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NYE VANER I EN NY VERDEN 
Kære publikum 

Hjertelig velkommen tilbage til koncert – vi er glade for at se jer! Efter 

første nedlukning i juni 2020 afholdt vi en vaskeægte genåbningskoncert 

i Skt. Lukas Kirke, men i år – efter nedlukning nummer to – har vi valgt 

at starte ’in medias res’. Vi har nemlig brændt inde med et af vores livs 

vigtigste projekter, siden det blev aflyst i januar (ja, to af værkerne var vi 

faktisk allerede klar til at spille før første nedlukning) – og nu skal det 

altså endelig være. Vi er glade for at præsentere for jer:  

Re-Acknowledging Composers 

Vi vil i aften sætte fokus på komponister med baggrunde, der normalt 

er underrepræsenterede i de klassiske koncertsale. Som følge af histori-

ens gang, er komponistgerningen desværre blevet et erhverv, de fleste 

ubevidst forbinder med vestlige, hvide mænd. Sagt på en anden måde, 

har vi en større anerkendelsesmæssig tilbøjelighed over for værker af 

personer med denne baggrund, end over for folk med andre baggrunde. 

Det mener vi i Ensemble Pluma er et problem, og vi vil derfor i aften 

vise, at et koncertprogram sagtens kan strikkes sammen uden disse, altså 

– uden vestlige, hvide mænd. Vi kommer nemlig kun af med disse ube-

vidste vaner ved aktivt at træffe bevidste valg; ved at gen-anerkende, 

hvad, komponistrollen dækker over anno 2021. Verden er uigenkaldeligt 

forandret efter corona, så hvorfor ikke én gang for alle også se på at for-

andre den til det bedre? 

På vegne af orkestret – kunstnerisk leder og dirigent Magnus Plejdrup 

PROGRAM 

Dame Ethel Smyth: 

3 moods of the sea 

(transskription af Daniel Norstrøm) 

En smuk sangcyklus, der i bedste engelsk-impressionistiske stil tager os igennem tre 
af havets humør: (1) stilhed, (2) storm og (3) stilhed efter storm. 

Linda Catlin Smith: 

Gold leaf 

Et tonemaleri over efterårets gyldne blade, der med sine unikke orkesterfarver på 
samme én og samme tid gengiver bladenes skrøbelighed og smukke gyldne glitren. 

Britta Byström 

Feather Music 
En eventyrlig fortælling om at betragte verden fra højt oppe i luften, og om at se 

verden i helt nye perspektiver – men samtidigt også et billede på en langsomt 
dalende fjer, der aldrig rigtig lander. 

Florence Price 

Piano Sonata in e-minor: II. Andante 

(transskription af Magnus Plejdrup) 

En ekspressiv, dramatisk og selvsikker suite af folkelige danse, der gentagne gange 
kommer tilbage til den samme smukke melodi – som du garanteret har på hjernen, 

når du går herfra! – inden den slutter i et kæmpe festfyrværkeri, som en kæmpe 
hyldest. 

 

Tak for i aften! 


