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Stäng av radion!

Dra ur sladden och betala för säkerhets skull inte TV-licensen. 
Radiosignaler är ta mig tusan livsfarliga. Det slår astrofysikern 
Stephen Hawking fast i en TV-intervju. Det kan, visar det sig, 
nämligen vara extremt hälsovådligt att kontakta utomjordingar 
från yttre rymden. Låt vara. Men tonsättare då? Vem bryr sig 
om oss. Är det någon som någonsin bekymrar sig över hur 
farligt det kan vara att kontakta en tonsättare? Näppeligen! 
Är det bara för att tonsättare inte dricker upp allt vatten och 
plundrar jordklotet? Eller för att tonsättare i allmänhet inte har 
ett godtyckligt antal ben och lämnar ett grönt slem efter sig? 
Nej mina damer och herrar. Svaret är enklare än så: Tonsättare 
bits inte. Jo, det är sant. De nafsar bara lite. Och krafsar; noter 
i långa rader. Och sladdar: Jättelååååånga. Skulle man lägga 
ut alla sladdar efter varandra i en lång rad skulle de räcka 
hela vägen från Musikkonservatoriet Falun till lunchstället som 
ligger precis intill, eller från Gotlandsmusikens orkestersal ut 
till parkeringen. Och då har vi ännu inte pratat om Norrbotten 
NEO, hur långa är inte dom?! Ta cellon till exempel, den 
är ju långt ifrån kort. Men det är ju inte den lekamliga 
utsträckningen man slås av när det gäller dirigent Jan Risberg, 
utan guldlockigheten! Denna frisyrernas motsvarighet till 
Saharas böljande sandvidder. Och mitt i alltihop Ljudvågor. 
Oasen. Grön, knoppande och vällustig står den där och 
välkomnar var och en som törstar, hungrar och behöver 
en liten välförtjänt paus i livets hektiska ekorrhjul. Så kära 
medmänniskor. Stäng för sjutton gubbar av radion. Kom och 
lyssna live i stället, för nu äntligen är det dags för årets odyssé 
i den sköna tonkonsten. Varmt välkomna till Ljudvågor 2010! 

Mattias Svensson Sandell,
Utbildningsledare Gotlands Tonsättarskola



Program

Adresser: 
Roxy Folkets bio, Adelsgatan 39  
Metodistkyrkan, Adelsgatan 41
Domkyrkan, norr om Stora Torget 

församlingshemmet, brevid domkyrkan
Gotlands Tonsättarskola, gamla tullhuset i hamnen 
Botaniska Trädgården, nordväst i Innerstaden



Biljetter

Vad kostar det?
Ett festivalpass som gäller för hela festivalen kostar 
200 kr för rika och 100 kr för fattiga. Det finns också 
dagsbiljetter som kostar 100 kr för rika och 50 kr för 
fattiga. Konserterna i Domkyrkan och Metodistkyrkan 
är gratis. För barn upp till 12 år och musikstuderande 
är alla konserter gratis.

Var får man tag i biljetter?
Festivalpass och biljetter kommer att säljas under 
festivalen på vårt kontor och innan varje betald 
konsert. Kontoret har öppet onsdag till fredag 09.00–
17.00 och lördag 09.00-11.30. Vill du boka i förväg, 
ring till vårt kontor dagtid på 0498-28 48 10.

Undrar du något?
Hör av dig! 
e-post: info@ljudvagor.com 
telefon: 0498-28 48 48.







Norrbotten NEO´s sju musiker i samklang innebär mäktig, 
nyskapande kammarmusik. Flöjt, klarinett, slagverk, piano, 
violin, viola och cello tar andan ur lyssnaren, överraskar, 
utmanar och berör. Sveriges modernaste röst på den 
nutida musikscenen förnyar ständigt och resultatet låter 
inte vänta på sig. Festivaler och konserthus i hela landet 
och även internationellt har fått uppleva den kvalitet som 
Norrbotten NEO står för. Ensemblen som har ett nationellt 
uppdrag bildades januari 2007 med bidrag från Statens 
Kulturråd, Norrbottens Läns Landsting samt Luleå- och Piteå 
kommuner. NEO har ett nära samarbete med både yngre och 
väletablerade tonsättare och bygger sin repertoar bland annat 
genom att kontinuerligt lägga ut nybeställningar.

Norrbotten NEO är:
Sara Hammarström, flöjt
Robert Ek, klarinett
Mårten Landström, piano
Rolf Landberg, slagverk
Erik Liljenberg, violin
Jenny Välitalo, viola
David Gammelgård, cello
Dirigent: Petter Sundkvist



Musikkonservatoriet Falun har en yrkes- och 
högskoleförberedande musikerutbildning med riksintag. 
Skolan har ett gymnasieprogram för klassisk musik, jazz och 
komposition. Där finns också påbyggnadsutbildningar, där 
den huvudsakliga inriktningen är klassisk musik. Där finns 
även eftergymnasiala utbildningar inom klassisk musik, jazz, 
folkmusik, komposition och en dansarutbildning med folklig 
inriktning.

My Wilsberg, Violin
Amandus Lind, Violin
Tanja Gachkova, Violin
Mikael Lindgren, Violin
Dorotea Fjellander, Violin
Andy Prodani, Violin
Fredrik Hedberg, Violin
Johanna Karlsson , Violin
Jenny Lüning, Viola
Sara Wallin, Viola
Elin Pettersson, Viola
Olivia Moschini, Cello
Gustav Sävström, Cello

Klara Skogqvist, Cello
Ronja Schneider, Cello
Charlotta Erlandsdotter, Piano
Torkel Rönnblad, Piano
Anton Nilsson, Piano
Linus Sandell, Piano
Johan Söderholm, Slagverk
Emelie Sjöström, Slagverk
Liz Almqvist, Flöjt
Stina Wernersson, Flöjt
Lovisa Vikenadler, Klarinett
Mats Berg, Kontrabasblockflöjt
Ysella Almqvist, Harpa

Eleverna från Falun är:



GotlandsMusiken blev länsmusik 1988. Inom blåsorkestern 
finns mindre ensembler som till exempel blåsarkvintett, 
brass-sextett och jazztrio. Varje år gör GotlandsMusiken 
cirka 400 framträdanden på ön och på fastlandet. Ett 
viktigt arbetsområde är konserter för barn och ungdom. 
Verksamheten spänner över ett stort antal genrer och 
samarbetet med Gotlands Tonsättarskola har pågått ända 
sedan skolan startade 1995.

Gotlandsmusiken är:
Lars Linna, flöjt/piccola
David Nisbel, oboe/engelskt horn
Magnus Dungner, klarinett
Thomas Andersson, klarinett
Lars-Olov Ahnell, klarinett/basklarinett
Zbigniew Jakubowski, fagott
Göran Cederlöf, tenorsaxofon/flöjt
Tomas Danielsson, horn
Mats Hoffman, trumpet
Magnus Appelholm, trumpet
Ingvar Sandström, trombon
Lennart Löfgren, trombon
Magnus Fahlén, euphonium/trombon
Erik Skagerfält, tuba
Nils Ossman, kontrabas
Marcus Grufstedt, slagverk
Jean-Simon Maurin, piano

Dirigent: Jan Risberg
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En Fjäril i Örat

28 & 29 Maj 19.30

Konsert för Slagverk och Rörelse

Anna E Weiser & SoundMovementCompany
Birgit Løkke, Hanna Bylund, Lucie Žilkayová

Almedalsbibliotekets Foajé

Examensprojekt från Gotlands Tonsättarskola

Örat hör. Sinnena lyssnar. Det är en konst att bara vara och bara göra. 

Info/bokning: soundmovement@telia.com



Examensprojekt av Moa-Lina Croall - Fri konst

Rummet intill

En ljud-, film- och textilinstallation om den 

rotlöshet och känsla av overklighet som kan 

uppstå när tillvaron har vänts upp och ner. 

Om att komma bort och att försöka komma hem.

Musiken består av dokumentära inspelningar som 

har filtrerats och bearbetats på olika sätt. 

Ramen för kompositionen är en inspelning i 

ett gammalt hus. En person pratar för sig 

själv och till ett du. Ibland talar någon till 

henne. Det är vinternatt i december, gryning, 

kväll, eftermiddag för länge sedan, tidig 

morgon i april - och något ofrånkomligt är på 

väg att hända eller har redan hänt.

Installationen hänger i ett träd vid dammen i 

Botaniska trädgården, mellan kl. 12-16, varje 

dag under festivalen. 

12 - 15 maj, botaniska trädgården



Moa-Lina Croall är annars verksam som för-

fattare. Hon har skrivit böckerna “Sen tar 

vi Berlin” (2006) och “Det är jag som är 

Lisa” (2009). RUMMET INTILL är hennes för-

sta ljud- och filmkomposition.

Emelia Carlsson har sytt hängrummet vari 

kompositionen kan upplevas. Hon är utbil-

dad vid HDK Steneby, har arbetat som kos-

tymassistent för SVT, senast med Saltön, 

och är medlem i det Göteborgsbaserade tex-

tilkollektivet Ateljé 3.



Adam Skogvard - Tretton Instrument

Kajsa Magnarsson - Text till För alla fåglar 
Sången och skränen på morgonen påminner mig om 
Indien och munkarnas mantran i gryningen. Detta 
är min tolkning av fåglars rörelse och ljud. ”För alla 
fåglar” handlar om glädje, allvar och proportioner.

AnnSofie Johansson - Blossom

Joakim Jalhed - Stormfångare
Världen, en storm,
utan enighet och mål.
Varje vind, fast i sitt nu,
ser bara sina steg och inte stigen den följer.
Stormfångaren är redan framme
och har sett alla vägar,
skapar en ny framtid.

Jesper Nielsen - Floating
När jag skrev det här stycket var jag intresserad av 
att skriva musik som flyter. Båda satserna grundas på 
ett ackord och börjar litet för att utvecklas mot större 
klanger och färgningar.

19:00 GotlandsMusiken
12 maj, Visby domkyrka



Anton Alfvén - Tornmusik

Hampus Norén - Blåsvärk / Hjärtstycke
Blåsvärk / Hjärtstycke är musik om påtvingad 
gemenskap och grupptryck. Det handlar om att fina 
saker växer ur en jord som man inte trodde var gjord 
för att odla i. Något nytt.

Patrik Ohlsson - 0011
Stycket är en tredelad struktur som går från en 
dissonant ackorddel, till strukturerade motstämmor 
som sen förlängs och sträcks ut för att stanna av. 
Skrivet för stor rumsklang så som i kyrkan.

Sol Andersson - skiss8 – illusion?

Ivan Renqvist Babinchak - Wind Quartet

Sebastian Ingvarsson - På tal om nuet
Stycke för full blåsorkester.



– PA-kompaniet står för 
ljudutrustning till konserterna under 
Ljudvågor-festivalen –
www.pa-kompaniet.se



Ulf Klarström - Eftersläp
Det finns tankar, minnen, självbilder, åsikter, låtar, ljud, 
vanor, antaganden, känslor och kläder som har följt med 
länge. Antar att de är en del av mig nu. Det betyder inte 
att jag gillar dem.

Mathias Lissmyr - String Theory
Enligt ”strängteorin” är allt i universum uppbyggt av 
endimensionella strängar som vibrerar med olika 
hastigheter. I detta stycke utgör vågor, pulser och 
svängningar grunden där det mesta spelas på just… 
strängar.

Jennifer Möllerström - På Irrfärd
Del I - Snavben
Påväg till någonstans sticks det käppar i hjulen.
Del II - Stället
Men vad är det för plats egentligen, någonstans?

Max Wainwright - Sextet–

19:00 Norrbotten Neo 1
13 maj, Roxy folkets bio



Anton Alfvén - Där vettet är dömt att bo
för klarinett, cello och piano.

Adam Skogvard - Kvintett

Hampus Norén - Ett års väntan
Ett års väntan handlar dels om distans och att vänta; 
om att vara fast i ett stillastående. Men också om 
kontakt och hur saker sitter ihop. Ett år av att gå 
sönder och lagas.

Kajsa Magnarsson - Vatten
Vattnen som droppar, som rinner, som sköljer, som 
ligger blankt.
”Vatten” har kommit att handla om förändring och om 
att våga utmana sig själv.

19:00 Musikkonservatoriet Falun 1
14 maj, Roxy folkets bio



Sol Andersson - I’m Not Here
‘jag ligger i en flaska’ -utdrag ur brev från Dawit Isaak 
2005.

Esmeralda Moberg - At a loss
Jag står nånstans mellan skorpor och maränger 
under varuhusets knäppande lysrör och plötsligt är 
jag helt vilse.
– Mamma! Var e hon som ser mej och hör mej och 
lyfter upp mej?
Härom dagen tänkte jag så igen; 
– Mamma! 
men nu är det du som har blivit vilse kära 
mamma. Jag skriver lite musik till dig.



David Sabel - Klagosång

Ulf Klarström - Trigger
trigger (plural: triggers)
1. A finger-operated lever used to fire a gun.
2. A similar device used to activate any mechanism.
3. An event that initiates others, or incites a response.
4. A pulse in an electronic circuit that initiates some 
component.

21:00 ElektroAkustisk Musik

Max Wainwright - Monolog
En CNN-journalist talar med en före detta general 
i den amerikanska armén. Samtalsämnet är tre 
helikopterattacker i Bagdad den 12:e juli 2007.
brus/information
betydelse/förvrängning
filtrering/maskering

Amund Vedal -  -¦-
hemuppgift inför antagningen till Norges 
Musikkhøgskole.
www.soundcloud.com/amund
amundvedal@gmail.com
+4795880883

14 maj, Roxy folkets bio



Anna E. Weiser - Fasövergång
Fasövergång är en ljudsättning till keramikern och 
konstnären Karin Sutares lerfigurer/skulpturer. Den har 
kommit till efter samtal med Karin om arbetsprocess 
som jordande, om transformation av materia och om 
den fysiska kraftens möjlighet till omvandling av energi.
Kompositionen ingick i gotländsk utställning som ställdes 
ut under april månad 2010 i Nordiska Ambassaden, 
Berlin.
Ljudtekniker: Robert Wahlström

Göran Sandström - Recursions
Recursions är baserad på olika tolkningar av en pseudo-
slumpalgoritm som förutom sina musikaliska egenskaper 
även används inom kryptologi och digital signalteknik.

Jennifer Möllerström - Åke – Close Corporation
Åke är en kostymklädd man med portfölj och för många 
åtaganden. Knappt hinner han hem innan han måste 
tillbaka till jobbet. Mitt i stressen söker han finna ro, men 
drömmer mest om en välbehövd semester.



Patrik Ohlsson - Harpkvintett
Stycket är en texttolkning om antroposofins 
fyra “väsensled”. De kallas ”fysiska kroppen”, 
”eterkroppen”, ”astralkroppen” samt ”jaget”. 
Varje sats av stycket motsvarar en av dessa 
väsensled.

Ivan Renqvist Babinchak - Trio

Joakim Jalhed - Den tredje vägen
Som tonsättare får man ibland skrivkramp. Man 
måste välja mellan att ge upp eller att lämna ifrån 
sig ett undermåligt arbete. Den enda vägen ur 
problematiken är en tredje väg. 

Anton Lennartsson - ‘utan titel’

Pontus Granström - Sob/Snicker
Dags att göra något nytt. Måste komma på något 
originellt... Yes, sjukt bra! Hmm, svårt... Äh, det blir ju 
bara skit! Dags att göra något nytt.

Jesper Nielsen - Korpilombolo
Korpilombolo, 500 invånare, Pajala kommun. Jag vill 
måla upp en bild av ett litet samhälle ute på landet. 
Ortens namn betyder ”ödemarksby invid litet tjärn” på 
samiska.

12:00  Musikkonservatoriet Falun 2
15 maj, metodistkyrkan



David Sabel - Lädernunnan
Stort tack till Robert Ek

Sebastian Ingvarsson - Tre perspektiv
Består av tre fristående satser, var och en med sin 
egen musikaliska gestaltning av tid.

AnnSofie Johansson - Phlogiston

Göran Sandström - Vertigo
Vertigo är ett stycke för altflöjt, basklarinett, piano och 
vibrafon som är inspirerat av jazz och drum n’ bass.

Amund Vedal -  Hoi Polloi / Hoi Oligoi
betyder “dom många / dom få”
www.soundcloud.com/amund
amundvedal@gmail.com
+4795880883 

15:00 Norrbotten Neo 2
15 maj, Roxy folkets bio





































Ansvariga
Generaler: Max, Ulf
Konsert, Falun: Anton, Joakim 
Konsert, Gotlandsmusiken: Ivan
Konsert, Neo: Sebastian, Jennifer 
Konsert, EAM: Göran 
Lokal, Roxy: Anton
Biljetter: AnnSofie 
Blommor: Sol 
Marknadsföring: Adam Jesper 
Kontor: Robert 
Transport: Mathias
Inspelning: Hampus  
Fest/Mat: Kajsa, David 
Design:  
- affisch + grafik: Hampus, Patrik
- programbok: Amund
- hemsida: Pontus
Övriga: Moa-Lina, Anna, Esmeralda
Ljus: Robert Wahlström







Tack till:
Folkuniversitetet, Gotlands kommun, 
Norrbotten NEO, Musikkonservatoriet Falun, 
Gotlandsmusiken, Wessmans Musikförlag, PA-
kompaniet, Visby Domkyrka, Kulturföreningen 
Roxy, Almedalsbiblioteket, S:t Hansskolan, Visby 
Internationella TonsättarCentrum, VI-skogen, 
Creperiet, Robert Wahlström och alla sponsorer.

www.gotlandstonsattarskola.com
www.ljudvagor.com
0498-284810
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