitale kameraer
og billedbehandlingsanordninger i samspil med ’live-action’ eller ’objektperformance’. Disse ’process performances’ kommer ud af fragmenter af tiden, som
falder ud af eksistens indeholdende en serie af afbrydelser og vores rummelige
erfaring. Gruppens optrædener kan beskrives som såkaldte ’live shootings’, hvor
Don’t Eat Group har gennem de seneste år optrådt på store festivaler som de
Temps d’Billede Festival 2007 og 3rd Relative (Cross) Hearing International
Contemporary Music Meeting 2010 i Budapest og Screenplay Festival 2011 i
Berlin.
Gruppen praktiserer ofte at samarbejde med gæster (dansere, skuespillere og
musikere mv), og ved denne lejlighed er den Aalborgensiske lydkunstner og
komponist Christian Skjødt inviteret med som gæst.

LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013
kl 15.30 KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

M AT I N É
Anna Klett, klarinet

København hos Jørgen Misser og Bent Neuchs, med debut i 1994 og samme
år Premier Prix fra Conservatoire de Musique de Genève hos Thomas Friedli.
Anna Klett har med stor kærlighed helliget det meste af sin tid til ny musik. Hun
er medlem af ensemblerne Athelas og Figura samt duo klettWOOD, hun er
medstifter af det færøske ensemble Aldubáran og er musiker og omdrejningspunkt i platformen for ny kunstmusik, mooseMATRIX, der også samarbejder
med andre kunstarter. Anna Klett har modtaget Dansk Komponist Forenings
Musikerpris 2002 og Musikanmelderringens Kunstnerpris 2003.
PROGRAM
Per Nørgård: I hexeringen og udenfor (1999)
Bruno Mantovani: BUG (2000)
Ib Nørholm: A song of breath and wings, op 171, (2002)
Ivan Olsen: In Between the Other Side [uropførelse] (2013)
Tróndur Bogason: Kugellampen (2005), klarinet og elektronik
Denne koncert er arrangeret i samarbejde med Snow Mask.

SØNDAG D. 15. SEPTEMBER 2013
kl 14.00 Det Obelske Auditorium, Utzon Center

KALARAMA
Malene Bichel, sang
Knud Riishøjgård, komponist og laptop

Kalarama består af sangeren Malene Bichel og komponisten og laptopperformeren Knud Riishøjgård.
Kalarama turnerer på 3. år med KODAs skolekontaktordning, hvor de arbejder
med komposition med skolebørn.
Desuden er de aktive i det improvisationsbaserede netværk og koncertforum,
Global Units, som arrangerer live streamede improviserede koncerter på tværs
af musikalske genrer.
Malene Bichel er uddannet klassisk sopran fra Nordjysk Musikkonservatorium.
Hun har som sanger især arbejdet indenfor ny musik som solist og kammermusiker, hvor hun har arbejdet sammen med mange forskellige komponister
og musikere. Malene synger ofte improviseret meditativ kirkemusik, f.eks. i Natkirken i Københavns Domkirke og synger desuden i trioen Clara med Birgitte
Lindum, obo og Berit Spælling, harpe.
Knud Riishøjgård er uddannet komponist fra Nordjysk Musikkonservatorium. Han skriver især for mindre ensembler og solister og tit i kombinationer
med live electronics. Arbejder også med musikdramatik, aktuel med operaen
“Homogenia” og danseforestilligen “Handle with care”. Senere på året uropføres

Denne koncert er arrangereret i samarbejde med NUT.

SØNDAG 14. SEPTEMBER 2013
kl 17.00 Det Obelske Auditorium, Utzon Center

D E N D A N S K E G U I TA R K VA R T E T
Simon Tang, guitar
Kristian Lager, guitar
Martin Haugaard, guitar
Karl Petersen, guitar

Fire guitarer lyder helt anderledes end én!
man ikke skulle tro var mulig for den klassiske guitar - samtidig med at guitaren
har sin særlige sjæl i behold og favner både det tyste og det fyrige.
Koncerten byder på to helt nye værker af de nordjyske komponister Ivan Olsen
og Niels Chr. Rasmussen, som har skrevet grænsesøgende men også iørefaldende musik. Musik af lutter skønhed, men også af og til af debatskabende skønhed.
Og til tider rent vanvid. Koncertens øvrige værker er først og fremmest populær musik fra Amerika, Nord- såvel som Syd-, musik af bl.a. Philip Glass, Wayne
Siegel og Andrew York. Til sammen dannes billedet af vor musikalske nutids
særkende: En grad af mangfoldig forskellighed aldrig før hørt i musikhistorien.
Den Danske Guitarkvartet blev grundlagt i 1999 som Nordjysk Guitarkvartet.
Simon Junker Tang og Karl Petersen har været med fra begyndelsen, og siden er
både navneskiftet, Kristian Lager og Martin Stæhr Haugaard kommet til.
Simon Junker Tang er diplomuddannet guitarist fra Nordjysk Musikkonservatorium.
Karl Petersen har gennem en årrække været lærer ved konservatorierne i
Kristian Lager er uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium og post graduate
fra Royal College of Music i London
Martin Stæhr Haugaard er solistuddannet guitarist fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus

kl. 17.00 Kunsthal Nord, Nordkraft

MUSIKSKULPTURER
Karl Petersen & Aalborg Kulturskoles talentklasse

Aalborg Kulturskoles talentklasse opfører musik, som er usædvanlig i form,
struktur og gestalt. Det er musik som bader i skønhed og ro, men også musik
som sætter fokus på vigtige problemstillinger: Skal man være musikalsk for at
Programmet spænder fra det udfordrende til det imødekommende. Dette
projektet skabt af Karl Petersen, som også står for muskalsk instruktion.
Om Karlp
Karl Petersen er intet mindre end den danske ny musiks grand-old-man, med en
enorm indsats for kompositionsmusikken og dens udbredelse. Han har uropført
mere end 200 solo- og kammermusik-værker, foruden et stort pædagogisk virke. Han har optrådt i ind- og udland, i radio og på fjernsyn, opnået topplaceringer i internationale konkurrencer, og ud over Den Danske Guitarkvartet har han
spillet med et utal af landets bedste sangere og instrumentalister.
Denne koncert er arrangereret i samarbejde med NUT.

TIRSDAG D. 17. SEPTEMBER 2013
kl 17.00 Vor Frue Kirke

MUSIK OG TID
Jens Astrup, violin

Ved denne koncert vil Jens Astrup med både ord og musik belyse forskellige
aspekter af begrebet tid.
”Musik og betragtninger omkring tid.
Det indlysende, basalt opererer musik i tid, har ikke ofte vores opmærksomhed.
Men som komponist og musiker arbejder man - mere eller bevidst – kontant med tiden som medie. På mikro-plan kaldes det timing; det at man f. eks
forsinker en tone en anelse i forhold til det igangværende og derved opnår en
kort tilstand vægtløshed. Eller måske sættes en indsats en smule for tidligt og
derved tilføres musikken et særligt drive eller en særlig vægt. Så her har det altså
med tyngdekraften at gøre. På makroplan kaldes det form og vil typisk handle
forhold. Musik er en form for kortlægning eller beskrivelse af tiden - i sin natur
svingning. Men som lærredet er en afgrænset størrelse er også musikkens tid
ganske afmålt og i modsætning til maleriets lærred er tiden ikke mere, når svingningerne er ophørt med at lyde. Når musikken toner ud, er den borte. Tiden
hvor den kan opleves udvidet eller sammentrukket. Der kan være et overtryk af
tid eller et vakuum af tid. Tiden kan opleves lineær eller cyklisk.” JA
Ved siden af sit arbejde som violinist i Aarhus Symfoniorkester har Jens Astrup særligt med øje for den tidlige og den nutidige musik - i mange år arbejdet som
kammermusiker og solist. Det har affødt mange samarbejder med DR P2musik,
og senest med to produktioner i marts 2012.
Denne koncert er arrangereret i samarbejde med Selskabet Sesam.

TIRSDAG D. 17. SEPTEMBER 2013
kl. 19.30 Det Obelske Auditorium, Utzon Center

SOIRÉ
Anne Mette Stæhr, klaver

Anne Mette Stæhr er uddannet ved det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos
Tove Lønskov med videre studier hos bl.a. Vitalij Margulis. Anne Mette Stæhr
er en efterspurgt solist og kammermusiker og har desuden indspillet en række
cd’er.
ros og anerkendelse.
PROGRAM
Bendt Astrup: Kontraster
Niels Christian Rasmussen: Chaconne (uropførelse)
Hans-Henrik Nordstrøm: Impromptu (uropførelse)
Kaija Saariaho: Ballade
Witold Lutoslawsi: Etüde nr. 2
Denne koncert er arrangereret i samarbejde med Selskabet Sesam.

ONSDAG D. 18. SEPTEMBER 2013
kl. 16.00 Hovedbiblioteket, Aalborg Bibliotekerne

NY MUSIK MED BØRN OG VOKSNE
Musikskolen i Frederikshavn Kommune

I februar 2013 gennemførte Musikskolen i Frederikshavn og Ny Musik i samarbejde et projekt, hvor en række elever og lokale musikamatører spillede ny musik komponeret til lejligheden. De medvirkende amatører og musikskoleelever
(i alle aldre og erfaringsgrader) var inddelt i små grupper med vidt forskellige
instrumentsammensætninger, og 10 danske komponister havde skrevet musikken i et ligeså mangfoldigt antal stilarter.
Koncerten i Hovedbiblioteket præsenterer et udvalg af projektets resultater.
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TORSDAG D. 19. SEPTEMBER 2013
Kl. 19.00 Folkeuniversitetet i Aalborg, AAU, Strandvejen 12-14

F LY V E N D E N O D E R - F O R E L Æ S N I N G
Forelæsning v. Jesper Pedersen

Et foredrag om animeret musikalsk notation
Det seneste årti har komponister verden over udviklet nye musikalske notationsformer, for at kunne realisere deres værker. En af disse har fået fællesbetegnelsen animeret notation og kan beskrives som “levende noder” i form af
oprojektion. Nodebilledet er designet til at blive læst af musikere efterhånden
som de dukker op på skærmen; i realtid.
I dette foredrag gennemgår Jesper Pedersen, med udgangspunkt i egen forskning, de vigtigste strømninger og teknikker og nogle af genrens hovedværker
samt egne værker.

musik med speciale i Musikteknologi fra Aalborg Universitet. Jespers værker
undersøger lyd, visuelle medier, performance, teknologi og musikalsk notation
i realtid. Hans værker er blevet opført af Islands Symfoniorkester, Ensemble
Adapter, Duo Harpverk, Fengjastrútur, Katie Buckley, Tinna Þorsteinsdóttir,
Frank Aarnink, Áshildur Haraldsdóttir på festivaler så som: Tectonics Festival,
Nordlichter Biennale, SPOR Festival, Summartónar, RAFLOST, GEIGER, Sláturtíð,
Dark Music Days og Nordic Music Days. Jesper er bosat i Reykjavik og er aktiv i
komponistkollektivet SLÁTUR, græsrodsmedielabbet Lornalab mm.
* Tilmelding på www.fuaalborg.dk (pris 95 kr)
Denne forelæsning er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet

TORSDAG D. 19. SEPTEMBER 2013
kl. 22.00 Gråbrødrekloster Museet, Algade

UNDERJORDISK ELEKTRONIK
Jonas Olesen, komponist & lydkunstner
Sandra Boss, komponist & lydkunstner

De elektroniske komponister Jonas Olesen og Sandra Boss spiller denne koncert i udgravningen af det gamle middelalder Gråbrødre Kloster under jorden
består af konventionelle højtalere, dels af transducere der sættes på forskellige
anvendes består primært af hvid støj og toner fra antikvariske tonegeneratorer,
der anvendes i en akustisk undersøgelse af rummet. Musikken vil forme sig som
en langstrakt ’auditiv renselse’ vekslende fra det voldsomme til det meditative.
Jonas Olesen og Sandra Boss’ fælles arbejde er ofte centreret omkring gamle
medier og antikvariske elektroniske apparater, hvis indlejrede klanglige karakteristika udforskes.
Jonas Olesen (f. 1979) driver pladeselskabet BIN, der primært udgiver historisk
elektronisk musik. Han arbejder som underviser i elektronisk musikhistorie på
DIEM på Det Jyske Musikkonservatorium, og som koordinator for lydkunstuddannelsen Nordic Sound Art. Sandra Boss (f. 1984) er uddannet fra DIEM, og
arbejder som ph.d.-stipendiat på Aarhus Universitet med fokus på medier og
lyd.
* Billetter til denne koncert SKAL reserveres forud på billet@opendays.dk

FREDAG D. 20. SEPTEMBER 2013
kl. 20.00 Kedelhallen, Nordkraft

F LY V E N D E N O D E R - K O N C E R T
Torsten Folke Pedersen & elever, slagtøj
Jesper Pedersen, komponist

I forlængelse af forelæsningen “Flyvende noder - Et foredrag om animeret
musikalsk notation” i Folkeuniversitetet, vil Torsten Folke Pedersen sammen med
sine slagtøjselever præsentere værker af komponisten Jesper Pedersen. Der er
tale om eksperimenterende og i høj grad visuel musik for slagtøj, hjemmelavede
instrumenter, fundne objekter der også vil involvere publikum. Flere af værkerne
klinger her i Danmark for første gang. Jesper er tilstede og deltager aktivt i
koncerten.
Torsten Folke Pedersen, janitshar, arbejder som underviser og freelance-musiker,
hvor han har optrådt både som solist, som kammermusiker og i orkestersammenhæng. Via en stor interesse for ny musik har han medvirket i en lang række
uropførelser, koncerter og cd-indspilninger med ny kompositionsmusik.
I koncerten deltager desuden elever fra Aalborg Kulturskole samt publikum
efter lyst og behag!
* Entré: 20 kr. for en siddeplads
Denne koncert er arrangereret i samarbejde med projektet Aalborg Bæredygtighedsfestival.

LØRDAG D. 21. SEPTEMBER 2013
kl. 14.00 KUNSTEN - Museum of Modern Art

LUNCHKONCERT
Helene Navasse, fløjte

”For nøjagtig 100 år siden komponerede Claude Debussy ’Syrinx’... en lille perle
temusik i det tidlige 20. århundrede. På koncerten i OpenDays Festival fejrer
Hélène Navasse Syrinx’ jubilæum ved, med udgangspunkt i værket, at lede os
’Foldemusik’ skrevet til lejligheden og Martin Lohses kontemplative ’Around’ for
Hélène Navasse er uddannet i Frankrig og Holland med debut fra Amsterdam
Conservatoriums solistklasse. I 2001 debuterede hun tillige fra solistklassen ved
Det Kgl. Danske Musikkonservatprium. Hélène Navasse har et internationalt
virke som solist og kammermusiker. Hun har optrådt over hele verden, fra USA
til Japan, Island og Libanon. Som 18 årig vandt Hélène Navasse stillingen som
blerne Havamal, Fatamorgana, Contemporánea og Scenatet. Hélène Navasse
har optrådt med mange elite ensembler såsom Nieuw Ensemble (NL), Asko Ensemble (NL), Schönberg Ensemble (NL), MusikFabrik (D), Klangforum Wien (A),
nye musik. Mere end 30 værker er i tidens løb blevet tilegnet Hélène Navasse..

SØNDAG D. 22. SEPTEMBER 2013
kl. 15.00 Kunsthal Nord, Nordkraft

DUO MIFO
Mina Fred, bratsch
Ivan Olsen, laptop

”Med denne koncert vil vi gerne fremhæve betydningen af vores åbenhed for
det uforudsigelige. Improvisation betyder direkte kommunikation i nuet, i det
Vi vil udforske en klangverden der endnu ikke har nogle faste konventioner,
og forhåbentlig ikke får nogen. Vi har valgt at bruge spændingen mellem det
akustiske og det elektroniske som udgangspunkt: gennem nysgerrighed over
de nye teknologier lave det akustiske elektronisk og det elektronisk akustisk.
Åbenheden er den store overskrift - dels for rummet, os selve, omgivelserne og
en kombination af alt dette; udfordre vores egne begrænsninger - og turde at
blive skubbet ud over diverse kanter. Kan vi komme lidt nærmere vores kerne

Mina Fred er født i 1978, og har studeret på Det Jyske Musikkonservatorium,
Århus med debut fra solistklassen i 2007. Supplerende studier på Guildhall
School of Music and Drama, London samt The Banff Centre for the Arts,
Banff, Canada. Mina har et stort virke som solist, kammer- og orkestermusiker
inkluderet turnéer til Finland, Grønland, Færøerne, England, Frankrig, Spanien,
Schweiz, Canada, USA og Japan.
Ivan Olsen er født 1975 og uddannet klassisk guitarist, med musikpædagogisk
diplomeksamen fra Nordjysk Musikkonservatorium. Påbegyndte samme sted
hovedfagene musikteori og komposition, som blev afsluttet på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Supplerende studier ved Högskolan för scen och musik
vid Göteborgs Universitet. Som komponist har Ivan Olsen deltaget i kurser og
workshops med bl.a. Anders Hillborg, Andy Pape og Sven-David Sandström.
Han har bl.a. komponeret værker til Den Danske Guitarkvartet, Duo Harpverk
(IS) og organist Lars Sømod.

SØNDAG D. 22. SEPTEMBER 2013
kl. 17.00 Det Obelske Auditorium, Utzon Center

SOIRÉ
Anette Slaatto, bratsch & Viola d´Amore

Anette Slaatto er født i 1952 i Tyskland, men bosiddende i Danmark siden 1985.
Hun studerede violin i Düsseldorf hos Sandor Végh og bratsch hos Enrique
Santiago i Stuttgart. Hun er en af de få danske musikere, som behersker det
sjældne instrument, viola d’amore.
Anette Slaatto har været medlem af Danmarks Radios Symfoniorkester, men
helliger sig nu solistoptræden og kammermusik. Hun har optrådt på ”Berliner
Festwochen”, ”Internationale Bratschkongress” i Stuttgart, ”Viola of my Life” i
Amsterdam og på festivaller i Europa og Mellemøsten.
Anette Slaatto er meget engageret i undervisning af børn og musikstuderende
og har gjort en stor indsats for at udvide undervisningsmaterialet med egne
kompositioner og arrangementer for violin og bratsch.
Anette Slaatto har i mange år arbejdet tæt sammen med komponister som Ib
Nørholm, Per Nørgård, Pelle Gudmundsen Holmgreen, Axel BorupJørgensen og
Lars Hegård, hvis værker hun har uropført. Også en række yngre komponister
har skrevet værker til hende bl.a. Eva Noer Kondrup, Morten Skovgaard Danielsen, Peter Bruun, Bo Andersen, Rudiger Meyer og Jacob Anderskov.
Melody” med værker af Per Nørgård, Ivar Frounberg, Violetta Dinescu og Gia-

Denne koncert er arrangereret i samarbejde med Ny Musik.

PRAKTISK INFORMATION
Billetter

Entré pr koncert: 75 kr. (studerende 40 kr.) *medmindre andet er anført
Partoutkort til samtlige koncerter: 200 kr. (studerende 100 kr.)
Billetter købes på www.visitnordjylland.dk eller ved indgangen, i det omfang der
er ledige pladser.

Kontaktinfo

Ledelse og kuratering

Niels Chr. Rasmussen (fmd, OpenDays), Ivan Olsen & Christian Skjødt

Web og grafik

Kirstine Nielsen, sociale medier
Christian Skjødt, web, layout & artwork
Søren Skjødt, layout assistance
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SAMARBEJDSPARTNERE
Aalborg Bæredygtighedsfestival
Biffen - Art Cinema
Folkeuniversitetet
Gråbrødrekloster Museet
Hovedbiblioteket - Aalborg Bibliotekerne
Kunsthal Nord
KUNSTEN - Museum of Modern Art
Ny Musik
Nordkraft Event
NUT
Platform 4
Selskabet Sesam
Snow Mask
SNYK
Vor Frue Kirke
Visit Nordjylland
Utzon Center
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TILSKUDSGIVERE
Aalborg Kommune
Det Obelske Familiefond
Region Nordjyllands Kulturpulje
Statens Kunstråd
Statens Kunstfond
Solistforeningen af 1921
Tuborgfondet

www.opendays.dk
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