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PROGRAM

ALEXANDRA NILSSON - La Fanfare

STEN-OLOF HELLSTRÖM - Ambient Edge

IWO MYRIN - Noshörningsetyd

PIAK - Out of harmony’s way

GÖRAN LINDSJÖ - Dubbelradio

THOMAS BJELKEBORN - The Zipper from the Black Lagoon

JOCKE ROSÉEN - ...jobbar på den, ramlösa och annat gränslöst vinterbrus,

en sprakande serie av klang-, brus, jubel etc. skulle vara med...

PAUS

PÄR JOHANSSON - Fanfar (ur Liten svit)

PÄR JOHANSSON - Nepenthe II

EMMA-LINA ERICSON - I Still Have an Other-Ache

EMMA-LINA ERICSON - Blackbird

MARSEL NICHAN - Machines & Nature

ANDREAS SUNDSTRÖM - Flytbrygga

ANN ROSÉN - Brusblad

LARS BRÖNDUM - Fallout

PAUS

EKROSJÄVLARNA - Fanfar

THE OLD BLOCKADERS & HANS HÅRIGA KRABATER - Sudenkorento

MAGNUS JOHANSSON - Glasyr

KNYST - Incantation for Gállok II

SANNA FOGELVIK - Timepiece

EKROSJÄVLARNAS UNDERHÅLLNINGSORKESTER - Solbeossa

YOURHIGHNESS - Ljudet molmar i mull
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VERKKOMMENTARER OCH BIOGRAFIER

ALEXANDRA NILSSON - La Fanfare

7’30” (2014) Trumpet, liveelektronik. Stereo.

En fanfar som inte vill ge sig.

ALEXANDRA NILSSON är tonsättare som gillar sin trumpet och sina leksaker och spelet mellan
högt och lågt, fin och fulkultur. Jobbar också med röstliga experiment tillsammans med dans-
och scenkonstnären Marie Gavois i SISTER LOOPS.

STEN-OLOF HELLSTRÖM - Ambient Edge

6’25” (2008) Stereo.

IWO MYRIN - Noshörningsetyd

5’ (1992) Stereo.

PIAK - Out of harmony’s way

ca 11’ Eurorack modular synthesiser. Stereo.

Timbral improvisations on slowly evolving drone.

GÖRAN LINDSJÖ - Dubbelradio

12’23” (2013) Fyra kanaler.

Stycket skrevs i september 2013 för en radiostation som skulle sända samtidigt på två våglängder.
Det blev aldrig insänt eftersom radiostationen ej angav någon mail-adress. Musiken är still-
sam. Det enda som händer är att de 4 kanalerna spelar vibrato i olika takt så att interferenser
uppstår.

THOMAS BJELKEBORN - The Zipper from the Black Lagoon

9’25" Fem kanaler.

This music is my tribute to Frank Zappa, Greggery Peccary and Nasal Retentive Calliope Music.
I re-used a lot of Zappas compositional collage technique from his earlier acousmatic works
and combined that with his latter manners in his synclavier compositions. My choice of sounds
is very closely related to Zappas soundworld, they are entirely my own but with a Zappa twist.
The music celebrates the fact that Zappa once started as a drummer and in the early sixties
went to the Darmstadt Ferienkurse to study new music. The music hopefully makes you sense
the playful manner of a freejazz drummer being Caged in a Zappa syndrome. It was first
performed in October 2012 at a Phonos Concert in Barcelona.

JOCKE ROSÉEN - ...jobbar på den, ramlösa och annat gränslöst vinterbrus, en sprakande serie av
klang-, brus, jubel etc. skulle vara med...

10-15’ Flerkanal.

JOCKE ROSÉEN är en musiker/kompositör/performer aktiv på Elektronmusikstudion, Fylkin-
gen, VEMS, SEAMS, FRIM etc. Har gjort musik för band (fast media ), radio, film, teater, dans
mm.



PÄR JOHANSSON - Fanfar (ur Liten svit)

0’22” (1996) Stereo.

PÄR JOHANSSON - Nepenthe II

12’00” (1999/2003) Åtta kanaler.

Nepenthe II är en kraftigt förkortad och något bearbetad version av verket Nepenthe, som
ursprungligen är knappt 36 minuter långt. Det är inspirerat av värmedöden - universums
utvidgning och sönderfall - och har ett mycket strikt formschema där samma ljudmaterial
hela tiden återkommer i nya konstellationer. Alla ljud är hämtade från mina tidigare verk.

EMMA-LINA ERICSON - I Still Have an Other-Ache

4’30” Fyra kanaler.

EMMA-LINA ERICSON f. 1979 i Norrköping, MFA från Umeå Konsthögskola 2008, bosatt i
Stockholm.

Konstnären Emma-Lina Ericson gör musik, arbetar med bild och objekt, ofta sammanvävda
i intermediala installationer. Med röstbaserade ljudmattor och interaktiva objekt skapar hon
fysiska upplevelser av symfoni. Lager på lager av tal och sång refererar till, vrider på och un-
dersöker sociala beteenden och interpersonella ageranden, Jagets tankevärld och känslolivets
konstitution. www.emmalinaericson.se

EMMA-LINA ERICSON - Blackbird

5’00” Fyra kanaler.

MARSEL NICHAN - Machines & Nature

15’00” (2013-2014) Stereo.

Detta minimalistiska stycke är byggt av omarbetade ljud från maskiner och natur. Stycket är
komponerad i sonatform.

MARSEL NICHAN, en mångsidig tonsättare som bor och verkar i Stockholm. Marsel började
sina kompositionsstudier för Hans Parment i Växjö, först på Växjö kulturskola och sedan vid
Linné Universitetet.

Marsel Nichan balanserar som tonsättare ständigt mellan flera kulturella inspirationskällor. I
den meningen är han en tidstypisk representant för en ung, växande tonsättargeneration som
allt mer låter sig påverkas – intryck/uttryck - från ett mångkulturellt samhälle. För Marsel per-
sonligen formas inte denna sammansatta mångfald till separata infall, dekorativa färgklickar,
utan snarare till en slags konstnärlig helhet, en oupplöslig komposit eller legering. Han gräver
i den globala myllan. Dagens expansiva ljudlandskap utgör en skattkista för hans skapande,
en ständig källa till inspiration och förnyelse.

ANDREAS SUNDSTRÖM - Flytbrygga

3’30” (2014) Åtta kanaler.

Musik i två delar med ljudet av syntar, hud och kartong. Dessutom ljud från flytbryggor in-
spelat vid Slussen.

Inspirerad av en modul i min mjukvarusynt som genererar slumpmässigt knaster, har jag
försökt generera inte fullt så slumpmässigt knaster.

ANN ROSÉN - Brusblad

15’ (2011) Stereo.



LARS BRÖNDUM - Fallout

14’10” (2014) Live-elektronik, video, fyra kanaler.

”Fallout!” är en del ur sviten ”Music for Propaganda film”. Nykomponerad musik av Bröndum
till propagandafilmer från 50-60-talen. Uruppförande.

I den här versionen spelar Lars Bröndum en live-stämma mot fixed media. Den första kompo-
sitionen "Target You" ur ”Music for Propaganda film”-sviten, uruppfördes på Fylkingen 28/1,
2014.

LARS BRÖNDUM är kompositör och live-elektronikmusiker. Lars arbetar ofta med interaktion
mellan akustiska och elektroniska instrument och hans musik utforskar gränslandet mellan
noterad musik och improvisation. Bröndums musik har uppförts i Sverige, Japan, Skott-
land, Litauen, Lettland, England, USA, Spanien och Mexico. Hans musik har också sänts i
radio och webbradio i Tyskland, England, Sverige och USA. Lars är aktuell med duon "As
Good as it Gets” (med Sten-Olof Hellström) med CDn "Kept in the Dark". "Kept in the Dark"
har nominerats till årets experimentella musikrelease på Manifest Galan 2014. Lars släppte
även 2011 en CD som heter ”Chain of Events” på Elektron Records.

EKROSJÄVLARNA - Fanfar

0’45” Stereo.

THE OLD BLOCKADERS & HANS HÅRIGA KRABATER - Sudenkorento

< 20’

MAGNUS JOHANSSON - Glasyr

9’40” (2009) Åtta kanaler.

Fyra Iittala Senta i rörelse och transformation.

MAGNUS JOHANSSON arbetar med förkärlek med fältinspelningar och datormusik baserad på
fri mjukvara.

KNYST - Incantation for Gállok II

15’ Improvisation på modularsystem, stereo.

SANNA FOGELVIK - Timepiece

4’19” (2013) Stereo.

En dialog för urverk och speldosa.

EKROSJÄVLARNAS UNDERHÅLLNINGSORKESTER - Solbeossa

15’ Stereo.

YOURHIGHNESS - Ljudet molmar i mull

7’38” (2014) 7.1


