
Program

KLANG I TIVOLI
Nørgård, Black, Ligeti &  
Rønsholdt
Tirsdag 30. maj kl. 19.30

Medvirkende: 
Athelas Sinfonietta 
Dirigent: Pierre-André Valade 
Aavaat Koret (i Civilizations) 
Scenografi: Ane Lykke 
Lysdesign: Jesper Garde Kongshaug

György Ligeti (1923-2006):
Ramifications (1968-69) (ca. 8’) 

Per Nørgård (f. 1932):
Rejse ind i  den gyldne skærm (1968-69) (ca. 19’)

1st movement
2nd movement

PAUSE

James Black (f. 1990):
Raus, uropførelse (2017) (ca. 20’)

Niels Rønsholdt (f. 1978) 
Civilizations, uropførelse (2017) (ca. 22’)

KLANG – Copenhagen Avantgarde 
Music Festival er Danmarks største, 
internationale festival for sam-
tidsmusik og avantgarde. Det er 
her, den danske og internationale 
musikscene mødes med publikum 
og hinanden omkring det nyeste, 
dristigste og mest eksperimenterende 
inden for ny kompositionsmusik 
og kunstmusik. Festivalen er den 
anden største i Skandinavien og har 
i løbet af de seneste år nydt stigende 
international bevågenhed, som gør 
det muligt for KLANG at tiltrække 
nogle af verdens bedste ensembler og 
solister. I 2017 finder KLANG sted fra 
25/5-5/6.



Kommende koncerter                   Læs mere og køb billet på tivoli.dk/sommerklassisk

Ensemble Nordlys – 
20 år 
Søndag den 9. juli kl. 15.00

Musik af Brahms, Karl Aage Rasmussen 

(uropførelse) og Stravinsky

Morten Grove og 
Randers 
Kammerorkester 
Søndag den 6. aug. kl. 15.00
Musik af Purcell, Warlock, Händel og 

John Frandsen

Nomade – 
musik i bevægelse
Søndag den 17. sept. kl. 15.00

Tivoli Copenhagen Phil & Tivoli Ballet 
Teater 
Musik af Pärt, Reich og Glass

Athelas Sinfonietta
Det københavnsk baserede ensemble Athelas 
Sinfonietta har gennem de sidste 25 år været 
betragtet som landets førende inden for ny 
kompositionsmusik. Koncertserier, operafore-
stillinger, festivaler, internationale turneer, 
cd-indspilninger med ny dansk og udenlandsk 
musik og en fantasifuld programlægning har 
gjort Athelas til en markant institution på den 
danske ny musik-scene.

Ensemblet har gennem årene samarbejdet med 
en række fremtrædende solister, dirigenter og 
komponister som f.eks. Steve Reich, Per Nør-
gård, Heiner Goebbels, Poul Ruders, Arvo Pärt, 
David Lang, Christian Lindberg, Reinbert de 
Leeuw, Thomas Adès, Ilan Volkov, Paul Hillier, 
George Benjamin, Philippe Leroux og Pier-
re-André Valade.

Pierre-André Valade, dirigent
Pierre-André Valade er en fransk dirigent, der 
gennem årene har specialiseret sig i opførelser 
af samtidsmusik. I 1991 var han med til at 
danne Ensemble Court-Circuit som et ensemb-
le med plads til eksperimenter og med en stærk 
tilknytning til samtidige komponister. Han var 
kunstnerisk leder for ensemblet i 16 år, hvoref-
ter han i perioden 2009-14 var chefdirigent for 
Athelas Sinfonietta Copenhagen.

I disse år har han en aktiv karriere som gæste-
dirigent – bl.a. hos Athelas Sinfornietta – samti-
dig med at han er 1. gæstedirigent i Ensemble 
Orchestral Contemporain i Lyon og Conduc-
tor-in-residence hos Meitar Ensemble i Tel-Aviv.

Af hans mange indspilninger bør især nævnes 
Griseys Les Espaces Acoustiques, som har 
vundet en Diapason D’Or.


