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Symfoni for agurk og aubergine
Årets Spor Festival er et 24 timer langt eksperiment, som blandt andet får besøg af et østrigsk orkester, der
spiller på grøntsager.
Af Grith Jørgensen
grjo@stiften.dk

Aarhus Symfoniorkester spiller sammen med engelske Rebecca Saunders, der har komponeret et værk, der indbefatter 27
spilledåser.
Det danske ensemble Dygong får via en computer musik ud af publikums toiletbesøg. Og så er der østrigske Vienna
Vegetable Orchestra, der spiller på instrumenter lavet af aubergine, agurk og peberfrugter. Programmet for Spor Festival
2008 byder på eksperimenterende musik, lydkunst og koncerter i mere klassisk forstand.
Festivalen løber over et døgn fra fredag 9. maj til lørdag 10. maj. Deraf også festivalens titel »The 24 hour experiment«.
»Vi synes, det kunne være interessant at kigge på vores forhold til tid. Vores fornemmelse af tid. For eksempel bestemmer
man selv, hvor lang tid man vil blive ved et værk. Og i stedet for at skulle til koncert kl. 20, så er festivalen ét langt forløb,
hvor man sådan set kan dukke op, lige når det passer,« forklarer Anna Berit Asp Christensen, der er leder af festivalen
sammen med Anne Marqvardsen.

Ny musik. Aarhus Symfoniorkester
deltog også under sidste års Spor
Festival. I år spiller orkestret blandt
andet en førsteopførelse af Bent
Sørensen, der i 1995 fik Nordisk
Råds Musikpris. Foto: Spor/Samuel
Andersen.

Spor Festival 2008
 Spor Festivalen sætter

Nonstop koncert

fokus på nutidig lyd- og

Festivalen indeholder både egentlige koncerter og lydinstallationer. Nogle værker vil blive opført flere gange, mens andre
kører nonstop hele døgnet.

tonekunst.
Årets Spor Festival er
nummer fire i rækken.

Blandt andet er der en maraton kammerkoncert, hvor forskellige ensembler afløser hinanden, så der er musik døgnet rundt.

Festivalen foregår fredag 9.
maj kl. 16 til lørdag 10. maj

»Så kan man gå til kammerkoncert og ligge i fire timer i et hjørne med sin sovepose,« fortæller Anna Berit Asp Christensen.

kl. 16.
Festivalen foregår i

Udover at være leder af festivalen er hun også idekvinde bag det 24 timer lange eksperiment. Ideen har hun fået sammen
med Anne Marqvardsen. De er begge uddannet fra Københavns Universitet i musikvidenskab, og begge står for den
økonomiske og kunstneriske ledelse af Spor Festivalen.

Musikhuset Aarhus, Thomas
Jensens Allé, Århus C.
Kunstnere: Vienna Vegetable
Orchestra (A), Staalplaat

Nogle kunstnere har afløsere på, og andre kan gå til og fra deres installation, så kantine- og toiletbesøg også kan passes.
Men det er ikke alle, der har afløsere på. Nogle af kunstnerne er rent faktisk på i alle 24 timer.

Soundsystem (NL),
Asamisimasa fra (N),
Rebecca Saunders (GB),

»Det er jo en del af eksperimentet at se, hvad der sker. Er der overhovedet musik klokken 4 om morgenen, eller er
musikerne faldet om? Og er der publikum på det tidspunkt?,« lyder spørgsmålene fra Anna Berit Asp Christensen.

Hanna Hartmann (S), Curious
Chambers Players (S),
Brandon Labelle (US/DK),

Spor Festivalens døgnprogram bliver afviklet i Musikhuset Aarhus.

Carl Emil Carlsen (DK),
Dygong (DK), Scenatet (DK)
og Aarhus Symfoniorkester
(DK).
Info: www.spor-festival.dk
Partout-billet købes ved
indgangen.
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Mest læste lige nu
 21 anholdte efter fodboldkamp
 Tavshed efter grov voldtægt
 Point til AGF mod Brøndby

Du kan også sende en email eller en SMS / MMS
med ordet "tipos" efterfulgt
af din besked til 1231. Det
koster kun alm. SMS/MMStakst

 En hel opgang evakueret
 Fodboldfans ødelagde tre togvogne
 Getafe undgik nedrykning
 25 nye spørgsmål til Bjerregaard
 Århus har fået en ny oase i midtbyen
 Forbrugerråd raser over pervers tandpasta
 EU glad for udfald af serbisk valg

Mest læste i sidste uge
 Forbrugerråd raser over pervers tandpasta
 Atomangreb skabte frygt for te-mangel
 Flagermus larmer mere end rockkoncert
 Øl, pizza og rockmusik i kirken
 Briterne er uopdragne og ubehøvlede
 Fandt 300 døde katte i fryseren
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 Tæskehold gennembankede mand med jernrør
 Kongelig gravhund skambed garder
 Barbie er farlig for iranere
 Hospital invaderet af giftige edderkopper
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