
Vil danne skole for moderne samtidsmusik 
 
Resonerende Rum beskriver sig selv som både skole, platform og rum for forskellige projekter, værker 
og samarbejder inden for den moderne samtidsmusik. Men hvordan skal det egentlig forstås? Og 
hvad ligger der bag ordene og visionerne for Resonerende Rum? 
Kunstnerisk leder, Lars Greve, svarer her på nogle af de ofte stillede spørgsmål. Han kommer ind på 
alt fra dannelse til ensomhed, transcenderende møder med musik og kroppe, der resonerer. 
 

Hvad dækker genren ’moderne samtidsmusik’ 
over? 
 
Moderne samtidsmusik er for mig at se en kreativ, 
innovativ og performativ kunstform, som bygger 
på faglige og kulturelle traditioner. Kernen er en 
skabende tilgang, hvor improvisation og 
komposition er bærende elementer. 
 
Resonerende Rum er en skole – hvordan skal det 
forstås?  
Det er et sted eller et frirum, hvor folk kan møde 
den moderne samtidsmusik på højeste niveau. Så 
det er altså ikke en skole, hvor du kommer med 
skoletasken på ryggen, eller hvor du skal have 
nogle bestemte kvalifikationer for at blive lukket 
ind. Det er heller ikke et sted, der uddanner folk i 
musik. Skole skal forstås helt bredt som et sted 
eller et frirum, hvor dannelse kan finde sted. Jeg 
er inspireret af den helt oprindelige forståelse af 
skole fra den græske filosofi, nemlig som ”den frie 
tid” – et sted, hvor samfundet og den økonomiske 
og kropslige overlevelse er sat på pause, og hvor 
der er frihed og rum til at fordybe sig i kunsten. 
Det er sjælens sted. 
 

 
Hvorfor tale dannelse i 2021 – er det ikke lidt gammeldags?  

 
Jeg oplever, at moderne samtidsmusik ikke når et bredt publikum på samme måde, som den gjorde 
engang. Mange events og udstillinger foregår i de største byer, anmeldelser ligger bag betalingsmure, 
streamingtjenesternes algoritmer er sat til at nedprioritere det umiddelbart non-kommercielle, 
public-service institutioner har barrikaderet sig bag genrestrategier, og mange spillesteder tænker 
primært i konventionelle musikformater. Lidt firkantet sagt. Vi kan takke ildsjæle fra førnævnte 
kategorier, konservatorier, private fonde, Statens Kunstfond og nysgerrige borgere for at der findes 
en scene i dag – og selvfølgelig først og fremmest musikerne! 
 



Med ”Resonerende Rum” er det min ambition at skabe en platform, der ikke alene skaber værker, 
men også engagerer sin omverden gennem varierede og kreative formidlingsformer. Og her kommer 
dannelsen så ind – at ”Resonerende Rum” påtager sig et ansvar for skabe tankevækkende og 
fællesskabsdannende processer og værker, der på forskellig vis udvikler den enkelte og samfundet 
som hele. Jeg læste engang, at dannelse er samfundets åndelige bankbog – i Resonerende Rum bliver 
folk rige på musikalske oplevelser! 
 
Hvem får glæde af Resonerende Rums projekter og initiativer – hvem er målgruppen?  
 
Målgruppen er alle de mennesker, der prioriterer at 
opleve værkerne fysisk. Det er nærmest den eneste 
forudsætning, at du har mod på at møde værket og 
musikken live. Det kan måske opfattes som et utidigt 
benspænd, at lave værker i 2021, der primært ikke er 
designet til noget digitalt medie eller til internettet. Men 
det er min overbevisning, at det fysiske møde er det mest 
relevante, når man ønsker at skabe resonans, som jeg gør. 
Her refererer jeg både til resonans som et musikalsk 
begreb, men også til den meget anerkendte sociolog, 
Hartmut Rosa. Han skriver, kort fortalt, at det vestlige og 
kapitalistiske samfund er sat for en vogn, der altid vil 
accelerere. For at kunne være i sådan en verden, forsøger 
vi at kontrollere mest muligt; hvad vi spiser, hvor hurtigt 
vi kan rejse, hvornår det skal sne på vores planlagte skitur 
og så videre. Vi skal tage kontrol over situation, hver især. 
Rosa peger på, at hvis acceleration er et problem, kan 
resonans måske være en måde at skabe løsninger på. I 
resonerende øjeblikke oplever man samhørighed og en 
mindre grad af ensomhed. Rosa peger på, at natur og 
kunst kan være måder at opleve resonans på. Men 
modsat fysiske objekter, så kender vi ikke et menneskes emotionelle egenfrekvens; vi kan ikke 
bestemme, hvornår det sker, og vi kan heller ikke bestemme, hvordan det sker. Det eneste vi kan, er 
at stille os til rådighed. 
  
- Og hvordan gør man så det?  
 
Jeg ved det heller ikke! Det er faktisk det grundlæggende og uløselige spørgsmål for hele 
”Resonerende Rum”. Jeg oplever, at kombinationen af levende musik opført i ”levende” rammer, der 
skaber fysisk resonans, optimerer betingelserne for at opleve resonans – en samhørighed med 
verden. En væsentlig del af ”Resonerende Rum” er at fortsætte denne jordnære og eksistentielle 
undersøgelse. 
 
Du bruger ofte ordet resonans til at forklare dine værker – hvad forstår du ved en resonerende 
musikalsk oplevelse? 
 



Resonans er et naturligt fænomen og et naturvidenskabeligt begreb. Alle objekter - selv verden - har 
en eller flere såkaldte ”egenfrekvenser”. Hvis et objekt udsættes for netop denne frekvens, så 
ophober der sig en enorm energi, der medfører store udsving.   
Helt konkret arbejder jeg med resonans på tre niveauer. Jeg arbejder for det første med såkaldte 
transducere som kan oversættes til lydgivere. Der en slags lyd-forstærkere som gennem vibration 
kan få bestemte objekter til at blive en højtaler. Man klistrer den ganske simpelt på et havebord, og 
så bliver havebordet til en slags højtaler. Og hvis man så rammer havebordets egenfrekvens, så 
begynder der at opstå en ny lyd. Der kommer en slags iboende lyd frem. Objektet ”kalder” på en eller 
anden måde, og det bliver muligt at lave et slags sammenspil mellem den musik, man spiller, og 
objektets resonerende egenfrekvens. Det skaber en meget fysisk og nærværende oplevelse. 
Derudover er det en kendt talemåde, at en specifik oplevelse resonerer med én. Altså at det man 
hører, mærker, ser, føler er noget, man genkender, og dermed oplever i forstærket grad. Det er jo 
noget, som musik kan – især ved at spille musik, der vækker minder. Det kan man kalde emotionel 
resonans. Og endelig er der en kombination. Nemlig, når man kombinerer dét at få et objekt til at 

resonere og så samtidig skabe emotionel 
resonans. Et eksempel, jeg selv oplevede, var, 
da jeg havde fået to metalplader til at klinge 
over og under vand i en svømmehal i 
Vestjylland, og der opstod meget kraftig 
resonans i vandskorpen, imens jeg spillede 
sangen Stille hjerte, sol går ned. Det er den 
sang jeg synger for min børn om aftenen, og 
imens jeg spillede, kiggede jeg ud på heden. 
Der var ligesom jackpot på både fysisk og 
emotionel resonans – og den slags situationer 
eller ”rum” forsøger jeg at stille mig til 
rådighed for.  
 
Du er selv musiker og komponist – i den 
eksperimenterende ende – hvad kan vi 
forvente af projekterne i Resonerende Rum? 
 
Min oplevelse er, at mange oplever min 
musik som vedkommende, når først de 
møder den i det rum, som musikken er skabt 
til. Jeg forstår godt, at nogle af mine 
udgivelser kan virke ufremkommelige på 
”papiret” eller på streamingtjenesterne; men 
jeg oplever, at de fleste kan se meningen, hvis 
de gør sig den anstrengelse at møde 
musikken i de rammer, den er tiltænkt. 
 

 
 
 



Resonerende Rum er udnævnt til specialensemble – men hvem er musikerne i ensemblet?  
 
Et ensemble skal i denne sammenhæng forstås helt bredt; det kan både være musikere, kunstnere 
fra andre kunstformer, erhvervslivet og offentlige institutioner.  
Lige nu er der 12 aktive og forskelligartede projekter i Resonerende Rums regi. Det ville et klassisk 
ensemble på eksempelvis tre personer have svært ved at drive indenfor de her rammer. Men i 
”Resonerende Rum” er det muligt, ved at jeg for hvert enkelt projekt definerer et slags ensemble.  
Det kan være, at musikken opføres af et amatørensemble, at kompositionen ikke er skrevet af mig, 
at den tekniske stab er medudviklende på de fysiske rammer, at en fotograf hjælper med at formidle 
det på en ny måde, at en musikskole tilstiller elever, at en virksomhed eller kommune tilstiller et 
udviklingsrum osv. Ensemblet i de enkelte projekter bliver ofte relativt store, men jeg ser os som et 
band eller ensemble, der gennem et tværfagligt sammenspil, skaber musikken.  
 
Hvad vil det sige, at Resonerende Rum er ’nomadisk’? 
 
”Resonerende Rum” adskiller sig i forhold til mange andre selvejende institutioner ved, at den ikke 
er fast forankret rent geografisk. ”Resonerende Rum” ernærer sig kunstnerisk ved at flytte sig dertil 
hvor der er et behov, og ikke vente på at andre kommer hen til sig.  
 
Du nævner samarbejde på tværs af institutioner og organisationer som en mærkesag for 
Resonerende Rum – hvorfor er det vigtigt? Og hvad skal der til for at samarbejde med Resonerende 
Rum om et projekt? 
 
Måske arbejder de ikke lige med musik, men vi deler samme vision. Det afhænger også af, hvilket 
projekt det handler om. Men man kan overordnet sige, at jeg samarbejder med nogle, der ønsker at 
udvikle eller innovere noget til fællesskabets bedste. Hvis jeg alene samarbejdede med nogle, der 
skabte ny musik, ville min vision aldrig lykkedes. Så jeg finder stor energi i at udtænke og opsætte 
samarbejder. Mange opfatter dem som umage, men for mig er vi er ofte et ”match made in heaven”… 
altså vi er forbundet af sag, vision eller måske endda en eksistentiel søgen.  
 
Hvor ser du Resonerende Rum om 10 år? 
 
Jeg kan se os mange steder! Bærende begreber for ”Resonerende Rum” er at innovere og 
improvisere, hvilket gør, at jeg egentlig forventer det uforventelige. Så jeg arbejder målrettet på at 
skabe de bedste vilkår for, at ”Resonerende Rum” kan stille sig til rådighed for at gribe de bedste 
potentialer og projekter. Det kan både være inden for musiske, tværgående eller sociale arenaer – 
forhåbentligt en helt ny kombination. 
 
Hvis man gerne vil være en del af Resonerende Rum – kan man så det? Og hvad skal man gøre? 
 
Jeg er jo konstant i gang med at udvikle projekter, og jeg holder altid af at få relevante henvendelser. 
Så hvis man sidder derude og er nysgerrig på Resonerende Rums arbejde eller visioner for fremtiden, 
så kan man jo for det første komme og opleve de værker og projekter, der bliver sat i søen. Men man 
er også altid velkommen til at række ud. Uanset om det så handler om den rette metalplade, det 
rette rum eller det rette samarbejde. 


