
URVÆRK El-violin:   Jens Elfving
Lyddesign:  Anders Amdisen
Komposition:  Mathias Madsen Munch
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Krudttårnet, Frederikshavn

29 JUL – 1 AUG
onsdag til lørdag
12.00, 13.30 & 19.00

Træd ind i urværket, der etableres 
foran Krudttårnet i Frederikshavn. 
URVÆRK er en musikalsk oplevelse i 
360°, hvor publikum inviteres til en 
nyskrevet violinkoncert på en helt ny 
måde. Hver dag trækkes uret op af 
Jens Elfving på elektrisk violin.
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URVÆRK kunstneriske 
visioner

URVÆRK er konstrueret som et musikalsk ur i stor skala rundt om tårnet.

Publikum oplever musikken i deres eget tempo, når de bevæger sig rundt 
om Krudttårnet. Ingen oplever musikken på samme måde, da urværket 
konstant udvikler sig undervejs og ændrer karakter på rejsen rundt.

Tolv højttalere placeret rundt om Krudttårnet danner en perfekt cirkel med 
en omkreds på 60 meter. Hver højttaler repræsenterer et af de tolv klok-
keslæt, som uret består af. Alle tolv musikalske satser er funderet i det 
samme grundtempo – men taktarterne varierer fra 1/8 og op til 12/8. 

I det store urværk er det harmonien, og ikke tiden, der definerer rejsen. 
URVÆRK er en undersøgelse af de 12 grundtoner, vi kender fra vestlig 
musik. Turen rundt om tårnet er således en rejse rundt i hele kvintcirklen.

Før installationen åbnes rundt om tårnet, vil publikum opleve violinisten 
Jens Elfving, der klokkeslæt for klokkeslæt trækker uret op. Denne 
musikalske introduktion varer præcis 12 min. og foregår ved scenen ved 
Krudttårnet. Ester introduktionen kan installationen opleves på egen hånd.
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URVÆRK KUNSTNERNE 
BAG URVÆRKET

Mathias Madsen Munch er født og opvokset i 
rederikshavn. an er uddannet filmkomponist ra 
anish adem  o  usi  og har komponeret ere 

interaktive koncerter siden sin debut i 2013. I 2019 
lev athias indlemmet i rederikshavns poesipark 

med sin sang tolt a  in . an har skrevet 
musikken til K og komponeret de tolv 
musikalske klokkeslæt spe ifikt til elektrisk violin.

Anders Munch Amdisen er født og opvokset i 
rederikshavn. an er uddannet l dtekniker ra 
tatens enekunstskole og tonemester på 

Østerbro Teater (Republique & Østre Gasværk). 
nders har programmeret det interaktive design ag 

urværket og integreret de  h jttalere i værket.

Jens Elfving er klassisk violinist ra te org, 
uddannet ra et Kgl. anske usikkonservatorium i 
K enhavn. ens har optrådt som solist i adskillige 
interaktive kon erter, hvilket har ragt ham på 
turn er til etland og det stligste usland. 

ens op rer K på sin Elvari, en unik 
elektrisk violin, som han har o designet med den 
svenske instrumentmager ten t r lius. ens 
anvender såkaldt looping  or at udvide sit instru
ment, når han trækker urværket op med musikken.
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URVÆRK

INTERAKTIV
ViolinKONCERT
FOR ALLE ALDRE

Produceret af:  MMMusic
    Fonden Tordenskiold
Støttet af:   Augustinus Fonden
    Louis–Hansen Fonden
    Frederikshavn Kommune
Læs mere på:  www.mathiasmadsenmunch.dk

    www.krudttårnet.dk

Som følge af COVID-19 har store 

danske fonde taget initiativ til 

’Sammen om Kunsten’, der støtter 

kunstneriske projekter over hele 

Danmark. I URVÆRK interagerer 

publikum direkte med musikken, 

når de skaber deres egen personlige 

lydoplevelse på vejen rundt om tårnet. 

Find vores event på facebook
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