Pressmeddelande 2012-10-26:
UNGA MUSIKER MANIFESTERAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
”VOICES” GES IN MEMORIAM HANS WERNER HENZE
Vem ropar i natten? Vem skriker sex fot under jordens yta – när ingen hör… Vem talar till den
döde soldat, som själv mördat. Vem orkar bära skolbarnen i kistor genom krigets land?
Hur ger man röst åt dem som ingen har? Med musik - förstås! Lovprisade New European
Ensemble, Amnesty International och två sångsolister ger liv åt nyss avlidne Hans Werner
Henzes episka sångcykel VOICES vid en visuellt gestaltad manifestation på konserthuset
MUSIKALISKA i Stockholm den 9/11, samt vid Svenska Mässan i Göteborg. Dessförinnan
anordnas 7-8/11 två temadagar kring mänskliga rättigheter för skolungdomar i samarbete med
Länsmusiken i Stockholm. Skådespelerskan Lo Kauppi är berättare vid temadagarna.
Hans Werner Henzes episka sångcykel skrevs 1973 för två sångsolister och 18 musiker, som spelar
över 70 instrument från hela världen. Tonsättarens hat mot fascismen har inspirerat tematiken i detta
burleska, extravaganta och hallucinatoriska nyckelverk. I VOICES bildsätts 22 texter av bland andra
Bert Brecht, Ho Chi Minh, Heinrich Heine, och tal av George W Bush med bilder ur Amnestys
pressarkiv, som en illustration av brott mot de mänskliga rättigheterna. Tenoren Nikola Matisic och
alten Carina Vinke är solister. Bland instrumenten finns viola d'amore, hammondorgel, inkaflöjt och
studsbollar, samt finalens 20 stämda handklockor. Konserten 9/11 spelas in av Sveriges Radio.
-

Budskapet om brödraskap påminner om andemeningen bakom Beethovens 9:e symfoni, och
genomsyrar många stora konstverk - från Wozzeck till Guerníca. Projektet är en tribut till en
av 1900-talets största musikaliska berättare, och de humanistiska ideal han försvarade med sin
konst, säger dirigenten Christian Karlsen från New European Ensemble.

Hans Werner Henze gick bort den 24 november, 86 år gammal. New European Ensemble är baserad i
Haag, och leds av svenske dirigenten Christian Karlsen. Se filmen om Voices på Youtube:
-

Med Voices-projektet blir berättelserna om övergrepp och kränkningar levande och berörande på
ett oväntat sätt, säger Lise Bergh, generalsekreterare för Amnesty International i Sverige.

Biljetter à 180 kr till konserten 9 november hos Musikaliska:
Ett samarbete mellan Amnesty, New European Ensemble, Teskedsorden, Raoul Wallenberg 2012,
Musikaliska och Länsmusiken i Stockholm. Med stöd av Statens Musikverk, Stockholm Stad,
Performing Arts Fund NL, Regeringskansliet.
Press: Sofia Nyblom, sofia@neweuropeanensemble.com, tel 070 2377361 samt Elisabeth
Löfgren, Amnesty International, elisabeth.lofgren@amnesty.se, tel 070 433 09 16.

	
  

