Om ’Mozart i Midten’

Om ’Mozart i Midten’
’Mozart i Midten’ er en rumlig og visuel iscenesættelse af en klassisk koncert i et helt nyt liveformat, hvor vi bogstaveligt talt tager musikken ind i nye rum som fx en sportshal. Orkesteret
placeres her i en cirkelformation midt rummet med solisterne i centrum. Musikere og salen
indhylles i en specialdesignet lysiscenesættelse, der forvandler koncerten til en medrivende
totalinstallation af lyd og skræddersyet lysdesign. Undervejs læses der op fra komponistens breve,
som giver nye perspektiver på musikken og en fornemmelse af mennesket bag. Fokus lægges især
’Mozart i Midten’ er en rumlig og visuel iscenesættelse 2018 under Frost Festivalen siden ved koncerter i Holpå
Mozarts tidlige værker. De blandes med mere kendte kompositioner fra senere perioder, og
af en klassisk koncert i et helt nyt live-format, hvor vi stebro og Viborg i 2019. Her testede vi et pilotprojekt
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”Nu har jeg fået Mozart på min playliste!”

Udtalelser fra lærere i pilotprojekt ’Mozart i Midten’:
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”Mozart I Midten har givet os en helt ny måde at arbejde
med musikken på, som vi ellers slet ikke ville have haft
mulighed for.”

”Hele forløbet har været fantastisk tilrettelagt!”

”Hele forløbet har været fantastisk tilrettelagt!”

