
Samtale med musiker/komponist/lydproducent Mads Emil Nielsen i slutningen 
af anden prøveuge på Med Hånden På Hjertet. Mads Emil har været i samtale 

med Tina Skjoldager Fangel fra Aaben Dans. 
 

Med Hånden På Hjertet  
– en danseperformance i mørke balanceret i lyd. 
 

Han har samlet lyde af ”byen”, ”transportmidler” og ”ting, der 

knækker sammen” i et arkiv. Lydene skal sættes sammen, sættes i 
musik og komponeres, så det på alle planer samtidig indordner sig og 

understreger teaterrummet, samspillet med danserne, tematikker og 
teknikken. Til sidst bliver det hele smeltet sammen i et balanceret 

værk, der skal udgøre lydsiden i Aaben Dans næste forestilling Med 
Hånden På Hjertet, - en danseperformance i mørke.  

 
Siden han fik opgaven om at skabe lyduniverset til Aaben Dans næste 

forestilling har Mads Emil Nielsen lyttet efter og samlet materiale. Han har ledt 
i Danmarks Radio gamle arkiver – gamle BBC´s sound effects, gamle vinyler 

med en helt særlig lydæstetik og fundet fede togoptagelser fra Fransk Radio – 
fra 60érne og 70érne. Ud fra en række stikord af typer af lyde som ”byens 

lyde”, ”transportmidler”, ”ting der knækker sammen” – har han bygget et 
lydarkiv fyldt med små toner og særlige reallyde. Hjemmearkivet er dertil 

leveringsdygtig i kategorier fra synthesizers, analoge tone- og støjgeneratorer. 

  
At arbejde med lyd i mørke 

Med Hånden på Hjertet er en danseperformance om møder i en verden i 
forandring, hvor nationale grænser både nedbrydes og forstærkes – og hvor 

mennesker flytter sig. Den foregår i mørke.  
Alt ændrer karakter i mørket, der også kalder på en ændret sansning af lys, 

bevægelser, tid og lyd. I arbejdet med lydsiden i mørket noterer Mads: 
”Generelt har vi arbejdet meget mere underspillet efter at lyset er blevet 

slukket. Ens ører er fire gange så store, når der ikke er lys på. Ting virker 
meget voldsomme pludselig. […] Man kan virkelig arbejde med små detaljer, 

små teksturer og ting, der udvikler sig meget langsomt – holde fast i ting i 
længere tid”: Han bemærker at øret f.eks. meget hurtigere afkoder reallyde – 

og sætter billeder på dem. Og at man samtidig bliver hurtigere mættet af 
mængden af billeder.  

 

Multidimensionalt musik til forestilling 
Som komponist og musiker arbejder Mads Emil Nielsens generelt med musik 

på et rumligt, arkitektonisk og konkret plan. Han interesserer sig for lydene i 
sig selv og deres substans: ”Netop det der med at sample noget fra en vinyl i 

forhold til at finde det i et arkiv fra nettet. Det har en helt anden stoflighed, 
som jeg arbejder meget med. Og hvordan lyde spiller sammen, og de bliver 

placeret i rummet”. Udfordringen i en proces som denne er f.eks., når lyden 



handler om noget tematisk uden for musikken - som nedbrydning af grænser 
og at rejse. 

 
Løsningen til den musikalske indgang til opgaven her blev netop også at 

arbejde med helt konkrete reallyde, der knytter sig til forestillingens temaer. 
F.eks har han brugt optagelser af transportmidler som fly og toge til at skabe 

følelsen af bevægelse, at noget kører gennem rummet. Bevægelsen 
understreges samtidig ved at han sender lydene rundt i rummet gennem et 

stort og kompliceret højtaler set-up i salen. Reallydene sætter Mads Emil - 

mod en mere statisk elektronisk klangbund eller rytmik. Han fordrejer lydene, 
undersøger, forvrænger og trækker dem i tid. Alt sammen teknikker, der 

kommer til at pege lyden mod sig selv og samtidig sætter den i sammenhæng 
med handlingen i forestillingen. Panoreringen af lyden i forskellige retninger og 

i forskellige tempi – bliver igen en meget direkte arkitektonisk måde at arbejde 
med lyden, der samtidig fungerer på handlingsplanet som en oplevelse af 

bevægelse.  
 

Og helt centralt i processen er arbejdet med danserne og holdet.  
Alt i lydsiden samskabes og balanceres i forhold til forestillingens øvrige 

hovedkomponenter dans, lysdesign, historie, publikum og rummet. Typisk 
tager Mads Emil udgangspunkt i dansernes fysiske arbejde med at fortolke og 

løse oplæg og opgaver fra instruktøren og koreografen. Med improvisationer, 
der trækker på lydene fra arkivet eksperimenterer han med dels at understøtte 

en grundstemning og andre gange at udfordre den. F.eks blev en tung og 

sørgelig scene i slowmotion tilsat applauslyde og up-tempo musik til en 
nærmest cirkusagtigt absurd scene.  

 
Næste fase inden premieren … 

Grunden til lydsiden af forestillingen er lagt, og de kompositoriske ideer har 
fået en retning, der er tilpasset og afstemt med det øvrige hold i salen. I næste 

fase af produktionen står opgavelisten på balancen mellem musik, komposition 
og lyd - den abstrakte og konkrete.  

OG sammen med vennen og musikkollegaen Bjarke Falgren, skal Mads Emil 
komponere og optage et nyt musikstykke, der afslutter forestillingen. 

Og så er der nogle ting, der skal laves og gennemtænkes omkring overgange 
fra det første mere collage-agtige lydbillede til musikstykket i slutningen. 

Og der er noget tilbage om det med det tekniske med højtalerne…… manualer, 
der skal nærstuderes….. opstillingen af de 15 højtalere….. 

 

Om Mads Emil Nielsen, Elektronisk musiker og producent med base i 
København.  

Han har gennem de senere år fokuseret på soloprojekter, og startede i 2014 
eget label og egen kunstneriske platform: arbitrary, hvorpå han har udgivet 

FRAMEWORK (grafiske partiturer + lyd), et reissue af PM016 (Plant Migration, 

US) og Percussion Loops.   



  
Nielsen har for nylig optrådt i Tyskland, Italien og Ukraine (2016-17) og på 

Wundergrund Festival; som support for Murcof & Vanessa Wagner og for den 
danske trio Future 3; indspillet og optrådt med bl.a. Anders Filipsens projekt 

The Black Nothing, og bidraget til danske, tyske og russiske compilations samt 
til teaterforestillinger, film og udstillinger i DK, USA & Europa, herunder 

Notations 21 Project. (www.madsemilnielsen.dk) (www.arbitraryproject.com) 
 

 

Med Hånden på Hjertet 
Spiller på Aaben Dans, Scenen i Laboratoriet, Rabalderstræde 10, Musicon,  

4000 Roskilde 
Periode: 16. - 29. september 2017 

Billetter: (fra 15 år) billet@aabendans.dk/teaterbilletter.dk 
 

Læs mere på aabendans.dk 
 

 

 

http://www.madsemilnielsen.dk/

