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Langgaard Konkurrencen 2021 springer ud i weekenden 
 
13 ensembler og solister står klar til at skyde den første Langgaard Konkurrence i gang lørdag d. 
24. og søndag d. 25. april i Koncertkirken i København. Alle er velkomne online, da konkurrencen 
bliver streamet Facebook.com/langgaardfestival. 
 
For første gang nogensinde bliver værker af den danske komponist Rued Langgaard genstand for 
en hel konkurrence for unge talenter. Deltagerne er unge musikerne fra landets tre klassiske 
musikkonservatorier. Konkurrencens 13 ensembler og solister vil spille sig igennem Langgaards 
sange, strygekvartetter, violinsonater og klaverstykker fra kl. 10 til kl. 18 både lørdag og søndag.  
Se hvem der spiller, hvad og hvornår på langgaardfestival.dk/konkurrence. 
 
Søndag eftermiddag bliver de tre prisvindere annonceret. Vinderen af konkurrencen vil modtage 
25.000 kr. og skal spille ved åbningskoncerten af Rued Langgaard Festival 2021 i Ribe til 
september.  
 
I juryen sidder prominente musikere med stor Langgaard-erfaring: Violinist og koncertmester i 
Danmarks Radios Symfoniorkester Christina Åstrand, bratschist i Nightingale String Quartet Marie 
Louise Broholt Jensen, sopran Trine Bastrup Møller, pianist Kristoffer Hyldig og kunstnerisk leder 
for Rued Langgaard Festival Esben Tange, der udtaler: 
”Rued Langgaards musik er fuld af overraskelser og kan fortolkes på et utal af måder. Netop derfor 
ser jeg med stor glæde og spænding frem til at opleve de unge studerendes bud på Rued 
Langgaards musik. Måske kan netop de formidle hidtil skjulte sider af en musik, vi først nu er 
begyndt at fatte omfanget af.” 
 
Baggrund for konkurrencen 
Rued Langgaard Konkurrencen er et led i en stor udviklingsplan, der skal stimulere kendskabet til 
den danske komponist Rued Langgaards (1893-1952) musik. Langgaard-Fonden og Rued Langgaard 
Festival står bag både konkurrencen og en Langgaard masterclass i samarbejde med Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium. 
Målet er at stimulere kendskabet til Rued Langgaards musik i det professionelle, danske miljø og 
give unge talentfulde musikere koncerterfaring.  
Konkurrencen og Masterclass er støttet af Augustinus Fonden. 
 
Ønsker du et interview med de medvirkende eller jury, så skriv til Karen Bendix på 
kommunikaren@gmail.com 
 
Kontakt og yderligere information om konkurrencen: 
Signe Asmussen, leder af Langgaard Masterclass og Konkurrence    
mail@signeasmussen.dk  
Tlf.: +45 20910856 
 
Marie Skaaning, projektleder, Rued Langgaard Festival 
marie.skaaning@gmail.com  

Tlf.: +45 25573713  
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