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Musikinstallation i KUBEN: Tag plads i dit eget
orkester
Er du nysgerrig på, hvordan man dirigerer et orkester? Eller, hvordan en
klassisk violin lyder? Så har du nu mulighed for at udforske de forskellige
roller i et orkester, når Holmboe i Horsens og KUBEN fra den 6.-11. marts
åbner dørene til en sjov og anderledes musikinstallation: ”The Orchestra
Discoverer” i KUBEN.
”Publikum skal være med til at skabe Holmboe i Horsens 2017. Med installationen ”The
Orchestra Discoverer” i KUBEN i Søndergade kan børn og voksne udforske og afprøve den
klassiske musik på egen hånd. Installationen er virkelig noget ud over det sædvanlige. Den
består af bokse med skærme og iøjnefaldende rør med lys og lyd.”, siger Hassel Louise
Löfstedt, der er festivalkoordinator for Holmboe i Horsens.
Læring gennem leg
Installationen inviterer publikum til at vælge klassiske instrumenter på skærmene og lytte til
dem gennem rørene.
”Formålet med installationen er at vække det indre legebarn. Som mennesker har vi behov for
at lege med alle sanser og vores krop for at forstå verden. Det er sådan, børn lærer nyt – så
hvorfor ikke også voksne?”, fortæller den hollandske kunster Chantalla Pleiter, der står bag
installationen, der oprindeligt er skabt til Rotterdams symfoniorkester.
”De spurgte, om jeg kunne lave en interaktiv installation, der kunne bruges til undervisning.
Jeg begyndte at lytte til klassisk musik og tænke over musikken. Det slog mig, at det kan være
ret svært at forstå musikken og instrumenterne”, siger hun.
Installationen henvender sig til både børn og voksne og inviterer publikum til at udforske
forskellige instrumenter i et orkester.
”Jeg ville gerne genskabe den følelse, som et helt orkester giver, men det skulle være
langsommere og interaktivt. Tanken er, at du kan tage en plads i orkestret som musiker eller
dirigent. Der er 9 forskellige bokse og 9 højtalere. Hver boks repræsenterer et instrument. Når
et instrument aktiveres, kommer lyden ud af den højtaler, der hører til boksen. Gennem
installationen kan børn og voksne lære, hvordan et orkester virker, og hvad det enkelte
instrument betyder for helheden i et orkester”, fortæller hun.
Installation kan opleves i KUBEN fra mandag den 6. marts til lørdag den 11. marts.
Fri entré
Åbningstider:
For institutioner og indskoling mandag den 6. marts til fredag den 10. marts kl. 8.30 - 11.
Tilmelding på mail til kuuw@horsens.dk
For alle andre interesserede mandag den 6. marts til fredag den 10. marts kl. 14 - 17 samt
lørdag den 11. marts kl. 10 - 15.
Læs mere om installationen på www.holmboeihorsens.dk.
Her kan du også se resten af det spændende program.
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