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HAVN FORVANDLES TIL RÅ SYMFONI MED TÅGEHORN, OLIETØNDER OG SLAGTØJSSATS FOR SKROT 
 
9 af landets førende eksperimenterende musikere er rykket udendørs for at komponere musik med 
havnens lyde – en rå, distorted, kakofonisk symfoni til og i Københavns Sydhavn, der blander elektrisk 
guitar, violin, sang, slagtøj og elektronisk lydkunst med havnens egne materialer og instrumenter. 
 
STEMMER, STRØM OG STØJ PÅ SLUSEN – 20., 21., 22. juni, København SV 
 
Signalhorn, vindharper og tågehorn. Forstemte olietønder og syngende jernplader. Beboernes stemmer og 
lokale historier. Skrigende måger. En slagtøjssats for havnens skrot. Motocross fortolket på elektrisk violin.  
 
Som publikum følger du lyden fra musiker til musiker på 1,5 km vandring gennem den arkitektonisk 
stramme kanalby, hvor panoramavinduer spejler de rolige vandflader. Under den majestætiske Metropolis-
bygning, hvor kajakker suser forbi. Over Slusens vindblæste overgang. Blandt kaotiske bådebyggere og 
deres hjemmebyggede træskure. På toppen af tårne, på flydende pontoner og i midten af 
motocrossbanens støvede, larmende landskab med storslået udsigt over København. 
 
OM MUSIKERNE 
Værkerne skabes og opføres af Jørgen Teller, Per Buhl Ács, Oliver Laumann, Mija Milovic, Maria Laurette 
Friis, Lars Lundehave Hansen, Anders Lauge Meldgaard, P.O. Jørgens og Nils Gröndahl. 
 
De ni musikere/komponister repræsenterer en bred vifte af musikalske genrer og udtryk. Fra det rå og 
rockede, over det syrede, swingende og jazzede til det blide og melodiske. Og de spænder fra de erfarne 
musikere fra sammenslutningen Skræp til de yngre, fremadstormende talenter. 
 
Til fælles har de viljen til at lege med musikken og lydene omkring os for at skabe et her-og-nu musisk 
landskab i dialog med omgivelserne, stemningen og tilhørerne. De eksperimenter med nye former, nye 
teknologier og med det elektroniske over for det akustiske. De nedbryder grænserne mellem genrerne, de 
skaber relationer til publikum, og de vedbliver at udfordre sig selv og deres musik for altid at holde sig i 
bevægelse. 
 
DATO 20., 21., 22. juni kl. 19.00 & 20.30 
MØDESTED Havnebus Teglholmen, Kbh. SV 
GRATIS 
 
 
Kontakt for info og interviews, kommunikationskoordinator Louise Kaare Jacobsen, lkj@kit.dk / 23 80 55 39 
Pressefotos til download: www.metropolis.dk/pressefotos-stemmer-stroem-og-stoej-paa-slusen  
 
 
STEMMER, STRØM OG STØJ PÅ SLUSEN præsenteres af Metropolis v. Københavns Internationale Teater. 
Metropolis er et storbyteater med byen som scene og tema. Hen over sommeren præsenterer Metropolis et 
program af overraskende, originale og stedspecifikke forestillinger og værker skabt af internationale og 
danske kunstnere i, for og med København. 
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MERE OM MUSIKERNE OG DERES VÆRKER… 
 
ANDERS LAUGE MELDGAARD er komponist og kunstner og arbejder inden for en bred vifte af udtryksformer lige fra 
moderne kompositionsmusik til fri improvisation over lydinstallationer, eksperimenterende sangskrivning i orkestrale 
collager, mixbånd og støjende værker for elektrisk guitar sekstet. 
 
Kompositionen ”Maritimt Fantasiunivers” er skabt til den flydepram ved Slusen, hvor den skal opføres. Prammen blev 
bygget til opera, men ligger nu forfalden hos en bådebygger ved Slusen. Med signalhorn fra skibe, vindharper, windchimes, 
forstemte olietønder, lange klaverstrenge spændt ud på tværs og Electronic Woodwind Instrument føres lytterne ud på en 
rejse, der starter i det hjemlige og ender på en fantasi-ø med skæve olietønder og strålende, strøgede klaverstrenge. 
Opføres sammen med Peter Ole Jørgensen.  
 
JØRGEN TELLER er musiker, lydkunstner, performer, komponist og har en Master i Elektronisk Musik. Han har desuden 
komponeret musik til mere end 40 sceniske forestillinger. Værket ”Sonisk Projektion” kalder fra toppen af siloen og kan 
høres langt ude i landskabet. Melodiske, stille passager veksler med elguitarens rå, distortede lyd og siloernes store, 
resonante rum. Dragende og suggestivt kaldes publikum nærmere og nærmere. 
 
LARS LUNDEHAVE HANSEN er en visionær lydkunstner, som gennem to årtier har udforsket konkret visualisering af lyd eller 
brug af fejlkilder og field recordings som lydmateriale. Konkrete visualiseringer af lyd forener det skulpturelle med det 
instrumentelle, og oplevelsen handler derfor om at bevæge sig rundt og observere, hvordan lyden og iscenesættelsen 
undersøger tid og rum. Kompositionen “Floodgate” skabes til Slusebroen. Manipulerede field recordings fra Københavns 
havn lægger sig oven i Slusens egne lyde som stemningsfulde, elektroniske klange, der formidler atmosfæren i havnen. 
 
MARIA LAURETTE FRIIS er vokalist, komponist og elektronisk musiker. Hun er aktiv på både den danske og internationale 
scene. Hun er kendt fra indiejazz-gruppen Tys Tys og en stribe af improviserede møder i 00’ernes københavnske 
musikundergrund. Værket ”Syng, sluse, syng” har en gigantisk, rusten jernplade i fokus. Den ufærdige konstruktion som 
kontrast midt i alting. Vil jernet synge? Marias opførelse finder sted i et bassin med høje vægge og forskellige materialer, der 
påvirker hendes vokal og skaber et unikt rum af rumklang og ekko. 
 
MIJA MILOVIC er en dansk/montenegrinsk multiinstrumentalist og komponist. Hendes vokal, improviserede tekster og 
alternative notationsformer er ofte centrum for hendes måde at arbejde med musik på, bl.a. som social outreach i arbejdet 
med flygtninge rundt om i Europa. Hun komponerer og aktiverer sit musikalske liv i forskellige bands, herunder megaXpres, 
Viktors Garage, Slim0, Tidlige Armbånd, Janmaii duo og SAV. Hendes komposition ”Dinner music and Zincing songs” er et 
vokalt forløb gennem kanalhusene, hvor to stemmer guider publikum som akkompagnement til beboernes middage og som 
talerør fra bunden af kanalerne. 
 
NILS GRÖNDAHL er musiker og komponist med den elektrisk forstærkede violin som udgangspunkt. Har indgået i et hav af 
forskellige samarbejder og optræder og indspiller både som solist og i flere grupper. Værket ”Motorische Einheit” hører 
hjemme på motocrossbanen ved Slusen. Kontaktmikrofoner, elektrisk violin og effektpedaler skaber en lyd, der mimer 
motorcyklernes. En kakofonisk motorisk enhed, der genfortolker motocrossbanens soniske rum.  
 
OLIVER LAUMANN har været trommeslager og komponist i et utal af musikalske sammenhænge siden 2011 og har 
derudover været aktiv med lecture-performances og i politisk teater som skuespiller, musiker og forfatter. Kompositionen 
”Cross-river Spectacle” er lokale, autentiske historier og stemninger fra Sydhavnen fortolket musikalsk og dramatisk. Værket 
kan høres på tværs af vandet i en kombination af nære og fjerne lyde og ord. Værket performes og skrives i et samarbejde 
mellem Laumann og den lokale poet Albert F. Laursen. 
 
P.O. JØRGENS har en baggrund i klassisk slagtøj og har som komponist og livemusiker 50 udgivelser bag sig. Han har 
komponeret musik til ca. 40 balletter, performances og film og optræder til stadighed i diverse musikalske sammenhænge 
og samarbejder med forfattere som Ib Michael, Ursula Andkjær Olsen og Søren Ulrik Thomsen. Værket “Salt of heavy strings, 
metal and barrels” er komponeret for instrumenter konstrueret af komponisten, bl.a. wirer udspændt i riggen gennem 
basolietønder, der resonerer med, når wirerne slås an. Og slagtøjssatser komponeres for det skrot, der findes på pladsen. 
 
PER BUHL ACS er musiker, komponist og arbejder ofte med danse- og performancekunstnere. Kompositionen “Adgang til 
Indgang” for sampler, horn og objekter udfoldes i havnebassinet i seks satser. Som en fantasi giver musikken publikum 
frihed til at bevæge sig frit i omgivelserne, under vandet, på vandoverfladen, i luften og i bygningerne i en musikalsk spejling 
af arkitekturen, havnen og boligkvartererne. 


