
Current Resonance og Krumbuktus præsenterer À la
carte den 17. juni 2023 i Koncertkirken, København.
Projektets kunstneriske udgangspunkt er opfattelsen af
det daglige spisebord som et sted for nydelse, forhør,
og endda henrettelse, undersøgt gennem en
kunstnerisk udforskninger af den optrædende krop,
open-score praksis, og genetablering af "karakter" som
"instrument".

Mål

. Præsentere nyere værker af overvejende kvindelige, trans- og ikke-binære kunstnere, som tidligere har
været underrepræsenteret.
. Etablere et nyt kunstnerisk partnerskab mellem Current Resonance og Krumbuktus.
. At øge publikums adgang til ny, æstetisk radikal musik af både etablerede og up-coming kunstnere.

Projektbeskrivelse

À la carte er en helaftens begivenhed, der påkalder de uhyggelige, gådefulde motiver, der latent er
forbundet med spiseritualer, og bruger disse som en katalysator for at udforske den optrædende krop og
de optrædende performers autonomi. Current Resonance og Krumbuktus præsenterer værker, der
iscenesætter det almindelige spisebord som et sted for nydelse, forhør og endda henrettelse.

Den første halvdel af aftenen byder på danske førsteopførelser eller uropførelser af ikke-instrumentale
værker komponeret af kvindelige, trans- og ikke-binære komponister. Disse værker er baseret på åbne
partiturpraksisser, hvor de udøvende kunstneres idéer og bidrag er væsentlige forudsætninger for at
manifestere selve værket og dets endelige indhold. Værkerne har mange forskellige udtryksformer fra
spekulative ASMR-oplevelser, der gennemføres og modtages af ubevidste deltagere, komiske
antropomor smer, der dækker over en ildevarslende, foruroligende understrøm, til meta-tekstuele
menuer, der læses højt i imaginære restauranter. Programmet forbinder publikums soniske oplevelser
med deres fysiske oplevelse gennem posthum forkælelse, eksternaliseret vold, og absurde kulinariske
opfordringer.

Anden halvdel af begivenheden består af et nyt værk af den København-baserede komponist Michael
Hope (som også er medlem af Current Resonance). Værket benytter mordmysterie-genrens virkemidler
og klicheer til at skabe et anti-mordmysterie og anti-narrativt værk. Det sammenblander den abstrakte
forestilling om en spillet ktiv 'karakter' med manifestationen af et spillet og fysisk 'instrument', og
undergraver herved den formelle struktur der kendetegner mordmysterie genren. À la carte udfordrer
opfattelse af at musikerne, som er tildelt performative roller ikke længere har musikalsk handlekraft (da
de ikke benytter deres instrumenter), og undersøger tværtimod hvordan en sådan iscenesættelse kan
skabe nye perspektiver på potentialet for både det musikalske og instrumentale sprog.

Program

Neo Hülcker & Henry Wilde - Musik für tote Tiere (New Version) (2 performers, 10-15 minutter)
Caitlin Rowley - Cake Piece (2 performers, 3-5 minutter)
Alexandra Hallen - Nyt værk (Artistic Response to Cake Piece) (4-8 performers, 10-15 minutter)
Fraz Ireland - The Lost Supper (8 performers, 10 minutter)
Michael Hope - À la carte (Uropførelse) (8 performers, 40 minutter)
Total: 75-85 minutter



Baggrund og vision - Current Resonance er et komponist/performer-ensemble baseret i København og
Aarhus, der producerer omhyggeligt kuraterede arrangementer med intermedial musik i forskellige
sammenhænge. Som en del af vores 2023-sæson er vi glade for at samarbejde med det københavnske
komponist/performer-ensemble Krumbuktus, som er ledet af den anerkendte komponist Alexandra
Hallén, om at præsentere koncertarrangementet À la carte. Gennem denne syntese af vores to
ensembler vil vi præsentere publikum for radikale performative, improvisatoriske, ikke-instrumentale og
teatralske værker, der aldrig før er blevet opført i Danmark og som overvejende er komponeret af
kvindelige, trans- og ikke-binære kunstnere. Disse mystiske og ofte foruroligende værker, der alle opføres
omkring et ildevarslende udsmykket spisebord, åbner nye perspektiver på de instrumentale essenser af
fysisk bevægelse, tale og fundne objekter iscenesat med projicerede eller imaginære instrumenter, og
gennem publikum, oplevelser og følelser.

PR- og formidlingsstrategi - Current Resonance benytter mangefacetterede markedsføringsstrategier
som en vigtig forlængelse af den samlede koncertoplevelse. Ved at bruge speci kt designede
reklamebilleder og videotrailere, der afspejler vores øjeblikkeligt genkendelige og radikale æstetik,
tiltrækker vi vores målgruppe som består af unge mennesker, det nye musikmiljø og kunstnerisk
nysgerrige. Vi benytter både målrettede digitale og fysiske reklamekampagner, som får stor udbredelse
både via sociale medier og gennem plakat- og pressekampagner. Denne koncert nder sted i
KoncertKirken, som er et centralt samlingspunkt for den moderne musikscene i København, og vi vil
arbejde sammen med koncertstedet om at udvide vores kontakt ade til lokalsamfundet og udvide vores
målgruppe. Vi vil naturligvis også samarbejde med Krumbuktus om en fælles PR-strategi for at nå ud til
yderligere partnere og publikum. Ved vores seneste koncerter er der blevet investeret mere i Audiovisuel
dokumentation og fotografering af høj kvalitet for at øge både den visuelle appel og levetiden af vores
projekter og for at tilvejebringe vigtigt materiale til fremtidige markedsføring. Derfor vil vi naturligvis
fortsætte med at opretholde den høje dokumentationsstandard, som vi har normaliseret gennem
tidligere projekter.

Social bæredygtighed - À la carte-programmet viser Current Resonance's løbende engagement i at
fremme inklusion og mangfoldighed gennem vores programlægning. Vi er stolte over, at størstedelen af
dette program består af banebrydende, execptionel musik skabt af kvindelige, trans- og ikke-binære
komponister, som fortsat er stærkt underrepræsenteret i de moderne klassiske programmer. På samme
måde afspejler vores fastholdelse af at placere etablerede ikke-mandlige kunstnere på lige fod med nye
ikke-mandlige kunstnere, der er på vej frem, yderligere vores forpligtelse til at behandle alle
samarbejdspartnere som professionelle ligestillede. Desuden bestræber vi os på at opretholde de
højeste standarder for miljømæssig bæredygtighed i en tid med klimaforandringer og forurening. Hvor
det er muligt, forsøger vi at reducere vores emissioner ved at undgå yrejser, og vi søger aktivt efter
etiske, bæredygtige alternativer, når vi køber rekvisitter, kostumer og produktionsmaterialer til vores
projekter.

Om - Current Resonance - Current Resonance blev stiftet i 2019 af komponister fra Det Jyske
Musikkonservatorium og har siden da produceret to udgaver af Current Resonance Festival, været
involveret i organisering af MINU_festival_for_expanded_music 2021 i København og Ung Nordisk Musik
2021 i Aarhus. Vi har en holistisk tilgang til koncertproduktion og opfatter repertoire, event locations,
scenogra  og fortællingen om vores koncerter, som uadskillelige parametre for kuratering. Ved aktivt at
skabe en platform for en mangfoldig samling af nye kompositoriske stemmer i Danmark og andre steder
i verden, arbejder vi med forestillingen om, at ny musik er for alle, kan ske i uventede rum og kan skabes
af alle, uanset baggrund eller identitet.



Om - Krumbuktus - Krumbuktus kommer af det svenske ord "krumbukt", som betyder, at en linje ikke
altid er lige, men undertiden består af bøjninger og krumninger. Ligesom den musik, som ensemblets
kunstneriske leder, Alexandra Hallén, elsker så højt og nder så ekstremt fascinerende at både lytte til og
opføre. Derfor har hun valgt at skabe et ensemble, hvor musikerkollegerne har samme passion for den
samme musik som hende selv.

https://www.krumbuktus.com/

Links

Current Resonance - DOUBLE DUOS koncert (24/06/22) - https://bit.ly/3PIuBPB
Krumbuktus - Alexandra’s Spectacle (KLANG 2021) - https://bit.ly/3AEkxCR

Stykker -

Musik für tote Tiere (Previous Version) - https://bit.ly/3cdk5lC
Cake Piece - https://bit.ly/3PFgHO3
The Lost Supper - https://bit.ly/3PDcmuJ

https://www.krumbuktus.com/
https://bit.ly/3PIuBPB
https://bit.ly/3AEkxCR
https://bit.ly/3cdk5lC
https://bit.ly/3PFgHO3
https://bit.ly/3PDcmuJ

