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NY BIENNALE FOR MUSIK OG KUNST OFFENTLIGGØR 

PRISVINDENDE KOMPONIST SOM ÅRETS HOVEDNAVN 
NJORD Biennale - Københavns nye festival for ny, nordisk musik, kunst og kultur - er nu 
klar med det første officielle navn. Den finske komponist Kaija Saariaho er ’composer in 

residence’ på festivalen og bliver præsenteret ved en lang række koncerter og udstillinger. 

Nordiske samarbejder og verdensberømt hovednavn 
Når Københavns nye platform for ny, nordisk musik og kunst løber af stablen i starten af 2016, er det 
med den verdensberømte komponist Kaija Saariaho på programmet. 
NJORD har fokus på den nordiske kultur, og biennalen lægger op til at nordiske samarbejder og 
tværkunstneriske praksisser undersøges gennem koncerter, udstillinger og seminarer.  

Kaija Saariaho har vundet nogle af verdens mest prestigefyldte musikpriser og har blandt andet gæstet 
København i forbindelse med modtagelsen af Nordisk Råds Musikpris i 2000 og Léonie Sonnings 
Musikpris i 2011. Det er således lidt af et scoop for NJORD, at Saariaho nu kan præsenteres som 
festivalens hovednavn. 

Mødet mellem ny musik og kunst 
NJORD 2016 bygger på en kunstnerisk idé om at fokusere på mødet mellem musik, farver og 
bevægelse. Et tema, der lægger op til en sansemættet kulturbegivenhed, hvor klangfarverne i 
musikken og farveklangene i billedkunsten fylder Københavns historiske og moderne arkitektur.  
Her er Kaija Saariahos musik mere relevant end nogen anden. Saariaho er kendt for at kombinere 
akustisk og elektronisk musik med vægt på klange og klangfarver, og hendes værker slår bro til både 
billedkunstens, dansens og teatrets verden. 
Før Saariaho uddannede sig som komponist, studerede hun både musik og kunst, og dette krydsfelt 
har således altid været et vigtigt omdrejningspunkt i hendes virke. Ofte henter hun inspiration uden 
for musikkens verden – det være sig i nattehimlen, naturen, kunsten eller litteraturen. 

”Mens jeg sad dér og lyttede, begyndte jeg pludselig at se farver og farveformationer, der bevægede 
sig igennem orkestret, mens de spillede - fuldstændig som når man ser et nordlys bevæge sig hen over 

himlen: farver, der skifter, idet de store formationer i store bløde bevægelser glider afsted, sådan 
bevægede disse farveformationer sig igennem orkestret, mens de opførte Saariahos musik.” 

- Initiativtager til NJORD Biennale, Jane Schwarz, om sit første møde med Kaija Saariahos musik. 

Største præsentation af Saariaho i Danmark nogensinde 
På NJORD vil en lang række af Kaija Saariahos værker blive opført og sat i spil med både andre 
komponisters værker såvel som med billedkunst og dans. Endvidere har NJORD bestilt et helt nyt 
værk af Saariaho, som vil blive præsenteret for første gang under NJORD 2016. Saariaho vil desuden 
deltage aktivt i udviklingen af lyd- og kunstworkshops for børn, som afvikles under og efter 
biennalen. 
Hermed bliver NJORD 2016 den største præsentation af Kaija Saariaho på dansk jord nogensinde, og 
biennalen giver dermed det danske publikum en unik mulighed for at opleve den verdensberømte 
komponist i vidt forskellige konstellationer og omgivelser. 
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FAKTA 
OM NJORD New Nordic Music Biennale 
NJORD er Københavns nye biennale for ny, nordisk musik, kunst og kultur. 
NJORD biennale løber første gang af stablen den 28. januar – 1. februar 2016, hvor mødet mellem 
musik og billedkunst sættes under lup af en række højt profilerede komponister, musikere og 
kunstnere på en række utraditionelle venues i København. 
NJORD præsenterer i 2016 i alt ni koncerter, tre udstillinger, seminarer, foredrag og et børneprogram. 
Det kunstneriske program inkluderer – foruden den nye, klassiske musik – billedkunst, visuals, 
elektronisk musik og musikteater af nordiske såvel som europæiske komponister og kunstnere. Blandt 
gæsterne kan tælles en række danske, nordiske og europæiske ensembler og solister, der i forskellige 
konstellationer sætter fokus på dette års tema: SOUND – COLOUR – MOTION. Læs mere på 
njordbiennale.com  

OM KAIJA SAARIAHO 
Finske Kaija Saariaho (f. 1952) er en af vor tids betydeligste 
komponister. Karakteristisk for musikken er de transparente, 
organiske og ekspressive klangbilleder som Saariaho skaber - ofte 
med brug af elektroniske kompositioner blandet med akustisk 
musik.  
Saariaho studerede komposition ved Paavo Heininen på Sibelius 
Akademiet i Helsinki, hos Brian Ferneyhough på Freiburg 
Musikhochschule samt på IRCAM i Paris, hvor hun har været 
bosat siden 1982. 
Kaija Saariaho har modtaget en lang række udmærkelser og priser 
for sin musik, herunder Nordisk Råds Musikpris i år 2000, en af 
verdens største priser - den amerikanske Grawemeyer 
Kompositionspris i 2003, Musical America Composer of the year 
2008, Léonie Sonnings Musikpris i 2011 ved en koncert med DR 
Symfoniorkestret og i 2013 The Polar Music Prize sammen med 
den senegalesiske sanger og politiker, Youssou N'Dour. Læs mere 
på saariaho.org 

 

 
VIL DU VIDE MERE OM NJORD? KONTAKT VENLIGST: 
Presse og kommunikation / Mie Petri Lind, mpl@njordbiennale.com, T: 20 68 87 45 
Kunstnerisk leder / Jane Schwarz, js@njordbiennale.com, T: 26 84 98 27 

NJORD Biennale er støttet af Augustinus Fonden, Nordisk Kulturfond, A.P. Møller Fonden, SNYK, Finlands Kulturinstitut og 
Finlands ambassade. 

     

Kaija Saariaho, festivalkomponist på 
NJORD New Nordic Music Biennale 
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