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Balloner og bobler er også musik
Ensemble 2000 UDFORDRER ØREGANGENE med musik, der ligger på vippen mellem støj og toner.

Af Maria Faarvang
mafa@stiften.dk
På flygelets strenge ligger en pose havregryn, en dåsecola, en grøn ballon og et stykke sølvpapir, og én
efter én bliver de brugt til at skabe lyde med.
Havregrynene får et par velplacerede slag, balloner bliver slået op i luften, dåsecolaen rammes af en
knipsende pegefinger, og sølvpapirer sender sin umiskendeligt knitrende lyd ud i lokalet, hver gang en
tangent bliver slået an.
Scenariet krydres med en kaskade af sæbebobler, der sværmerisk daler ned fra loftet.
Det kunne måske lyde som beskrivelsen af en absurd picnic, der fejlagtigt finder sted omkring et flygel.
Men det er nu langt fra tilfældet.
Der er tale om musik her, og endda en temmelig seriøs en af slagsen.
Jennifer Walshe hedder den irske komponist bag værket, der bærer den underfundige titel "The
Procedure for Smoothing Air".

Balloner, sæbebobler og deospray
er en del af instrumentgruppen,
når Ensemble 2000 går på scenen
sammen med komponisten
Jennifer Walshe i Ridehuset i aften
klokken 19.30. Foto: Jens Thaysen

Første opførelse

I aften opfører medlemmer af gruppen Ensemble 2000 tre af Jennifer Walshes værker i Ridehuset som en
del af festivalen Spor.
Det ene værk er aldrig tidligere blevet spillet, og det er blevet til i et samarbejde mellem Jennifer
Walshe og den dansk-britiske komponist Juliana Hodkinson.
I sine værker leger Jennifer Walshe med de forventninger, publikum har til en traditionel klassisk
koncert.
- Normalt er formen meget seriøs, når der skal opføres klassisk musik. Til en popkoncert ville ingen løfte
et øjenbryn, hvis sangeren gav sig til at sende sæbebobler ud mod publikum, men i vores kontekst er det
mærkeligt, siger komponisten Jennifer Walshe og tilføjer, at publikum meget gerne må komme til at trække
på smilebåndet.
- Jeg foretrækker helt klart latter frem for tårer, siger hun efterfulgt af et lille grin.

Også noget for øjnene

Jennifer Walshe deltager også selv i opførelserne, hvor hun mest af alt bruger sin stemme - ikke til at
synge med, men til at lave lyde, hvislen og ord med.
Det er også hende, der puster sæbebobler, og undervejs gør hun brug af en deodorantspray, en
plasticbold og et etui til en kamerafilm - alt sammen til at skabe lyd med.
I aftenens tre stykker er der også helt almindelige instrumenter med. En cello, et flygel og en trombone
står på listen, men anvendelsen af instrumenterne ligger langt fra det sædvanlige. Flyglet bliver brugt som
tromme, mens trombonen kun sjældent får lov til at sige et rigtigt trut. Undervejs kommer de mere
usædvanlige instrumenter på banen, og det kan næsten ikke undgås, at publikum vil undre sig og endda
more sig over brugen af legetøj og madvarer.
- Jeg er meget bevidst om, at publikum ikke kun tager deres ører med til koncert. De sidder også og
bruger deres øjne. Derfor kan man lige så godt give dem lidt at kigge på, siger Jennifer Walshe om brugen
af de lidt mere skøre indslag i musikken.
Som komponist er hun ligeglad med, om publikum opfatter hendes værker som støj eller musik.
- Jeg forsøger at lege lidt med rammen for, hvad musik er og kan. Nogle mennesker har ingen
problemer og kan sagtens acceptere værkerne, mens andre ikke bryder sig om det. Det er i bund og grund
et spørgsmål om at forholde sig åbent, understreger hun.
"The Procedure for Smoothing Air"
I aften i Ridehuset klokken 19.30
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Mest læste i sidste uge
Velbesøgt helsemesse Parret Birgit og Willy Holm nyder tilværelsen i bondehuset i Lading, hvor de dyrker deres store interesse for alternativ behandling.
Skal ”danmark” også give tilskud til alternative behandlinger? Det spørgsmål blev debatteret, da sygeforsikringen holdt sit lokale repræsentantskabsmøde i Randers.
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