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Lørdag d. 26. august kl. 12.15 byder
Roskilde Kunstforening og Roskilde Musikforening
til koncert i Palæhaven med Talking Drum Duo,
Anders Hvidberg-Hansen og Benjamin Ømann.
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Ved koncerten bliver der hele to uropførelser:
Anders Hvidberg-Hansens værk Concerto dall’Albero (træets koncert) er komponeret ikke mindst
til stedet: under den store blodbøg i Palæhaven.
En koncert for to slagtøjsspillere, som i fem satser beskriver en spirituel bevægelse fra første sats
“omvendte syndefald” væk fra den menneskelige bevidsthed til femte sats - Døren, hvor der åbnes
for en ny virkelighed.
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Benjamin Ømann fortæller om Gangarter:
“Stiller man sig på hovedet, kan man ane selv de mest stilfærdige fodgængeres hovedtoppe danse
op og ned i takt med deres egen gang. Himlen ser gigantisk ud på denne måde, som et ocean
man kan hoppe op i, var det ikke for tyngdekraften på planeten. Det bliver tydeligt og fascinerende,
hvordan menneskene i et fletværk af pulseren nærmest suges fast til Jorden. En forskellighed
i tempo og udtryk som jeg vil gendigte i mit værk for to slagtøj”.
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Der er fri entre - koncerten varer ca halvanden time, og de to foreninger byder på vand og æblemost, vin kan købes.
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Tak til Roskilde Kommunes Kulturudvalg, Statens Kunstfond, DKF, DMF Roskilde, Solistforeningen
af 1921, Guldsmedene i Roskilde, Vinylfreak, Caseus, Quinoa Helsekost og Musikcentralen.
Støttet af Dansk Komponist Forenings Produktionspulje og KODA´s Kulturelle Midler.

Anders Hvidberg-Hansen musiker og komponist

Benjamin Ømann slagtøj og komponist f. 1989

f. 1984, lærer ved Roskilde Musiske Skole.

Uddannet ved Rytmisk Musikkonservatorium 2016,

Som musiker er hovedinstrumenterne især afri-

slagtøjslærer ved Roskilde Musiske Skole. Har spillet

kansk og sydamerikansk percussion. Kompone-

ved Roskilde Musikforening og Roskilde Kunstfore-

rer nordisk verdensmusik under navnet oro liqui-

nings Palæhavekoncerter siden 2012.Uropførelser og

do og kontemporær slagtøjsmusik, ofte med rod i

koncerter i Estland, USA, Danmark,

et bestemt geografisk sted, inspireret af en

Frankrig, Italien og Rusland

person eller beskriver en tilstand.

www.roskildemusikforening.dk & www.roskildekunst.dk

