
Projekt beskrivelse

RelevanzEnsemble er en af Danmarks nyeste kammermusik ensembler, et 
kollektiv bestående af Danmarksbaserede professionelle musikere, 
internationalt erfarne top-musikere samt prisvindende stjerneskud fra den 
næste generation. Ensemblet eksisterer under Relevanz Forenings paraply 

Relevanz Ensemble eksisterer for at gøre klassisk musik mere relevant for 
alle og at være førende i at ændre, hvordan klassisk musik - både traditionel 
og nyskrevet - påvirker samfundet. Hvordan? For at aktivere tankegang blandt 
musikere og lyttere, enten gennem koncerter som engagerer sig mere direkte 
i samfundets mest presserende emner eller ved at skabe koncerter, som er 
mere nærværende, og som tilbyder muligheder for personlige refleksioner og 
adfærdsskift. 

Til Relevanz Ensemblets allerførste koncert i september 2022, som inkluderet 
klima debat med Connie Hedegaard og Vasna Ramasar (Lund Univ.) fik 
gruppen mange roser fra tilhører, f.eks:

”En virkelig tankevækkende aften. Jeg har ikke været til sådan et arrangement før og 

kunne virkelig lide blandingen af debat, musik og fotografi. Man bliver let overvældet 

af ordene, når man drøfter så tunge emner, så jeg kunne virkelig lide, at musikken 

gav plads til refleksion. Jeg havde ikke forventet, at vekslingen mellem kunst og 

debat ville være så frugtbar, så det gjorde så meget desto større indtryk. Lad os få 

flere af den slags arrangementer!”

Relevanz Ensemble er stolte og beærede over at arbejde sammen med Det 
Kgl. Bibliotek som en del af Diamantens 2023 musikserie, dvs over tre 
fyraftenskoncerter. Disse tre forestillinger vil styrke vores tilstedeværelse og 
give os en synlighed i hele Danmark. Men lige så vigtigt er, at Det Kgl. 
Biblioteks åbenhed over for vores inklusion er et tegn på, at vores vision for 
gruppen har appel og resonans, samt at vores valg af kernemusikere lever op 
til deres høje standarder. 

Omkostninger ved alle tre koncerter bliver til 212.000kr. Det Kgl. Bibliotek 
dækker kun en dele af hele serien, som betyder at Relevanz Forening skal 
finde midler til resten. I denne ansøgning søger vi 7.000 kr, som bidrager til 
dækningen af udgifter i forbindelse med produktionerne, inkl honorarer, rejse-, 
hotel- og musiklejeudgifter.

Oplysning omkring koncerten kan findes her:
https://www.kb.dk/arrangementer/relevanzensemble-intime-natteskygger-
fyraftenskoncert
https://www.kb.dk/arrangementer/relevanzensemble-musik-til-sjaelen-
fyraftenskoncert
https://www.kb.dk/arrangementer/relevanzensemble-spoegelsesopera-
fyraftenskoncert
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I alt er 15 musiker med til serien:

Kirstine Schneider, violin (solist og gæstekoncertmester i danske orkestre) 
Madara Pētersone, violin (koncertmester Kremerata Baltica)
Jordi Rodriguez Cayuelas, violin (Copenhagen Phil) 
Djumash Poulsen, violin (solistklasse på DKDM og ansat i DRSO) 
Hulda Jónsdóttir, violin (Det Kgl. Kapel) 
Daniel Eklund, bratsch (Musica Vitae) 
Michael Grolid, bratsch (solospiller DRSO) 
Kei Tojo, bratsch (Det Kgl. Kapel og Berliner Philharmonikerne) 
Joel Gonzalez, (solospiller kontrabas DRSO) 
Anna Nykvist, (2.solo fløjte DRSO) 
Elsebeth Dreisig, sopran (Den Jyske Opera) 
Maria Bundgaard, klaver (solist og kammermusiker baseret i Paris) 
Nicola Carrara. slagtøj (DRSO) 
Peter Højby Morrison, cello (stifter/kunstnerisk leder af RelevanzEnsemble, ansat i 
DRSO)
Jie Qi (Kinas førende pipa spillere; hun er uundværlig ved opførelsen af Tan Duns 
Ghost Opera). 

Denne serie opfylder mange af Kbh Kommunes kriterier:
• Musik af høj kvalitet;
• Professionel tariffer for musikere, (betalte gennem Danløn som B-

indkomst);
• Kunstnerisk nytænkning hvor arrangementet udvider relevansen af 

klassiske musik i Kbh;
• Professionel planlægning og afvikling gennem Det Kgl. Bibliotek og 

SoMe, med en klart beskrevet PR-strategi;
• Musikarrangementer, hvor der tages entré;
• Musikarrangementer med et udvalg af værker (både traditionelle og 

nyskrevne) der bliver attraktivt for borgere på tværs af de fleste 
aldersgrupper;

• Musikarrangementer der kan findes i et af byens mest kendte rum.

Relevanz Forening og medlemmerne af Relevanz Ensemble vil være yderst 
taknemmelige for enhver økonomisk støtte, København Kommunes 
Musikudvalget kan tilbyde, og som vil give os mulighed for at lancere netop 
denne forestilling på højeste niveau.


