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Ansøgning

Musikkens Hus ansøger hermed Kulturens Udviklingspulje om 60.000 kr. til realisering af
lyrikkoncerten Hjertet er tungt af lykke.

Projektbeskrivelse
I 2019 var det 75 år siden, at den talentfulde aalborgensiske digter Morten Nielsen, blev
dræbt i modstandskampen mod den tyske besættelsesmagt på Vesterbro i København.
Morten Nielsen voksede op i Aalborg, og gennem hans opvækst voksede Morten Nielsens
interesse for store danske digtere sig betydeligt, og han begyndte selv at digte i en tidlig
alder.
Efterhånden som 2. Verdenskrig udviklede sig, begyndte Morten Nielsen at engagere sig i
modstandsarbejdet. Han var bl.a. med til at skrive og udgive det illegale blad, Frihedsstøtten.
Digtsamlingen Krigere uden Vaaben blev udgivet i 1943. I dag er digtsamlingen en klassiker,
og Morten Nielsen er blevet et ikon for modstandskampen.
I efteråret 2020 ønsker Musikkens Hus med lyrikkoncerten Hjertet er tungt af lykke at hylde
digteren Morten Nielsen. Seks udvalgte Nielsen-digte får en musikalsk fortolkning i nyskrevne
sange ved sanger og skuespillerinde, Pernille Vallentin. Digter og rapper Kasper Spez vil
fortolke Nielsens fysiske steder i helt nye numre. Publikum vil også opleve poeten Nielsen som
prosaist, når et lille udvalg af de berømte breve fra bogen, der udkom i 1932, Breve til en ven,
oplæses til musikalsk ledsagelse.
Koncerten bliver fremført i Musikkens Hus’ koncertsal med plads til 1080 publikummer.

Samarbejde med Aalborg Kommunes gymnasier mfl.
Koncerten er foruden det almene publikum henvendt til Aalborg Kommunes gymnasier.
Derudover er koncerten en del af et tættere samarbejde mellem Musikkens Hus og
Sofiendalskolen, som ønsker at lave et undervisningsforløb i forbindelse med koncerten som
en del af undervisningen til elever i 6. klasse.
1080 unge vil således få mulighed for at opleve koncerten, og tilmeldingen foregår efter førsttil-mølle-princippet og er gratis for skolerne, såfremt det er muligt at skabe fundraisng til
projektet. Alternativt vil gymnasierne få et tilbud med en reduceret billetpris. Billetterne til den
almindelige borger vil derimod blive solgt via Musikkens Hus’ salgskanaler.
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En hyldest
Morten Nielsen er født og opvokset i Aalborg, så det er med stolthed, at vi fremfører en lokal
hyldest. Derudover ønsker vi at give publikum mulighed for at opleve en af litteraturhistoriens
største digtere og give unge indsigt i, hvordan digte kan udfolde emner som kærlighed,
skæbne og død. Koncerten har på den måde et læringspotentiale, og kan være med til at
dele viden og perspektivere store emner.

Praktiskinformation
Ansøger: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1 9000 Aalborg
Projekttitel: Hjertet er tungt af lykke
Projektperiode: Efterår 2020
Ansøgningsbeløb: 60.000 kr.
Daglig kontaktperson: Louise Skov Nielsen, lsn@musikkenshus.dk, tel. 60203123.
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