
PROJEKTBESKRIVELSE - OPEN FORM FESTIVAL 2023

Open Form 2023 vil i samarbejde med Klang Festivalen præsentere to koncerter med 

improvisation, der skal vise såvel intensiteten såvel i én musikers nærværende 

aktivitet som i kommunikationen inden for et ensemble. Ensemblekoncerten skal 

have teatermæssig værkintroduktioner - som levendegør det programnoteagtige 

stof på en u-akademisk måde. Samtidig er der diversitet i køn, generationer, 

genrebaggrund og nationaliteter.

Open Form festivalen arbejder for opførelser af kompositioner der viderefører 

klassiske traditioner, men for improviserende musikere. Med traditionel nodeskrift 

har komponisten allerede forestillet sig detaljerne, og de beskrives hovedsagelig ved 

hjælp af noder. Musikerne kan straks få en idé om hvordan nodebilledet skal lyde, og 

indstuderingen præges af at man  ”spiller fra bladet” og øver passager efter behov. I 

åbne kompositioner giver komponisten derimod rammer eller spilleregler, der kan 

være udformet eksempelvis som grafiske billeder, ord, særlige symboler, og som 

ganske vist skal søges fortolket i komponistens ånd, men må suppleres med 

musikernes egne ideer og gruppens egen dynamik. Indstuderingen bliver da mere 

workshop-agtig, præget af udforskning og afprøvning, indtil et passende mål af 

erfaringer og beslutninger er nået. Og det er en kvalitet, ikke et problem, at 

opførelserne kan blive meget forskellige.

Derved fornyes de traditionelle, ovenfra styrede, samarbejdsformer med en mere 

kollektiv og nutidig facon, herunder ved hjælp af visuelle elementer som publikum 

også kan få glæde af - uafhængigt af musikalske forudsætninger. Til forskel fra fri 

improvisation dyrker de åbne kompositioner altså en mellemting, hvis skriftlighed 

gør det muligt at udveksle ideer tværs over grænser og generationer. Og hvis glæde 

ved billeder giver en overlapning til kunstverdenen. Se bilaget ”OF-2007-2021” om 

festivalens historie.

Solokoncerten varetages af Jonas Frølund, en nyuddannet succesrig musiker der 

allerede ved sine grundlæggende studier i Paris blev vakt for improvisationen. 

Ensemblekoncerten spilles ligeledes af specialister i improvisation, idet Jonas sættes 

sammen med undertegnede og Marie Wärme som begge har indgående erfaringer 

med repertoiret fra tidligere koncerter, og med Monica Vejgaard som bringer 

impulser med fra konservatoriernes aktuelle miljøer for improvisation. Se de 2 bilag 

med CV. Som skuespiller til introduktion af værkerne er valgt T.S.Hoegh, der på 

sjælden vis er istand til at forene entertaineren med et dybt kendskab til netop 

denne musiks virkemidler.

I begge koncerter præsenteres en lang række komponisters værker. Fra klassikeren 

Logothetis til fremstormende komponister som danske Laura Toxværd og irske Anna 

Murray. Alle værker har grafiske elementer: flerlagethed som hos Logothetis, 

ornament-agtig enkelthed hos Murray, formmæssig subtilitet som hos Rasmussen, 

og de påregnes projiceret ud og/eller gengivet i programmet. Se nogle eksempler i 

bilaget ”Programmer og exx”.

  ***


