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PRESSEMEDDELELSE   2.10.2010 
 
COPENHAGEN RENAISSANCE MUSIC FESTIVAL 8. - 31. Oktober 2010 
“Creation & Representation – sacred music and drama 1100-1600” 
 
Den 4. udgave af Copenhagen Renaissance Music Festival løber af stabelen i København mellem den 
8. og 31. oktober 2010. Festivalen lyder i år under temaet “Creation & Representation – sacred music 
and drama 1100-1600” og sætter således fokus på sakral musik og hvordan religiøst indehold fremstilles 
og manifesteres på forskellige vis i tekst og musik igennem 500 år.  
 
Festivalen spænder bredt, fra de allere tidligeste nordiske gudasagn, over Hildegard von Bingens 
meditative univers, sprudlende Notre Dame-ornamentik og folkelige italienske lovsange, til den tidlige 
baroks expressive og elaborerede formsprog - med Monteverdis Mariavesper og Cavalieris opera 
Rappresentatione di Anima et di Corpo som slut- og højdepunkter. 
 
"Skabelse" skal her forstås i dobbelt betydning - flere af værkerne beskæftiger sig således ikke kun med 
den gudommelige skabelse, men de er også kreativt nyskabende som kunstneriske former og udsagn.  
Så også med begrebet "Representation" - flere af værkerne er både dramatisk og allegorisk fortællende, 
imens det i andre tilfælder mere hentyder til musikkens eget formspråk og hvordan det rent stilistisk 
spejler det religiøse budskap. 
 
Koncerterne afholdes i en række af Københavns fornemme kirker: Garnisons Kirke, Holmens Kirke, Vor 
Frelslers Kirke, Frederiksberg Kirke og Blågårds Kirke, samt på Teatermuseet i Hofteatret. 
 
Internationale gæster 

 
Et af hovednavnene i festivalen er det Paris-baserede ensemble Sequentia, 
som er specialiseret i middelalderlige musikdramaer.  
Under ledelse af Benjamin Bagby fremfører ensemblet The Rheingold 
Curse, som er en musikalisk nybearbejdelse af den islandske Edda.  
Det sker på Teatermuseet i Hofteatret den 12. Oktober.  
Koncerten optages af DR P2-koncerten. 
 

 
Il Trionfo del Tempo fra Belgien laver sit første fremtrædende i 
Skandinavien, under tenoren Jan Van Elsackers musikaliske ledelse. 
Blandt gruppens syv medvirkende finder men også den kendte franske 
baroksopran Claire Lefilliâtre. Ensemblet fremfører musik fra samlingen 
Ghirlanda Sacra (Venedig 1625) i Holmens Kirke den 24. oktober. 
Koncerten sendes live i radioens DR P2-koncerten. 

 
Det franske ensemble Concerto Soave med Jean-Marc Aymes i spidsen, gæster 
København med programmet Lamentatizioni della Settimana Santa.  
Den argentinsk/danske verdenssopran Maria Cristina Kiehr, som også gæstede 
festivalen i 2006, er solist.  
Programmet byder bl.a. på en usædvanlig Lamento della Maddalena, baseret på 
Monteverdis kendte Lamento d'Arianna. 
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Opera 
Emilio de' Cavalieris kirkeopera Rappresentatione di Anima et di Corpo ("Forestilingen om Sjælen og 
Kroppen") fra år 1600 er en milepæl i musikhistorien og får sin skandinaviske premiere under festivalen i 
en produktion af Nordic Network For Early Opera. Et ungt europæiskt hold sangere og musikere 
fremfører værket sceniskt. Instruktør er Deda Cristina Colonna fra Italien, imens den musikalske ledelse 
tilvaretages af Jan Van Elsacker (be) og Benjamin Bayl (au). Det foregår i Blågårds Kirke den 30. og 31. 
oktober. 
I forbindelse med opførelserne afholdes der også en konference i samarbejde med Teologisk Fakultet ved 
Københavns Universitet. 
 
Jubilæer 
En anden musikhistorisk milepæl er Claudio Monteverdis Vespro della Beata Vergine (1610), hvilket 
fejrer 400-årsjubilæum i år. Værket framføres af Ars Nova og Concerto Copenhagen under ledelse af 
Paul Hillier i Garnisons Kirke den 16. oktober. 
 

Ligesom tidligere år viser festivalen også film.  
Filmen Voluptas Dolendi - I Gesti di Caravaggio er baseret på en dans-musik-
teater-forestilling af og med harpisten Mara Galassi og danseren/koreografen Deda 
Cristina Colonna. Forestillingen tager udgangspunkt i flere malerier af Caravaggio, 
den italienske maler som lige nu fejres over hele Europa i forbindelse med 400-året 
for hans død. 
 
 
 

 
Tidlig musik 
Festivalen byder også på flere koncerter med tidlig renaissance- og middelaldermusik: 
Det svenske Ensemble Laude Novella præsenterer tidlig renaissancemusik til ære for de nordiske 
helgener.  
Vokalensemblet Musica Ficta synger musik fra Notre Dame og af kvindelige trubadurer, fremført af otte 
kvindelige sangere under ledelse af Bo Holten. 
Hildegard von Bingen hyldes i en meditiationskoncert med det danske ensemble ALBA.  
Og det norsk-danske samarbejdsprojektet Laude Illustre byder på en visuel koncert med italienske 
Laudaer fra 1200- og 1300-tallet, iscenesat med danske kalkmalerier. 
 
 
Velkommen til en ny spændende festival, fyldt med fortryllende musik og drama for både krop og sjæl! 
 
 
Björn Ross 
 
Festival leder 


