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Dessutom:

miLJÖLJuDstatioN, 
installation med fältinspelningar av 
Fia-medlemmar

Familjelördag: 
[krig] Loop-koNtakt
kom och experimentera med ljud!   
kl. 12 – 16, drop in

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
tillvarata 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. 

mer information hittar du på:
http://sandviken.se/kulturcentrum

Videoklubben #10: 
sound on life, 
film om else marie pade

Jan annerborn, musik

mikael strömberg,
Föredrag om dadaismen 
och performance

michael Larsson, film

olle oljud, musik

Johan sundberg och 
Lars Jonshult, musik

slim Vic, musik

olle petersson, 
musik och video

agnes mercedes & signe 
Dahlgreen, musik

moneeo, musik
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Familjelördag:

[krig] Loop-koNtakt
Kom och experimentera med ljud!
Tillsammans experimenterar vi med 
ljud och arbetar med olika tekni-
ker och i olika material - vi bygger 
mikrofoner med hjälp av textil och 
elektronik, spelar in ljud utomhus 
och inomhus, loopar, mixar och 
samplar ljuden. Sedan bygger vi ihop 
alla delar till en ljudskulptur, ett nytt 
instrument!

allt under ledning av Karin Bäck-
ström och jon Perman inom 
konstprojektet [krig] där musik och 
hantverk kopplas ihop.
drop in!

inSTallaTion

miLJÖLJuDstatioN
Fältinspelningar av Fia-medlemmar.
ljud som beskriver en plats.
initiativtagare och exekutör av ljudin-
stallationen är daniel Palmberg.

VideoKlUBBen #10: 

souND oN LiFe
(lyd på liv, 2006, 41 min, eng. text) 
dokumentär om den danska kom-
positören else marie Pade, som 
under 50- och 60-talet blev den första 
kvinnan i danmark att göra ”musique 
concréte” och elektronisk musik.
Filmen är en visuell resa genom 
hennes musik- och ljudvärld.

jan annerBorn

ViLL Du ha mig
live. #18,34. detta stycke är sam-
mansatt av ljud upptagna i min 
omgivning och ett musikstycke, 
”Foggy dew”, spelat på fiol av Brita 
Westerman.

miKael STrömBerg

DaDa LeVer
föredrag om dadaismen och performance
Vad gjorde fem rumäner i Zürich? 
Vilken betydelse hade deras bak-
grund för dadaismen? och vad be-
tyder ordet dada, vem hittade på det? 
dada idag?
med dessa frågor lindar mikael 
Strömberg ett nystan av märkliga om-
ständigheter. Föreläsningen avslutas 
med ett fritt Kurt Schwitters-Hugo 
Ball-medley.

micHael larSSon

prayer
Prayer är ett platsspecifikt fragment 
från verket Soundscapes landscapes, 
skapat i aten under sommaren 2013. 
Filmen är ett porträtt föreställande 
en av atens moskéer under bön, 
filmat med en kamera som möjliggör 
tredimensionell perspektiv-
förflyttning i både tid och rum. 
Trots en större befolkning i aten med 
islam som tro existerar inte moskéer 
i sedvanlig benämning, istället har 
man konverterat platser som denna 
(ett tidigare garage) till en helig plats 
för bön, predikan och undervisning.

olle oljUd

”oLLe oLJuD gÖr ett 
DroNmÄsterVerk”
olle oljud Åberg gör diverse grejer: 
konst, musik å liknande. 
ifrågasättande av verkligheten. 
abstrakta kommentarer utan/eller 
med sammanhang. 

mUSiK

JohaN suNDberg oCh 
Lars JoNshuLt
Sundberg och jonshult spelar 
anarkistisk gävle-impro.
elektrisk och akustisk 
improvisationsmusik på gitarr 
och kontrabas.

Slim Vic

bÄsÄrk
Bärsärk är en liveversion av Slim Vics 
senaste Vinyl eP med samma namn 
som släpps i höst, där mörkret skapas 
och bearbetas med vinylskivan som 
utgångspunkt.

o.P.a. - olle PeTerSSon

the power griD
Videoverk och liveframträdande 
Videon är en animation av naSas 
bild “earTH’S ciTY ligHTS” som 
visar jordens städer under nattetid 
sett ifrån rymden. denna bild är 
sedan processerad genom en spectral 
synth vilket gör att varje ljus som 
syns på bilden motsvarar en tonhöjd 
där eldslandet i söder ger 16 hz och 
ljuset ifrån dom små byarna i arktiska 
cirkeln ger upp mot 10-15 kHz.

ljudet ifrån denna film processeras 
sedan ytterligare fast nu i realtid och 
på scen efter ett partur som är skapat 
efter de olika energikällorna och 
resurser vi använder för att skapa det 

mUSiK

agNes merCeDes & 
sigNe DahLgreeN
ni kommer få dyka in i ett nytt verk 
vilket agnes mercedes och Signe 
dahlgreen har formaterat tillsam-
mans, där ni bl.a får möta på den 
krispiga Påfågeln Tuuni och klockan 
med den infantila tick-hickan.
Vi kommer även bjuda på alldeles 
friskfanget ordmord, för den som vill 
spraka och smaka...”

mUSiK

moNeeo
moneeo ger visuella konserter med 
beatbaserade och filmiska elektron-
landskap. de arbetar konstnärligt 
med ny teknik, ljus, videoprojek-
tioner och innovativa instrument som 
de själva konstruerar. det handlar om 
musikinstrument de är helt ensamma 
om. moneeo är ett helt koncept där 
det visuella och kreativa bildar en 
helhet tillsammans med musiken.
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ljus som syns ifrån rymden.
arrangör: idKa & lamour, med stöd 
från Kulturutveckling, ranK, KUr 
och Studiefrämjandet.


