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EAR-SOUND-SCAPE 2023 afholdes af foreningen Alteration i et samarbejde med 
Biblioteket Rentemestervej.

Projektet EarSoundScape startedes i 2015 af Jakob Riis (Malmø) & Jørgen Teller 
(København) som en re-etablering af både soundscape og akusmatisk lydkunst i 
Malmø, København og Århus. 

EarSoundScape har haft en lang række kunstnere med på flere unikke sites bla.a:

fra Malmø/Stockholm: Fabio Monni, Alessandro Perini og fra DK: Lola (Boe 

Przemyslak), SØS Gunver Ryberg, Sofus Forsberg, Maria Diekman, Maria-Laurette Friis 

græske Marinos Koutsomichalis, Natasha Barrett og PO Jørgens. Opførelserne har 

fundet sted i Dome of Visions (Århus & København), Sofiebadet og i Lokstallarna 

(Malmø).

Med EAR-SOUND-SCAPE 2023 vil vi sætte fokus på field-recordings, soundscape 
komposition og drone-værker af højeste karat.
Vi har til den anledning inviteret en perlerække af kunstnere til at udfolde sig med.

Lisa Stenberg komponist og musiker bosat i Stockholm. 

Darren Copeland canadisk lydkunstner, der har været aktiv i Toronto siden 1985.

Jakob Riis komponist, laptop musiker og improvisator. Bosat i Malmø. 

Jørgen Teller Musiker, lydkunstner, performer, komponist og ord.

Målet med koncerterne er at kick-starte innovative møder mellem komponister fra 

Sverige, Danmark og Canada omkring opførelser af en revitalisering af en kunstform 

der i 2023 kaldes sound-scapes.

De inviterede komponister bidrager med nye værker og specielt udvalgte  

eksisterende værker, som opføres på et sublimt lydanlæg i det utroligt spændende 

rum som den store sal i Biblioteket Rentemestervej udgør. 

Jakob Riis' og Jørgen Tellers mange erfaringer med lydkunst viderebringes i disse 

møder mellem improvisatorer, komponister og klangregissører, fra både rytmisk og 

klassisk musik. Vi vil arbejde med transparens som et gennemgående tema for at 

muliggøre de nytænkende møder imellem lydkunst, improvisation og elektronisk lyd. 

Biblioteket skaber den perfekte rammer for dette nyskabende møder i perception og 

tolkning, 



Selve højtaler-systemerne vil blive anvendt helt unikt, så der kan afprøves 

traditionelle opstillinger kendt fra den internationale scene i Canada, Frankrig og 

Tyskland. Desuden vil der blive afprøvet asymetriske opstillinger og bevægelige 

højtalere. 

Innovation i forhold til form, repertoire, musikere og koncertsted.

Dette sker især pga kuratorernes indsigt i SOUNDSCAPES / RUMLIG MUSIK / 

HØJTTALERKONCERTER og hver enkelt medvirkendes baggrund. Fornyelsen ligger i 

mødet og de dybe arbejde med prøver og komposition i et rumligt lydsystem. 

EAR-SOUND--SCAPE- leder let associationerne videre fra øre og lyd til Øresund, støj og

lydlandskaber. I yderligere konsekvens desuden det menneskelige øres tilstedeværelse

i landskaber, og i forlængelse deraf menneskelig perception og tolkning.

Af egne meriter kan nævnes The Ghettoblaster Ensemble, som var aktivt i årene 1999

-2006, og hvor Jakob Riis og Jørgen Teller begge var blandt de drivende kræfter. Her 

udforskedes en ny dimension i traditionen for højttalerorkestre. 

Ralf Christensen beskrev kort orkesteret i programmet Radium, DR P3, 18/5-2005: 

"...det fremragende ghettoblaster ensemble...er en gruppe bestående af 8 musikere og en dirigent, og

det særegne ved ensemblet det er at de 8 musikeres instrument er ghettoblastere. I dem sætter de et

udvalg af nøje komponerede cd'er som de starter efter tegn fra dirigenten, og så afspiller de 

komponerede værker i forskellige opstillinger eller bevægelsesmønstre. Det er meget, meget 

facinerende avantgarde-udforskning af rumlig musikalitet." 

The Ghettoblaster Ensemble nåede at præsentere over 30 forskellige værker 

komponeret af herboende og udenlandske kunstnere ved koncerter i Danmark, 

Sverige, Norge, England og Canada. Erfaringerne fra arbejdet med dette ensemble 

tages også med i arbejdet med EAR SOUND SCAPE.

Jakob Riis har udover arbejdet med The Ghettoblaster Ensemble også arbejdet med 

soundscapes i lydensemblet Alarm 112 som eksisterede fra 1995 – 2004, og har i nyere 

tid arbejdet med soundscapes og Acousmonium i flere projekter. 

Jørgen Teller har arbejdet med lydkunst i mange medier. Hans soundscapes fra 

markeder og rejser i byerne København, Barcelona, Paris, Amsterdam, New York og 

Tokyo har været opført i Danmarks Radio, LYD/GALLERI, DIEM, DGI-stævne, Liselund 

Laboratorium 2021 og i utallige koreografiske projekter.

International og dansk baggrund

Den canadiske komponist Raymond Murray Schafer navngav begrebet soundscape for 

et halvt århundrede siden, og er samtidigt stamfader til banebrydende idéer om 

akustisk økologi. Hans klassifikation af lyde i hovedgrupperne biofoni, geofoni og 

antrofoni, og deres gestaltninger i lydlandskaber med grundtoner, signaler og 



klingende vartegn, har lagt grund for arbejdet med soundscapes i tiden derefter. 

WDR’s Studio Akustische Kunst spillede en bærende rolle for kunstformen fra studiets 

start i 1963 frem til 2001 hvor det nedlagdes. Under Kulturby 96 i København 

præsenteredes en række værker skabt i studiet i Køln under overskriften Metropolis 

City Soundscapes. Disse blev præsenteret i specielt anpassede mindre lydanlæg, 

udendørs på mindre pladser og torve rundt om i københavn. På den måde skabtes 

transparante møder, hvor københavns geo- og antrofoni blev gennemskinnet af f.eks. 

Carence Barlow’s “Metropolis Calcutta, CCU” og Pierry Henry’s “Metropolis Paris - La 

Ville - Die Stadt”. En vitaminindsprøjtning til det danske lydkunst miljø, der i disse år 

nød godt af et åbent, kreativt og eksperimenterende miljø omkring Lydmuren på P1 i 

Danmarks Radio.  

I dag kan det høres at formtænkningen, lydkilderne og måden at arbejde med 

lydmateriale i Soundscape traditionen har påvirket både dagens kunstmusik, den 

eksperimentelle elektroniske musik og nye strømninger i specielt den europæiske 

improviserede musik.  


