
   




•    et album med Kierkegaards sprogkunst sat til musik

•    en illustreret bog med bla. teksterne fra albummet

•    en række paradoks-omfavnende video-fortællinger


                                            … om det oplivende ved at dø. 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PROJEKTBESKRIVELSE: 


“Man har glemt Distinctionen mell. Kunst og Videnskab.  
Alt er blevet Videnskab.  
… det der skal meddeles som Kunst meddeles som 
Videnskab, og her er Forvirringen i den nyere Tid.”     	
	 	 	 	 	              (Papir 365:5)	
	 	             

ALBUM MED KIERKEGAARDS SPROGKUNST SAT TIL MUSIK

Sammen med tre af de ypperste musikere fra den danske improvisationsscene (Soma Allpass 
(cello), Peter Tinning (guitar) og Kristian Tangvik (tuba mm.) har “uvidenskabelig Kierkegaard-
forsker” Claus Damgaard det sidste års tid eksperimenteret med at oplæse Søren Kierkegaards 
helt særlige sprogkunst i levende samspil med i sandhed levende musik. 


Det har ført til en række koncerter (se kierkegaardconcert.com) og nu er denne ejendommelige 
kvartet – “The Søren Kierkegaard Orchestra” – klar til at indspille deres første album.


En glædesberuset tuba lægger en 
dybt opløftende rytme under 
Kierkegaards tekst om døden. 

En forførende cello svømmer rundt i 
ægte følelser under Kierkegaards tekst 
om sentimentalitet.  
En vild og uskøn guitar giver 
modstand til Kierkegaards tekst om 
det skønneste øjeblik i hans liv. 
Alle tre musikere forenes i nummeret 
hvor Kierkegaards tekst hylder det 
absolut uforenelige - det absolutte 
paradox - det her-og-nu-evige liv. 

Søren Kierkegaard brugte sin helt særlige sprogkunst til at beskrive “det ubeskrivelige” … “det 
paradoxe, som intet menneske kan begribe” … men som kan op- og udleves! 
 
“The Søren Kierkegaard Orchestra” har derfor givet sig selv den opgave, at gøre Kierkegaards 
tekster direkte sanseligt mærkbare for et nutidigt publikum …  i en ny – ikke kun sproglig – 
kunstform gengive forfatterskabets musikalitet, billed-rigdom og forløsende leg med anti-teser og 
paradokser. 


Denne første udgivelse vil fokusere på det oplivende ved døden og det i sandhed lidenskabelige 
– det her-og-nu-evige! – liv. 


Alle tre musikere er både improvisatoriske ekvilibrister og erfarne komponister. De vil på skift stå 
for at have skabt den præ-komponerede form, hvori en evighed af improvisatorisk frihed kan 
komme i spil … i øjeblik efter øjeblik.


Udgivelsen er i virkeligheden to udgivelser idet der samtidigt indspilles både en dansk- og en 
engelsk-sproget version af hvert stykke tekst-og-musik. 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http://kierkegaardconcert.com


ILLUSTRERET BOG MED BLA. TEKSTERNE FRA ALBUMMET 
Musik-udgivelsen bliver ledsaget af en bog bygget op omkring Kierkegaard-teksterne fra 
albummet – samt yderligere Kierkegaard-tekster, der siger det tilsyneladende direkte modsatte. 


Den enkelte læser bliver således overladt til – selv! – at finde ud af hvad der er sandt for ham eller 
hende og får mulighed for at opleve hvordan modsætningspar, der måske umiddelbart virker som 
uforenelige – paradoksalt og imod al forstand! – kan være … ikke bare forenelige men gensidigt 
berigende. 




Teksterne vil blive gengivet både i Kierkegaards originale samt i nyoversatte engelske udgaver. De 
nye oversættelser vil være absolut loyale over for både de oprindelige teksters indhold samt ikke 
mindst deres rytme og melodi. 


Også for danskere vil de nye oversættelse i mange tilfælde være nemmere at forstå end 
Kierkegaards oprindelige danske tekst. Mange vil idag nok have nemmere ved at forstå “to 
become” frem for “at vorde” og “oxygen” frem for “suurstof”.


Teksterne vil blive ledsaget af kontrastrige, 
tegneserie-inspirerede illustrationer, der – 
ligesom musik-indspilningerne – leger med at 
sanseliggøre Søren Kierkegaards ekstreme 
modsigelsesfuldhed. 

Bogen vil blive udgivet både som e-bog og i papir-udgave. Fra bogen vil der efter hvert kapitel 
være et direkte link til en video-fortælling hvor udvalgte tekster læses op og eksemplificeres. 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PARADOKS-OMFAVNENDE VIDEO-FORTÆLLINGER 
Hvert stykke tekst og musik fra albummet bliver fulgt op af en video hvor supplerende 
Kierkegaard-tekster læses op og uddybes med eksemplificerende fortællinger. 


Fortællingerne vil tage udgangspunkt i letgenkendelige hverdags-situationer og give en klar 
oplevelse af hvor inspirerende og dybt anvendelig Søren Kierkegaards forfatterskab kan være for 
den enkelte idag.


I samspil med skiftende 
improvisations-musikere bliver 
udvalgte Kierkegaard-tekster 
fra bogen læst højt, men 
oplæsningen bliver igen og igen 
sat på pause for at give rum til 
uddybende bemærkninger og 
eksemplificerende fortællinger. 

Efter en eller to tekster der 
bekræfter og underbygger det 
oprindelige udsagn fra 
albummets tekst, bliver 
yderligere en tekst læst op, 
som siger det direkte modsatte. 

Fortællingerne vil forene en dødsens alvor med himmelhøj komik og en lidenskab dybere end det 
dybeste hav.


“Overalt hvor der er Liv er der Modsigelse, og hvor der er Modsigelse er det Comiske tilstede” 
(Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift) 

“Døden er den uendelige Humorist” (Notesbog 6:1)

“Først Døden, saa Livet.”  (Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet)     
 

“Aandedrættet hedder paa 
Latin, som Du erindrer, 
respiratio, et Ord, der 
betegner en Tilbage-
strømmen af det, der først  
er strømmet ud.  
I Respirationen nyder 
Organismen sin Frihed.” 

(Enten-Eller, Anden Del) 

“al Erkjendelse er respiratio” 
(Journalen EE:151) 
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4xCV: THE SØREN KIERKEGAARD ORCHESTRA 


Claus Damgaard, scenekunstner og uvidenskabelig Kierkegaard-forsker


Claus Damgaard er uddannet scenekunstner fra the London Academy of Music and Dramatic Art 
og har de sidste 20 år helliget sig kunstneriske eksperimenter med gengivelse af Søren 
Kierkegaards helt særlige forfatterskab i nye kunstformer. Det har indtil videre resulteret i 5 
tværæstetiske forestillinger og en bogudgivelse (se clausdamgaard.com).

Claus Damgaard har desuden været ansat som “kunstner i gæsteprofessorat” på Aarhus 
Universitet og som “research fellow” på The Hong Kierkegaard Library i USA.


Soma Allpass, cellist, sanger, komponist og improvisator 

Klassisk uddannet cellist fra DKDM er er en af de få originale stemmer i cello verdenen og spiller 
med rytmiske musikere og jazzkomponister. De sidste 12 år har hun brugt tid på at improvisere 
med mange forskellige musikere.

I 2016 og 2020 udgav Soma & Lil to cello duo plader, hvor den første " Landet / Rummet" blev 
nomineret til DMA jazz i 2016.

Soma & Lil spiller mange koncerter og samarbejder med andre kunstarter. Soma & Lil studerede 
japansk Gagaku musik med Haruhiko Okabe og var på Japan koncert turne i 2018. Deres anden 
udgivelse "Live in Japan" er med koncertoptagelser fra den turne.

Desuden har Soma lavet 3 soloplader med egne sange. I 90erne spillede hun i indie rockbandet 
Trains and boats and planes, som udgav 4 plader og spillede blandt andet Roskilde festival 3 år i 
træk. Hun har lavet musik til en række forskellige teater og moderne danseforestillinger og 
indspillet på et hav af plader (se somaallpass.dk)


Kristian Tangvik, tubaist, komponist og improvisator


Afsluttede i 2018 solist-uddannelsen på Rytmisk Musik Konservatorium i København (Kandidat i 
rytmisk musik) og indgår idag i adskillige band-konstelationer (GNOM, The Roll-Ons, Horse 
Orchestra and Jesper Zeuthen Plus,Leif Sylvester med flere)  
 

Danish Music Award: Jazz - Årets særudgivelse samt Årets nykommer med bandet Horse 
Orchestra.  
 

Kristian Tangvik arbejder desuden sammen med digterne T.S. Høegh og M.Rexen og har været 
komponist og musiker på de tværestetiske forestillinger Medusa og Pavlovs Prinsesser.
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Peter Tinning, guitarist, komponist og improvisator


Peter Tinning er uddannet fra Det Kongelige Konservatorium i Den Haag i Holland i 2004. Han 
optræder og indspiller med mange forskellige danske og internationale ensembler og kunstnere, 
og han komponerer selv musikken til hovedparten af samarbejderne. Tinning’s gennemgående 
fokus har i de sidste år været improvisation versus stramt komponeret musik. Trods hans rytmiske 
uddannelse arbejder han ofte med klassiske musikere, komponister, forfattere og billedkunstnere, 
og søger inspiration i feltet mellem forskellige genrer og kunstformer og de muligheder og 
udfordringer, det giver. 
 

Peter Tinning er for tiden blandt andet aktiv i den nordiske impro-kvartet “Dramatisk Nutid” og 
“Thou Sonic Friend” (udkom med albummet Cinemateria på Barefoot Records i efteråret 2019) og 
“Peter Tinning Transatlantic Trio” (udgav albummet Twenty-two : Twenty-two i 2015 på Gateway 
Music. En EP forventes udgivet i foråret 2021)


Derudover har har Peter Tinning arbejdet sammen med forfatteren  Jens Blendstrup (albummet 
Den Freudianske Hest udkom i august 2015 på Gateway Music med støtte fra KODAs 
blankbåndsmidler) samt beat-poeten Claus Høxbroe (spillet over 50 koncerter i Danmark, Sverige 
og Tyskland. CD-udgivelse, "Nye Rytmer", 2010, label: Your Favourite Jazz).
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UDTALELSER: 
 

"Damgaard er sgu Danmarks største Kierkegaard-formidler, sådan!" 
Peter Tudvad, forfatter og Kierkegaard-forsker 
 

"Det var en nydelse."  
Svend Aage Madsen, forfatter 
 

"Jeg tror egentlig, at Claus Damgaard har forstået Søren Kierkegaard bedre end de fleste." 
Ole Fogh Kirkeby, filosof og professor  
 

“Genialt! Både sjovt og filosofisk, som min 14-årige søn sagde. Burde være en del af 
undervisningen.” 
Camilla Sløk, forfatter og teolog 
 

"Claus Damgaard kan sin Kierkegaard, og derfor kan han være morsom, fræk og afslørende. Det 
ku' han sikkert også før Søren kom ind i billedet, men bekendskabet føjer en alvor til, som sjovt 
nok også har datteren til makker. Selv hvor der ikke er noget at grine af." 
Peter Thielst, filosof og forfatter 
 

“Fængslende.” 
Pia Søltoft, præst og forfatter 
 

"Claus Damgaard fremstår på alle måder som en ekstraordinær Kierkegaard-connaisseur og han 
formåede både i Cape Town og Johannesburg at fortolke filosoffens ord ind i en nutidig kontekst 
og gennem sin performance at illustrere, hvordan vi hver i sær – europæere som sydafrikanere – 
kan gøre brug af Kierkegaard i vores daglige, moderne eksistens." 
René Dinesen, Ambassadør 
 

"En sådan forestilling kan nemt tippe over i et afhandlings-stykke eller tippe over i det 
lommefilosofiske à la Alt for damerne, men manuskriptet er skruet fantastisk godt sammen - det 
har øje for inderlighedens tanke - og bliver leveret med den rette humor og et formidabelt vid, hvor 
både det udfordrende i SKs tænkning og hans relevans for os i dag træder klart frem." 
Jeanette Ladegaard Knox, Mag.art. (filosofi), cand. mag. (filosofi og teatervidenskab) 
 

"Claus Damgaard aktualiserer på en vittig, sprudlende og samtidig erfaringsrelateret vis 
Kierkegaards indsigter i vores eksistens. Hans forestilling henvender sig til alle."  
Dorothea Glöckner, Sognepræst og forfatter 
 

"Forestillingen blev modtaget med stor begejstring af de mange mennesker, der var mødt op. 
Claus Damgaard kan på helt forunderlig vis skabe en åbning til Søren Kierkegaards univers og 
koble det til nutiden, så ingen lades uberørt."  
Annette Steenback, Formand for Lyng Kirkes Menighedsråd  
 

"The show provides an entertaining, dramatic and sensory experience which is very effective in 
conveying how enriching - yet challenging - the ideas of Kierkegaard can be for an individual in 
today’s complex world. I found the performance to be enjoyable and provocative, and hope more 
people will have the opportunity to experience it." 
Professor M. Jamie Ferreira, Author of “Kierkegaard” (Blackwell)  
 

"Kierkegaard taught us that humor is no joke and Claus Damgaard’s “Kierkegaard Comedy Show” 
proves the master’s point. It is supremely entertaining and, at the same time, one of the most 
profound interpretations of Kierkegaard’s thought that I have ever encountered. " 
Professor Gordon Marino, director of the Hong Kierkegaard Library, USA 
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