
THORVALDSENS MUSEUM
Residency for Ghost Coast Choir

Kan kormusik i moderne klæder vække Bertel Thorvaldsens værker til live? Kan værkerne, som de 

er udstillet på Thorvaldsens museum i København, give dybde og billedside til vores neoklassiske 

korværker? Med det her foreslåede residency – Ghost Coast Choir x Thorvaldsen - ønsker vi at søge

kunstneriske svar på netop disse spørgsmål.

HVORFOR OS?

Ghost Coast Choir blev stiftet i 2015 af Gustav Rasmussen og Thorben Seierø. Projektet udsprang af

en nysgerrighed efter at afsøge, hvordan et indie-præget tonesprog og en moderne lyrik hentet 

uden for kirkens rum kunne udvikle og udfolde den klassiske kormusik. Ghost Coast Choir udgav sit 

selvbetitlede debutalbum i 2021, der med Gaffas ord var “...overrumplende, vellykket. Og helt fra 

start magnetisk, næsten filmisk”. Albummet er blevet fulgt op med en række koncerter rundt 

omkring i landet, alle steder med et setup hvor de to hovedmænd flankeres af otte korsangere, og 

hvor visuals indgår i dialog med musikken.

Dialogen mellem det visuelle og det musiske vil også være i hovedsædet i det residency, vi vil 

gennemføre i samarbejde med Thorvaldsens Museum, og derfor arbejder vi fra starten sammen 

med en scenograf. At indtage museet for en periode på to måneder og skrive, indspille og opføre 

værker om Thorvaldsen for et kor af spøgelser, taler direkte ind i visionen med Ghost Coast Choir: 

At kunne stå på skuldrene af stor kunst, og bruge disse skuldres bredde til at udfolde, udfordre, 

udvikle og udbygge én kunstform med en anden: skulpturernes materie og visuelle udtryk med 

musikkens klang og lydlige appel.

KUNST OG KOR - HVORDAN?

Mange af Thorvaldsens værker er skabt ud fra en fortælling, et sagn, en historie og dermed er 

vejen til lyrisk bearbejdning kort. Fortællingerne er i mange tilfælde iboende skulpturen, men for 

den uindviede er adgangen til historierne betinget af, at den fortælles og - som Thorvaldsen selv 

gjorde - fortolkes ind i samtiden.



Dermed vil vi nu forsøge at tolke Thorvaldsen. Oversætte ham ind i en moderne kontekst. Den 

musik vi komponerer taler allerede et nutidssprog, men kan vi oversætte Thorvaldsens tolkninger? 

Kan stemmer, ord, omgivelser være en invitation ind hans værker? Hvad kan instrumentering gøre, 

kan vi (som i tidligere værker) sample og - omend ikke bogstaveligt - sætte elektricitet til 

kunstværkerne?

PROCES SAMT KONKLUSION

Rent praktisk forløber residency’et sådan, at musikken skabes gennem to måneders arbejde på 

museet. Arbejdet består af komposition samt rum- og lydoptagelser m.m.  og vil foregå i 

offentlighed på museet. Museets gæster kan dermed iagttage, følge med i og have dialog med os 

under hele processen fra start til slut. Afslutningen markerer vi med at afholde tre koncerter i 

museets rum, hvor vi sammen med vores otte sangere vil formidle det visuelle, musikalske og 

kunsthistoriske. Museet står for det praktiske og PR-mæssige i.f.m. koncerterne, mens vi leverer 

det kunstneriske indhold.


