MIKHAIL BORZYKIN

[VOICE OF RUSSIA]

Mikhail Borzykin – Rysk poet, kompo-

sitör, musiker, sångare, ljudproducent och
aktivist, frontgestalt i rockbandet Televizor.
Sedan 1984 har han spelat in 12 album och
organiserat och framträtt under protestkonserter och miljöfestivaler, bl.a. FREE
PUSSY RIOT FEST i Sankt Petersburg, som
syftade till att ge stöd åt kvinnorna från det
ryska punkbandet och alla politiska fångar i Ryssland. År 2017 blev Mikhail Sandvikens kommuns första fristadskonstnär.

MIKHAIL BORZYKIN - FRAMTRÄDANDEN
I. Workshops
Grunden i arrangemang av elektronisk musik.
Hur man arbetar med Steinberg Nuendo och digitala synthezisers.
En eller flera workshops. Föreläsning, samtal och uppvisning av
exempel.
PUBLIK
Studenter inom musikområdet, särskilt med inriktning på modern och
elektronisk musik.
FORMAT
Språk: Engelska.
Längd: 40 minuter.

II. Komposition, arrangemang och inspelning av musik
för dokumentär- och spelfilm, teater, uppträdanden och
radiojinglar

III. Konserter, kulturaftnar, uppläsningar
1. Konsert + presentation av artisten
Mikhail spelar keyboard, sjunger och berättar om sina sånger och om sitt
konstnärsskap. Med projicerade videoklipp och översättningar.
PUBLIK
En vuxen allmänhet, särskilt de med intresse för politik och rysk kultur.
FORMAT (M)
Språk: Ryska (sånger), engelska (presentation), Swedish (undertexter).
Längd: 45-60 minuter.
FORMAT (L) - Svensk översättare av låttexter medverkar.

2. Konsert med TELEVIZOR
Liveuppträdande med Mikhail och musiker på trummor och gitarr.
PUBLIK: Människor i alla åldrar som är intresserade av rockmusik.
FORMAT:
Språk: Ryska (sånger), engelska (mellansnack)
Längd: 10 – 45 minuter (festivaler) och 45 – 90 minuter (klubbkonserter).

3. Möt den ryske poeten
Poesiuppläsning med projicerade illustrationer.
SCENER
Bibliotek, bokmässor, mindre klubbar
FORMAT
Språk: Ryska (poesiuppläsning), engelska (presentation), svenska (undertexter).
Längd: Cirka 60 minuter inklusive frågestund.
Version large: Svensk översättare medverkar.

IV. Föreläsningar
1. Den ryska rockens historia
Yttrandefrihet och politisk censur i Ryssland speglad genom den ryska
rockens historia från 1970 till idag. Undergroundkonserter, förbud, arresteringar. Från hemsnickrade gitarrer till Pussy Riot.
PUBLIK
Studenter, vuxna, tonåringar.
FORMAT
Språk: Engelska
Längd: 40 minuter föreläsning + 20 minuter frågestund.
2. Skruvarna dras åt
Putins Ryssland sett genom en rockmusikers ögon: Back in the USSR.
Förlusten av frihet: politisk förändring och kritiska ögonblick från år 2000
till idag (fallet Pussy Riot, annekteringen av Krim m.m.)
PUBLIK
Studenter, vuxna och tonåringar.
FORMAT
Språk: Engelska. En summering på svenska kan tillhandahållas.
Längd: 40 minuter föreläsning + 20 minuter frågestund.
Version large: 25 minuter föreläsning + 25 minuter sång- och musikframträdande + 10 minuter frågestund.
3. Den lustiga historien om rysk elektronisk musik och new wave, från
1980-talet och framåt. Rockbandet Televizors erfarenhet
Eller: Rysk synthmusik: Ljudets utveckling
Föreläsning, kortfilmsvisning och musikuppspelning.
PUBLIK
Studenter inom musikområdet, särskilt med inriktning på modern och
elektronisk musik.
FORMAT
Språk: Engelska.
Längd: Cirka 40 minuter.
Kontakt och bokning, information om rider och marknadsföringsmaterial:
borzikintz@gmail.com
tel. 076 266 01 59 eller 073 996 25 93
www.facebook.com/mborzykin

