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Kathrine Windfeld - Artist in Residence
vid Vara konserthus våren 2020
Pianisten och kompositören Kathrine Windfeld, född i Danmark, är omtalad
för att vara en av de mest spännande namnen på den skandinaviska
jazzscenen just nu. Våren 2020 är hon Artist in Residence vid Vara
Konserthus och har fått i uppdrag att komponera ny musik till Bohuslän Big
Band för turné hösten 2020.
De senaste åren har Kathrines mångsidighet som musiker och personliga
spelstil tagit Skandinavien med storm och resulterat i en rad utmärkelser.
2014 startade hon ett eget storband med 15 skickliga musiker från Danmark,

Norge, Sverige och Polen. Med storbanddebuten “Aircraft” vann hon ”New
Artist of the Year” 2016 på Danish Music Awards, med ytterligare
nomineringar som "Årets kompositör" och "Årets album".Hennes album
”Latency” som släpptes 2017 har fått överväldigande positiva recensioner och
publicitet i stort antal internationella musikmagasin som The Guardian (UK),
Downbeat (USA) och Le Monde (FR) och hyllades som Album Of The Year in
Jazz Special Magazine.
Under våren arbetar Katherine kontinuerligt med komponerandet av ny musik
för Bohuslän Big Band och skiftar mellan att skriva själv och genomföra
workshops i repetitionssalen tillsammans med storbandet.
- Att skriva ett storbandsarrangemang är som att bygga ett hus som
musikerna skall bo i. Man behöver både den rätta känslan och till det
tekniken och hantverket för huset skall bli stabilt. Blir det för mycket av det
byggtekniska kan det bli kallt och ovälkomnande men blir det enbart känsla
håller inte huset i vinden. Förhoppningsvis blir resultatet till slut en balans
mellan känsla och teknik…Det är otroligt roligt att höra det man skrivit
framföras! Det bästa är när musikerna börjar landa i musiken, solisterna börja
ta för sig i rummet och riktigt njuta av musiken. Där får jag tillbaka så otroligt
mycket som kompositör, säger Kathrine.
Musiken som Kathrine arbetar med beskriver hon som mycket varierande med
ett brett instrumentalt spektrum. Det rör sig mellan sköra minimalistiska
passager med några få instrument till stora orkestrala explosioner med hela
storbandet:
-Musiken jag skriver till Bohuslän Big Band har temperament! Jag vill ge
publiken något som verkligen berör hela det mänskliga känsloregistret. Från
det sakrala, stillsamma och sorgliga till det expressiva, glädjefyllda och
humoristiska, berättar Windfeld.
I september går produktionen ut på turné och vi får möjligheten att möta
Kathrine Windfeld och Bohuslän Big Band i en expressiv och färgstark
kombination mellan tradition och innovation.
Att vara Artist in Residence på Vara Konserthus betyder att som artist, under
en begränsad tid, få tillfälle att fördjupa och testa sin produktionsidé.
Konserthuset bjuder in stjärnor från hela världen och erbjuder möjligheten
att skapa scenkonst som aldrig annars hade fått se strålkastarens ljus.

Residensverksamheten är en viktig del av Vara konserthus uppdrag från
Västra Götalandsregionen. Det är en möjlighet för Vara Konserthus att skapa
konstnärlig utveckling och ny scenkonst samtidigt som publiken får chans att
lära känna en artist lite närmare.

Vara Konserthus drivs med stöd av Vara Kommun och Västra
Götalandsregionen. Varje år besöker cirka 60 000 personer i alla åldrar
en föreställning på Vara Konserthus. Sammanlagt visas här runt 180
föreställningar på år.

Sedan år 2004 är Bohuslän Big Band knutet till Vara Konserthus verksamhet.
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