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SPOR festival fejrer 15 år i Aarhus med festlige, farverige og  
fucked up frekvenser 
  
9.-11. maj 2019 
 
I dag offentliggør SPOR årets program, som bliver den 15. udgave af den internationale festival for 
musik og lyd i Aarhus. Programmet byder på hele seks verdenspremierer og syv Danmarkspremierer. 
Man kan blandt andet opleve seks Tina Dickow-lookalikes i en rokokoinspireret dansekoncert, en 
“centrifugaloperette” om en operasanger på kanten af et sammenbrud, en performancekoncert, som 
ligner en bizar udgave af Kongens efterfølger, og et musikalsk bud på, hvordan et menneskes DNA 
lyder. 
 
SPOR festival er Aarhus’ internationale festival for musikalske oplevelser med et uventet udtryk, der taler 
til alle sanser. På SPOR festival mødes store internationale stjerner inden for nykomponeret musik med de 
nyeste upcoming talenter, der kommer til at farve musikbranchen i fremtiden. Årets festival finder sted 9.-
11. maj på en lang række lokationer i centrum af Aarhus. 
 
En rejse i underfundige og mangfoldige lydoplevelser 
Seks Tina Dickow-lookalikes i en rokokoinspireret dans med guitarer. En operasanger på kanten af et 
sammenbrud. En lydbaseret “tidsmaskine”. En bizar udgave af Kongens efterfølger. En talende violin. Lyden 
af et menneskes DNA. 
 
Værkerne på SPOR festival ligner garanteret ikke noget, man har set før. SPOR festival 2019 tager 
publikum ud på en rejse langt væk fra den vante hverdag til et møde med nye og overraskende æstetiske 
udtryk domineret af lyd. 
 
Årets åbningsforestilling er den prisvindende dansekoncert “No Tomorrow” af Iceland Dance Company 
med musik af Bryce Dessner kendt fra bandet The National. Seks kvindelige dansere i jeans og hvide T-
shirts med hver sin guitar opfører en dansende koncert, der til forveksling ligner en lækker Calvin Klein-
reklame, men bryder ud i søgen efter voksenlivet og kærligheden inspireret af lyrik fra Rokokotiden. 
 
På årets program finder man desuden soloværket “Up Close and Personal” af de Berlin-baserede 
aarhusianere Kaj Duncan David og Troels Primdahl, som inviterer publikum med til en feteret operasangers 
mentale deroute. 
 
Publikum kan også møde We Spoke, en gruppe af kvindelige schweiziske komponister, som i værket 
“Phenomena” er gået sammen med forsker og kemiker Richard-Emmanuel Eastes. Her kan publikum 
opleve, hvordan det lyder, når videnskab bliver fortolket gennem musik: Det er helt konkret lyden af 
hjernebølger, menneskets DNA og kemiske haver. 
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I alt byder SPOR festival 2019 på 13 programpunkter – heraf seks verdenspremierer og syv 
Danmarkspremierer – med vidt forskellige bud på anderledes og sanselige oplevelser med lyden i centrum. 
Igen i år spreder festivalen sig over hele byen med koncerter, installationer og forestillinger på en lang 
række af byens kulturinstitutioner. 
 
Om SPOR festival  
SPOR er en årlig festival i Aarhus for ny kunstmusik og lydkunst, der har eksisteret siden 2005. SPOR 
festival arbejder ambitiøst med at aktualisere og formidle samtidskunst på højeste kunstneriske niveau, 
nationalt som internationalt. 
 
Ved siden af festivalen er SPOR også initiativtager til aktiviteter, der understøtter den lokale udvikling af 
musikmiljøet. I 2015 lancerede SPOR med stor succes SPOR New Music School, en kompositionsskole for 
unge i alderen 11-15 år, som for tredje år i træk har en fremtrædende plads i festivalprogrammet og 
SPORs store engagement i uddannelsesprojekter. 
 
Tid: 9.-11. maj 2019 
Sted: Diverse venues og lokaliteter i Aarhus C 
Hjemmeside: www.sporfestival.dk 
 
Billetinformation: 
Billetsalget starter snart. Følg med på www.sporfestival.dk. 
Billetpriser: Unge under 30 år: 80 kr. Øvrige: 130 kr. 
 
Pressefotos: 
Pressefotos i høj opløsning kan hentes her. 
Akkreditering står nævnt i billedernes titler. 
 
 
For yderligere information, akkreditering samt interviewaftaler med arrangører og kunstnere, kontakt PR-
ansvarlig Hannah Oxenvad Svarrer: Mail: hannah@hannahoxenvad.dk / Telefon: 28 60 07 27. 
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PROGRAM FOR SPOR FESTIVAL 2019 
 
Iceland Dance Company: “No Tomorrow” (2017) IS (Danmarkspremiere) 
“No Tomorrow” er en ballet for seks dansere og seks guitarer. Det er en refleksion over danserens skønhed, 
indre styrke og kunst. Den primære inspiration er fra Vivant Denons roman “Point de Lendemain”; et 
lystfuldt, hyperpoetisk stykke prosa, som stammer fra det sene 18. århundrede. Det kan umiddelbart ligne 
et Calvin Klein-modeshow, men det er en hyldest til det at blive voksen og opfattelsen af kærlighed i den 
mystiske tidsperiode. 
 
Bryce Dessner, kendt fra bandet The National og som komponist til store internationale tv-shows og film 
som The Revenant, har komponeret musikken eksklusivt til “No Tomorrow”. 
 
Duncan/Primdahl: ”Up Close and Personal” (2018) DK (Danmarkspremiere) 
I denne hurtigt accelererende musikalske forestilling, bliver publikum inviteret ind i et chikt atelier, som 
tilhører sanger, performer og liebhaver Daniel Gloger, til en intim aften bag scenen. 
 
Situationen går fra at være rar og behagelig til stille og roligt at fragmentere, og det bliver tydeligt, at alt 
ikke er, som det umiddelbart ser ud. Er vi vidner til et menneske, der er ved at ryge ud over kanten? Glogers 
mange facetter bliver afsløret - hvad end han kan lide det eller ej - vi møder selve manden, bag gardinet, 
som man siger. Helt tæt på. For er den frie vilje egentlig en illusion? Bestemmer vi, når det kommer til 
stykket, faktisk over vores egne tanker og beslutninger, eller er vi uløseligt bundet til omstændigheder, der 
er ude over vores kontrol? 
  
Ryoko Akama: “Composition of Happiness” (2019) JP (Danmarkspremiere) 
Installationen “Composition of Happiness” består af hverdagsobjekter og små elektroniske enheder. Ryoko 
Akamas udgangspunkt for installationen er en personlig udvælgelse af ting, der skaber glæde hos hende 
selv. Det resulterer i en installation bestående af flere forskellige øer af kinetiske tingester, som 
undersøger stilhed og rum i sammenspil med hverdagsagtige materialer og komponerer glæde. 
 
Marcela Lucatelli og Bastard Assignments: “Impossible Penetrations” (2018) DK/BR/GB 
(Danmarkspremiere) 
Bastard Assignments er et London-baseret komponistkollektiv af fantasifulde skabere og virtuose 
performere. De er kendt for at udfordre grænserne for, hvad en koncert og en performance kan være, og 
give et nyt og anderledes bud på det rum, hvor performancekunst, installation, komposition og 
improvisation mødes. 
 
IMPOSSIBLE PENETRATIONS er gruppens første møde med den brasilianske/danske komponist og 
sangerinde, Marcila Lucatelli, og hendes radikalt medrivende og provokerende kunst. Værket har kun spillet 
én gang før, og får danmarkspremiere på SPOR Festival. 
 
Christian Winfeld: “Lykkebækken” (2019) DK (Verdenspremiere) 
“Lykkebækken” er et soloværk af den aarhusianske komponist og percussionist Christian Windfeld. Det 
tager udgangspunkt i den kinesiske vandspringsskål, som stod uden for templerne i Ming-dynastiets Kina, 
også kaldet Lykkebækken. 
  
Publikum ledes ind i et mørkt lokale, hvor lykkebækkenet står tildækket på gulvet under spotlight. De 
placeres i en halvcirkel. Foran dem, helt tæt på, står lykkebækkenet med en smal spot direkte over skålen 
som i et forhistorisk tempel. Sonisk veksler værket mellem gennemtrængende, mikrotonale droner, 
multiphonics, vandpræparerede klokker og primale perkussive forløb, der giver mindelser om minimal 
elektronisk musik og balinesisk gamelan. 
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Helmut Oehring/Stefanie Wördemann/Torsten Ottersberg: “Eurydike? volume 1” (2019) DE 
(Danmarkspremiere) 
“EURYDIKE? volume 1” er første del af et værk i to dele skabt af Helmut Oehring og hans team. Det 
handler om de kvindelige perspektiver på maskuline dramaer: Modet til at opretholde et håb i katastrofal 
mørke og uventede ulykker, sjælelig lammelse og kulturel nøgenhed. 
 
Værket bliver opført af den døve danser Kassandra Wedel, violinisten Emily Yabe og guitaristen Mia Carla 
Oehring som snapshots vist som audio-video-installation med performance og dans. 
 
Davíð Brynjar Franzson: ”An Urban Archive as an English Garden” (2019) IS/US (Verdenspremiere) 
Publikum inviteres ind i en lydinstallation - en skov af højttalere. Installationen består af optagelser, der er 
samlet på forskellige tidspunkter på det samme sted og placeret efter hinanden i lige rækker gennem det 
store rum. Gåturen gennem skoven er en rejse gennem tiden. Gennem minderne af det, der var, oplever vi, 
hvad der er nu, før og efter. 
 
Lasse Schwanenflügel Piasecki & Duo Hellqvist/Munk: ”The Curtain” (2018) DK (Verdenspremiere) 
“The Curtain” er en videobaseret koncertinstallation inspireret af “Serenade" af Edgar Allan Poe. Musikerne 
spiller levende billeder frem af musikken: En mand inklinerer for et par tavse damehænder i en 
vindueskarm. Violinen taler hans stemme. Ombyggede musikinstrumenter frembringer musik, ord og 
billeder simultant. 
 
We Spoke: “Phenomena” (2018) CH (Danmarkspremiere) 
I den musikalske performance “Phenomena” møder publikum de fire, schweiziske komponister Ezko 
Kikoutchi, Barblina Meiherhans, Chloé Bieri, Hanna Hartmann sammen med forsker og kemiker Richard-
Emmanuel Eastes i et intimt møde mellem musik og forskning. 
 
Ezko Kikoutchis har komponeret et musikstykke ud fra en maskine, der kan påvise hjernebølger, Barblina 
Meierhans’ værk omskriver DNA til noder, og Chloé Bieri afslører lyden i syntetisk biologi og kemiske haver. 
 
Marcela Lucatelli: "Run run run" (2019) BR/DK (Verdenspremiere) 
“Run Run Run” er en ny soloperformance af Marcela Lucatelli, hvor et popunivers møder genren 
instrumentalteater, som er en særlig form for abstrakt lydperformance. 
 
“Run Run Run” er bygget op af 12 stemmeøvelser i forskellige iscenesættelser, der gentages om og om 
igen: Med en kantet rock and roll-attitude skifter Marcela mellem forskellige næsten umenneskelige lyde 
fra råb, klynken, fragmentariske lydbidder til opera og kendte popmelodier nyfortolket. 
 
Koncert med Kaada NO (Danmarkspremiere) 
Multiinstrumentalisten John Erik Kaada, der mest går under navnet Kaada, er et kompromisløs, energisk 
komponisttalent og en sand musikalsk oplevelse. Til denne koncert vil han fremføre både nye og gamle 
kompositioner sammen med musikere fra Stavanger Symphony Orchestra. 
 
Kaadas debutalbum fra 2003 fandt vej til den amerikanske hitliste, Billboard. Siden har han lavet en række 
projekter fra high-profile film og eksperimenterende koncerter. Hans musik kan opleves i flere end 40 
forskellige norske og internationale film og har været featured i tv-shows som Late Night With Jimmy 
Fallon, Oprah, Super Bowl, The Daily Show og 60 Minutes.  
 
Koncerten præsenteres i samarbejde med spillestedet Radar. 
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Louise Vind Nielsen: ”Menneskelig metronom” DK (Verdenspremiere) 
I hvile trækker et menneske gennemsnitligt vejret med en frekvens på ca. 12 gange i minuttet. 
Når et menneske ved udånding frembringer en tone med stemmen med en frekvens på 24 taktslag i 
minuttet, er det altså dobbelt så hurtigt som et gennemsnitligt menneskes åndedræt i afslappet tilstand. 
 
Fire personer optræder i denne performance som stemmebaserede metronomer. De følger deres 
egen fornemmelse for 24 bpm og er ikke synkroniserede eller kalibrerede. De kan ikke lade være. 
De bliver ved, og de fortsætter, selvom det gør ondt. 
 
“Menneskelig metronom” er lydligt relativt minimalistisk. De asynkrone takter, der opstår, minder om 
elektronisk avantgarde-musik eller polyfonisk stemmebaseret musik baseret på gentagende mønstre, som 
hos pygmæ-stammernes traditionelle musik. 
 
Værket er en del af Louise Vind Nielsens lydlige performative værker, hvor hun 
lader mennesker overtage maskinernes rolle og kropsliggøre musikalske instrumenter. 
 
Koncert med SPOR New Music School og Njyd DK (Verdenspremiere) 
For femte gang er SPORs flagskib for talentudvikling, SPOR New Music School, en del af festivalen. New 
Music School inviterer unge elever fra musikskoler i hele Region Midtjylland til at udforske det at 
komponere musik. I løbet af tre intense workshopdage møder de unge deltagere komponister og musikere 
fra festivalen og lytter til koncerter. Alt sammen med det formål at udvide deres musikalske horisont og 
give dem en platform til selv at få musikalske ideer. 
 
Resultatet af workshoppen kan opleves i en koncert, hvor de unge selv optræder sammen med det Aarhus-
baserede ensemble NJYD. 


