
Ancestral Modernisms Weekends - 4 vinterkoncerter i
Bådehuset, Teaterøen.

Om Ancestral Modernism

Ancestral Modernism er et “lokalt-internationalt”
koncertkoncept, som tilbyder publikum i alle aldre og fra
alle samfundslag en dybt magisk oplevelse af tidløs
samhørighed. Dette sker gennem traditionel musik,
nutidige kompositioner og improvisation rodfæstet i
årtusinders traditioner. Hver enkelt koncert har en stærk
humanitær mission: at bringe folk tilbage til deres rødder
gennem en enestående sonisk oplevelse, som trænger
direkte og dybt ind i menneskets inderste kerne.

Ancestral Modernism blev grundlagt af undertegnede i 2014. Koncertrækken har foreløbig
affødt 73 kvalitetskoncerter i Danmark, Sverige, Taiwan og Sydkorea - i samarbejde med
bl.a. Weiyuying Art Festival i Taiwan, Aarhus Festuge, Klang Festival, G((o))ng Tomorrow
Festival, Vinterjazz og Copenhagen Jazz Festival.

Ancestral Modernism har et fast og bredt publikum, og mange af koncerter i de sidste par år
har været for fulde huse.

Ny Koncertrække i Bådehuset: Ancestral Modernism Weekends

I sommeren 2021 påbegyndtes en ny koncertrække: Element, hvor hver koncert består af
musik knyttet til et eller flere grundelementer. Koncertrækken er en på én gang meditativ og
radikal undersøgelse af nogle af jordens og menneskets mest grundlæggende
materialer/elementer såsom sten, skind, træ, ben, metal og vand.

Til efterårsprogrammet i 2022 har Ancestral Modernism udvide konceptet Element til en
koncertrække / minifestival under navnet “Ancestral Modernism Weekends” i “Bådehuset”
på Teaterøen. Ved disse koncerter kan publikum opleve en usædvanlig sonisk
vekselvirkning mellem forskellige urelementer og urinstrumenter, som vi mennesker har
glemt i vores moderne civilisation. Koncerterne var en stor succes, og jeg ønsker at
fortsætte koncertrækken med et nyt program  i vinter 2023.



Ancestral Modernisms Weekends 2023- 4 vinterkoncerter i Bådehuset, Teaterøen.
Et samarbejde med Musikantropolog drs. Eva Fock og Kiku Day, samt hornist
Laetitia Stott

Datoer: Februar 24-26, 2023

Program:
Day 1:Ancestral Modernism: Shells & Bones
Day 2:Ancestral Modernism: Metal (Caryx og slagtøj) & Ceramics
Day 3:Ancestral Modernism: Lyden af Oldtid / Sounds of Antiquity (Shells, Bones, Metal,
Ceramics)-  familiekoncert

Medvirkende:
Kiku Day (DK), benføjte og keramisk fløjte; Laetitia Stott (UK), konkylier og Carnyx;
Ying-Hsueh Chen (TW/DK), slagtøj på ben, skin, keramik, metal, flint

Konceptet:

Siden 2021 jeg har haft den store fornøjelse at være med til Eva Focks projekt, “Lyden af
Oldtid,” hvor shakuhachi-spilleren og etnomusikologen Kiku Day og undertegnede var hyret
til at besøge ikoniske arkæologiske steder som Ertebølle og Bølling Sø/Klosterlund. Det var
en berigende og lærerig oplevelse at være on site, fysisk, og her undersøge, hvordan
oldtiden måske har lydt, med spor af materialer, instrumenter og genstande, som vi ved har
eksisteret dengang. I stenalderen og bronzealderen brugte man fx instrumenter som
mundbue, brammer, lur, carnix og keramiske instrumenter.

Jeg ønsker at bruge inspirationen fra
“Lyden af Oldtid” til at samarbejde med
både lokale og internationale musikere
med samme interesser om at udvikle et
overbevisende koncertformat. F.eks. har
Laetitia Stott (UK) som selv er hornist,
været fascineret af lyden af konkylier, lurer
og carnixer og har derfor optrådt mange
performances med disse instrumenter.

(Laetitia Stott spiller konkylier i UK)



Koncertrækken samler musikere, komponister og instrumentbyggere, som har viet deres liv
til deres kulturarv og/eller til at genfinde en tabt kultur. Det giver publikum en særlig
koncentrationsvækkende oplevelse, som aktiverer den primitive del af hjernen og lader dem
sanse verden på en intim måde.

Ancestral Modernism Weekends skal realiseres på det primitive koncertsted “Bådehuset” på
Teaterøen. Et spillested som minder om, hvordan forholdene var 100 år siden.

Bådehuset er et tidligere lagerrum, som nu er forvandlet til en
koncertsal og bygget udelukkende af træ. Der er ingen
moderne radiator til opvarme huset. Loftet er uden isolation,
og der er kun en lille varmepumpe, så det er barsk at være
der om vinteren. Men akustikken er perfekt til intime
koncerter.

Jeg vil bruge disse “dårlige” forhold til at give publikum en
unik mulighed for at opleve, hvordan det var for vores
forfædre: De måtte overleve med store temperaturudsving
årstiderne imellem, og måske har de fremstillet
musikinstrumenter af madrester. I weekenderne om vinteren
skal publikum komme til koncerterne i deres vinterdragt eller
pels. I efterårsweekender behøver publikum ikke at gøre så
meget for at kunne nyde koncerterne.

Links:
1) Ancestral Modernism Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=8S8Ju_gLXcY&t=19s&ab_channel=Ying-HsuehChen

2) Sounds of Ceramics, result of the first
experiement:https://vimeo.com/734159816?fbclid=IwAR13QYEqlmSB_VeBI9loCmPPclm9
tfg6fU5K7bwlRyUM_GYuKKuWjKnhDa0

3) Ancestral Modernism Youtube Playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ5-QRjEGwCcmlq1XDJ9jTRt5Va-28huX

4) Eva Fock / Ears Wide Open:
https://www.earswideopen.dk/

Beninstrumenter lavet af Eva  Fock/keramiskeinstrumenterne lave af Eva Fock og Kiku Day

https://www.youtube.com/watch?v=8S8Ju_gLXcY&t=19s&ab_channel=Ying-HsuehChen
https://vimeo.com/734159816?fbclid=IwAR13QYEqlmSB_VeBI9loCmPPclm9tfg6fU5K7bwlRyUM_GYuKKuWjKnhDa0
https://vimeo.com/734159816?fbclid=IwAR13QYEqlmSB_VeBI9loCmPPclm9tfg6fU5K7bwlRyUM_GYuKKuWjKnhDa0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ5-QRjEGwCcmlq1XDJ9jTRt5Va-28huX
https://www.earswideopen.dk/


Ancestral Modernism tilbyder unikke og tankevækkende koncerter med klare temaer.
Koncerter over lyden af et bestemt materiale som fx sten, skaller, konkylier, knogler, keramik
er oplagte muligheder, som man alligevel sjældent oplever i en koncertsal.

Gennem koncertrækken kan publikum genopleve det, der er glemt pga. modernitet og
civilisation: glemte uroplevelser, glemte urinstrumenter, det glemte instinkt for at lege med
materiale og imitere lyden af naturen og det glemte instinkt for deep listening.

Et gennemgående tema for Ancestral Modenrism er den dybe forbindelse mellem traditionel
musik, fri improvisation og ny kompositionsmusik. Når disse genrer opføres til en og samme
koncert eller koncertrække, giver det en forståelse af, at den traditionelle verdensmusik
opstod af forfædrenes enorme kreativitet, at den nutidige musik har rødder dybt i traditionen
og at vores tids musik en dag bliver den nye tradition.

Formidlingsplan:

Jeg vil hyre en PR andsvarlig til at stå for presse samt en grafisk designer til at lave plakater
og postkort. Vi vil kontakte bl. a. seismograph, Dansk Komponistforening, og forskellige
andre musikmedier i god tid. Jeg undersøger ligeså muligheden for at promovere
koncerttrækken gemmen lokalaviser og The Lake Radio.

Jeg har allerede en professionel trailer på Youtube, en podcast med The Lake Radio og et
interview med Passive/Aggressive om Ancestral Modernism koncertrække, som jeg vil bruge
til at markedsføre koncerterne med.

Jeg vil desuden promovere begivenhederne gennem store institutioner, f.eks. RMC, DKDM,
Københavns Universitets Musikvidenskab.


