
     Om kveldens program 

Fem studenter fra masterprogrammet i 

musikkteknologi NTNU presenterer nye komposisjoner 

de har laget som en del av kurset Elektroakustisk 

musikk – analyse og komposisjon. Musikken er 

lydbasert, og er komponert ved hjelp av digitale 

verktøy. Spesielt for alle komposisjonene er at de 

er komponert i såkalt ambisoni, en teknologi som 

muliggjør plassering av klanger i et 3D rom.  

 

Frank Ekeberg (f.1970) er en komponist fra 

Trondheim som utforsker tema som økonologi, tid, 

rom og forandring i sin musikk. Han bruker nesten 

utelukkende naturlig lyd som kildemateriale, og 

romlige aspekter er integrert som essensielle 

elementer I verkene. 

                               
 
Planetariet på Vitensenteret 
 
Lydsystemet i Vitensenterets 360-kino er et 

IOSONO-system levert av Barco. Systemet leverer 

lyd i 36 høyttalere fordelt på 3 nivåer, noe som 

gir en helt unik romfølelse inne i domen. Systemet 

er første av sitt slag i en norsk 360-kino og det 

eksisterer kun seks lignende installasjoner i 

resten av verden. 

 

Konserten er et samarbeid mellom Musikkteknologi 

NTNU og Vitensenteret 
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          P R O G R A M 
 

1. Ada Mathea Hoel:  
 

<DOOMSDAY COUNTDOWN> 
   (2018, urpremiere)  ca. 7:00 
 
<DOOMSDAY COUNTDOWN> er et samlet skrik av 
årsaker til at mennesker vil bli menneskers 
undergang. <DOOMSDAY COUNTDOWN> er alt som er 
galt med verden. <DOOMSDAY COUNTDOWN> er en 
sonisk gapestokk. <DOOMSDAY COUNTDOWN> er ikke 
opplysende eller løsningsorientert. <DOOMSDAY 
COUNTDOWN> viser veien til avgrunnen. 
 
 

2. Hege Strøm Knutsen:  
 
The Search (2018, urpremiere)   4:35 
 
Med hjelp av eget lydbibliotek og et piano har 
jeg lagd en komposisjon som bruker naturlyder 
og realisme i kontrast til, men også i samspill 
med, prosesserte varianter av de samme lydene. 
Mye av materialet stammer fra vann, og det blir 
en strømlinjet reise i tid og rom, der det 
surrealistiske prøver å finne sin plass i den 
naturlige verden.  

 
 

3. Frode van der Meeren:  
 
Se hvordan de dråper vanker 
    (2018, urpremiere) 4:15 
 
Stykket følger en litt sliten type en fuktig 
kveld. Her går det fra vått til våtere, 
gangsynet bil værre og til slutt blir det 
såpass at det blir uforsvarlig å ta seg frem. I 
stykket legges det vekt på at det brukers få 
lydkilder, men de er prosessert på forskjellige 
måter for å nå frem til alle de forskjellige 
lydene som finnes i stykket. 
 
 

 
 
 
 
 

4. Kresten Madsen:  
 
Slagtøj i undergrunden         
   (2018, urpremiere) 5:42   
 
Slagtøj undergrunden er en komposition for 
slagtøj, inspireret af naturens lyde, særligt 
dem vi sjældent hører; de underjordiske. Det 
er komponeret og skabt alene ved hjælp af 
spillet slagtøj og efterfølgende processering 
af lyden. 
 
 

5. Anders Bru:  
 
Mechanicals (2018, urpremiere) 5:56 
 
"Mechanicals" er en reise inn i et forstyrret 
sinn. Verden rundt oss kan være vanskelig å 
forholde seg til, samtidig som våre egne 
tanker kan være ødeleggende for oss selv. 
Gjennom dette stykket vil vi oppleve verden 
gjennom et urolig og tidvis kaotisk sinn, og 
vi vil høre at selv gode følelser kan 
ødelegges av våre egne tanker som kryper seg 
inn og tar over. 
 
 

6. Frank Ekeberg:  
 
Klanger fra Trøndelag (2017) 5:00 
 
"Klanger fra Trøndelag" er en åttendedel av 
dugnadskomposisjonen "NKF i 100 - et 
gjenbruksprosjekt" i anledning Norsk 
komponistforenings 100 års-jubileum i 2017. 
Arbeidet er basert på 3 sekunders utdrag fra 
komposisjoner av foreningens medlemmer fra 
Trøndelag, ett utdrag for hvert av årene 1917 
til 2017. 
 

7. Frank Ekeberg:  
 
Terra Incognita (2001) 13:58 
 
"Terra Incognita" er en reise gjennom et 
abstrakt lydlandskap med klanglige 
situasjoner som grenser mot det narrative. 

            
 
 

 


