
PROGRAM
kl. 12.00-13.00

Göran Lindsjö: Tjut mot ljud. ( 6:41)
Eva Erbenius : I Indialand (20:00)

Iwo Myrin: Release the Bats (9:23)
 

kl. 13:00-14.00
Lars Bröndum: Noice mincer (23:15)

Sten-Olof Hellström/Ann Rosén: Subscape (18:00)

kl. 14: 00-15.00
Leonard Tsouo: Trafik (14.00)

Skare: Through Wind And Broken Ice (20.46)
Girilal Baars: The Incoherent Truth (10:00)

15:00-16.00
Linus Gabrielsson: Those Who Use Art for Petty Propaganda 

– A Non-Figurative Reflection on Music and 
Political Activism' (10:23)
Eyelids....Jonas Broberg

Set to dada time: Christer Carlsson (15.00)

16.30
En halvkokt i folie: Spirulina of Ecstasy (20.00)

Installationer 
(Visas runt om Bysistorget)

Lennart Westman:  Under Construction Ouvertyr (1:35)
Spelas i restaurang Légumes 

Åsa Stjerna :Ljudinstallation i det blommande 
hagtornsträdet nedanför Bysistäppan

VEMS är föreningen för användare av EMS 
studior i Stockholm, och som arrangerar 
festivaler, konserter och kurser. 
VEMS har också en rådgivande funktion till 
EMS – institutet för elektroakustisk musik i 
Sverige.

EMS förvaltar sedan 1964 ett nationellt 
statligt uppdrag att tillhandahålla studior 
för professionellt arbete med elektro- 
akustisk musik!

LJUDmotLJUD
Hornsgatan har just kvalat in som en av 
Europas tio mest miljöfarliga gator. Barn 
som växer upp vid Hornsgatan löper sextio 
procent större risk att drabbas av astma, 
allergi och hjärt/lungsjukdomar än övriga 
Stockholmare. (källa: Dagens Nyheter april 
2008). 

Lördagen den 31 maj klockan 12.00-17.00 
kommer VEMS därför att genomföra en ljud-
happening på Bysistorget i hörnet 
Hornsgatan/Torkel Knutssonsgatan, där 
VEMS kommer att utmana Hornsgatans 
trafik med en alternativ ljudmatta bestående 
av olika ljudinstallationer, soundscapes och 
performances. VEMS vill kommentera, 
gestalta och tillfälligt skapa en 
ljudmaskering mot Hornsgatan och väcka 
frågor om den omgivande ljudmiljön.

www.vemsaktuellt.se

Bysistorget

Lördagen 31/5 2008

kl. 12.00-17.00

VEMS

 Med stöd av:

rikskonserter.se

Elektricitet sponsras av:

Vegetariskt Matcafé Legumés
Hornsgatan 80,  118 21 Stockholm



PROGRAMKOMMENTARER

Tjut mot ljud...  
Göran Lindsjö
Mitt musikstycke heter ”Tjut mot Ljud”. Det är 
gjort för att väcka uppmärksamhet – inte för att 
det är speciellt ljudstarkt, men för att det låter 
annorlunda mot andra ljud på Hornsgatan. 

I Indialand 
Eva Erbenius
Välkommen till Varanasi (Benares), den 
heligaste staden i Indien. Staden har en mycket 
lång historia, från ca 500 f.Kr. 365 dagar om 
året finns pilgrimerna vid Ganges vid solens- 
upp och nedgång. Tiggarna, barnen, 
cricketmatchen på bakgatan, vildhundarnas 
kamp på natten,  de trånga gränderna i Gamla 
Stan, trafiken, cykelbjällrorskonsert. Mark Twain 
har skrivit; Benaras is older than history, older 
than tradition, older even than legend and looks 
twice as old as all of them put together.

Under Construction Ouvertyr 
Lennart Westman
En trailer på inledningen av videoverket "Under
Construction" som är ett beställningsverk av 
byggföretaget NCC. Ljud/musik
av Lennart Westman, foto/film av Josef 
Doukkali.

Noice mincer  
Lars Bröndum
Noice Mincer  är ett liveelektronikstycke som 
skapas av buller från Hornsgatan via strategiskt 
utplacerade mikrofoner.  Ljuden hackas först 
sönder via effektpedaler och dator och byggs 
sedan om till ambienta loopar & klanger med 
Bröndums Max/MSP patch ”Trap”.

Through Wind And Broken Ice 
Skare
Synopsis:
The members of Skare are all fascinated by the 
circulation of water, snow and ice.
The metamorphosis from gas to floating liquid 
to snow to solid ice through freezing, the light 
reflecting from the snow and filtered through 
the ice as a prisma and - most of all - the 
sound of this ever ongoing circle.

"Through Wind And Broken Ice" is taken from 
Skare's first album ”Solstice City”. The album 
is an interpretation of a journey through a 

shifting landscape. This track takes us to the 
place where the city imitates nature...

Trafik 
Leonard Tsouo
Ett stycke realiserat för LjudMotLjud;
Allt material är inspelat med Buchla Synth 
och sammansatt i ett collage av efterliknande 
trafikljud. 
Det hela utvecklas, och vänder.

Set to dada time 
Christer Carlsson
Stycket bygger på slumpmässiga repetioner 
av funna ljud som sedan bearbetas live. Eller 
inte.

The Incoherent Truth 
Girilal Baars
Vi andas in, vi hostar ut: verkligheten måste 
regummeras och thereminen är vår vän. Ett 
stycke som inte handlar om något, utan är 
en stilla-liggande observation av nuet på 
Hornstull.

Spirulina of Ecstasy 
En halvkokt i folie
En  hyllning till algerna som blev olja många 
miljoner år senare.

Ljudinstallation i det blommande 
hagtornsträdet nedanför Bysistäppan
Åsa Stjerna
Akusmatisk svalka mot Hornsgatans buller.

Subspace
Ann Rosén & Sten-Olof Hellström
Under ljudmattan på Bysistorget finns en hel 
värld av små delikata ljud som aldrig får 
komma till tals!
Med hjälp av en mikrofon sonderar Ann 
denna normalt ohörbara värld och Sten Olof 
omvandlar kontinuerligt resultated till ett 
hörbart Soundscape.

BIOGRAFIER

Göran Lindsjö 
Göran Lindsjö, född 1939 och är 
pensionerad dataprogrammerare. Göran 
komponerar sin musik genom att skriva 
dataprogram som komponerar. 
www.goranlindsjo.se

Eva Erbenius
Musiker, verksam vid EMS och Fylkingen 

Lennart Westman & Josef Doukkali
Lennart Westman komponerar 
elektroakustisk musik, instrumental- och 
vokalmusik. Hans musik är förhållandevis 
tonal samt präglas av djup och andlighet. 
Under 2008 komponerar han 
beställningsverk för Sofia församling i 
Stockholm, barockensemblen La Monica 
och byggföretaget NCC. Fotograf och 
filmare Josef Doukkali är verksam i 
Stockholm där han undervisar i fotografi 
och film på Kulturama samt musik- och 
medieteknik på kungliga Musikhögskolan. 
Han har producerat ett flertal 
uppmärksammade videoverk, dokumentärer 
och tonsättarporträtt som framförts på 
inhemska och internationella festivaler 
samt på Sveriges Television.

Lars Bröndum
Lars Bröndum är tonsättare, musiker och 
pedagog.  Lars har  en fil.dr  examen i 
komposition/teori vid University of 
Pittsburgh. Verksam vid EMS och Fylkingen.  
Uppfört verk i bl.a. USA, Sverge, Mexico och 
England. Spelar även med ensemblerna 
ReSurge och Exsurge. 
www.brondum.se/MuArk

Åsa Stjerna 
är utbildad vid Konstfack och 
Konsthögskolan i Stockholm och verksam 
konstnär med utställningar i Sverige och 
utomlands. I sina arbeten behandlar hon 
fenomen som tid, förgänglighet och 
transformation, ofta i nära relation till 
begreppen natur och kultur. Hennes 
ljudinstallationer är oftast platsspecifika 
och står i direkt relation till den utvalda 
platsens förutsättningar.
www.asastjerna.se

Sten-Olof Hellström & Ann Rosén 
Ljudkonstnären och tonsättaren Ann Rosén 
och kompositören Sten-Olof Hellström har 
jobbat tillsammans med installationer och 
performances i nästan 20 år.

Skare
Mathias Josefson
Sound-artist from Stockholm Sweden, and 
currently attending the Royal University 
College of Fine Arts. His main project is 
Moljebka Pvlse, which is an experimental 
music group that works with both electronic 
and acoustic instruments, as well as with field 
recordings and found sounds. What comes 
out are hypnotic and meditative soundscapes.
Fredrik Olofsson
An installation artist from Sweden living in 
Berlin. He was formally trained in music
composition at the Royal University College of 
Music in Stockholm, but has since his
graduation mostly worked in the visual 
domain. As a video artist he has travelled the 
world collaborating with a multitude of 
performance artists, dancers and improvising 
musicians.
Per Åhlund
Resides in Stockholm, Sweden where he's 
involved in various experimental music-,
improvisation- and sound art projects. His 
solo works (mainly as Diskrepant) include
elements of digital and analogue synthesis 
which he incorporates with acoustic, concrete 
sounds and effect modules to form gloomy 
soundscapes and abstract sound 
environments.

Leonard Tsouo 
Ljud och bildkonstnär, uppväxt i Södra 
Frankrike, bor i Stockholm sedan 2003.
Efter språk och litteratur studier, inriktning på 
konst och media (måleri och video), samt har 
spelat percussioner i flera år.
Studerar på EMS sedan 2005, jobbar bland 
annat med collage, noise, brus, drone och 
improvisation.
Grundade konstkollektivet Exp_b (Frankrike-
Sverige) tillsammans med två andra 
konstnärer.

Girilal Baars
Girilal Baars är kompositör och musiker och 
han använder sitt andningsorgan dagligen.

En Halvkokt i folie
Jonas Andersson, Jonas Broberg, Janne 
Erixon, Mikael Grahn, Lars Larsson, Iwo Myrin 
och Sebastian


