


 
PRAKTISK INFO 

 

Fredag 27.sept 2013 
   Hold 1 (8-12 år) - kl. 17:00 - 19:30  •  Pris: 185 kr. pr. person 
 
Lørdag 28.sept 2013 
    Hold 2 (voksne) - kl. 9:30 - 14:00  •  Pris: 475 kr. pr. person  
    Hold 3 (teenagers) - kl. 15:00 - 19:30  •  Pris: 475 kr. pr. person  
 
NB: Da workshop tilbuddet i denne omgang kører som et pilotprojekt, er 
deltagergebyret lavere end normalt.  
 
Sted: København – eksakt adresse oplyses ved tilmelding. 
 
Tilmelding: Send en e-mail mærket ’workshop’ til info@ikivocal.com. Oplys dit fulde navn, 
alder og telefon nr. Skriv hvilket hold du ønsker at deltage på, og om du har erfaring som 
sanger eller har modtaget musikundervisning før.  
 
OBS: Du er først tilmeldt, når du har fået en svarmail tilbage, og din betaling er registreret. 
Tilmeldingen er herefter bindende. 
 

 

OM IKI 

IKI er en internordisk vokalgruppe bestående af 8 sangere fra Danmark, Norge, 
Finland og Island. Når IKI går på scenen er alt totalt improviseret. For sangerne er det 
en filosofi, som handler om at være i nuet og udtrykke sig i øjeblikket, skabe ny musik 
og udforske den menneskelige stemmes mange lyde og facetter. IKI udfordrer 
begrebet sang og gruppen arbejder på tværs af musikgenrer og henter inspiration i 
både den klassiske musiktradition, jazz, pop, folk og avantgarde. 
 
I 2011 udgav IKI debutalbummet “IKI” og vandt samme år prisen som “Årets Danske 
Vokaljazz Udgivelse“ ved Danish Music Award Jazz. Efterfølgeren, som er indspillet i 
Islands rå natur i samarbejde med guitaristen Hilmar Jensson, er nu på trapperne. 
 

IKI har optrådt på landsdækkende TV / radio og livekomponeret soundtrack til 
teaterforestillinger. Gruppen har sunget koncerter på en række nordiske festivaler og 
venues - heriblandt Copenhagen Jazzhouse, Distortion, Vossa Jazz, Copenhagen 
Jazzfestival, Døla Jazz og TEDx Cph. IKI blev i 2012 inviteret til SPOT Festival, hvilket 
førte til international pressebevågenhed. I 2013 blev IKI udvalgt til at medvirke i 
dokumentaren “Film Music in the Making”, som blev vist på DR K og CPH:PIX. 
Projektet var søsat af JazzDanmark, ROSA, World Music Denmark og KODA. 
 

Siden 2009 har IKI indgået i kunstneriske cross-over projekter. Listen af 
samarbejdspartnere tæller bl.a. filmskaber og forfatter Jørgen Leth, den japanske 
vokalartist Koichi Makigami, fotograf Kajsa Gullberg, filminstruktør Johan Knattrup 
Jensen, dansere fra Statens Scenekunstskole, animator Stine Hvid, pianist Søren 
Kjærgaard, saxofonist Lotte Anker, digter Lars Skinnebach og studerende ved Det 
Kongelige Danske Kunstakademi. IKI har modtaget en række legater fra bl.a. Nordisk 
Kulturfond, DMF og DSF og crowdfundede selv midler til deres kommende 
pladeudgivelse på bare 24 dage. 
 




