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Med kun en uge til SPOR 2008 er vi på festivalen for alvor begyndt at gå i intens døgntræning.
På fredag d. 9. maj kl. 16 åbnes dørene til Musikhuset Aarhus, og i de følgende 24 timer vil huset lægge mure til en lang
række eksperimenter. Allerede kl. 17 kan man på den åbne workshop se, hvordan Vienna Vegetable Orchestra bygger
deres grønsagsinstrumenter. Kl. 20 spiller Århus Symfoniorkester værker af Bent Sørensen og Rebecca Saunders for
første gang i Danmark. Endelig er der de mange installationer og performances, som kan opleves non-stop i løbet af
døgnet.
Med sit programkort ved hånden kan man som publikum på SPOR 2008 starte sin vandring gennem huset, standse op,
defilere 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. Når kroppen trænger til en pause, kan
man synke ned i sofaen og lade sig forføre af lyd og billede i det spændende program kurator og lydkunstner Brandon
LaBelle har sammensat i cinemaen Test Tone. Her præsenteres værker af toneangivende kunstnere som Nicole Cohen,
Jacob Kirkegaard og Scott Arford.
SPOR baren og Musikhusets kantine vil sørge for, at alle hele tiden kan forsyne sig med mad og drikke, og trænger man
til et powernap, er der mulighed for dette i den dertil indrettede Lounge. Husk soveposen.
Det fulde program samt præsentationer af de medvirkende kunstnere og deres værker kan ses på www.spor-festival.dk
VELKOMMEN TIL SPOR 2008!

Husk at der d. 1. august 2008 er deadline for indsendelse af programforslag til kuratorkonkurrencen til SPOR 2010. Læs
mere om konkurrencen her...
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