
Ung musik serveret som hipster-hapsere på Nørrebro 
Athelas Sintonietta har fat 
i vækstlaget blandt danslæ 
komponister. Det blev 
præsenteret med video 
og bar i en nedlagt kirke. 

SAMTIDSMUSIK 

Breve til stilheden. Athelas Sintonietta 
Copenhagen.l<oncertkirken. København. 
Tirsdag. 

•••••• 
D et er små, fint tilrettelagte hip

ster-hapsere, ny musik-ensem
bletAthelas Sinfonietta Capenha

gen byder på med deres serie af såkaldte 
'Brand New Tuesdays'. Koncerterne pop
per op forskellige steder både i og uden 
for København, programmerne er kom
promisløst samtidige i deres valg af helt 

AFSLAPPET. Komponisten Martin 
Stauning mellem to musikere fra Athelas 
Sinlonietta Copenhagen i Koncertkirken. 
Foto: Jesper Lutzheft 

e U er i det mindste næsten helt ny kompo
sitionsmusik, og præsentationen er mul
timedie! og lige til at spise. Tirsdag i Kon
certkirken på Blågårds Plads handlede 
det om forholdet mellem stilhed og lyd. 
Musik og bevægelse kunne man også ha-

' ' Tilsidst 
opløstes den. 
Trioen gik så at 
sige i stykker. 
Musikken 
forvitrede. 
Eller var det 
stilheden, der 
gjorde det? 

ve kaldt koncerten. 
For hører vi stadig 
musik, når musi
kerne kun bevæger 
armene, men ikke 
frembringer toner 
på deres instru
menter? Og kan 
man egentlig høre 
et præludium og 
en fuga udsat for 
seks lommelygter, 
der blinker og be
væger sig i mør-
ket? 

Aftenen hentede sin titel fra nyklassike
ren 'Syv breve til stilheden' af den afdøde 
danske komponistMogensWinkel Holm. 
Sart, lyrisk og rolig musik for seks instru
mentel~ der med velafprøvet skønhed af
sluttede halvanden times koncentreret, 
men afslappet koncert i kirkebygningen 
på Indre Nørrebro. 

Der var bar i lårken. Publikum sad ro
ligt på bænkene med en kaffe eller en då
seøl og lyttede efter musikkens små bevæ
gelser, som de materialiserede sig i kom-

ponisten Simon Løfflers fine, ekstremt 
svage 'd' for tre strygere og to slagtøjsspil
lere. Næppe nogensinde før har en stor
tromme - eller for den sags skyld et klok
kespil - lydt så svagt. På grænsen til det 
hørbare. Men en liggetone og et skrøbe
ligt etableret molrum var nok til, at den 
langsomme tyste musik kunne folde sig 
ud som aftenens stærkeste værk ved si
den afWinkel Holms slidstærke klassiker. 

J STEDET FOR trykte koncertprogrammer 
arbejder Athelas Sinfonietta med videoin
troduktioner ved 'Brand New Tuesdays'
aftnerne, og det fungerer fremragende. 
Det indledende stykke forseks lommelyg
ter af Rasmus Zwicki ødelagde desværre 
sin egen ide om at være et synæstetisk 
eksperiment med et underliggende am
bienc lydspor, der gjorde det umuligt at 
'høre' præludiet og fugaen i fom1 af de re
ne lyssignaler. Synd. Det havde været fan
rastisk at opleve det helt lydløst - og se, 
om 'lyden' så havde indfundet sig. 

Tyler Futrell er fra Californien, men har 
studeret hos den danske mesterkompo
nist Bent Sørensen, og en strygetrio af 

ham var aftenens mest ambitiøse indslag. 
Formet i mange korte afdelinger arbejde
de den med helt og delvis stumme passa
ger, hvor de n·e strygere nok bevægede ar
me og fingre, som om de spillede, men 
uden ar producere egentlige toner på de
res instrumenter. 

Det var langt og måske også fortænkt. 
Men det var interessant at prøve at digte 
med på musikken, også når den ikke klin
gede. Til sidst opløstes den. 'li"ioen gik så 
at sige i styld<er. Musild<en forvitrede. El
Jer var det stilheden, der gjorde det? Bue
armene blev holdt i ro. Kun fingrene på 
gribebrætterne bevægede sig. 

Martin Staunings klavertrio 'First 
Against the Wall' blev med sinemindelser 
om Arvo Parts rene musik et nok så over
bevisende indslag. Den indbyggede vug
gevise var i sig selv næsten uskadeligt 
smuk, men en sats med voldsom kontrast 
gavnede det samlede udtryk, og alt det 
kunne man nyde for en nad halvtredser 
sammen med en øl eller en kaffe. Ikke 
dumt på en tirsdag. 
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