
VINDÖGA ARRANGERAS AV FIA 
OCH KULTURCENTRUM!

FIA, FÖRENINGEN IDKAS ANVÄNDARE
är en förening för oss som arbetar på IDKA. 
Den har som ändamål att verka för att till-
varata medlemmarnas intressen för digital 
konst, sprida våra verk och skapa tillfällen att 
visa oss. 

IDKA, INSTITUTET FÖR DIGITALA 
KONSTARTER
har till ändamål att:
— främja utvecklingen av det konstnärliga 
skapandet inom digital musik, bild, film och 
interaktiva medier i Gävleborgs län.
— att främja korsbefruktning mellan olika 
konstområden som rör digital musik, bild och 
film samt interaktiva medier.
— att förvalta och driva digitala studior för 
musik, bild, film och interaktiva medier.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden 
och verkar utan vinstintressen. 

ONSDAG 23 OKTOBER 
19.00 Quadrangular 
           Folkets Hus, Teatern
           Biljetter 100 kr
           Skolungdom fri entré

TORSDAG 24 OKTOBER
19.00 Videoklubben #4: Homage to                 
           Marshall McLuhan  Teaterbruket

FREDAG 25 OKTOBER
19.00 David Stackenäs Musikverket
20.00 Monomono Musikverket
21.00 Thomas Järmyr Musikverket

LÖRDAG 26 OKTOBER
17.00 Jens timme Musikverket
18.30 Johan Sundberg Foajén
           Lisa Oxygen Foajén
           Paulina Sundin, Jens Hedman:                                             
           Five Tales Musikverket
20.00 Sidén Hedman Duo Musikverket 
21.30 Moneeo Teaterbruket
           Israel Benavides Teaterbruket
           FIA-Orkestern Teaterbruket

GUNVOR GÖRANSSONS STIFTELSELARS BUCANS KULTURFOND

Mer information hittar du på:

www.idka.net/vindoga

PROGRAM

PROGRAM I KORTHET
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GLÖM INTE ATT BESÖKA

VINDÖGAUTSTÄLLNINGEN 
19 OKT – 3 NOV PÅ SANDVIKENS KONSTHALL! 
FIA, Eva Sidén, Jens Hedman, Olle Oljud, Jan 
Annerborn, Lou T Lundqvist, Michael Larsson, 
Johan Sundberg.
VERNISSAGE 19 OKTOBER 13.00
Konsert med Jens Hedman och Eva Sidén 14.00
Konsthallens öppettider: 
ti-on 12.00-17.00 to 12.00-19.00 fr-sö 12.00-15.00
www.sandviken.se/konsthallen
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19.00
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18.30och har sedan sin debut utvecklat en per-
sonlig spelstil. Tack vare sin mångsidighet 
har han haft en lång rad samarbeten med 
absoluta toppskiktet av den kreativa jazz- 
och improvisationsscenen.
www.myspace.com/stackenas

20.00

21.30

FREDAG 25 OKTOBER

LÖRDAG 26 OKTOBER

Folkets Hus, Teatern
QUADRANGULAR
Korda Art in Motion Dance Company.
Ett dans- och bildkonstverk för tre dan-
sare. En poetisk verklighet i flera lager 
som förmedlar stämningar, känslor och 
bilder. Abstrakt och konkret i konst och 
fantasi. En värld av dans och bild, musik 
och ljus, måleri och objekt. Urpremiären 
äger rum i samverkan med Konsthallen, 
Sandvikens Teaterförening och Folkets 
Hus. www.korda.org
Biljetter 100 kr / skolungdom fri entré

Teaterbruket
VIDEOKLUBBEN#4: 
HOMAGE TO MARSHALL MCLUHAN  
Jana Kluge, 2011. Digital konst och audio-
visuella montage, 42 min.
Elektroakustisk musik av:
Beatriz Ferreyra, Basilio del Boca, Chris-
tine Groult, Gerardo Dirié, Judy Klein, 
Jens Hedman, José Mataloni, Mario Mary, 
Daniel Teruggi, Horacio Vaggione, Elsa 
Justel, Monty Adkins.
En hyllning till litteraturprofessorn och 
kommunikationsteoretikern Marshall 
McLuhan vid hans hundraårsjubileum 
2011. Verket är inspirerat av hans bok 
“The Gutenberg Galaxy”, där han behan-
dlar tryckerikonsten och dess globala ex-
pansion i den elektroniska eran. Introduk-
tion av ljudkonstnären Jens Hedman.

Musikverket
DAVID STACKENÄS
Improvisation på gitarr.
David Stackenäs är gitarrist och improvisatör 

Musikverket
MONOMONO
Lars Carlsson, elektroniska klanger
My Hellgren, cello
Fredrik Nyberg, röst/text
MonoMono är en trio som på scen och 
skiva arbetar med text-ljudkomposition-
er. Trion jobbar inom den svenska text-
ljudtraditionen som de på olika vis vill 
utveckla och förnya. De arbetar med cello, 
interaktiv elektronik, text/röst samt ljus 
och olika typer av projektioner.
www.monomono.se
Arrangör: IDKA i samarbete med Kultur-
centrum! och FIA. Stöd från Musik Gävle-
borg, Gävle kommun, RANK, Kulturrådet 
och Studiefrämjandet.

Musikverket
TOMAS JÄRMYR
Inspirerad av frijazz, noise och mörk 
drone/doom bjuder trumslagaren Tomas 
Järmyr på improviserad musik för akus-
tiskt trumset. Tomas är uppväxt i Sand-
viken men är idag en central figur i Trond-
heims musikmiljö och turnérar flitigt i 
både in- och utland. 

Musikverket
JENS TIMME
Jens Hedman presenterar under en timme 
ett urval av musik som inspirerat honom 
som kompositör. Passa på att lyssna till 
“den bästa elektroakustiska musiken från 
hela världen”.

Foajén 
JOHAN SUNDBERG
Akustisk, improviserad loungemusik på 
gitarr.
I Johan Sundbergs olika projekt möter 
improvisationsmusiken ofta annan 
musik så som field recordings, jazz, rock, 
electronica, dub, noise och folkmusik. 
Han blandar gärna mer konventionella 
speltekniker med mer okonventionella 
sådana. 
https://soundcloud.com/johahan

Foajén 
LISA OXYGEN 
Performance. En andningsövning.

Musikverket
FIVE TALES 
Jens Hedman och Paulina Sundin.
Under en dynamisk ljudlig resa får vi följa 
fem människors väg från sina hemländer 
till Sverige. Vad har fört dem hit? Hur 
ser de på Sverige? Hur är det att lämna 
sitt ursprung och komma till en ny kul-
tur? På sina hemländers språk (spanska, 
italienska, ryska, kurdiska och japans-
ka) berättar de om sina hemländer, sin 
saknad och längtan. Långsamt vävs de 
fem personligheterna samman genom 
sina erfarenheter i mötet med den sven-
ska kulturen. Rösterna samspelar med en 
väv av miljöljud och instrumentklanger 
från hela världen. Många av instrumenten 
kommer från Musikmuseets stora sam-
ling av etniska instrument. 

Musikverket
SIDÉN HEDMAN DUO 
Denna konsert är fylld  med spännande 
musik för pianosolo och piano/elektronik 
med verk av Sidén Hedman Duo, Eva Si-
dén, John Cage, Philip Glass, Gilbert Amy 
och Tristan Murail.
Eva Sidén är en av Sveriges främsta pia-

Teaterbruket
MONEEO
Elektronisk duo som arbetar konstnärligt 
med ny teknik, ljus, videoprojektioner och 
innovativa instrument som de själva kon-
struerar. Moneeo är ett helt koncept där 
det visuella och kreativa bildar en helhet 
tillsammans med musiken. Aktuell med 
nya föreställningen Cube, och är nu på 
en turné under RANK’s flagg. Senast även 
aktuella på ECOMM’s konferens “Håll-
bart resande” i maj 2013 under 3-rätters 
Galamenyn i Gasklockorna Gävle. 
www.moneeo.com

Teaterbruket
ISRAEL BENAVIDES
“Jag och Du” Kortfilm, 4 min 30 sek.
I en värld av åtrå, i en persons tankar i 
stunden tillsammans med sin älskade. 
Poesi och känslor tvinnas samman i en 
bråkdel av ett ögonblick. Hur kan vi vara 
säkra på att våra känslor till våra älskade 
är ömsesidiga? 

“Jag och Du” är baserad på dikten med 
samma namn skriven av Per Berg.

Teaterbruket

FIA-ORKESTERN
Fri improvisation med medlemmar från 
Föreningen IDKAs Användare, dvs vi som 
arrangerar festivalen. 

ONSDAG 23 OKTOBER

TORSDAG 24 OKTOBER

nister med en mycket bred repertoar som 
sträcker sig från renässansen till det allde-
les nyskrivna.
Jens Hedman är tonsättare av elektroakus-
tisk musik med en lång rad av interna-
tionella framgångar bakom sig. Tillsam-
mans bildar de Sidén Hedman duo där 
de prövar alternativa konsertsituationer 
och nya spännande sammanhang för 
musiken. Den rumsliga upplevelsen är 
alltid central.


