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Opholdet muliggjorde tre offentlige koncerter i samarbejde med to græske 
ensembler og et kor, heraf én i DIAs eget regi samt en workshop for 
improvisationsmusikere. Desuden blev der ført en lang række samtaler og 
udvekslinger og særligt med de af de græske kolleger, der arbejder med et 
lignende speciale i musikalsk komposition. Jeg har haft direkte kontakt med op 
mod 50 musikalske kolleger ved de nævnte aktiviteter inkl. deltagelse i prøver. 
Opholdet har været fuldt af dynamisk samarbejde og grækerne har udfoldet stor 
enthousiasme. Med min specialisterfaring har jeg fået en rolle som 
konsulent/mentor i åben komposition og improvisation for medlemmer af 
ensemblerne, som allerede søger at få mig igen næste år. Og omvendt har jeg den 
store glæde at få min musik spillet i betydeligt omfang og selv blive inspireret. 

I min tidligere rapport fra 2020 har jeg søgt at beskrive musikkens art - en 
fortløbende undersøgelse af den menneskelige, ligeberettigede kommunikation i 
musik. Dette blev for en stor del temaet for den nævnte rapport, da jeg efter 
ankomsten til Athen blev kaldt pludseligt hjem grundet corona, uden at nogen af 
de planlagte arrangementer kunne gennemføres. Det er de til gengæld blevet nu!

8.marts deltog jeg i en koncert på Chimeres Space (chimeres.gr) som bestod af frie 
improvisationer med forskellige sammenstillinger af musikere - en ofte benyttet 
form hos improvisationsmusikere af min slags. Først var jeg med i en trio sammen 
med Georgis Kokkinaris (kontrabas) og Alexis Porfiriadis (klaver) - første gang jeg 
spillede sammen med disse. Senere var jeg med i en større gruppe hvor tillige 
Jannis Anastasakis (elektronik) og Spyros Polychronopoulos Spyweirdos 
(hjemmelavede instrumenter med kontaktmikrofoner) deltog. 

Fra chimeres Space



18.maj afholdtes en anden slags koncert på DIA, nemlig med kompositioner af mig  
som havde et skriftligt forlæg, og her var min rolle tilhørerens (efter deltagelse i 
flere prøver, dog med behersket indgriben). 7 af mine stykker og 2 af Alexis 
Porfiriadis blev spillet. Og to ensembler medvirkede: koret Diathlasis (ledet af 
Konstantina Samavkovli) og instrumentalensemblet WHI (ledet af Alexis Porfiriadis). 
En del af mine kompositioner var fra den nyligt skrevne serie Our Way. Tanken her 
er at stille opgaver til musikerne om udformningen af musikken, ikke blot i detaljer 
men angående stykkernes form. Denne idé er blevet udførligt beskrevet og uddybet 
i Alexisis Porfiriadis' PhD fra 2016, og den ligger i forlængelse af den tendens, jeg 
selv forfølger ang. den ligeberettigede kommunikation. Så der ligger en 
selvfølgelighed i at samlingen af 10 kompositioner bærer betegnelsen “Hommage à 
Alexis Porfiriadis”.

Koret Diathlasis

WHI Ensemble



Publikum 18.maj hos DIA (bortset fra de der stod uden for)

22.maj var der koncert i Thessaloniki med et andet ensemble: 6daExit. Hvor WHI og 
Diathlasis mest består af specialiserede musikere (dog med åbenhed for nye 
medlemmer) er 6daExit i lidt højere grad et ambitiøst amatørorkester. Baggrunden 
ligger i Alexis Porfiriadis' kursusvirksomhed som fandt sted på forskellige 
konservatorier fra 2007 og frem - men der har også været betydelig udskiftning og 
supplering siden. Her blev så yderligere 5 af mine kompositioner fra samlingen 
spillet, som derved fik en grundig afprøvning. Igen var min rolle tilhørerens, og jeg 
var med i en prøve forinden.

Fra Vitruvian Thing, Thessaloniki



I Thessaloniki blev jeg kontaktet af flere af ensemblets medlemmer omkring at 
diskutere deres kompositioner, hvilket skete i møder og skriftligt bagefter. I Athen var 
jeg adskillige gange sammen med Dmitri Papavasileou hvor lignende sessioner fandt 
sted, ligeså med Konstantina Samakovli.

Nok et vigtigt arrangement var en 3 timers workshop i improvisation jeg selv ledede, 
som fandt sted i Chimeres 29.maj med 10 deltagere - fra de Athenske ensembler og 
udefra.

Orchestra of the Sea er endnu en gruppe musikere, hvoraf jeg længe har haft kontakt 
med Dimitris Talarougas gennem Facebook og mailveksling - men der er ingen 
overlapninger til WHI eller Diathlasis. Vi holdt en privat spillesession på DIA 27.maj, 
første gang jeg samarbejdede med dem. Dette ensemble er lille og arbejder intensivt 
og langsigtet på egne projekter og repræsenterer endnu et fint aspekt af Athens 
eksperimenterende musik.

Koncerten i DIA blev overværet af Thrassyvoulos Papadopoulos, som bor i Kiel og 
organiserer festivaler for Forum für zeitgenössische Musik. Han var interesseret i at få 
WHI til Kiel ved en fremtidig festival med et lignende program som i DIA, måske i 2026 
eller 2027. Dette vil kræve et samarbejde omkring financiering, men jeg udelukker ikke 
at sagen kan tages op igen.

Endelig var der en billedkunstner, Dawn Deamond, som henvendte sig ved koncerten i 
DIA omkring lyst til fremtidige samarbejder - jeg holdt senere et orienterende møde 
med hende i hendes atelier og hun blev naturligvis i mails præsenteret for 
repræsentanter for ensemblerne.

Uden for det særlige eksperimenterende fokus kan det nævnes at jeg deltog i en åben 
workshop en aften hos Vassilis Chatzimakris omkring musik fra Kreta. At forsøge mig 
med Protos Syrtos var en øjenåbnende oplevelse af frihed jeg ikke kendte til i 
traditionel musik fra middelhavslandene. Chatzimakris er nylig vendt hjem fra London, 
praktiserer flere slags musik og jeg har også kendt ham længe fra kredsen omkring 
Alexis Porfiriadis.

Forskelligt billed- og videostof er til nu vist på Facebook og Youtube. Der er god 
video- og audio-dokumentation fra koncerterne og der påregnes at vises mere frem 
på denne måde.

Således er det lykkedes at være en aktiv del af musikliv i Athen og Thessaloniki, få 
musik spillet af 3 ensembler og dyrke kontakt med endnu flere musikere inklusiv social 
kontakt over et stykke tid. En lang række kompositoriske ideer er blevet til virkelighed 
og kan inspirere videre på et erfaringsgrundlag. Virksomheden som konsulent/mentor 
i komposition såvel som det at give indsigter videre i en workshop og at mødes 
praktisk og socialt med kolleger ser jeg som en værdifuld kollektiv bearbejdning og 
udvikling af kunstneriske ideer. Det bekræftes også fra græsk side i ønsket om en 
fortsættelse.

***


