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Danske festivaler for ny musik 
i mange nuancer af begre-
bet er der i disse år en del 
af, og i sidste weekend fik 

København så en til. NJORD, opkaldt 
efter den oldnordiske frugtbarhedsgud, 
har erklæret fokus på nordiskhed, sam-
spil mellem musik og visuelle kunstarter 
og koncerter, udstillinger, installationer 
og seminarer på diverse halv- eller helof-
fentlige spillesteder fra Dansehallerne 
i Carlsberg Byen over Konservatoriet 
på Frederiksberg og Koncertkirken på 
Nørrebro til Den Sorte Diamant. Det 
lyder jo ikke nødvendigvis i sig selv 
særlig nyt eller spektakulært.

Men såvel ambitionsniveauet som 
skarpheden i programlægningen viste sig 
allerede ved den propfyldte åbningsaften 
i Dansehallernes store sal torsdag at være 
det i nærmest sensationel grad. Festivaler 
for ny dansk musik kan ellers have det 
med at forlade sig lidt rigeligt på en 
blanding af komponistforenings-demo-
krati i programlægningen og halvafslap-
pet vennesælhed i afviklingen. Her taler 
vi til gengæld både om en af Europas 
mest berømmede og prisbelønnede 
nulevende komponister som festivalho-
vednavn og om den første optræden på 
dansk jord nogensinde af et af kontinen-
tets vægtigste nye musik-ensembler.

Den 63-årige finne Kaija Saariaho 
har i årenes løb været en del gange i 
Danmark og modtog i maj 2011 også 
Léonie Sonnings Musikpris. Ikke desto 
mindre er det fem kvarter lange La 
Passion de Simone i torsdags det hidtil 

største værk af hende, der er blevet spillet 
her i landet. Og det blev samtidig den 
sene danske debut for hendes lands-
mænd i Avanti!-kammerorkestret, der 
siden sin grundlæggelse for lidt over 30 
år siden har været en hovedhjørnesten i 
skandinavisk musik.

SAARIAHOS stjernestatus skyldes 
blandt meget andet tre store operaer 
siden årtusindskiftet. Hendes fjerde, 
Only The Sound Remains, bliver uropført 
i Amsterdam i næste måned og er 
hendes første med engelsk titel og tekst. 
Forgængerne har alle fransk tekst af den 
libanesiske forfatter Amin Maalouf, der 
ligesom Saariaho i årtier har været bosat 
i Paris.

Han har også stået for teksten til 
La Passion de Simone fra 2006, der i 
torsdags fik sin Danmarkspremiere i en 
slanket udgave fra 2013 for solosopran, 
skuespiller, vokalkvartet i stedet for 
fuldt kor og kun 19 musikere. Det er 
en meditation over den franske filosof 
Simone Weils korte, men lidelsesfyldte 
liv, indtil hun i 1943 sultede sig ihjel i 
England som kun 34-årig, og befinder 
sig ligesom mange af Saariahos andre 
værker i en mangetydig zone mellem 
instrumentalmusik og musikdramatik, 
modernisme og spiritualitet, afstand 
og lidenskab. I dette tilfælde som en 
fortælling i både stemmer, orkester og 
en smule iscenesættelse om både at være 
udsat og sat udenfor – på samme tid 
isoleret og insistere på at blive taget med 
ind i verden.

Så det er en ganske almen fortælling, 
både som kvindeportræt og som diskus-

sion – med mange grublende citater un-
dervejs af Weil selv – af den intellektu-
elle som hjemløs og retningsløs outsider. 
At videosiden til det flere år gamle værk 
så åbenbart skulle opdateres og banali-
seres med terror-hentydninger til sidste 
års angreb på Krudttønden i København 
og »Je suis Charlie«-demonstrationer, 
virkede i sammenhængen lettere sølle. 
I særdeleshed fordi de overordnede 
pointer allerede kom så stærkt frem såvel 
i Avanti!’s sublimt overskudsprægede og 
delikate spil som hos sangsolisten Sayuri 
Araida.

Saariahos på en gang sprøde og sanse-
mættede musik kan også være forfø-
rende lækker helt uden tværkunstneriske 
dimensioner. Det kunne man bagefter 
høre ude i Dansehallernes store åbne 
område med små satser for soloviolin og 
solocello side om side med et lille dansk 
solofløjteværk af Peter Bruun. Selv om 
Saariaho i alle henseender var festivalens 
superstjerne, gik festivalprogrammet 
således også ud på at kombinere hendes 
musik med andre nordiske, ikke mindst 
danske komponister. Da festivalen 
udtrykkelig har lanceret sig som en bien-
nale, er der to år til næste gang. Men 
festivalleder Jane Schwarz og hendes 
stab har skabt sig noget af et premiereni-
veau at skulle leve op til.

     
Dansehallerne i København, 28.1.: 
LE PASSION DE SIMONE af Kaija 
Saariaho og Amin Maalouf. Iscenesættelse. 
Aleksi Barrière. Avanti! Chamber 
Orchestra og La Chambre aux échos, 
dirigent Clément Mao-Takacs, solosopran 
Sayuri Araida. www.njordbiennale.dk.

NJORD. Ny københavnsk festival for nutidig kunstmusik på inspirerende højt 
ambitionsniveau. Sådan kan og bør det gøres.

Ind i verden

Finske  Kaija Saariahos vellykkede værk La Passion de Simone om den franske filosof Simone Weils korte, lidelsesfyldte liv, 
indtil hun i 1943 sultede sig ihjel i England som kun 34-årig, blev opført i Dansehallerne under den nye NJORD-festival.
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