Pressemeddelelse d. 24. April 2007
DAG 2
Fredag aften starter med to uropførelser. Festivalens kuratorer Anna Berit Asp
Christensen og Anne Marqvardsen har sat fire unge komponister i stævne og
bedt dem om parvist at skabe hver deres projekt. Komponisterne har fået frie
hænder hvad angår indhold og form – eneste krav er blot at de sammen finder
en form der inddrager dem selv som aktører ved opførelsen.
Den dansk sangerinde og komponist Maria-Laurette Friis har sammen med
den norske komponister Kaj Aune arbejdet på en ny version af den kendte
historie om fantomet i operaen. Jazzpianist og komponist Jacob Anderskov har
i samarbejde med den svenske komponist og basunist Ivo Nilsson skabt et
værk, de kalder A PITCH SMOG NOW.
På SPOR festivalens anden dag kan man også stifte bekendtskab med
sensorinstrumenter, gå i dialog med komponisten Benedict Mason, medbringe
sit eget instrument og give et nummer på den åbne scene club spor.
I samarbejde med TEKNE og DIEM inviterer SPOR til workshop med den
franske trio Sensors_Sonics_Sights. S_S_S skaber lyd og billeder via nye og
gamle sensorbaserede instrumenter, og på workshoppen vil de tre
medlemmer Atau Tanaka, Laurent Dailleau og Cecile Babiole præsentere
deres instrumenter. Atau Tanaka medbringer sin opfindelse BioMuse, og
lægger op til en diskussion om hvordan det at komponere for nye instrumenter
og nye infrastrukturer kan påvirke de kunstneriske processer.
Fredag aften slutter med club spor, hvor festivalens publikummer og kunstnere
er inviterede til at bidrage med et selvvalgt nummer.
Velkommen til SPOR 2007!
Program fredag d. 11.maj:
Kl. 11:00-12:00, Officersalen, Kulturhus Århus: Talk med Benedict Mason
Kl. 13:00-17:00, Officersalen, Kulturhus Århus: Workshop med
Sensors_Sonics_Sights
Kl. 19:30, Ridehuset: genreX – nye værker af Maria Laurette Friis & Kaj Aune
samt Ivo Nilsson & Jacob Anderskov
Kl. 21:30, Ridehuset: club spor
Download pressemeddelse om DAG 1
Læs mere på www.spor-festival.dk
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