
 
 
PRESSEMEDDELELSE 
 
 
“THE LAKE: WORKS FOR RADIO” 
 
10. – 24. januar 2016 
 
Premiere-event: Lørdag d. 9. januar 2016 kl. 17-19 
 
Deltagende kunstnere: Gry Bagøien (DK), Hildur Guðnadóttir (IS), CM von Hausswolff 
(SE), Klara Lewis (SE), Pejk Malinovski (DK), Skuli Sverrisson (IS), Maia Urstad (NO) og 
Jana Winderen (NO). 
 
Nikolaj Kunsthal præsenterer i samarbejde med The Lake Radio et nyt 
banebrydende format: et lyttearrangement, hvor otte nordiske kunstnere giver deres 
bud på, hvad lyd i radioen kan være i dag. 
 
I de senere år er radiokunst blevet en del af et større og bredere felt af lyd- og mediekunst 
med mange forskellige aktører såsom kunstnere, uafhængige radiostationer og 
organisationer. En af disse aktører er den alternative, non-profit, 24-timers radiokanal The 
Lake, der siden 2014 har præsentereret et væld af musikgenrer og journalistiske indslag, 
lyd- og radiokunst. Med det nye projekt Works for Radio samler The Lake nogle af 
Nordens mest centrale og interessante lydkunstnere der alle har skabt helt ny-
producerede værker til radiokanalen. Udvælgelsen af kunstnere til Works for Radio har 
taget form som en stafet, hvor The Lake i første omgang har kommissioneret værker fra 
CM von Hausswolff (SE), Hildur Guðnadóttir (IS), Jana Winderen (NO), samt Pejk 
Malinovski (DK). De fire kunstnere har desuden fået til opgave at pege på én kunstner 
hver, som de finder særlig interessant. Herefter er Klara Lewis (SE), Skuli Sverrisson (IS), 
Maia Urstad (NO) og Gry Bagøien (DK) blevet inviteret. 
 
De otte nye værker uropføres til en helt særlig premiere-event i Nikolaj Kunsthal, hvor alle 
kunstnere er til stede og præsenterer de nye værker for publikum. Med lyttearrangementet 
skaber The Lake og Nikolaj Kunsthal i fællesskab rum for den fokuserede lytning, og 
radiokunst-præsentationerne transmitteres derfor også direkte på The Lake.   
 
Efter premieren udstilles de otte lydværker i Tårnrummet i Nikolaj Kunsthal i perioden 10.-
24. januar, og værkerne vil desuden indgå i fast rotation på www.thelakeradio.com  
 
Works for Radio premiere 
9. januar 2016 kl.17-19 
Entré: 50 kr. Billetter skal købes via Billetto: https://billetto.dk/events/104953 
 
Kontakt:  
Nikolaj Kunsthal: 
Karen Mette Fog Pedersen, presse- og kommunikationsansvarlig, pr@nikolajkunsthal.dk, 
3318 1784 / 2154 7498. Pressebilleder er tilgængelige på: www.nikolajkunsthal.dk under 
“Presse”. 
 



The Lake: 
Kasper Vang - contact@thelakeradio.com  - 22 84 56 70 
Anne Dalby - contact@thelakreradio.com  - 61 75 75 65  
 
Works for Radio er støttet af Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord. 
Læs mere http://www.nikolajkunsthal.dk/da  
 


