
Af JAKOB LEVINSEN

Pulsar-festivalen, der begyndte forrige torsdag og 
slutter i dag fredag, er Det Kongelige Danske 
Musikkonservatoriums årlige udstillingsvindue for 
helt ny musik af primært ganske unge komponister 

og kompositionsstuderende. Den har i år eksisteret i så meget 
som ti år og ikke mindst nydt godt af konservatoriets indtog 
i 2008 i Vilhelm Lauritzens mageløse gamle radiohus på 
Frederiksberg med rigelig plads i både store og små sale.

Som efterhånden snart sagt alle andre danske festivaler 
for ny musik er den begyndt at hægte sig på performance- 
og multimediemiljøet, så i år foregår en del af festivalen på 
Kunsthal Charlottenborg i samarbejde med Kunstakademiets 
Billedskoler; det gør også det godt fem timer lange kavalkade-
arrangement i dag.

Men selv om den første regulære, store koncert på konser-
vatoriet i torsdags rummede hele tre uropførelser og en dansk 
førsteopførelse, kom der, delvis ufrivilligt, også et let nostalgisk 
skær over den. Det var nemlig DR Symfoniorkestret, der som 
en slags alternativ torsdagskoncert var på visit i sin egen, gamle 
koncertsal, og vel at mærke altså med et voldsomt ambi-
tiøst program med ny musik af den art, som i 1980erne og 
1990erne nærmest var hverdag for netop dét orkester i dén sal. 
Nu har det jo så til gengæld fået en meget større og akustisk 
mere velfungerende koncertsal ude i Ørestaden.

DE lidt trangere kår på den gamle hjemmebane ufortalt 
blev det under den amerikanske komponist og dirigent Brad 
Lubmans ledelse dog også en magtdemonstration af, hvor 
overlegent og nærværende landets bedste orkester fortsat kan 
spille også meget frisk, temmelig forskellig og ikke nødvendig-
vis perfekt helstøbt ny musik. Og når nu unge komponister 
for en gangs skyld får mulighed for at blive opført af en så 
toptunet orkestermaskine, kan man også dårligt fortænke dem 
i at både komponere langt, voldsomt og med det store udtræk 
ude rigtig meget af tiden. Og det var der sandelig også i veks-
lende grad blevet gjort i alle tre uropførelser; både Burlesque af 
Martin Stauning (f. 1982), Ground Moves af James Black  
(f. 1990) og Double Face af Aya Yoshida (f. 1992).

Koncertens ældste værk var det korteste, Poul Ruders’ svale, 
lille Tundra fra 1990. Ikke alene var veteranens økonomi 
med både ideer og deres udfoldelse en velkommen og lærerig 
kontrast ved en koncert, der ellers ikke var voldsomt præget 
af begrænsningens kunst. Lettere ironisk var imidlertid også, 
at de yngre komponister lange stykker ad deres respektive 
veje prøvede at udfolde sig i en klangligt luksuriøs, småpulse-
rende stil, som om ikke alverden var hændt, siden Ruders var 
midaldrende. Selv de skærende skingre klangeffekter undervejs 
i Aya Yoshidas værk lignede også grangivelig noget, den endnu 
yngre Ruders lige så vel kunne have fundet på i et af sine mere 
diabolske øjeblikke.

KONCERTENS længste værk var imidlertid også dens 
mest originalt og konsekvent turnerede. Christian Winther 
Christensen (f. 1977) har side om side med Ruders været 
fremhævet festivalkomponist, og hans Chromatische Weltmusik 
fra 2013, der her fik dansk førsteopførelse, formår i storslået 
grad at arbejde episk med små, tyste virkemidler, der konstant 
skærper lytterens opmærksomhed på både strukturer, histo-
rier og citater. Selv de to omfattende solopartier for cello og 
akkordeon forblev helt bevidst overvejende ved antydningerne 
af musik, helt frem til Toke Møldrup og Bjarke Mogensen 
som ekstranummer fremhævede den Schubert-melodi fra 
sangkredsen Winterreise, der hævdedes at spøge dybt inde i 
Christensens værk.

Kulturoplevelser

Koncert. Næsten lutter uropførelser af store orkesterværker ved PULSAR-festivalens koncert med DR Symfoniorkestret. 
Det hører man ikke hver dag.

For den store maskine

PULSAR-festivalen er Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums fremvisning af ny musik komponeret af helt unge 
komponister og kompositionsstuderende. Festivalen kunne i år fejre 10 års jubilæum. FOTO: JAKOB BOSERUP

»Det er en magtdemonstration af, hvor 
overlegent og nærværende landets 
bedste orkester fortsat kan spille.« EUROPEAN DAY OF EARLY MUSIC

MANDAG 21. MARTS 2016 kl. 17-23
KoncertKirken, Blågårds Plads, Kbh N

The Renaissance Singers & David Allinson (uk)
Valentina Marghinotti (it)
Blackguard Consort (dk/se)

Odd Size (se)
DKDM Barokensemble

Billetter: 100/50 kr. i døren. Støttet af Statens Kunstfond og Oticon Fonden.

www.renaissancemusik.dk

Utilsløret 
Fotografi af 
Imogen Cunningham
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Tove Ditlevsens sidste kærlighed

8. april til 14. maj

storescene

Paprika Steen, Lars Brygmann
Sarah Boberg og Andreas Jebro

LAYOUT: LINDA BALLE KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT
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