
Projektbeskrivelse: Overgrown – en fællessang i det 21. århundrede 

 

Overgrown er et koncert- og performanceværk for 8 sangere og performere, der 

opføres på Glyptoteket den 27. og 29. april 2023.  

 

Overgrown udforsker hvad en fællessang kan være i det 21. århundrede. Gennem 

flerstemmige kompositioner og koreografi går værket i dialog med Glyptotekets 

antikke samling og iscenesætter koret som en moderne fortolkning af antikkens 

græske kor. Koret bruges som en slags levende skulpturgruppe til at undersøge den 

flydende grænse mellem vidne og aktør, der traditionelt har været korets 

dramaturgiske funktion.  

 

Overgrown opføres som en række pop up performances i Glyptotekets foyer, 

trappepassager og sale, hvor det spontane og flydende møde mellem performer og 

publikum er i fokus. Gennem brug af eksperimenterede notations- og 

improvisationsformer udvikles et nyt kor- og performanceformat, hvor stemmerne og 

kroppene navigerer mellem solo og samklang i en fællessang, der kontinuerligt 

udvikler sig. Ved at nyfortolke fællessangen – en del af dansk kulturarv – indenfor 

rammerne af en antik kunstform, ønsker jeg at skabe nye poetiske forbindelser på 

tværs af tider og kulturer. Jeg ønsker at skabe et rum for refleksionen over, hvad 

fællesskab er i en globaliseret verden.  

 

Overgrown er en del af udgivelsesserien ’Mother Tongue’, som også indbefatter et 

album og en kunstbog (støttet af Statens Kunstfond). 

 

Tidsplan    

 

Værket realiseres i samarbejde med Glyptoteket, som bidrager med faciliteter, PR og 

marketing. Projektet er inddelt i følgende faser:  preproduktion og research fra 

december til februar, indledende prøver i februar og marts samt produktions- og 

prøveperiode fra 10.-29. april. PR-materiale produceres i uge 6 i samarbejde med 

Ana Cecilia Gonzalés.  Glyptotekets kommunikationschef Sofie Königsfeldt står for 

marketing samt presse. Som det fremgår af budgettet, søger jeg særligt om 

honorarstøtte til performerne og crew. Performerne er Laura Marie Madsen, Amanda 

Appel, Holger Seidelin, Susana Nunes, Carlo Becker, Amalie Petri, Maria Leth Schütze 

samt Ninna Lundberg. Jeg søger også penge til produktion af videodokumentation. 

Dette laves i samarbejde med filmfotograf Georg Chiper, som også leverer det 

tekniske crew. Produktionsdesign og lån af tøj leveres af Rikke Krogsgaard.  

 

 


