
I 2021 udgav vi, i samarbejde med Barefoot Records, den elekotro-akustiske komposition

Radio Pulsars. Radio Pulsars er performet af et mindre orkester, og er stærkt inspireret
af kosmos’ vilde natur. Releasekoncerten blev desværre aflyst på grund af corona-restriktione,
men i februar 2023 får vi endelig mulighed for at afholde releasekoncert i samarbejde med
Koncertkirken.

Radio Pulsars spilles af The Strangement Society orkerter, der består af klassiske
musikere såvel som improviserende. Musikerne gør brug af både elektroniske og akustiske
instrumenter, og den musik de tilsammen skaber er inspireret af videnskabelig research, der er
både storslået og betagende. Vores musik lyder inden den sci-art og ny musik genrene. Det er
en utrolig velraffineret, 'noiseful' og lyrisk udtryksfuld, og den er inspireret af Xenakis, Jexper
Holmen, A. Braxton, og K. Lang.

The Strangement Society, 13 musikere.
Miguel Angel Crozzoli - dirigent og komponist

Valeria Miracapillo - electronic
Susana Nunes - voice

Barbara Kammer - viola
Ida Nørby - cello

Aurelijus Užameckis - double bass
Asger Thomsen - double bass

Albert Cirera - soprano saxophone
Jonas Engel - clarinet

Calum Builder - alto saxophone
Nana Pi Larsen- tenor saxophone
Jon Sensmeier - tenor saxophone

Sara Bulili - bassoon

Repertoiret er baseret på Miguel Crozzolis kompositioner, som er grundlægger og leder af
projektet. Nu har vi fire værker, alle inspireret af kosmologiske teorier. Vores katalog er: The
Cosmic Microwave Background (2018), Dark Energy (2019), Cosmic Transiets (2019), Radio
Pulsars (2020).

Vores orkester startede i 2020, og på grund af mange Corona-restriktioner blev
grundstødningsfasen forsinket. Vores strategi for 2023 og 2024 er:

Koncerter i samarbejde med Niels Bohr Instituttet og Koncertkirken. Med arrangement
ønsker vi at kombinere vores musikoptræden med en videnskabelig præsentation af en forsker
fra Niels Bohr Instituttet. Målet er at formidle videnskabelig viden om neutronstjerner med
contemporary musik, for at skabe en æstetisk oplevelse der både er informativ, fordybende og
giver publikum adgang til en ukendt sci-art verden. Gennem musikken og foredraget inviteres
publikum til at udforske denne nye verden. Vi håber på at kunne skabe nysgerrighed og
videbegær om neutronstjerner og sci-art blandt lytterne.



Vi planlægger at give to store koncerter i 2023 og 2024, begge i februar under vinterjazz
festivalen i Koncertkirken. Inden koncerten vil en forsker fra Niels Bohr Instituttet holde et oplæg
om specifik videnskabelig forskning. Efter koncerten laver vi en 20-minutters Q&A med
videnskabsmanden og komponisten.

Forslagen adskiller sig fra den velkendte serie Science and Cocktails på forskellige måder.
Orkestrets musik er defineret som Sci-Music og lyder vi producerer, dykker ned i en æstetik, der
har mere relation til videnskabelig viden og produktion. Vi tilbyder en udforskende oplevelse for
publikum, hvilket skaber mere nysgerrighed og dybere engagement.

Publikum fra Science and Cocktails vil have mere! Hvert arrangement er fuldt booket. Så hvorfor
ikke komme ind i dette nichepublikum og tilbyde en anden mulighed med en smag af

contemporary musik?

Hvad tror vi på.
● Vi tror i The Strangement Society, at videnskabelig formidling kan skabe en dybere

mening med livet, og det er kun kunst, der kan skabe den mening.
● Vi tror på, at vi med vores æstetiske repræsentation af banebrydende opdagelser

tilbyder publikum et rum til at undre sig og forestille sig nye måder at være på.
● Vi tror på, at lydens kraft kan transformere virkeligheden, derfor behandler vi sådanne

ikoniske videnskabelige emner for at styrke fællesskaber gennem følelsesmæssig
videnspredning

Koncerten sker, selvom vi ikke får alle midlerne. Det ville være en stor hjælp at få støtte til at
betale musikernes løn.
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