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Simon Steen Andersens ene flygel har taget en lufttur fra 7 meters højde, fotograferet af
komponisten selv i 2014.
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Aarhus Unge Tonekunstnere fylder 50 og fejrer jubilæet med en
musikalsk konfrontation.
I 1966 dannedes foreningen
Aarhus Unge Tonekunstnere, som
gerne forkorter sig AUT. De, der
var med dengang, er i dag alt
andet end unge, men foreningen
har - med vekslende
aktivitetsniveau og
formandsskaber - overlevet i et
halvt århundrede. Foreningen
har gennem alle årene stået for
at arrangere koncerter med og
debatter om netop unge
tonekunstneres musik, den nye musik, både dansk og udenlandsk. Og
har bestemt ikke været afvisende over for udtryk af mere provokerende
karakter gennem tiden.
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I aften er der så fest for ny kompositionsmusik, for nymusikken, altså
den musik som ikke er ny på samme måde som den rytmiske musik, og
som ikke har pop- og rockmusikkens store publikum. Aktuel er den, idet
den repræsenterer et udvalg af de musikalsk-kunstneriske udtryk, som
nutidige yngre komponister har skabt. Disse kunstneriske udtryk er vidt
forskellige, og mange af de unge og yngre komponister arbejder med
krydskombinationer af former og medier, som ikke umiddelbart vil gøre
sig i en traditionel koncertsal med symfoniorkester. Men koncertsalen
og det store orkesters muligheder lokker naturligvis, og for en ung
komponist er det apparat både en udfordring og en fantastisk mulighed
- teknisk såvel som musikalsk.
Festkoncerten i aften er én blandt flere fejringer i årets løb, men i aften
er der altså fuldt udtræk.

The Guardian: Besøg
Aarhus ... og Kohalen

AARHUS

Politi og brandvæsen
rykkede stort ud til
minibrand i...

Aarhus Symfoniorkester er suppleret med 20 studerende - blæsere,
strygere og slagtøjsspillere - fra Det Jyske Musikkonservatorium, og
blandt de programsatte komponister finder man både en studerende og
en lærer fra samme institution.
Festprogrammet byder på fem værker, heraf to uropførelser og to
førsteopførelser i Danmark, alle skrevet inden for de sidste fem år. Det
udenlandske står islandske Anna Thovaldsdottir for med »AIRIALITY«,
de øvrige værker er danske: »Tuning« af Lasse D. Hansen, »Piano
Concerto« af Simon Steen-Andersen, »Speech« af Mathias Monrad
Møller og »Last Symphony« af Rasmus Zwicki.
Af de fem komponister er Anna Thorvaldsdottir godt på vej
internationalt, og Simon Steen-Andersen er internationalt anerkendt og
bl.a. modtager af Nordisk Råds Musikpris. Hans klaverkoncert er alt
andet end et traditionelt dialogforum mellem solist og orkester. Ikke alt
skal afsløres her, men der bydes på konfrontation mellem et perfekt
koncertflygel og et fuldstændig ødelagt eksemplar, der har været udsat
for et fald fra 7 meters højde. I værket indgår, foruden solist og orkester,
også sampler og video
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Koncerten dirigeres af schweizeren Baldur Brönnimann, og solist i
klaverkoncerten er Nicolas Hodges.
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