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I dag kl. 16 åbnes dørene til festivalen Spor 2008, der afvikles i tilbygningen til
Musikhuset Aarhus og strækker sig over de følgende 24 timer.
I løbet af disse 24 timer opfordres publikum og de deltagende kunstnere til at
udforske musikalske processer, som strækkes over lang tid eller repeteres. Temaet
er da også: Hvad betyder tid i relation til lyd- og tonekunst?
Spor 2008 er samtidig en social aktion. Festivalen handler ikke kun om forholdet
mellem værk og lytter, men også om forholdet lytterne imellem. Frem for
annoncerede koncert-klokkeslæt vil det være det personlige valg samt publikums
udvekslinger med hinanden, der genererer publikumsgennemstrømningen på
festivalen.
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Nogle ting ligger dog fast, f.eks. at man allerede kl. 17 på den åbne workshop kan
se, hvordan Vienna Vegetable Orchestra bygger sine grønsagsinstrumenter. Kl. 20 i
aften og kl. 12 lørdag i Symfonisk Sal spiller Aarhus Symfoniorkester dirigeret af
Andreas Hanson værker af Bent Sørensen og Rebecca Saunders for første gang i
Danmark.
27 spilledåser
Den unge englænder Rebecca Saunders værk indbefatter bl.a. 27 spilledåser. Per
Weile Bak, Aarhus Symfoniorkesters børne- og ungdomsmedarbejder, står parat bag
scenen for at trække de 27 spilledåser op. Disse overrækkes til forskellige musikere
på scenen og spiller alt lige fra musik af Sjostakovitj og Strauss til engelsk
folkemusik af ukendt oprindelse som f.eks. My Lady Greensleeves.
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Ellers må man med sit programkort i hånden lægge sin egen festivalrute rundt i
huset, standse op, gå videre og vende tilbage. I Kammersalen skiftes de tre
nordiske ensembler asamisimasa, Curious Chambers Players og Scenatet døgnet
rundt til at spille hver én time, indtil de hver fjerde time mødes og sammen opfører
en række improvisationsbaserede værker - deriblandt Øyvind Torvunds Tune Park.
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