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Rebild

Eksperiment smitter af på koncert
REBILD: Dome-orglet får premiere lige efter koncerten i Buderup Ødekirke

søndag aften med saxofonisten Henriette Jensen, som skal spille helt nye
værker, blandt andet af Martin Lohse. Han har skrevet fem gange ”gong” ind,
men de bliver til lejligheden spillet på fem ekstra jernrør a la domeorglet.

Telefon 98527000 E-mail rebild@nordjyske.dk
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

I Jørgen Mortensens hjemlige dome spiller Morten Lønborg Friis (th) her på det første jernrør til farveorglet. Jørgen Mortensen holder en model af domen til orglet. 
Foto: Claus Søndberg

Jern synger
i farvetoner
KULTURUGER: Der eksperimenteres til det sidste
i vildt projekt med at skabe et domefarveorgel
Af Margit Sig
margit.sig@nordjyske.dk

REBILD: Idéen opstod pludse-

lig og vildt - og først da de
mange involverede i årets
kulturuger netop var færdige med at lægge programmet:
- Så var vi nogle stykker,
der kom til at snakke om
synæstesi, den særlige evne
til at forbinde bestemte farver med bestemte toner. Så
snakkede vi om at lave et orgel, hvor man kunne spille
på farvet LED-lys, og den idé
var der så meget energi i, at
vi var nødt til at gøre noget
ved det, siger Jørgen Mortensen, formand for Rebild
Kulturråd og selv udøvende
domebygger og gøgler.
- Det handler bare om,
hvad der sker, når man overhovedet ikke har nej-hatten
på - eller spørger, om det nu
er klogt, smiler Morten Lønborg Friis, leder af Rebild
Kulturskole og ”legekammerat” i projektet.
- Men vi er da under et vist
tidspres, indrømmer Jørgen
Mortensen, som endnu ikke
kan garantere, at det hele
virker, når der er premiere
på søndag 7. september ca.
kl. 20.30 ved Buderup Ødekirke efter en koncert med
Henriette Jensen.
- Vi har en plan A, B og C,

FAKTA
HVAD ER SYNÆSTESI?
{{Synæstesi: samsansning, det forhold, at påvirkning af en sans,
fx hørelsen, automatisk udløser et sanseindtryk i en anden modalitet, fx synet, selvom denne ikke bliver påvirket.
{{Koblingen mellem de to sanser er som oftest konstant over tid,
så en tone for synæstetikeren altid ”har” den samme farve.
{{Synæstesi er ret sjælden, men forekommer 3-4 gange så hyppigt hos kvinder som hos mænd og er til dels arveligt bestemt.
{{ Svagere former for synæstesi er ganske udbredt og ligger antagelig bag vor umiddelbare forståelse af gængse metaforer som fx
skrigende farver (høresans-synssans).

Farveorglet er i virkeligheden en slags klokkespil, som skal anskueliggøre, at de 12 halvtoner i den kromatiske skala udgør en spiral. Jørgen Mortensen har haft travlt med at bygge i sin carport.  Privatfoto

KILDE: WWW.DENSTOREDANSKE.DK

siger Jørgen Mortensen,
som først tæt op af deadline
får mulighed for at afprøve
alle de tekniske detaljer.
Opbygningen begyndte en
augustaften, da Morten Lønborg Friis mødte op med en
vinkelsliber hos Jørgen Mortensen i Smidie.
Han havde fundet nogle
jernstænger fra et gammelt
telt på loftet, og de skulle så
saves i forskellige stykker
som en slags orgelpiber,
men tænkt som et slaginstrument.
Ideen har været at anskueliggøre visuelt, hvordan de
12 halvtoner i den såkaldte
kromatiske skala (kromatisk
betyder faktisk også ”vedrørende farve”) er placeret i en
spiral i forhold til hinanden.
- Man tegner dem altid i en
cirkel, men det er jo faktisk

forkert - alt for forenklet, siger Morten Lønborg Friis,
som i sine mange år som musikunderviser kun er stødt
på to elever, der har været
synæstetiske.
- Jeg prøvede endda at
krydstjekke, og det viste sig
sjovt nok, at det var de samme farver, de forbandt med
de samme toner.
Ved premieren på instrumentet er det den kun
15-årige slagtøjsspiller Johan Møllebjerg fra kulturskolens talentklasse, der
skal spille på det.
- Han brød ud i et stort
grin, da han prøvede forleden, og det er vel et godt nok
tegn, mener Jørgen Mortensen, som har allieret sig med
teknikere fra Platform4 i
Aalborg, hvad angår de elektroniske forbindelser fra lyd

Mon det virker? Musiknørd Morten Lønborg Friis (tv) og domenørd Jørgen Mortensen vil få de forskellige toner til at lyse i farver - ligesom en såkaldt synæstetiker opfatter toner som farver.
gennem mikrofon til lysende
farver i domen.
- De rør giver åbenbart en
masse overtoner, som godt
kan forstyrre elektronikken,

men det er jo en del af konceptet, at det udvikler sig. Vi
får heldigvis to forsøg, søndag 7. september og lørdag
20. september, hvor vi skal

spille på det igen i forbindelse med Land Live-koncerten
i Arena Himmerland i Støvring, fortæller Jørgen Mortensen.
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