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KAI-EN Butoh Company och Lisa Stenberg
Membrane (II)   Distinct, yet permeable; the body´s shift into the world
Butoh: KAI-EN   Musik: Lisa Stenberg

Lina Palmgren/KAI-EN studerade för koreografen och butohkonstnären SU-EN mellan åren 
2005-2010. Hon examinerades genom soloprojektet About Face i oktober 2010. Under de år 
hon studerat har hon deltagit i många av SU-EN Butoh Company´s föreställningar samt as-
sisterat vid workshops och projekt. Examinationen gav henne namnet KAI-EN som visar på 
den levande länken från SU-ENs butohmetod och SU-ENs kropp.

Lisa Stenberg, kompositör, född och uppvuxen i Luleå.  Som kompositör arbetar hon 
främst med elektroakustisk musik, kammarmusik och kombinationer av dessa uttryck.  
Lisa har även komponerat musik för dokumentärfilm, modern dans och skapat ljud-
design för teater. Hon framträder också live med ljudimprovisationer skapade i realtid.

Shadows in Orbit
”Shadows in Orbit” är ursprungligen ett stycke för Teorb spelad live i kombination med en 
4-kanalig bandstämma. Teorb (av italienska tiorba) är en luta med lång hals. Den användes 
som generalbasinstrument under 16- och 1700-talet. Stycket skrevs i samband med projektet 
“Elektro-Barock” där jag, tillsammans med tonsättaren Ylva Q Arkvik och tre musiker, utfor-
skade mötet mellan gammal och nyskriven musik. I den här versionen är Teorben inspelad 
och kommer från en egen högtalare på scenen. Teorb-stämman spelas av Peter Söderberg.

Jens Hedman komponerar instrumental- och elektroakustisk musik. Hans musik har tillde-
lats flera internationella priser och spelas kontinuerligt vid festivaler, konserter och i radio 
över hela världen. Han undervisar i komposition av elektroakustisk musik vid Kapellsbergs 
folkhögskola i Härnösand och bor sedan flera år vid Storsjön här i Sandviken.

Slim Vic
Liveimprovisation (Drones, ambient & IDM)
Bakom namnet Slim Vic döljer sig audiovisualartisten och konceptskaparen Viktor Eriksson från 
Gävle. Slim är kanske mest känd som DJ och grundare av visualteamaet Deadpixel, men också 
ständigt aktuell med olika konsert och klubbarrangemang.

Som VJ har han spelat på festivaler och konserter runt om i europa som resident år flera ele-
ktronikaakter. Som en del av visualteamet Deadpixel har koncept skapats åt klubbar och festivaler 
men också projekt som konstfilmer och installationer. Framför deadpixels visuella klubbkoncept 
har bl. a Özgur Can, Shiftee, Martin H, Tony Senghore, Style of eye, Joel Mull, Dada Life, Flux Pavilion, 
Datsik och många fler uppträtt.

Till vardags jobbar Slim som projektledare för IDKA, Institutet för digitala konstarter, ett arbete som 
både ger inblick i filmens och musikens underbara konstvärld men också möjligheten att hjälpa 
människor som vill utnyttja sin kreativa skaparkraft. I jobbet arrangeras många konserter och b.la 
PUSH-festivalen som är en av Sveriges största festivaler för nutida musik.
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19:00	 	 Lars	Höjerdahl
	 	 Videoverk

19:15	 	 Jan	Annerborn	&	Daniel	Palmberg
	 	 Live

19:40	 	 Yeahvle	TV

17:00	 	 Hanna	af	Kleen	&	Sofia	Örnell	 	
	 	 Dance	Dance	Dance	goes	VINDÖGA

18:30	 	 Johan	Sundberg	&	Erik	Carlsson	 	
	 	 Live
	 	 Hanna	af	Kleen	&	Sofia	Örnell	
	 	 Johannes	Bergmark

	 	 Slim	Vic
	 	 Liveimprovisation

15:00	 	 Andreas	Engström
	 	 Noiseföredrag
	
16:30	 	 Lisa	Stenberg	&	KAI-EN
	 	 Membrane	(II)

	 	 Per	Samuelsson
18:00	 	 Krock	 	
	 	 OLJUD	I	REN	PANIK

19:30	 	 Jens	Hedman
	 	 Shadows	in	Orbit

	 	 Paulina	Sundin
	 	 Klangstenen	i	Håga

	 	 WOL
	 	 [Krig]

Dance Dance Dance 
Goes VINDÖGA
Dance Dance Dance – En liten hylln-
ing till dansen hade sitt uruppförande 
i Norrköping på Kulturnatten den 24 
september i år. Föreställningen är 
precis vad titeln säger, en hyllning till 
dansen men också till platsen. Kore-
ografin skapades helt utifrån denna 
unika plats i Norr-köpings industri-

landskap bredvid Bomullspinneriet och Motala ström med vattenfallet som ljudbild. Nu 
utmanas verket ytterligare i mötet med en helt ny plats, helt nya förutsättningar och helt 
nya möjligheter. 

Koreografi: Sophia Örnell tillsammans med dansare
Dansare: Hanna af Kleen och Sophia Örnell
Film: David Torell

Johan Sundberg & Erik Carlsson - Live
Duon med slagverkaren Erik Carlsson 
och gitarristen Johan Sundberg har 
under sex år arbetat fram sin egen 
unika ljudvärld där kärleksfullt skal-
pellskarpa och karga miljöer skapas 
med utvalda slagverk, no input mixing 
board, keyboard, preparerad akustisk 
gitarr och objekt.
Det här är fokuserad, improviserad 
musik, som sätter själva musiken i 
fokus!

Förberedelse till en tanke
Handlingen utgör grogrund för tanken. Vid-
eo, inspelade ljud, elektronik och cd-ställ.
Ett koncept av Jan Annerborn och Daniel 
Palmberg, 2011.

Jan Annerborn: f. 1956. Verksam i 
Sandviken. Arbetar med bild, ljud och 
film.
www.annerborn.se

Daniel Palmberg: f. 1977. Verksam i 
Sandviken. Arbetar med bild, ljud och film.

Yeahvle TV
Yeahvle TV började 2008 på IDKA Kulturkiosken under namnet “X8 Kortfilmskvällar”. Johan 
Löfström knöt kontakter och började samla ihop ett snabbt växande bibliotek med grafiska, 
visuella, kreativa och vackra animerade kortfilmer från ett flertal välrenommerade filmskolor 
och filmkonstnärer från många olika kulturer, runt hela världen.
Hela projektet var menat att bli till en inspirationskälla för (lokala) konstnärer, visa upp spän-
nande influenser från ovanliga länder och oväntade tekniska knep för att skapa animation. 
Och som ett skyltfönster för Gävleborgs animatörer att visa upp sina kreationer.
Kortfilmskvällarna övergick i 2011 till att bli ett tv-program på Gävles lokal-TV Fria 
Kanalen.
Yeahvle TV visas även som en blogg : http://tv.yeahvle.se
En ny spellista läggs till varje månad, med ca 20-25 nya animationer. Har du gjort en 
animerad kortfilm av något slag, kontakta oss! johan@yeahvle.se

Klangstenen i Håga
Komponerad 2005/2006

I Håga i Uppsalatrakten finns en s.k. ”Klangsten”. Arkeologer tror att dessa klangstenar har 
använts vid religiösa ceremonier under bronsåldern. Man har knackat på stenen med hjälp 
av en annan, mindre sten, och framkallat en resonerande ton. Under århundradenas lopp har 
dessa knackningar skapat urgröpningar i klangstenen, alla med sina speciella klangfärger.
Det är med utgångspunkt från en av dessa toner eller det s.k. ljudspektrum som det fram-
bringar, som detta musikstycke skapats. Övertonerna från Klangstenen i Håga har analyserats 
och skalor skapats för att passa just detta ljud, ett ljud som kan höras i musikstycket i olika 
skepnader. Även melodin som går som en röd tråd verket igenom, har skapats utifrån klangs-
tenens ljudspektrum. Vissa övertoner har förstärkts, andra dragits ut i tiden, allt beroende på 
harmoniken i stycket.
Musikverket Klangstenen i Håga har komponerats som ”absolut musik”, alltså utan associa-
tioner till något utommusikaliskt. Jag har dock låtit mig inspireras av ljudet från förfädernas 
klangsten för att med hjälp av modern teknik och datorns hjälp skapa ett eko ur det förflutna.
Klangstenen i Håga är ett beställningsverk från Sveriges Radio P2.

Paulina Sundins musik har framförts över 
hela världen, på konserter och i radio och 
hennes musik utmärks av hennes arbete med 
en definierad harmonik, en harmonik bortom 
den traditionella, tempererade skalan och 
baserad på de inre akustiska egenskaper som 
finns i olika vardagliga objekt. Hon utforskar 
förhållandet mellan olika ljudspektra och 

skalor, både i sin elektroakustiska musik och i instrumentala verk.
Paulina Sundin är med sitt konstnärliga forskningsarbete banbrytande och för sin 
doktorsavhandling ”Re-inventing Harmony in Electroacoustic Music” tilldelades 
hon av universitetet i Huddersfield priset ”Vice-chancellor’s Award for an Out-
standing Doctoral Thesis” i november 2010.
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