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VI TAR ANSVAR! VI FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER.
VID SJUKDOMSSYMPTOM VÄNLIGEN AVSTÅ BESÖK.

VINDÖGA ARRANGERAS AV FIA I SAMARBETE MED

GRAFISK DESIGN: STUDIO LORD / STUDIOLORD.SE

TORSDAG 19.00 SYRENEN

LÖRDAG 14.30 TEATERBRUKET

HEART OF A DOG

FREDRIK NYBERG & STEN SANDELL
– PLÖTSLIGT INFINNER SIG EN ORO

(2015, 1 tim 16 min)
VIDEOKLUBBEN presenterar dokumentären Heart of a Dog av den
legendariska multi-media-performance-artisten Laurie Anderson!
I ett trollbindande vackert kollage berättar Laurie Anderson om
sin allra finaste vän, hunden Lolabelle. Längs vägen utforskar hon
stora frågor om samhällets förhållande till livet och döden samt den
ovillkorliga kärleken.
Fribiljetter hämtas ut i Kulturcentrum Sandvikens reception.

Föreläsning om paus och tystnad i musikaliska och poetiska praktiker. Plötsligt infinner sig en oro är en flerstämmig undersökning av
paus och tystnad i musikaliska och poetiska förlopp.
Fredrik Nyberg, författare, och Sten Sandell, musiker och komponist,
lokaliserar och diskuterar några av pausens förborgade möjligheter.
Vad händer då musiken nästan tystnar? Vad sker i de vita utrymmena mellan bokstäverna?
Inga biljetter.

FREDAG 12.00 KONSTHALLEN
ATT LYSSNA PÅ EN DANSFÖRESTÄLLNING
MED MARCUS DOVERUD
Marcus Doverud, scenkonstnär med bakgrund inom musik, koreografi och teater, kontextualiserar och spelar upp musikexempel från
dansföreställningen Who´s Afraid. Ingen förberedelse krävs.
Inga biljetter.

FREDAG 19.00 MUSIKVERKET
ERIK KLINGA
Elektroakustisk musik som rör sig i en gränsvärld mellan det abstrakta och melodiska. Modularsynth, bearbetade field recordings
och trumset mynnar ut i en virvlande ljudvärld av syntetiska klanger,
udda texturer och dansant rytmik.

ULRIKA BERG, LOUISE DAHL & HANA LEE ERDMAN
- WHO’S AFRAID
En serie danser som inrymmer och framkallar effekter av färger som
emotionellt, spirituellt och fysiskt material. Det feminina, det vulgära, det infantila, det queera, det sekundära…
Dans och koreografi: Ulrika Berg, Louise Dahl & Hana Lee Erdman. Scenografi/ljusdesign: Jens Sethzman. Kostym färg design: ALICE FINE. Skapad med stöd av Kulturrådet,
Konstnärsnämnden och Stockholm Stad. Samproduktion med Weld och Kulturcentrum
i Sandviken. Studioresidens: MDT och HALLEN i Farsta.

Biljettpris 150 kronor köpes i Kulturcentrum Sandvikens reception.

LÖRDAG 16.00 MUSIKVERKET
LÖVSTABRUK KAMMARSOLISTER
Här får du chansen att uppleva Johan Dalene på violin, Daniel
Thorell på cello och Thomas Rudberg på piano.
Johan Dalene är en 19-årig stjärnviolinist från Norrköping som nu
fortsätter sin kometkarriär som solist med flertalet svenska och internationella orkestrar.
Daniel Thorell är en ung och lysande cellist som förutom flertalet
stipendier och förstapriser i nationella och internationella tävlingar, också synts i tevesända konserter och orkestrar.
Thomas Rudberg har en masterexamen och ett solistdiplom vid Edsbergs musikinstitut, efter att ha studerat vid Kungliga Musikhögskolan för Staffan Scheja. Han har ett flertal internationella turnéer
i bagaget, varav ett framförande av Brahms första pianokonsert.
Fribiljetter hämtas ut i Kulturcentrum Sandvikens reception.

LÖRDAG 19.00 MUSIKVERKET
SIDÉN HEDMAN DUO – STATE OF MIND
Musik för flygel och elektronik med Eva Sidén och Jens Hedman.
Sidén Hedman duo bildades 2010 och de har sedan dess arbetat
tillsammans med att komponera musik, göra konserter och med
att utveckla nya tekniker och koncept för komposition och framföranden av musik. Båda är verksamma som tonsättare av såväl instrumental som elektronisk musik samt ljudkonst.

LÖRDAG 12.00 INNERGÅRDEN
VID MUSIKVERKET (UTOMHUS)

FREDRIK NYBERG & STEN SANDELL
– DELA OCH ELDA

FAMILJELÖRDAG

En textljud-komposition för flygel och röster med Fredrik Nyberg,
författare, och Sten Sandell, musiker och komponist.

INSTRUMENTVERKSTAD
Från 3 år och uppåt.
Vi gör instrument av det som går till återvinning eller blir över i
köket. Ta med något om du vill. Det finns även material på plats.
Ett arrangemang av Kulturskolan och Konsthallen i Sandviken.
Fribiljetter hämtas ut i Kulturcentrum Sandvikens reception.

OLLE OLJUD
– FÖRSÖKER FÅ MASKINEN ATT LYFTA
(en alkemisk transformation?)
Diverse ljud-och-oljudselektronik.
Fribiljetter hämtas ut i Kulturcentrum Sandvikens reception.

