
NEW DIRECTIONS 2020 
Två mycket spännande konserter med ny musik står i fokus när New Directions 2020 

går av stapeln. Norrbotten NEO ger en konsert med verk av bland annat 

tonsättaren Jan Peter de Graaf, Rostrumsvinnaren 2018, och Kent Olofsson, som 

under 2019 haft konstnärsnämndens residens i Studio Acusticum. Erik Westbergs 

Vokalensemble ger kvällens andra konsert och ger dig bland annat Carl Unander-

Scharins verk The Cloud of Unknowing. Båda direktsänds i Sveriges Radio till flera 

länder. Välkommen till New Directions 2020 - det är som vanligt fri entré!  

3 FEBRUARI STORA SALEN, STUDIO ACUSTICUM, PITEÅ 

NORRBOTTEN NEO, KL 19.00

 

Dirigent: Baldur Brönnimann 



PROGRAM 

Silvia Colasanti: In the earth and air (2005) 
Füsun Köksal: Deux visions (2009)  
Jan Peter de Graaff: Pascal * 
Kent Olofsson: Cathedra I-III * (Stefan Östersjö, Chapman stick) 

*uruppföranden 
 
45 min utan paus 

Musiken letar sig ständigt in på nya spår. Är aldrig förutsägbar. Norrbotten NEO är 
ensemblen som alltid ligger i framkant och följer vår tids tonsättare och tillsammans 
med dem utforskar nya sätt att skriva och tänka om musik. Konserten New Directions 
presenterar några av de internationellt just nu mest intressanta tonsättarprofilerna.   

Italienska Silvia Colasanti studerade på Accademia Nazionale di Santa Cecilia i 
hemstaden Rom och samarbetar med många av världens mest framstående musiker 
och ensembler inom den nya musiken. Hennes silvrigt vibrerande och poetiskt 
stämningsfulla musik har en sällsam förmåga att med rytmisk frenesi och fint skurna 
melodier suga lyssnaren in i hennes klangvärld. Det gäller i högsta grad In the earth 
and air som även fått koreografi av den omtalade italienska dansaren Luciana 
Savignano. 

Turkiska Füsun Köksal är en alltmer efterfrågad tonsättare på den europeiska 
musikscenen. De senaste åren har hon ofta spelats på festivaler som Berliner 
Festspiele, Schleswig Holstein Music Festival, Warsaw Autumn, Forum Neuer Musik, 
Bilkent New Music Days, Dias de Musica Electroacustica, för att nämna några. Hon är 
utbildad vid musikhögskolan i Köln och vid Chicagos universitet. I hennes rikt 
uttrycksfulla och samtidigt sparsmakade Deux visions som vi här får höra finns, som i 
många av hennes verk, ett starkt fokus på musikaliska gester. 

Nederländske Jan Peter de Graaff vann kompositionstävlingen International Rostrum of 
Composers 2018 i kategorin Rostrum+ för kompositörer under 30 år. Nu uruppför 
Norrbotten NEO hans Pascal, ett beställningsverk från International Music Council och 
Sveriges Radio. Hans musik är djuplodande och uttrycksstark, men också transparent 
och harmoniskt mångskiftande. Pascal är inspirerad av lufttryck – som mäts i Pascal – 
och meteorologen Buys-Ballots lag om luftens rörelse. I den här musiken har han 
översatt luftrörelser och tryck till rytmer och harmonier.  



Kent Olofsson är sedan många år en av landets mest uppmärksammade tonsättare, 
inte minst för sina innovativa idéer och utvecklingsprojekt kring ny musik. Han började 
sin musikerbana i den symfoniska rockgruppen Opus Est i slutet av 1970- och början 
av 80-talet. Därefter studerade han komposition i Malmö åren 1984–1991. För 
sin Champs d’étoiles tilldelades han 2016 års Järnåkerstipendium. Cathedra I-III är 
komponerat för ensemble och Chapman stick, ett elektriskt 10-strängat 
gitarrinstrument som vid den här konserten via datorer styr orgeln i Stora salen i Studio 
Acusticum. Som titeln antyder handlar det också om katedraler.  

Dirigerar gör schweiziske Baldur Brönnimann som uppmärksammats för sin 
enastående förmåga att gestalta vår tids musik. Han är också en lysande berättare 
som gärna berättar från scenen och ger publiken ingångar till hur man kan tolka 
musiken. Han leder regelbundet världens mest framstående orkestrar och ensembler 
specialiserade på nutida musik, men även stora symfoniorkestrar som London 
Symphony Orchestra, Oslofilharmonikerna och Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. 
Han är också chefsdirigent för Basel Sinfonietta och Orquestra Sinfonica do Porto 
Casa da Musica.


