Ancestral Modernism Happening-Koncert: Liv
En intens og helbredende musikalsk oplevelse af Urkraft, Intimitet og Fællesskab
D. 5. oktober 2018, kl. 20:00 @ Molekyl Gallery (Båstadsgatan 4, 214 39 Malmö)
D. 7. oktober 2018, kl. 15:30 @ Mayhem (Ragnhildgade 1, 2100 København)
Entré: 80/50 dkk
Line up:
Le Quan Ninh (FR), slagtøj
Ying-Hsueh Chen (TW/DK), kordirigent og komponist
Kor bestående af medlemmer af Schola Cantorum (til koncerten d.7.oktober), frivillige og
publikum
Program:
Ying-Hsueh Chen: Liv, for “individuelt kor” bestaende af 10-20 voksne (uropførelse)
Le Quan Ninh: solo urkraftimprovisation
“Ancestral Modernism: Liv” tilbyder publikum fra alle samfundslag en total
sanseoplevelse af urkraft og intimitet. Denne usædvanlige eftermiddagskoncert
vekselvirker mellem solo urkraftimprovisation og en intim performance af Ying-Hsueh
Chens nye korstykke: Liv. Det bliver en eftermiddag med helhed og dybde, hvor publikum
kan opleve modsætningen mellem topmoderne og oldgammelt, det menneskelige og det
dyriske, primitivitet og intimitet.
Chens nye korstykke, Liv, er skrevet til “individuelt kor” bestående af 10-20 voksne, hvor
menneskets medfødte vejrtrækningsevne indgår som hovedelement i kompositionen.

Denne komposition er fortsættelsen af Ying-Hsueh tidligere komposition And, som blev
bestilt og udsendt via The Lake Radios program “Lyt Dybt” i juni 2018. I modsætning til
den tidligere version af And, som er komponeret af indspilninger af individuel og
gruppevejrtrækning, vil Liv blive opført live.
Lige efter korstykket præsenteres en urkraftsolo af verdensklasse fransk slagtøjsspiller Le
Quan Ninh, kendt for sin utrolige evne til at trænge direkte ind i menneskets primalkerne
med sit mystiske og dyriske nærvær og abstrakte og virtuose improvisationssprog. Hans
måde at optræde er dybt inspireret af Zen Buddhisme og Taoisme, og mange har oplevet
denne improviserede musiks nærmest helbredende effekt.
Ancetral Modernism koncertproduktion tilbyder internationalt publikum en autentisk
musikoplevelse af tidløshed, styrke, dybde og skønhed. Ancestral Modernism: Liv
udforsker menneskets primitive substans og naturlige trang til fælleskab, som er så vigtig i
denne tid.
Kom til koncert og oplev nærvær og fællesskab!
Om Ancestral Modernism: http://www.yinghsuehchen.com/ancestral-modernism.html
Lyt til Chens “Ånd”: https://soundcloud.com/thelakeradio/lyt-dybt-ekstralytning-and-af-yinghsueh-chen
Koncerter et samarbejde med the Lake Radio og er støttet af Statens Kunstfond, Dansk
Musiker Forbund og Københavns Musikudvalg

