
Sådan lyder det når Virga går på scenen og publikum 
føres på en sanselig drømmerejse. Ordene river dem  
med sig, imens lyde og toner fra et instrument som 
de færreste af tilhørerne har set før, fylder rummet. 

På elektronisk drejelire og loop-
pedaler skaber musiker Nicolas 
Simms et hav af stemningsfyldte 
klanguniverser omkring forfatter og 
spoken word-kunstner Nikolaj 
Johansens tekster: Fra magiske 
forvredne folkeviser og melankolske 
dystopier til stilfærdige refleksioner 
over kærlighed og død. Virga leger  
med poppede riffs, langtids-
æstetiske lydcollager og hjerte-
skærende melodier, og griber sprogligt fat i både 
fortællinger, digte og tanke-strømme. Et musikalsk 
partnerskab mellem to genrer, hvor der lyttes, svares 
og gives plads til hinanden.  

Virga placerer sig i en gråzone imellem lyrik og 
musik. Ved at løsrive sig fra både lyrikkens og 
musikkens dogmer og blande de to, skabes et udtryk, 
der giver publikum en ny og forfriskende oplevelse.   
I en verden af sms’er og digital kommunikation vil 
Virga finde ind til sanseligheden og nuancerne i det 
talte ord, som er helt fundamental for vores måde at 
leve sammen på.  

Virga er: 
Nicolas Simms:  Drejelire og elektronik 

Nicolas er uddannet musiker og komponist og den 
første i Danmark med en konservatorieuddannelse på 
sit instrument, drejelire. Hans speciale er traditionel 
musik og folkemusik, men i denne sammenhæng 
bliver instrumentet udnyttet til det alleryderste, når 
han opbygger sine atmosfæriske lydkollager. 

Nikolaj Johansen:  Vokal 

Nikolaj er et kendt navn i den danske litterære 
undergrund inden for horror, science fiction og 
fantasy. Han er desuden tidligere fynsmester i poetry 
slam og har optrådt på adskillige scener rundt i 
landet med sine tekster, som blander poetiske 
fortællinger i forunderlige surrealistiske universer 
med stemningsfulde undergangsscenarier og 
hverdagsvejr. 

På scenen giver Nikolaj ordene en rytme og en 
intensitet, som det skrevne digt ikke magter. Med det 
talte ord der – modsat sangen – ikke lader sig 
begrænse af rim og stavelser, udforsker og udfordrer 
han sproget. Ordene bliver accentueret af musikken, 
og Nicolas' alsidige og utraditionelle brug af sin 
drejelire, og dens tilsyneladende uudtømmelige 
repertoire af lyde og klange lægger sig som et 
pulserende og atmosfærisk tæppe over teksterne.  

Virga blev til i foråret 2014, 
hvor de to kunstnere blev 
shanghajet til en eksperimen-
terende teaterproduktion som 
repræsentanter for hver sin 
kunstart; Spoken word og 
musik. Sammen med et hold af 
skuespillere og teaterfolk fik 
de til opgave at skabe en 
forestilling fra bunden på blot 
fem dage. Dette intense 

samarbejde gav dem begge blod på tanden og mod 
på flere eksperimenter, og de fandt siden sammen for 
at sætte ord til musik og musik til ord. Siden da har 
Virga været fast inventar på Spoken Word Festival i 
Odense, ligesom de i 2015 kunne opleves til H. C. 
Andersen Festivals' åbningsshow i Odense Symfoni-
orkesters udsolgte koncertsal. 

Spoken word er en genre med mange forskellig-
artede definitioner, der giver associationer til alt fra 
jazz’n’poetry og MC Fight Night til Dan Turéll og 
Jørgen Leth. For de to kunstnere i Virga er der ingen 
grænser eller faste skemaer, og hvad enten man 
kalder det musik eller poesi kan publikum altid 
forvente en forførende og mindeværdig oplevelse. 

Info og booking på:  

www.virga.dk - booking@virga.dk
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  " Den dag vi døde var særlig. Vejret var gråt, 
dødsårsagen ikke spektakulær men døden er 
altid særlig. "

 "Et yderst fortryllende instrument og 
forunderlige poetiske tekster. Man 
blev ført ind i et univers af æteriske 
lydlandskaber og sansemættet natur, 
hvor man blot var dig og mig og 
jorden. Det var den smukkeste, mest 
bevægende oplevelse. "  

                - Fyens Stifttidende   


