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TORSDAG 19.00 MUSIKVERKET

NOSFERATU – A SYMPHONY OF HORROR
I år � rar vi 100-årsjubileum för den klassiska skräck� lmen Nosferatu 
av F.W. Murnau.   Filmen visas med nyskriven musik som framförs 
live av Un Programme, Johan Tkatjenko Sundberg, Olle Oljud och
Jonte Nynäs. Inledande presentation av Lena Österman, � lmkonsulent
Region Gävleborg.

Un Programme. Ett gemensamt intresse för att utforska rullbandarens
ljudegenskaper förde Joakim Westlund och Daniel Palmberg tillsam-
mans 2018. Andra gemensamma nämnare de fann under resans gång 
var friforms-kompositioner, � eld recordings, lågmälda elgitarrer och 
knaster. Sedan dess har de utforskat ljud och bild på olika sätt. 

Johan Tkatjenko Sundberg är improvisationsmusiker. Ett genom-
gående element i hans musik är att den o� a kretsar kring några nog-
grant utvalda detaljer eller teman. Han har tidigare samarbetat med 
bland andra: David Stackenäs, Nina de Heney, Barry Guy, Hal Ram-
mel, Katt Hernandez, Tatsuya Nakatani, Michael Zerang, Joel Grip, 
Erik Carlsson, Gary Verkade. 

Olle Oljud. Nutida elektronisk musik. Noise, drones: röst/strupsång, 
fxs och hembyggda synthar/e� ekter. EAM (elektroakustisk musik) 
= komponerad högtalarmusik.  Har också gjort konst/� lm/perfor-
mance/nutida dans. Samarbeten med dansare och egna projekt. 
Studier bl.a. IDKA och Gotlands Tonsättarskola. Medlem i Fylkingen 
och Föreningen Svenska Tonsättare. 

Jonte Nynäs är inte musiker men han gillar att föra oväsen. För lite 
mer än 10 år sedan var han verksam som konstnär i Gävle. Under 
pseudonymen nÜn och som ena halvan av den sällsynta duon Skärp 
dig för fan! kunde man höra honom föra oväsen. Sen � yttar han till 
Västkusten och börjar arbeta som konstpedagog. Oväsnandet tar 
en lång paus men väljer att komma tillbaka till honom. Under eget 
namn samt under sitt nya alias Det oskuldsfulla leendet har Nynäs 
sedan två år tillbaka producerat sex självsläppta digitala album.

FAMILJELÖRDAG: ROCKA INSTRUMENT MED SKRÄP
Vi skapar instrument av skräp, sjunger och blir en rockig 
skräporkester. Från 3 år.

DANCE´N BASS - ANNA WESTBERG & NINA DE HENEY
Dansaren Anna Westberg och kontrabasisten Nina de Heney har 
samarbetat som duo i mer än femton år. Fokus i arbetet har varit 
improvisation och komposition i stunden: att � nna ett kreativt � öde 
på scenen. När Anna & Nina år 2007 belönades med Sten A Olssons 
kulturstipendium bestämde de sig för att bjuda in andra duos med 
samma konstellation, dans & bas – och konceptet Dance’nBass föddes. 

JON COLLIN
Konstnär och musiker som är verksam i Stockholm men som ur-
sprungligen kommer från Lancashire, Storbritannien. Han gör abstrakt
musik med akustiska och elektriska stränginstrument på platser 
utanför studion. Förutom sina soloalbum har han också samarbetat 
med den brittiska elektroniska duon Demdike Stare på två skivor 
samt gjort liveframträdanden med Samara Lubelski och Bill Nace. 

ROYA
Roya glider sömlöst genom genrer som darkwave, synth, elektron-
isk pop och instrumentell experimentell/ambient. Hon kommer 
ursprungligen från Olympia, Washington, nu bosatt permanent 
i Stockholm och har tidigare mottagit Sveriges största pris inom 
oberoende musik (Manifestgalan 2019, årets synth) och spelat som 
öppningsakt för Ladytron.

FREDAG 19.00 MUSIKVERKET & TEATERBRUKET

LÖRDAG 12.00 FOAJÉN

LÖRDAG 17.00 MUSIKVERKET & TEATERBRUKET

LÖRDAG 20.00 STADSPARKEN

EMIL JOHANSSON
Scream of the butter� y, durata 7 min
En ganska duglig kontrapunkt 4, durata 25 min
Clusterphobia (Improvisation), durata 13 min

Emil Johansson är en komponist, musiker och performer som är 
född och uppvuxen i Gävle. Han � ck sin första kontakt med nutida 
konstmusik genom Vasaskolans samarbete med Gävle Symfoni-
orkester där elever � ck skriva musik för orkestern. Han utbildade 
sedan sig vidare inom komposition för Mattias Lysell via Musik-
konservatoriet i Falun, och studerar för tillfället sin bachelor i kom-
position på Det Kongelige Danske Musikkonservatoriet i Köpen-
hamn för Jeppe Just Christensen och Simon Lø�  er.

BRENDA EL RAYES
Brenda El Rayes är mångsysslare från bergen i Libanon född 1993. 
Producent, ljuddesigner, ljudtekniker. Hon skapar ljud utifrån sina 
känslor och erfarenheter. Alla har ett ljudspråk och Brenda försöker 
hitta sitt som är djupt rotat i ortodoxt kyrklig arabisk musik blandat 
med sina västerländska musikimpulser.

TRACES OF LIGHT - MONEEO
Vi använder inte bara öronen när vi lyssnar. I vissa situationer är 
syn, eller känsel bättre mottagare för ljud, och våra hjärnor bryr sig 

NÖDGLÖD - LISEN HERTZMAN, ULRIKA EINEBRANT 

OCH JOEL MALMSTRÖM
I ett samspel mellan dans, eld och musik målas en berättelse upp. 
En berättelse om den kamp vi alla för med oss själva. Om att vilja, 
att få lyckas och att få må bra. Men i bakgrunden gnager det och 
knakar, det håller på att brista. En lycka utåt, en olycka inåt. Vad 
är det viktiga, vad får ta plats och hur balanserar vi det? Sprunget 
ur ett samarbete mellan två eldkonstnärer och en ljudkonstnär är 
Nödglöd en eldföreställning som utmanar vad eldkonst kan vara. 
Det är inte nödvändigtvis tricken som står i fokus utan vad som 
berättas. Koreogra� erna och musiken har skapats tillsammans 
genom improvisation där idéer har fått � öda fritt. Föreställningen 
är skapad med stöd av Ideell Kulturallians. Fokus har legat på att 
skapa en föreställning som är spelbar utifrån olika restriktioner, för 
även i svåra tider behövs hä� iga kulturupplevelser.
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egentligen inte om vilken väg ljudet tar för att nå till vår upplevda 
hörsel. Neuroplasticitet handlar om hur vår hjärna kontinuerligt 
anpassar sig och formas, för den verklighet vi lever i, och hur den 
formas för att kunna ta åt sig av den information som är aktuell 
för stunden. Traces of Light är Moneeos första utforskande för att 
skapa musik för ögonen, att synka de två sinnena syn och hörsel. 
Ett försök att sudda ut gränsen mellan de båda sinnena. Kan man 
skapa musik för ögonen? Ett experiment där synen blir minst lika 
viktig som öron och känsel som input-kanal för att uppleva musik.


