
Ekkozone 10-årsjubilæum: PROJEKTBESKRIVELSE 

Ekkozone er et dansk ensemble, som formidler samtidsmusikken, så den appellerer 
til et bredt publikum; et publikum, som forventer at musik taler til hele 
følelsesregistret og ikke kun til intellektet. Dette er unikt og baggrunden for at 
Ekkozone har etableret sig både på den klassiske og den rytmiske musikscene. 

Ekkozones indvielseskoncert fandt sted i Mogens Dahl Koncertsal 19. februar 2013, 
med et program bestående af værker af Toru Takemitsu og Per Nørgård. Ensemblet 
har siden gjort det til en mission at præsentere musik og komponister, som fortjener 
større udbredelse. Ensemblet har gennem alle årene stået for et internationalt 
niveau i opførelsen, og ikke mindst i formidlingen, af vor tids partiturmusik. 
Vi planlægger nu Ekkozones 10-årsjubilæum, og ansøger om midler til at kunne 
gøre denne begivenhed til en storslået fejring af samtidsmusikken.
Jubilæet består af to koncerter, som begge afholdes 4. Maj 2023 i Dronningesalen.

PROGRAM
En af de komponister, Ekkozone har arbejdet tættest sammen med igennem 
ensemblets levetid, er den 88-årige amerikaner, Roger Reynolds — Pulitzer-
prismodtager, og en banebrydende komponist og tænker. 
Hovedbegivenheden ved 10-årsjubilæet bliver noget så sjældent som en uropførelse 
af Hr. Reynolds: værket Journey for solo obo og Sinfonietta, skrevet 2021. Journey 
er komponeret til verdens førende oboist indenfor den ny partiturmusik, canadiske 
Jackie Leclair, som rejser til Danmark for at give sit bidrag til Ekkozones jubilæum. 
Hun tager sig således af det krævende soloparti.

Udover Journey opføres et ældre storværk af Reynolds: Transfigured Wind III, for 
solo fløjte, sinfonietta og live elektronik. Dette 40 minutter lange mesterværk fra 1985 
er unikt i sin genre, og fortjener at bliver opført live for et dansk publikum. Solist 
bliver Kerstin Thiele, til daglig solofløjtenist i Esbjerg Ensemble og gennem sin lange 
karriere en galvaniserende kraft i dansk musikliv.

Hvis det lykkes at tilvejebringe de i budgettet anførte midler fremføres tillige 18 
Graphic Scores af Laura Toxværd og Lightness af Juliana Hodkinson.

18 Graphic Scores, komponeret 2016, er et righoldigt katalog af abstrakte partiturer, 
som kan tjene som afsæt for improvisation eller nøje tilrettelagte forløb. Toxværd har 
i sin egenskab af saxofonist og bandleader selv fortolket værket på en indspilning, 
som fik følgende roser i The New York City Jazz Record: “Toxværd’s 18 
Compositions [...] is the product of great thought refracted through a fabulous, rough-
hewn sound and multi-spatial approach”.

Juliana Hodkinsons Lightness er et vidunderligt poetisk, teatralsk værk for ensemble 
og tændstikker. Limelight Magazine skrev efter uropførelsen ved Züricher Tage für 
Neue Musik 2015, “This extraordinary work uses amplified matches as simultaneous 
light and sound generators in a choreographed, dance-like formation that is aurally 
and visually hypnotic.” 

Med dette omfangsrige program hylder vi kvaliteten såvel som alsidigheden indenfor 
vor tids partiturmusik, og tager med energi og eventyrlyst hul på de næste ti år. 



Værkerne udmærker sig ved at være fornyende, og de tre komponister forholder sig 
kritisk til gængse genrer og udtryksformer; de udvider formater, sammensmelter 
diverse ressourcer, elementer og medier. 

MARKEDSFØRING 
Ekkozone appellerer til kvalitetssøgende musiklyttere og kunstinteresserede. Vi 
arbejder dedikeret for både at fastholde og udvide vores publikum, i kraft af dels 
kuratering af programmer, dels en målrettet promotionindsats, som indbefatter 
traditionel markedsføring (plakatopsætning, fysisk og digital annoncering, 
pressemeddelelser) såvel som en aktiv tilstedeværelse på de sociale medier. Det er 
et succesparameter at 10-årsjubilæet får foromtale og bliver anmeldt i medierne. 
  
BÆREDYGTIGHED 
Som arrangører er vi nødt til at agere bæredygtigt for overhovedet at kunne få 
festivalen til at materialisere sig. Vi optager ikke permanent kontor- eller prøvelokale 
plads, men lejer os kun ind efter konkret behov. Prøveperioder ligger så vidt muligt 
samlet, tæt på koncertdatoerne af hensyn til de medvirkende kunstnere, hvilket 
minimerer transport. På disse og andre måder er vores miljømæssige belastning 
minimal. Det er et overlevelsesparameter. 
Ligeledes er Ekkozones projekt socialt bæredygtigt. Både den musik, der spilles, og 
de instrumenter, der spilles på, er en levendegørelse af en bevidsthed om verden 
som en divergent helhed. Repræsentationen af kompositioner, instrumenter og 
klange fra flere verdensdele handler om mere end musik. Det handler om bevidsthed 
og respekt for kulturer – og om kontakt med disse kulturer. Men det er musikken, der 
får den bevidsthed til at svinge i kroppen hos udøvende og koncertgængere. 

BUDGET 
Udgifterne for 10-årsjubilæet beløber sig på 178.000 kr. Kommunen ansøges om 
40.000 kroner. Der afventes svar fra tre fonde, som hver er ansøgt om 25.000 kr. 
Billetindtægterne forventes at indbringe 45.000 kr — højt sat for avantgardegenren, 
men vi tror på projektet. Endeligt bidrager Ekkozone selv med 18.000 kr.

Med venlig hilsen Mathias Reumert. 


