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Kullens
Elektroniska trädgård
MUSIKER OCH TONSÄTTARE FRÅN ELEKTRONMUSIKSTUDION I STOCKHOLM PÅ TURNÉ

En mini turné med tonsättare och musiker från EMS (ElektronMusikStudion.se) i Stockholm gör en turné i
Dalarna och Västmanland i slutet av juli.
	
  

Konserter med annorlunda klanger, både finstämda ljudlandskap och bråkiga urladdningar, kompositioner
och improvisationer, elektroniska och akustiska ljud kommer att få luften att vibrera i mellersta Sverige.
Turnén kommer att vara i Siljansnäs, Falun, Hedemora och avslutas i Lindesberg onsdagen den 29 juli kl 16.
För antagningen till turnén gäller 50% av män respektive kvinnor. EMS stödjer oss med utrustning,
förtäring och resor. Turnén fortsätter sedan mot elektroakustiska festivalen i Norberg.
När: Onsdagen den 29 juli 2015 kl 16 – 18
Var: Fastigheten Kullen, nära Dalskogen söder om
Lindesberg. Se vägbeskrivning nedan.
Entré: Gratis Förtäring: ingen försäljning. Ta gärna med egen matsäck om ni vill.
Sittplats: Vi ställer ut de trädgårdsmöbler och oömma innestolar vi har. Ta gärna med egen picnick-filt/stol,
för att vara på säkra sidan.
Medverkande: Eva Erbenius, Maria Lindström, Lotti Sollvi, Lise-Lotte Norelius, Anna-Karin Brus, Alanah
Robinson, Thommy Wahlström, Piak, Torbjörn Bellind, Tomas Bodén, Lars Bröndum och Sören Runolf.
Vägbeskrivning 1: Ta av mot Dalskogen vid infarten mot S:a kyrkogården. Åk på tills vägen delar sig efter ca
1,5 km (vid vita brevlådor). Ta höger och fortsätt genom Dalskogen (100 m). Då ser du Kullen högt uppe
på kullen till höger. Den vita smedjan lyser i solen. Parkera efter lilla vägen så gott det går eller kör in snett
på gräsmattan.
Vägbeskrivning 2: Mitt emellan södra och norra infarten på R50, finns en röd/gul skylt som det står
Stackerud på. Åk in åt motsatta hållet, uppför en brant liten backe och förbi en ladugård (Kullens ladugård).
Ta nästa avtag (100 m) brant vänster (lägg i ettans växel). Huset på vänster sida är Kullen. Parkera så gott du
kan efter lilla vägen (även efter huset på vänster sida), eller parkera på snedden på gräsmattan.
Vägbeskrivning 3: Gå/cykla Lindesjön runt. När du kommer halvvägs (om du har startat i riktning mot
Lindeskolan) öppnar sig omgivningen och du kommer till ett gärde på höger sida, där det är en liten
badplats och en plasteka på land. Följ lilla vägen uppåt med skogen på höger sida. Först ligger stället S:a
Vreten (150 m). Nästa ställe på höger sida är Kullen (150 m).
Turnén genomförs av föreningen VEMS (Verksamma vid EMS) med stöd av EMS, Silva Thorsdotter, Gamla Elverket i Falun, Eva
Erbenius och Gammeldansföreningen i Turbo. Läs mer på elektronmusikstudion.se. Tel: 070 497 56 59. E-post: eva.erbenius@gmail.com

