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Projekttitel  

Mark Solborg - Under Vejret  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dato/periode 

5.-7. Februar 2023 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uddybende projektbeskrivelse 

Under Vejret
- Tre dage med sonisk udsigt til vejret midt i Københavns havn.
 
Over tre dage inviterer guitarist og komponist Mark Solborg tre unikke solister til, sammen med ham, at 
levere dagens vejrudsigt i Kulturtårnet på Knippelsbro. Ny-komponeret musik mellem himmel og hav.

5.-7. februar 2023
To koncerter pr. dag. Kl. 19:30 & 20:30.

——————-

Som en del af den danske Vinterjazz festival samarbejder komponist og guitarist Mark Solborg og 
Kulturtårnet v. Jonas Dam Hansen om udvikling og produktion af tre dage med “vejrkoncerter” fremført af 
unikke solister fra den danske lyd og kunstmusikscene. Nye værker skrevet til forskellige typer af vejrlig, og 
de enkelte solister, fremføres hver dag i toppen af Kulturtårnet.  

http://www.solborg.dk


Med sin helt særlige beliggenhed midt på broen over havnen, midt i vinden, højt mod himlen med vid udsigt 
over havet og havnen befinder Kulturtårnet sig meget konkret, og helt unikt, midt i vejret. Under (og over) 
dagens vejrlig.

Grundet de relativt få mulige besøgende (ca. 10-15 pr. koncert) opføres hver koncert (ca. 40 min.) 2 gange 
samme aften. Således tilbyder vi publikum en særegen intim site-specifik oplevelse og integrering af musik 
og miljø.

Om Værket
Under Vejret ønsker som site-specifikt værk at sammenstille toner/lyd og vejret for dermed at gøre lytteren 

opmærksom forskellige aspekter af vejr, og den forandring vejret i disse år undergår som en konsekvens af 

klimaforandringer. Det urbane menneske kan her tilbringe en stund med tonerne, vejret og egne tanker. 

Vinden, regnen, solen, havet, temperaturen, fugtigheden, himlen og skyerne. Alle disse elementer vil være 

forskellige fra koncert til koncert - forhåbentligt meget forskellige. Og dermed skabe varierede og relativt 

uforudsigelige rum og lys for både musikere og publikum. Ikke mindst akustisk da vejret også skaber lyd i 

tårnet. Man hører blæsten som baggrundstekstur, regnen som rytmer på taget, havet bruser og spejler lyset, 

mågerne der skriger (eller ikke), etc. 

Ambitionen er at musikken afspejler dagens stemning og vejr, og samtidigt rummer en vis grad af 

uforudsigelighed. Materialet vil derfor rumme mindre passager der først færdigkomponeres på selve dagen 

(eller dagen før) med udgangspunkt i vejrudsigten.  

Alle medvirkende er særdeles kompetente improvisatorer og vil derfor også få forskellige “frirum”, med et 

teksturelt akkompagnement, til fortolkning af vejret omkring dem i øjeblikket. 

Samtidigt må Tårnets “grundtone” eller resonans, ved alle opførelser, være et gennemgående parameter i 

form af tematisk og konceptuelt materiale i partiturform. Jeg vil derfor i løbet af udviklingsperioden 

undersøge både tårnet og vejret omkring det - også med de udøvende musikere - og skabe et grund-

vokabularium der på forskellige måder foldes ud Under Vejret. 

Om de medvirkende 
Randi Pontoppidan - vokal 
http://www.randipontoppidan.com/about/

Simon Brinck - guitar m.m.

https://simonbrinck.dk/

Maria Dybroe - alt saxofon, klarinet, basklarinet  
https://www.facebook.com/maria.dybbroe/

https://spildansk.dk/kunstnere/maria-dybbroe/

(Se også vedlagte CV’er)


http://www.randipontoppidan.com/about/
https://simonbrinck.dk/
https://www.facebook.com/maria.dybbroe/
https://spildansk.dk/kunstnere/maria-dybbroe/


Praktisk vedr. produktion:

- Mark Solborgs ensembler er løbende støttet af Statens Kunstfond m. fl. Kulturtårnet bidrager med teknik, 
lokaler, bar, PR og billetsalg.

- Kulturtårnet har p.t. kun ressourcer til at stille scene/hus, teknik, PR (tilmelding til VinterJazz m.m.) og 

service til rådighed for de optrædende kunstnere. I alt udgifter for ca. 5.000,- kr.  

- Medfinansieringen til produktion (musikerhonorarer m.m.) er desuden bevilget i form af underskudsgaranti 

fra KODA (Dansk Komponist Forening): 10.000,- kr.   

- Komponisthonorar/arbejdslegat er søgt ved Statens Kunstfond og Autor (afventer svar). 

- Yderligere udgifter dækkes af Mark Solborgs Ensembler (Statens Kunstfond driftstøtte). 

PR/Formidling:

Kulturtårnet har gennem de sidste år opbygget et publikum netværk omkring tårnets aktiviteter, bl.a.

Koncerter og udstillinger, der aktiveres/informeres via nyhedsbrev, hjemmeside, SoMe m.m.


Netværket omkring kunstnersammenslutningen og pladeselskabet ILK, som Solborg er medstifter af, 
aktiveres, bl.a. målrettet musikstuderende m.m.


Solborg har løbende god kontakt til DR’s P8 jazz. Der planlægges et interview/omtale.


Derudover reklameres via SoMe, annoncer samt tilmelding til Vinterjazz kataloget (fysisk, online og via app.)


Jeg og Kulturtårnet v. Jonas Dam Hansen (jonas@kulturtaarnet.dk) står selvfølgeligt til rådighed for 
uddybende spørgsmål eller andet.





Venlig hilsen


Mark Solborg


mailto:jonas@kulturtaarnet.dk


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Links

www.solborg.dk 
kulturtaarnet.dk 

relevant reference-materiale 

Mark Solborg - BABEL

- Interview (P8):
https://www.dropbox.com/s/3pd73pwqcz182bh/P8_jazzoom_240222.mp3?dl=0

- Live. Et  råt sammenklip fra KoncertKirken 24.2.2022: 
https://youtu.be/84UuWFPMj70

- Score: https://www.dropbox.com/s/q4r07t2rbkk4i2s/Mark%20Solborg%20-%20BABEL%2022.pdf?dl=0 

 
Mark Solborg - TUNGEMÅL I-III  
Solborg + Greve/Toldam/Bigoni 

- Audio: 
VOL I: https://soundcloud.com/solborg/sets/tungemal-i/s-antbnqaR52K 
 

VOL II A: https://soundcloud.com/solborg/sets/tungemal-ii-a/s-sgh6DGE8w55 
VOL II B: https://soundcloud.com/solborg/sets/tungemal-ii-b/s-hqcrEOCKNpq

e-bøger: https://www.dropbox.com/sh/yx6ve5ofrmad2ls/AADQ6EypWzCqdOcwM_qhkKFSa?dl=0 

- Video: 
https://youtube.com/playlist?list=PLcaaDJIhnLFdIgjZnlbL8LAc7eyMs-M1_ 

Mark Solborg: Selected works and projects 
https://youtube.com/playlist?list=PLcaaDJIhnLFeCb8LxbRQTctdwdISMyZiO 

Mark Solborg udgivelser m.m. 
spotify 
soundcloud.com 
www.solborg.dk 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.solborg.dk
https://kulturtaarnet.dk/
https://www.dropbox.com/s/3pd73pwqcz182bh/P8_jazzoom_240222.mp3?dl=0
https://youtu.be/84UuWFPMj70
https://www.dropbox.com/s/q4r07t2rbkk4i2s/Mark%20Solborg%20-%20BABEL%2022.pdf?dl=0
https://soundcloud.com/solborg/sets/tungemal-i/s-antbnqaR52K
https://soundcloud.com/solborg/sets/tungemal-ii-a/s-sgh6DGE8w55
https://soundcloud.com/solborg/sets/tungemal-ii-b/s-hqcrEOCKNpq
https://www.dropbox.com/sh/yx6ve5ofrmad2ls/AADQ6EypWzCqdOcwM_qhkKFSa?dl=0
https://youtube.com/playlist?list=PLcaaDJIhnLFdIgjZnlbL8LAc7eyMs-M1_
https://youtube.com/playlist?list=PLcaaDJIhnLFeCb8LxbRQTctdwdISMyZiO
https://open.spotify.com/artist/6BdujUxIX59LeXFgSkgalm?si=4rz_7XVQSNyXogcWD9Rw4A
https://soundcloud.com/solborg
http://www.solborg.dk


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om Kulturtårnet 

Kulturtårnet på Knippelsbro er en lille kulturinstitution i Københavns havn. Brotårnet blev bygget i  

1937, og blev først offentlig tilgængeligt i 2017.  

Herfra kan du se København fra et fuldstændigt unikt perspektiv. Derudover præsenterer  

Kulturtårnet både kunst, musik, podcast, talks og gastronomiske events!  

Kulturtårnet på Knippelsbro kan forvandle sig til en af de mest unikke jazzklubber i København. I  

løbet af jazzfestivalerne præsenterer tårnet en række stærke navne fra den danske jazzscene, og  

inviterer publikum til en meget anderledes og intim koncertoplevelse i tårnets fantastiske rammer.  

Til Kulturtårnets koncerter sidder man helt tæt på artisterne, og når byens summen blandes med  

musikken i tårnets øverste rum, skaber det en helt ærlig kontakt imellem artist og publikum.  

Facebook: https://www.facebook.com/kulturtaarnet 

Hjemmeside: https://kulturtaarnet.dk/ 

  

 

https://www.facebook.com/kulturtaarnet
https://kulturtaarnet.dk/

