
Rhapsodia 
Osgoods fortolkninger af Skinnebach, Gjessing og Laugesen  

Vi inviterer i Poesiens Hus og LiteraturHaus til en aften i musikkens og poesiens tegn D. 23. 

februar. Vi har fået en enestående mulighed for at byde ind til et program, hvor den 

genresprængende jazzmusiker Kresten Osgood vil skabe musikalske fortolkninger af tre af 

Danmarks mest kompromisløse digteres tekstuniverser. Formålet med aftenen er at invitere alle 

musik- og litteraturinteresserede i København ind i ikke kun digternes sproglige universer, men et 

eklektisk og flygtigt univers, hvor digternes ord og Osgoods musikalske fortolkninger af deres 

universer skaber et kunstnerisk rum, hvor publikum kan opleve poesien på en langt mere 

grænseoverskridende og sanselig facon.  

 Den første digter er den økokritiske avantgardedigter Lars Skinnebach, der er kendt og 

berygtet for sine utilgængelige tekstuniverser og nytænkning af sproget og kunstens relation til sin 

omverden og ikke mindst sine struberåbende oplæsninger af sine digte.  

 Den anden digter, der vil gå i samspil med Osgood er Signe Gjessing. Senest har 

Gjessing udgivet den anmelderroste Tractatus Philosophico-Poeticus der i pressen bl.a. er blevet 

kaldt for ”Wittgenstein plus ekstase”. Gjessing har modtaget den prestigefyldte debutantpris Bodil 

og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat for sin digtsamling Ud i det u-løse. Hun har siden januar 

2022 været tilknyttet NoRS institut på Københavns Universitet som writer-in-residence. 

 Sidst men bestemt ikke mindst har vi fået mulighed for at præsentere en af de mest 

konsistente nyskabende digtere i dansk litteratur i form af Peter Laugesen, der med sine 80 år ellers 

har trukket sig tilbage fra offentligheden, men er gået med til at få sine værker nyfortolket af 

Osgood. Laugesen har i sit lange virke blandt andet samarbejdet med og udgivet Dobbeltskrift med 

Dan Tùrell, modtaget Kritikerprisen (2003), Det Danske Akademis Store Pris og Beatrice-Prisen 

(1985) og udgivet mere end 50 bøger i sit lange virke.  

 Kresten Osgood har været hovednavn på 22 plader og medvirkende på mere end 100 

udgivelser og har tidligere arbejdet sammen med blandt andet Lee Scratch Perry, Justin Vernon, 

Roscoe Mitchell og Lars Skinnebach. Osgood er kendt for både at mestre og overskride musiske 

kategorier, sin fantastiske evne til improvisation og Information har tidligere skrevet at ”Tendensen 

i dansk jazz hedder Osgood”.  

 Han vil på aftenen spille duo med alle tre digtere, som på grund af deres tekstlige og 

stilmæssige forskelligheder inviterer til tre vidt forskellige måder at opleve rytmer, farver og 

stemninger i et univers, der er skabt i forbindelserne mellem lyrik og musik.  


