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Med igangsættelsen af IN OUR TIME påbegyndes et potentielt set uendeligt kunstnerisk 

projekt: At sætte musik til globale begivenheder i form af blandt andet international 

sikkerhedspolitik, truslen fra atomvåben og menneskeskabte klimaforandringer. 

IN OUR TIME  

kommer til at bestå af et ukendt antal musikstykker, kaldet chapters, af cirka et kvarters 

varighed. Disse chapters bliver skrevet af forskellige komponister, der tager over præcis, hvor 

den forrige sluttede, og over de næste år vil der således blive tale om ét stort, konstant 

voksende, musikalsk forløb uden afbrydelser.  

Musikken vil udvikle sig parallelt med tiden og den verden, der omgiver os, og på den måde er  

IN OUR TIME ikke blot inspireret af globale begivenheder men også igangsat af dem.  

DOOMSDAY CLOCK  

er et verdenskendt symbol, skabt i 1947 af organisationen Bulletin of the Atomic Scientists 

med henblik på at give et letforståeligt billede af, hvor tæt menneskeheden er på at udslette 

sig selv gennem atomvåben, menneskeskabte klimaforandringer og disruptive teknologier.  

I forhold til IN OUR TIME spiller Doomsday Clock en afgørende rolle, idet kommende 

justeringer af tiden signalerer, at en ny komponist skal begynde at skrive det næste chapter. 

”KLOKKEN ER STADIG 2 MINUTTER I MIDNAT!” 

bekendtgjorde Bulletins sikkerheds- og videnskabsråd ved en pressekonference for en uge 

siden. Rådet begrundede deres beslutning således:  

“Humanity now faces two simultaneous existential threats, either of which would be cause for 

extreme concern and immediate attention. These major threats – nuclear weapons and climate 

change – were exacerbated this past year by the increased use of information warfare to 

undermine democracy around the world, amplifying risk from these and other threats and 

putting the future of civilization in extraordinary danger.” 

Kun én gang tidligere i historien har minutviseren været sat så tæt på midnat, det var i 1953, 

da USA og Sovjetunionen prøvesprængte hydrogenbomber med seks måneders mellemrum.    

MÅLET MED IN OUR TIME  

er at skabe et værk, der er i konstant dialog med sin omverden.  

I en tid, hvor internationale institutioner som fx EU og NATO er præget af uro og mistillid, og 

hvor der er en tendens til at lande vender ryggen til det internationale samarbejde, ønsker vi 



at udvide det traditionelle koncertformat og lave arrangementer, hvor kunst og 

sikkerhedspolitisk formidling går hånd i hånd, og hvor samarbejde på tværs af grænser – 

kunstneriske, videnskabelige, nationale – er en naturlighed.  

En stabilisering af de sikkerhedspolitiske spændinger, der præger vores verden, er et fælles 

anliggende, og derfor er IN OUR TIME et internationalt projekt i konstant forandring. 

NEW MEXICO 

var atombombens ”fødested”, og den amerikanske ørkenstat er også stedet, hvor IN OUR 

TIME tager sin begyndelse. Netop nu er komponisten José Luis Hurtado, Assistant Professor of 

Theory and Composition ved University of New Mexico, i gang med at skrive Chapter 1, som 

forventes uropført i København i januar 2020.  

CRAS ENSEMBLE 

består af 6 klassiske guitarister: Mikkel Egelund, Peter Oldrup, Søren Eriksen, Jacob 

Nørrelund, Santiago Gutierrez Bolio og Henrik Bay Hansen.  

Ensemblet beskæftiger sig med vor tids musik og kunst, og fokus ligger på udviklingen af nye 

koncertformater, tværkulturelle samarbejder og kunstneriske narrativer, der perspektiverer 

og gør musikken tilgængelig for et bredere publikum. 

JOSÉ-LUIS HURTADO 

har en Ph.d. fra Harvard University, hvor han studerede hos bl.a. Brian Ferneyhough og 

Helmut Lachenmann. Han har modtaget 6 internationale priser, og hans musik fremføres af 

verdens førende ensembler, bl.a. Boston Modern Orchestra Project, JACK Quartet, 

International Contemporary Ensemble, Le Nouvel Ensemble Moderne og Arditti Quartet.  

BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS 

er en uafhængig, nonprofit-organisation grundlagt i Chicago i 1945 af en række bekymrede 

videnskabsfolk, der havde været med til at udvikle de første atombomber i Manhattan-

projektet. Gruppen ønskede at bruge sin ekspertise til at analysere den sikkerhedspolitiske 

udvikling og formidle fakta om truslen fra atomvåben.  

Det ikoniske Doomsday Clock er kendetegnet ved et effektivt og tidløst design – da det 

indførtes i 1947 stod minutviseren på syv minutter i midnat, og siden da er det blevet stillet 

23 gange. Beslutningen om at ændre tiden træffes af Bulletins sikkerheds- og videnskabsråd i 

tæt dialog med deres faste ekspertpanel, som i sin tid blev stiftet af Albert Einstein, og som i 

skrivende stund inkluderer 14 Nobelprismodtagere.  
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