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VELKOMMENFESTIVALPARTNERE

Velkommen til den allerførste udgave af COLLAGE 

FESTIVAL! Velkommen til Mogens Dahl Koncertsal.

COLLAGE FESTIVAL vil sætte kunst og tanker om 

kunst i tiden sammen på nye måder og i overrasken-

de konstellationer. Det vil vi, fordi kunst kan overskri-

de grænser, give nye perspektiver på det eksiste-

rende og udvide mulighedsrummet.   Med vores nye 

festival er vi med til at åbne dørene til en ny tid: En 

tid til at se hinanden i øjnene, en tid til udveksling af 

idéer, en tid til kultur, en tid til musik.

Over tre dage mødes en række af Nordens mest in-

teressante komponister, solister, dirigenter og musi-

kere i Mogens Dahl Koncertsal for at give koncerter. 

Samtidig præsenterer vi samtaler om kunst – og 

hvordan den kan bringe os sammen. Konkret mellem 

Danmark og Norge og så sandelig også i et endnu 

større perspektiv. Selv den kunst, der ser mest indad, 

kan hjælpe os til at se ud, langt ud over os selv. Med 

vores talks vil vi tilbyde nye perspektiver på vores 

samtid ved at indbyde til refleksion og meningsud-

veksling.

Temaet for COLLAGE FESTIVAL 2021 er Norge i Dan-

mark. I en verden, hvor vi normalt knytter bekendt-

skaber på tværs af store afstande og kulturelle skel, 

er forbindelsen mellem Norge og Danmark et særligt 

tæt familiebånd. Nordmænd og danskere er historisk 

set hinandens nærmeste nationale slægtninge. Vo-

res sprog har forskellig klang, men ordene kender vi, 

vi spejler os i hinandens sange, kunst og litteratur, og 

vi genkender os selv i hinandens syn på verden.

COLLAGE FESTIVAL 2021 er skabt i samarbejde med 

Festspillene i Bergen. Vi står nemlig ikke alene, og in-

spirationen går begge veje. Fra Norge til Danmark og 

fra Danmark til Norge bliver vi klogere på hinanden 

og resten af verden – til tonerne af nogle af Nordens 

absolut bedste musikere.

Rie Koch er din vært, og hun vil guide dig igennem 

hele weekenden. Læn dig tilbage, læn dig frem, læn 

dig mod din ledsager, læn dig mod fremtiden: Vi 

præsenterer nemlig både tidens største profiler og 

morgendagens stjerner. 

Velkommen til COLLAGE FESTIVAL 2021.

God festival!

– Mogens Dahl
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En verdensstjerne fra Oslo. En virtuos. Én af verdens 

bedste trompetister. Tine Thing Helseth er både for-

ankret i det skandinaviske foreningsliv og samtidig 

en kæmpeprofil i egen ret. Som The Guardian har be-

skrevet hende: I stand til på én gang at være diva og 

totalt nede på jorden.

Tine Thing Helseth er mange ting og har indgået i 

mange konstellationer. Fra klassisk til kontemporært, 

fra solo til brass-ensemblet tenThing, der udelukken-

de består af kvinder.

Men hvordan holder man sig ovenpå under en pan-

demi, når man er så efterspurgt og vant til at være 

på landevejen?

“Det har selvfølgelig været en utrolig anderledes 

tid. Anderledes på absolut alle måder og en situ-

ation, som vi har været sammen om i hele verden. 

Usikkerheden er selvfølgelig et vanskeligt element, 

men jeg tror, at mange også har følt, hvor godt det 

er, når tempoet i livet er lidt langsommere. Jeg har 

været heldig, at jeg i Norge har kunnet holde mig i 

gang med en masse skønne ting. Men mit normale 

liv med at rejse rundt i verden og spille er selvsagt 

noget, jeg har savnet.”

COLLAGE FESTIVAL er langt fra hendes første besøg 

i Danmark. Hendes bedstemor er dansk, så rejserne 

hertil startede, før hun kan huske det, men hun har 

altid nydt dem:

“Klichéen med, at det er dejligt at være norsk i Dan-

mark, er absolut sand!”

Tine Thing Helseth er et optimistisk væsen. Hun er 

ikke i tvivl, da hun bliver spurgt, hvad hun ville ønske, 

at flere mennesker vidste om klassisk musik:

“At der er så mange forskellige typer musik i vores 

genre. Og at al musik er god musik uanset hvad. Det 

er umuligt ikke at finde noget, man kan lide.”

Hun understreger, at klassisk musik er for alle, og at 

den største udfordring for klassisk musik er den sam-

me som for meget andet i dag: At nå igennem til alle 

lag af samfundet.

Tine Thing Helseth kender den danske komponist 

Bent Sørensen bedre end mange andre, og han er 

netop én af dem, der kan ramme mange mennesker. 

Og det er der flere grunde til, mener hun:

“Han har en helt unik stemme, jeg hører med det 

samme, at det er hans musik. Der er noget meget 

menneskeligt og ægte over den. En nærhed, som 

rammer mig.”
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FESTSPILLENE I BERGEN INTROVERTE TRÆMÆND OG
LØSSLUPNE LIBERTINERE

Interview med forfatter Kristoffer Flakstad om forskelle og ligheder mellem Danmark og Norge

COLLAGE FESTIVAL er skabt i samarbejde mellem 

Mogens Dahl Koncertsal og Festspillene i Bergen, et 

flagskib blandt skandinaviske musik- og scenekunst-

festivaler siden dens begyndelse i 1953.

Festivalen i Bergen er kendt for et mangfoldigt pro-

gram med banebrydende produktioner inden for 

musik, opera, teater og dans. Her står store interna-

tionale stjerner side om side på plakaten med unge 

talenter, som man satser systematisk på. 

Klassisk musik udgør kernen i programmet, men 

komplementeres af andre genrer og kunstneriske 

udtryk, ligesom det er tilfældet på COLLAGE FESTI-

VAL.

I 2019 – tiden før corona – havde Festspillene i Ber-

gen mere end 75.000 besøg, og til trods for pandemi-

en i de efterfølgende to år havde de stor succes med 

digitale koncerter og forestillinger.

Festspillene er stærkt forankret i den gamle han-

sestad Bergen, Norges næststørste by, der er kendt 

som “porten til fjordene” og ligger pittoresk mellem 

havet og byens berømte syv fjelde.

Her skabes festivalen i både moderne og historiske 

rammer, ikke mindst unikke lokationer som Edvard 

Griegs hjem og den 750 år gamle Håkonshallen. Mel-

lem historie og levende kultur, i byrum og i naturen, 

sprudler og inspirerer festivalen i 15 dage i maj og 

juni hvert år med hundredvis af levende og udfor-

skende kunstoplevelser.

COLLAGE FESTIVAL er stolte af samarbejdet med 

Festspillene i Bergen.

Bliv klogere på Norge på næste side

Festivalens tema er Norge i Danmark. For at forstå 

vores skandinaviske søskende lidt bedre har vi allie-

ret os med journalist og forfatter Kristoffer Flakstad, 

der har skrevet Den danske bog om Norge. Som 

nordmand, der er vokset op i Danmark, kender han 

begge sider af vores fælles fortælling bedre end de 

fleste, og han mener, at vi har et unikt forhold:

“Vi er ikke blot naboer med en venskabelig relation. 

Jeg vil karakterisere os som brødre. Fastholder man 

den metafor, er Danmark storebror, som lillebror ser 

op til og dyrker lidt mere intenst end den anden vej 

rundt. De tætte bånd er både politiske og kulturelle 

og bunder i de to landes fælles historie.”

I bogen beskriver han den stereotype danske forestil-

ling om en nordmand som “enten en introvert træ-

mand i striktøj og tophue eller en beruset brøleabe, 

der vakler rundt med en flaske i hånden, så snart de 

er nået til en dansk by.” Nordmændenes forestilling 

om danskerne er mere som en libertiner, mener Kri-

stoffer Flakstad: En levemand, der forstår at nyde 

tilværelsen med god mad og rigeligt med alkohol – 

også i hverdagen.

Trods vores mange ligheder er der også misforståel-

ser landene imellem. For eksempel at alt er frygteligt 

dyrt i Norge, selvom en tur i supermarkedet ikke ko-

ster meget mere end herhjemme. Eller at nordmæn-

dene er nogle kedelige fjeldaber. Flakstad påpeger, 

at tv-serien SKAM var med til at rette op på det ima-

ge hos særligt yngre danskere, der har opdaget, at 

nordmænd også kan være smarte typer, der dyrker 

mode og musik som i Danmark. Og så har Norge en 

stærk madkultur, selvom nogle danskere efter en ski-

tur nordpå med slap gastronomi har brug for at give 

det en chance til:

“Landets madscene har været igennem en fantastisk 

transformation de sidste 20 år. Norge er et skatkam-

mer af gode råvarer som svampe, bær, vildtkød og 

selvfølgelig ikke mindst al den gode fisk og skaldyr, 

der hentes op fra Nordsøen og fra søer og brusende 

elve. Man spiser fantastisk i Norge.”

Ligesom SKAM gjorde Norge cool for unge danskere, 

begyndte mange også at tage norske udtryk til sig. 

Og hvis Kristoffer Flakstad kunne vælge ét norsk ord, 

som han måtte importere til Danmark, skulle det 

være det gamle ord “dugnad” [du:’gnad]:

“Lidt forenklet betyder det ‘frivilligt arbejde’ eller 

‘fælles indsats’. Der er for eksempel tale om dugnad, 

når en gruppe borgere i en landsby går sammen om 

at bygge en ny lade til naboen. Det er også dugnad, 

når forældre bager kage og sælger det på et marked 

og donerer overskuddet til børnenes idrætsforening. 

Det er et godt ord.”

Den danske bog om Norge er udgivet i 2021 på Gads 

Forlag.
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KOM TÆTTERE PÅ
LEIF OVE ANDSNES

Leif Ove Andsnes er en stjerne. Han har vundet flere 

Spellemannspriser end nogen anden. Han er Norges 

største pianist, men det er ikke kun i Norden, at vi er 

forblændede af hans evner. Verden over har han vun-

det utallige priser, i 2013 blev han optaget i Gramop-

hone Hall of Fame, og Wall Street Journal har udråbt 

ham til “én af sin generations helt store musikere.”

Hvordan bliver han ved at finde motivationen efter 

allerede at have opnået så meget?

“Det er igen og igen musikken – og ønsket om at dele 

den – som motiverer mig. Det er selvfølgelig også 

inspirerende med ‘karrieremuligheder’, at få lov at 

spille med fantastiske musikere og orkestre i fabel-

agtige sale og for publikummer, der er engagerede 

og lidenskabelige lyttere. Men i bund og grund er 

det min kærlighed til musikken, som holder hjulene 

i gang år efter år.”

I dag er Leif Ove Andsnes bosat i Bergen og har rejst 

kloden rundt. Men han kender til udfordringerne 

som ungt talent og er mentor for talentprogrammet 

Crescendo, der også er en del af COLLAGE FESTIVAL 

2021. Som mentor kan han dele årtiers værdifuld 

erfaring, men hvordan så hans egne muligheder ud 

som stjerne in spe fra provinsen på Vestlandet?

“Jeg havde vældig få muligheder for at møde andre 

unge, som var talentfulde og arbejdede intenst med 

musikken. Jeg ville for eksempel ønske, at jeg havde 

haft mulighed for at spille kammermusik på et lidt 

tidligere tidspunkt, end da jeg begyndte på konser-

vatoriet i Bergen som 16-årig.”

Andsnes har stor tiltro til både talenterne og til den 

rolle, som klassisk musik spiller i 2021:

“Musikken berører på kryds og tværs og på de mest 

overraskende måder. Jeg er i tvivl om alt muligt, men 

jeg er aldrig i tvivl om, at musikken har en kraft i sig 

til at være eksistentiel for mange mennesker, også i 

vores tid.”

Leif Ove Andsnes er formet af nordiske personlighe-

der fra Sibelius og Grieg til Bent Sørensen og Anders 

Hillborg – og vores fælles folkemusik og Jan Johans-

son. Men han er også rundet af en dansk forbindelse, 

og forholdet til Danmark lever i bedste velgående: 

“Det er stærkt og personligt, og det gælder specielt 

København. Jeg boede der i ti år fra 1997, og det fø-

les derfor som at komme hjem, når jeg kommer til 

byen.”

Fra alle musikelskere i Danmark kan vi kun sige: Vel-

kommen til dit andet hjem, Leif Ove.
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CRESCENDO OG FREMTIDENS STJERNER

Hvordan kunne Johan Dalene som blot 18-årig vin-

de Carl Nielsens internationale violinkonkurrence? 

Hvordan vandt Eivind Ringstad som bratschist Euro-

visionen for unge musikere? Og hvordan har cellist 

Amalie Stalheim i så ung en alder allerede optrådt 

som solist med så mange store symfoniorkestre? 

Svaret skal findes i det unikke talentarbejde i Norge, 

som Crescendo står bag.

Crescendo er et talentprogram for norske solister og 

grupper, som er sat i søen af Festspillene i Bergen, 

Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien. 

Flere af disse talenter – også Amalie, Johan og Ei-

vind – kan du opleve på COLLAGE FESTIVAL.

Crescendo matcher de unge musikere med erfarne 

supermusikere. Leif Ove Andsnes er én af dem, der 

som mentor både giver en masse erfaring videre 

og samtidig suger energi og inspiration til sig fra de 

unge. Og der er masser af inspiration at hente, for 

der bliver ved med at dukke nye og stærke stemmer 

op. Crescendos programdirektør Jørn Pedersen for-

tæller, at det ser godt ud med talentudviklingen i 

Norden, ikke mindst fordi musikmiljøerne bliver bed-

re til at samarbejde.

Alligevel fristes man til at spørge: Hvordan bliver Nor-

ge ved med at udvikle så mange dygtige musikere? 

Er der noget i drikkevandet deroppe? Jørn Pedersen 

fremhæver dedikerede undervisere, ildsjæle og mu-

sikskoler på tværs af landet. 

Særligt Barratt Due musikkinstitutt har i årtier stå-

et i spidsen med deres fokus på individuel talent-

udvikling. I Skandinavien fremhæver vi sjældent 

enkeltpersoner, men instituttet har givet de mest 

talentfulde mulighed for at blive endnu bedre, så 

børn og unge har fået mulighed for at forfølge deres 

drømme. Opskriften er fremragende lærere, tilpasset 

undervisning og masser af erfaring med kammermu-

sik og orkester.

Det er ud af dét miljø, at nogle af vor tids mest fan-

tastiske musikere og solister kommer, og det er der-

for, at bl.a. Amalie Stalheim, Johan Dalene og Eivind 

Ringstad allerede har nået så meget, pointerer pro-

gramdirektør Jørn Pedersen. Hvad mener han så, at 

vi skal holde særligt øje med blandt den unge gene-

ration på COLLAGE FESTIVAL?

“At de er frygtløse og tydelige kunstneriske stemmer! 

De viser stor spilleglæde og er lydhøre udøvere, som 

tager del i exceptionelt samspil.”

Vi må alle starte et sted. De mest etablerede navne 

har også været unge talenter engang, usikre på bran-

chen, fremtiden og måske sig selv. Fremtiden ser lys 

ud for de nordiske talenter.
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KOM TÆTTERE PÅ
BENT SØRENSEN

MUSIK

TALKS

MARIUS NESET | KIND OF OPERA | JOHAN DALENE
 MAGNUS HJORTH TRIO | TINE THING HELSETH
 LUDVIG GUDIM | MOGENS DAHL KAMMERKOR 
LEIF OVE ANDSNES | SONOKO MIRIAM WELDE

EIVIND RINGSTAD |  ANDREAS BRANTELID
KATRINE GISLINGE | AMALIE STALHEIM

SANDRA LIED HAGA | COLLAGE FESTIVAL ORCHESTRA 
CHRISTIAN IHLE HADLAND | AUGUST SCHIELDROP

MATHIAS EICK QUINTET
OG MANGE FLERE

BJØRN BREDAL | LISE BACH HANSEN | 
ANDERS BJØRNSEN | HILDE SANDVIK

FINN SKÅRDERUD | MARIA MEDIAAS JØRSTED

Bent Sørensen gennemsyrer programmet på COL-

LAGE FESTIVAL. Han er festivalkomponist og ar-

tist-in-residence, og publikum vil kunne opleve ham 

som både komponist og som deltager i en artist talk 

og en diskussion om kunsten set i et større sam-

fundsmæssigt perspektiv. 

Bent Sørensen er som bekendt én af Danmarks stør-

ste nulevende komponister og nyder stor internatio-

nal bevågenhed. Vejen dertil synes næsten skæbne-

bestemt: Som barn havde han ikke tålmodigheden til 

at spille violin og klaver, men han blev fascineret af sin 

fars noder og begyndte at skrive på de tomme node-

papirark. Da han senere var musiker på et amatørte-

ater, spurgte instruktøren den 20-årige Bent, om han 

ikke kunne skrive musikken til en kommende forestil-

ling. Kort efter gav skæbnen ham endnu et praj:

“Jeg havde efter gode fjumreår besluttet mig for at 

søge ind på konservatoriet på Almen Musikpædago-

gik. Jeg cyklede ind og hentede brochuren med kon-

servatoriets uddannelser, og da jeg kom hjem, slog 

jeg lige op på “Komposition”. Det kald kunne jeg ikke 

sidde overhørig, og siden har jeg – uden fortrydelse 

– ikke lavet andet!”

Bent Sørensens kompositioner er stærkt sanselige, 

og det handler for ham om at fange drømmene. I 

bogstaveligste forstand: I søvnen hører han “sin” mu-

sik, og når han vågner midt i drømmen, forsøger han 

at bringe dem til virkelighed.

“Ofte forsvinder de med min opvågnen, men de gli-

der ind i mig og bliver en del af den inspiration, der 

kommer op fra min underbevidsthed, når jeg arbej-

der. Her leder jeg efter drømmene i den virkelighed, 

der kan stå lige foran mig i form af et stykke tomt 

nodepapir.”

Gennem årene har Bent Sørensen arbejdet med et 

hav af musikere, og på COLLAGE FESTIVAL får han 

lejlighed til at gense nogle af hans favoritkollegaer: 

De norske.

“Jeg skylder virkelig Norge meget og føler mig både 

utroligt forbundet med – og velkommen i – det nor-

ske musikliv. Jeg har haft så mange gode samarbej-

der med norske musikere, ensembler og festivaler.”

Én af dem er Tine Thing Helseth, som fremfører den 

trompetkoncert, han har skrevet til hende. Årsagen 

til deres samarbejde? Ingen andre end pianisten Leif 

Ove Andsnes, som i så mange år har haft et tæt og 

blomstrende samarbejde med Bent Sørensen:

“Han foreslog mig at lytte til hende, og Tine og jeg 

mødtes faktisk første gang, da Leif Ove uropførte 

min klaverkoncert ‘La Mattina’ i Oslo. Det har været 

et skønt samarbejde, og jeg har altid følt, at hendes 

klang og musikalitet hænger smukt sammen med 

min musik.”
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ÅBNINGSKONCERT: COLLAGE FESTIVAL 

ORCHESTRA & TINE THING HELSETH

LATE NIGHT CONCERT: HELSETH, ANDSNES, 

NESET, BRANTELID OG MAGNUS HJORTH TRIO

Til åbningen af Københavns nye COLLAGE FESTIVAL får du enestående musikalske oplevelser med 

Tine Thing Helseth, Andreas Brantelid, Leif Ove Andsnes, Magnus Hjorth Trio og Marius Neset.

COLLAGE FESTIVAL åbner med den verdensberømte norske trompetist Tine Thing Helseth i centrum 

sammen med Collage Festival Orchestra.

Collage Festival Orchestra er, som navnet antyder, et orkester skabt til lejligheden. Vi har – med kon-

certmester Erik Heide i spidsen – håndplukket de allerbedste musikere fra de førende ensembler i 

Skandinavien. Norske Christian Eggen er stjernedirigenten, der får det hele til at ske. Musikken er kom-

poneret af Rebecka Ahvenniemi, Bent Sørensen, Stravinsky og Joseph Haydn.

Senere på aftenen inviterer Tine Thing Helseth til en Late Night Concert, hvor hun ind imellem lægger 

trompeten fra sig og optræder som sanger sammen med Magnus Hjorth (klaver), Cornelia Nilsson 

(trommer) og Kristin Korb (kontrabas). Aftenen byder også på trioen Leif Ove Andsnes (klaver), Marius 

Neset (saxofon) og Andreas Brantelid (cello), der opfører Nesets værk ”Prague’s Ballet.”

Der er lagt op til en enestående åbningsaften med store musikalske oplevelser.

ÅBNINGSKONCERT KL. 19.30
- COLLAGE FESTIVAL ORCHESTRA
 

Dirigent: Christian Eggen

Koncertmester: Erik Heide

Rebecka Ahvenniemi (*1982):

Hymn to a Tree (uropførelse)

– for klarinet, orkester og elektronik

solist: John Kruse (klarinet)

Bent Sørensen (*1958):

Trompetkoncert i 3 satser

solist: Tine Thing Helseth (trompet)

Igor Stravinsky (1882-1971):

Pulcinella-suite

I. Sinfonia

II. Serenata

III. Scherzino – Allegretto – Andantino

IV. Tarantella

V. Toccata

VI. Gavotta (con due variazioni)

VII. Vivo

VIII. Minuetto – Finale

Joseph Haydn (1732-1809):

Trompetkoncert

Allegro

Andante

Allegro

LATE NIGHT CONCERT KL. 21.30
- HELSETH, ANDSNES, NESET, 
BRANTELID OG MAGNUS 
HJORTH TRIO
 

Marius Neset (*1985):

Prague’s Ballet

Andreas Brantelid (cello), Leif Ove

Andsnes (klaver), Marius Neset (sax)

Desuden musik af Dave Brubeck,

Lars Hollmer, Kurt Weill, Michael Brecker, 

Henery Mancini, Astor Piazolla og

Hans Alfredson

FREDAG DEN 1. OKTOBER
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TALK KL. 14.00

Samtale mellem Bent Sørensen, festivalkom-

ponist og Bjørn Bredal, journalist, forfatter 

og forstander på Johan Borups Højskole i 

København

KONCERT KL. 14.30

W. A. Mozart (1756-1791): 

Klaversonate nr. 16 i C (KV 545)

– arrangeret for 2 klaverer af Edvard Grieg

Katrine Gislinge (klaver) & Christian Ihle 

Hadland (klaver)

Allegro

Andante

Rondo: Allegretto

Bent Sørensen (*1958):

Waldszenen

Katrine Gislinge (klaver),

& Andreas Brantelid (cello)

Traces of a Piano Concerto

Katrine Gislinge (klaver)

Uddrag af “6 intermezzi for 2 klaverer”

Katrine Gislinge (klaver)

& Christian Ihle Hadland (klaver)

Maurice Ravel (1875-1937):

Ma Mere L’Oye

Katrine Gislinge (klaver)

& Christian Ihle Hadland (klaver)

TALK KL. 15.45

“Hvor går grænsen”. Samtaleprogram ved 

grundlægger af @broenxyz og @protectnot, 

Hilde Sandvik og leder af International 

Forfatterscene på Det Kgl. Bibliotek,

Lise Bach Hansen

KONCERT KL. 16.45

Rita Strohl (1865-1943):

Sonate: “Titus et Bérénice”

– for cello og klaver

Sandra Lied Haga (cello),

Christian Ihle Hadland (klaver)

Harald Ramm Haugland (*2001):

Sonate for Tuba og Klaver, 1. sats

August Schieldrop (tuba),

Harald Ramm Haugland (klaver)

Jörg Widmann (*1973):

String Quartet No. 3 “Jagdquartett”

Ludvig Gudim (violin), Sonoko Miriam

Welde (violin), Eivind Ringstad (bratch),

Amalie Stalheim (cello)

EN EFTERMIDDAG I BENT SØRENSENS TEGN &

ET MUSIKALSK MØDE MED NORGES STØRSTE 

KLASSISKE TALENTER

Kom tæt på komponisten Bent Sørensen, når COLLAGE FESTIVAL tilegner en eftermiddag til komponisten 

med talk og koncert. Herefter et spændende program spillet af de talentfulde musikere fra det norske 

Crescendo-projekt.

Der er lagt op til en ganske særlig eftermiddag på COLLAGE FESTIVAL i Mogens Dahl Koncertsal, hvor vi mø-

der både festivalkomponist Bent Sørensen og en perlerække af Norges største unge klassiske talenter.

Vi begynder eftermiddagen med en samtale mellem Bent Sørensen og Bjørn Bredal inden pianisterne Katrine 

Gislinge og Christian Ihle Hadland sammen med cellisten Andreas Brantelid går på scenen med værker af 

Mozart, Sørensen og Ravel. Publikum vil bl.a. kunne opleve uropførelsen af Bent Sørensens nye soloklaverværk 

Traces of a Piano Concerto. Endelig vil Katrine Gislinge sammen med Christian Ihle Hadland spille uddrag af 

Sørensens “6 Intermezzi for to klaverer”.

Eftermiddagen afrundes med en koncert med tidligere medlemmer af Festspillene i Bergens talentprogram 

Crescendo: August Schieldrop (tuba), Ludvig Gudim (violin), Sonoko Miriam Welde (violin), Eivind Ringstad 

(bratch), Amalie Stalheim (cello) og Sandra Lied Haga (cello). Desuden optræder pianisterne Harald Ramm 

Haugland og Christian Ihle Hadland.

Programmet vil bestå af musik af Rita Strohl, Harald Ramm Haugland og Jörg Widmann.

LØRDAG DEN 2. OKTOBER 
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KONCERT: LEIF OVE ANDSNES

LATE NIGHT CONCERT: MATHIAS EICK QUINTET

Vi byder på en aften med det ypperste af både klassiske musik og jazz, når Leif Ove Andsnes og Mathias 

Eick Quintet giver koncert i stemningsfulde og intime rammer på COLLAGE FESTIVAL.

Mogens Dahls nye koncertsal danner den stemningsfulde, festlige og intime ramme for en koncertaften 

med to af Norges største solister. Den verdenskendte pianist Leif Ove Andsnes har vundet utallige priser 

verden over og er én af sin generations store musikere. Denne aften spiller han værker af Schubert, 

Beethoven og Dvořák.

Trompetist Mathias Eick er ekspressiv og underspillet på samme tid, når han væver sig ind og ud af både 

jazzede og klassiske elementer. Han spiller med sin kvintet, der består af Andreas Ulvo (keys), Audun 

Erlien (bas), Håkon Aase (violin) og Thorstein Lofthus (trommer).

Mathias Eick Quintet vil spille numre fra det nye album ”When We Leave”.

KONCERT KL. 19.30
- LEIF OVE ANDSNES SOLO

Franz Schubert (1797-1828):

Piano Sonate nr. 13 i A (D. 664)

I. Allegro moderato

II. Andante

III. Allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827):

Piano Sonate nr. 30 i E opus 109

I: Vivace, adagio espressivo

II: Prestissimo

III: Andante molto cantabile ed espressivo

Antonín Dvořák (1841-1904):

From Poetic Tone Pictures, opus 85

1.  Night Journey

2.  Joking

4.  Spring Song

6.  Reminiscence

8.  Goblins’ Dance

10.  Bacchanalia

13.  At Svata Hora

LATE NIGHT CONCERT KL. 21.30
- MATHIAS EICK QUINTET

Mathias Eick Quintet vil spille numre fra det nye 

album ”When We Leave”.

Andreas Ulvo (keys), Audun Erlien (bas),

Håkon Aase (fiolin), Mathias Eick (trompet) og 

Thorstein Lofthus (trommer)

LØRDAG DEN 2. OKTOBER 
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BRUNCH, BACH OG TALK

Begynd din søndag med en Bach kantate mens du nyder din champagnebrunch og slut formidda-

gen af med en inspirerende talk modereret af den norske psykiatriprofessor Finn Skårderud, der bl.a. 

inspirerede Thomas Vinterberg til at lave filmen “Druk”.

Bachs kantate nr. 131 opføres af Erik Heide strygekvartet med Max Artved på obo, Jakob Lorentzen 

på cembalo og 4 sangere fra Mogens Dahl Kammerkor.

Efter Bach følger en talk med den norske psykiatriprofessor Finn Skårderud. Udover at være psykia-

ter er Skårderud også psykoterapeut, forfatter og professor. Han leder Psykoterapiprojektet på Oslo 

Universitetshospital og er psykiater for Den norske olympiske komité, der arbejder med eliteatleter. 

Og så har han i øvrigt inspireret Thomas Vinterberg til at lave filmen “Druk”.

KL. 11.00

J. S. Bach (1685-1750):

Kantate nr. 131

Erik Heide Strygekvartet med Max Artved 

(obo) og Jakob Lorenzen (cembalo)

Sangere fra Mogens Dahl Kammerkor:

• Anna Miilmann Orlowich (sopran)

• Daniel Carlsson (kontratenor)

• Adam Riis (tenor)

• Lauritz Thomsen (bas)

BRUNCH

I samarbejde med Jesper Gøtz serverer vi en 

Islands Brygge-brunch med masser af god 

kaffe, te og juice.

TALK

Talk med Finn Skårderud, som inspirerede 

Thomas Vinterberg til filmen “Druk”.

SØNDAG DEN 3. OKTOBER 
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EN EFTERMIDDAG MED ANDREAS BRANTELID, 

CHRISTIAN IHLE HADLAND & KONCERT-

PERFORMANCE MED AMALIE STALHEIM KONCERT KL. 15.00
- BRANTELID & HADLAND

Peder Gram (1881-1956):

Sonate

David Monrad Johansen (1888-1974):

Nordlandsbilder opus 5

Herman D. Koppel (1908-1998):

Cellosonate, opus 62

 

TALK KL. 16.15

En samtale om talentudvikling:

Maria Mediaas Jørstad,

direktør for Talent Norge

Anders Bjørnsen,

direktør for Sparebankstiftelsen

Moderator: Finn Skårderud,

psykiatriprofessor

KONCERTPERFORMANCE
KL. 17.15 - KIND OF OPERA 
MED AMALIE STALHEIM

I en koncertperformance møder vi cellisten 

Amalie Stalheim. Vi hører hendes egen 

stemme og de tanker, der melder sig når 

bue og strenge ikke kræver hendes fulde 

koncentration.

Hvor kommer hun fra, hvor vil hun hen 

og hvad er der på spil, når hun som en af 

Nordens mest lovende unge cellister skal 

indtage den store verdensscene? Hvordan 

rummer man både rusen inden koncerterne 

– og stilheden, når musikken klinger af og 

publikum er gået hjem? I et visuelt og lydligt 

univers møder vi mennesket bag celloen frem 

og Stalheims personlige yndlingsværker for 

solocello.

SØNDAG DEN 3. OKTOBER 

Oplev et sandt overflødighedshorn af musik med nogle af Danmarks og Norges bedste musikere, når Andreas 

Brantelid, Christian Ihle Hadland og Amalie Stalheim giver koncerter. Der bliver også tid til en spændende talk 

om talentudvikling.

Cellisten Andreas Brantelid og pianisten Christian Ihle Hadland spiller et dansk-norsk program med værker af 

bl.a. Nielsen og Koppel, inden psykiater Finn Skårderud er vært for en talk om talentudvikling. Hans gæster er 

Maria Mediaas Jørstad, som er direktør for Talent Norge, og Anders Bjørnsen, som er direktør for Sparebanks-

tiftelsen.

Eftermiddagen afrundes med en koncertperformance med cellisten Amalie Stalheim, hvor vi hører hendes egen 

stemme og de tanker, der rumsterer, når bue og strenge ikke afkræver hende al hendes opmærksomhed.
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AFSLUTNINGSKONCERT MED

LEIF OVE ANDSNES & NORSKE TALENTER

Vær med til COLLAGE FESTIVALs festlige afslutningskoncert, når den norske stjernepianist Leif 

Ove Andsnes spiller sammen med en perlerække af Norges største unge klassiske talenter.

I den afsluttende koncert til COLLAGE FESTIVAL spiller Leif Ove Andsnes sammen med tidli-

gere medlemmer af talentprogrammet Crescendo. I Crescendo bliver talenter matchet med 

erfarne supermusikere, og her er netop Leif Ove Andsnes en vigtig mentor.

Violinisterne Johan Dalene, Ludvig Gudim og Sonoko Miriam Welde, bratchist Eivind Ringstad, 

cellisterne Amalie Stalheim og Sandra Lied Haga, tubaist August Schieldrop spiller værker af 

bl.a. Janáček, Odermatt, Lutosławski og Dvořák.

Efter koncerten er der afterparty, hvor vi sørger for en festlig afslutning på COLLAGE FESTIVAL 

2021, når DJ Katrine Ring indtager pulten.

AFSLUTNINGSKONCERT KL. 19.30
- NORSKE TALENTER OG DERES 
MENTOR LEIF OVE ANDSNES

Leos Janácek (1854-1928):

Pohádka, Historien om Tsa Berendyey

Amalie Stalheim (cello) &

Leif Ove Andsnes (klaver)

Gotthard Odermatt (*1975):

Norwegische Polarlichter

- sonate for Tuba og klaver, opus 34

August Schieldrop (tuba) &

Harald Ramm Haugland (klaver)

Witold Lutosławski (1913-1994):

Partita for violin og klaver

Johan Dalene (violin) &

Leif Ove Andsnes (klaver)

Antonín Dvořák (1824-1904):

Klaverkvintett nr. 2 i A, opus 81

Leif Ove Andsnes (klaver), Ludvig Gudim (violin), 

Sonoko Miriam Welde (violin), Eivind Ringstad 

(bratch), Sandra Lied Haga (cello)

AFTERPARTY KL. 21.30
- DJ KATRINE RING

SØNDAG DEN 3. OKTOBER 
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MEDVIRKENDE PÅ COLLAGE FESTIVAL 2021

MUSIK

Adam Riis

Amalie Stalheim

Andreas Brantelid

Anna Miilmann Orlowich

August Schieldrop

Christian Eggen

Christian Ihle Hadland

Collage Festival Orchestra

Cornelia Nilsson

Daniel Carlsson

Eivind Ringstad

Erik Heide

Harald Ramm Haugland

Jakob Lorentzen

Johan Dalene

John Kruse

Katrine Gislinge

Kind of Opera

Kristin Korb

Lauritz Thomsen

Leif Ove Andsnes

Ludvig Gudim

Magnus Hjorth

Marius Neset

Mathias Eick Quintet

Max Artved

Mogens Dahl Kammerkor

Rebecka Ahvenniemi

Sandra Lied Haga

Sonoko Miriam Welde

Tine Thing Helseth

TALKS

Anders Bjørnsen

Bent Sørensen

Bjørn Bredal

Finn Skårderud

Hilde Sandvik

Lise Bach Hansen

Maria Mediaas Jørstad

VÆRT

Rie Koch
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SALENE

VIPP GARAGE
COLLAGE FESTIVAL er også fejringen af en helt ny koncertsal: Vipp, som ejer bygningerne, 

har skabt et ambitiøst rum, som vi vil gøre til en kulturel ressource i og for København.

KONCERTSALEN
Hvor store kunstnere i dag giver koncerter, stod der engang heste opstaldet. Den gamle 

bygning fra 1901 har været staldbygning tilhørende Hertz Bogtrykkeri og senere autolake-

rerværksted.

LOUNGEN
Festivalens talks finder sted i loungen. Her kan du også trække dig tilbage og få serveret 

lækre delikatesser og drikkevarer fra Tholstrup Deli ved Rasmus Kirkegaard. Loungen og 

baren serviceres af Iben Marburger Juul og service crew.
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“For en koncertpianist som mig er Mogens Dahl Koncertsal et ganske særligt sted.

For her kan klavermusikken udfolde sig i de rammer, som musikken oprindeligt blev skrevet til.

Jeg glæder mig altid til at vende tilbage hertil.”

– Leif Ove Andsnes
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