
I takt med coronaen omdirigerer vores hverdag, har selv musik fået en ny 

rytme. Stilhed i spillehuse afløses af buldrende streaming direkte fra øveloka-

let. Musik har endnu engang fundet nye veje ind i vores øregange. Den  

teknologiske udvikling er det mest iørefaldende bidrag til musik i det 20’ende 

århundrede, og den digitale musikstrøm sørger for, at musik altid er lige ved 

hånden: på computeren, iPad’en og smartphonen. ”Stay home” koncerter 

svinger godt med vores evige forbrug af musik. Alligevel hænger de fleste 

af os fast i forestillingen om, at såkaldt levende musik er den rigtige måde at 

opleve musik på. Nogle vil mene, at det klinger hult. Enhver koncertgænger 

ved, at scenen knap kan skimtes for blinkende apparater. Måske vil den 

nye verdensorden føre til nye toner? Maj måneds Tænkepause er et godt  

instrument til at forstå vores forhold til musik.

”Musik er både min passion og min profession. 
Lidenskab og videnskab. Og det er ikke altid, at de 
to er enige om melodien. Det er faktisk en ud-
fordring at komme så tilpas fri af fænomenet, at 
der bliver plads til at tænke det udefra og samtidig 
ikke glemme den særlige nærhed, som gør musik 
til en medspiller i stort set alles hverdag”

”Jeg ser ikke musik som en flugt ind i en afsondret 
lydverden, men som veje ind i livet. For mig  
handler musik basalt set om forbundethed. Med 
krop, med følelser, med andre…” 
- Steen Kaargaard Nielsen
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