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Välkomna till Ljudvågor!
GOTLANDS TONSÄTTARSKOLA
1995 startades Gotlands Tonsättarskola i
Folkuniversitetets regi av Ramon Anthin, Peter
van Tour, Barbro Stigsdotter Möller och SvenDavid Sandström, varmt påhejade av Olle
Gibson. Tack alla kära ni för att ni gjorde det!
Gotlands Tonsättarskola är en omöjlig
verksamhet på en omöjlig plats. Eller för
att låna Ramon Anthins ord »Varför en
tonsättarskola på Gotland?«. Jo, därför att
den inte behövs. Men vad gör man då? Jo,
det gäller att skapa ett behov, och på den
punkten har Gotlands Tonsättarskola varit
synnerligen flitig. Nu för tiden har ca 80% av
alla de som utbildar sig till tonsättare i Sverige
börjat sin resa på Gotlands Tonsättarskola.
Dirigenten Jan Risberg har beskrivit Gotlands
Tonsättarskola som det mest viktiga som hänt
svenskt musikliv sedan Måndagsgruppen på
40-talet.
Kungliga Musikaliska Akademiens förre
ständige sekreterare Tomas Löndahl
säger så här om skolan: »Genom sin höga
konstnärliga och pedagogiska standard har
Gotlands Tonsättarskola höjt kvalitetsnivån
på tonsättarundervisningen i Sverige. Detta
har i sin tur medfört att musikhögskolornas
utexaminerade kompositionsstudenter har
kunnat höja sin konstnärliga och yrkesmässiga
nivå. Betydelsen av detta för Sverige som
kulturnation kan knappast överskattas.
Effekterna av Gotlands Tonsättarskolas insats
ger eko i både svenskt och internationellt
musikliv.«
De flesta svenska tonsättare som tas ut att
framföras på Ung Nordisk Musikfestival (UNM)
har studerat på Gotlands Tonsättarskola.
Flera av dem som är med och organiserar
musikfestivaler som LjudOljud, UNM, Sound
of Stockholm och Svensk Musikvår är före
detta studerande på Gotlands Tonsättarskola.
Nära hälften av de som väljs in i Föreningen
Svenska Tonsättare (FST) har tidigare studerat
på Gotlands Tonsättarskola. Det är med andra
ord lätt att konstatera att skolan behövs. Kära

medgotlänningar, känn er stolta! Denna skola
finns här på vår ö!
Gotlands Tonsättarskola driver två Konst- och
Kulturutbildningar under Yh-myndighetens
tillsyn; Kompositionslinje, 2 år som är en
förberedande utbildning för högre konstnärliga
studier samt Komposition – Fri Konst, 1 år
som riktar sig till redan verksamma tonsättare,
musiker och ljudkonstnärer. Lärarna är
alla verksamma tonsättare. De studerande
studerar en rad ämnen såsom komposition,
elektroakustisk musik, gehör, harmonilära,
kompositionsteknik, strukturlyssning,
instrumentation, estetik, notation och
dirigering.
Den pedagogiska kärnverksamheten
ligger dock i kompositionsprojekten som
består i att de studerande komponerar
musik för olika musiker och ensembler. De
två samarbetspartners skolan samarbetat
längst med är GotlandsMusiken som
medverkat varje år sedan starten 1995 samt
Musikkonservatoriet Falun som samarbetat
med skolan sedan 2003.
Vidare märks samarbeten med ensembler som
Uppsala Kammarsolister, Norrbotten NEO,
Sonanza, Pärlor för Svin, AxelssonNilsson
Duo, Göteborgs Kammarsolister, Kungliga
Musikhögskolans Kammarkör, Vokalharmonin,
Radiokören, S:t Johannes Kammarkör,
Vokalkvartetten VOX, Faint Noise, KarlssonHolmertz, Flodin/Ingemarsson Berg, Visby
Vokalensemble, Capella Gotlandica samt
Nordiska Ungdomsorkestern.

Projekten kulminerar i maj under Ljudvågor
då verken uruppförs på konsert. Ljudvågor är
elevernas examen men även belöning för det
gångna årets konstnärliga vedermödor. Varje
år uruppförs ca 50 verk, komponerade enbart
av studerande vid Gotlands Tonsättarskola.
Festivalen lockar årligen en strid ström
besökare, hitresta som bosatta. Många
återkommer år efter år vilket vittnar om det
intresse festivalen etablerat.
År 2017 arrangeras Ljudvågor för 22a året i
rad!
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Här märks också andra elevsamarbeten
som Södra Latins Kammarkör, Västerås
Kammarmusikutbildning, Dalarö Folkhögskola
samt Adolf Fredriks Flickkör. Dirigenterna Jan
Risberg, Fredrik Malmberg, Petter Sundqvist,
Emil Eliasson, Sonny Jansson, Mats Nilsson,
Karin Oldgren, Stefan Solyom och Bo
Johansson har vid olika tillfällen och med olika
ensembler handlett elevernas kompositioner
från repetition till konsert.

MEDBORGARE!
LÅT MIG FÅ PRESENTERA NÅGRA ALTERNATIVA FAKTA OM TONSÄTTARE.
TONSÄTTARE ÄR NOG DE MINST EGOCENTRERADE MÄNNISKOR MAN KAN
TÄNKA SIG. DE ÄR ALLA LIKADANA OCH SER LIKADANA UT. DE SKRIVER
EXAKT SAMMA SORTS MUSIK FÖR EN IDENTISK ENSEMBLE. OCH SÅ
TYCKER DE OM SAMMA SAKER; FULT ÄR FULT OCH SNYGGT ÄR SNYGGT.
DET ÄR ENKELT ATT SKRIVA MUSIK. TONSÄTTARE FÖLJER EN FEMPUNKTSLISTA
NÄR DE KOMPONERAR, OCH DÅ BLIR DET ALLTID BRA. TUSENTALS
MÄNNISKOR STRÖMMAR TILL KONSERTERNA, OCH BILJETTERNA BOKAS ÅR
I FÖRVÄG. DET ÄR MYCKET LÄTT ATT FÖRSÖRJA SIG SOM TONSÄTTARE.
ALLA TONSÄTTARE HAR FÅTT JOBB REDAN INNAN AVSLUTAD UTBILDNING OCH
MÅNGA REDAN INNAN PÅBÖRJADE STUDIER. DE FLESTA TONSÄTTARE ÄR
MÅNGMILJONÄRER OCH HAR MYCKET LITEN FÖRSTÅELSE FÖR FOLK SOM LEVER
PÅ BIDRAG ELLER STIPENDIER.

TONSÄTTARE BEFINNER SIG I SAMHÄLLETS
MITTPUNKT OCH ÄR DET NAV KRING VILKET TILLVARON CIRKULERAR.

TONSÄTTARE ÄR ENA BUFFLIGA TYPER. DE LYSSNAR INTE! ÄR INTE LYHÖRDA
FÖR SIN SAMTID. Å ANDRA SIDAN HAR DE ALDRIG SKRIVIT EN PARALLELL KVINT
ELLER ETT OSPELBART DUBBELGREPP FÖR FIOL OCH ALLA DISSONANSER
UPPLÖSES ENLIGT MÅNGHUNDRAÅRIGA TRADITIONER.

INGEN TONSÄTTARE GILLAR SITT YRKE. DE SAKNAR PASSION OCH HAR
TVINGATS IN I BRANSCHEN AV SINA PENNINGTÖRSTIGA FÖRÄLDRAR.
LJUDVÅGOR, EN MANIFESTATION I DET ICKE-PASSIONERADE. OCH VI
INBJUDER ER, KÄRA PUBLIK, ATT TA DEL AV DENNA LJUMNA OCH
INTETSÄGANDE TILLSTÄLLNING! 5 DAGAR OCH 11 KONSERTER MED IDEL
OSVÄNGIGA, FÖRUTSÄGBARA, OENGAGERADE MEN ACK SÅ LIKFORMIGA
MUSIKSTYCKEN.
KÄRA PUBLIK, VÄLKOMNA TILL LJUDVÅGOR 2017!

MATTIAS SVENSSON SANDELL,
UTBILDNINGSLEDARE GOTLANDS TONSÄTTARSKOLA
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NORRBOTTEN NEO

Norrbotten NEOs 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 äldre,
väletablerade tonsättare och bygger sin repertoar bland annat genom att
kontinuerligt beställa ny musik.
Norrbotten NEO är:
Sara Hammarström, flöjt
Magnus Holmander, klarinett
Mårten Landström, piano
Daniel Saur, slagverk
Brusk Zanganeh, violin
Kim Hellgren, viola
Elemér Lavotha, violoncell
Emil Eliasson, dirigent
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VOKALHARMONIN

VOKALHARMONIN
har i mer än 10 år arbetat med både äldre och nyare körmusik, samt verk av
flera av Sveriges ledande kompositörer.
Ensemblen grundades 2004 av Fredrik Malmberg, som innehar posten som
professor i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Vokalharmonin består av sångare som till vardags är verksamma som solister
runt om i Sverige och utomlands, och har profilerat sig framförallt inom
kammarmusik med den solistiska rösten i samklang med andra röster och
instrument.
I år har Gotlands Tonsättarskola haft det stora nöjet att delta i prof.
Malmbergs Voice Lab, en unik pedagogisk miljö där tonsättare har möjlighet
att utforska utvidgade rösttekniker och alternativ notation.
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UPPSALA KAMMARSOLISTER

UPPSALA KAMMARSOLISTER
är en av landets främsta stråkensembler och intar en särställning i Sveriges
musikliv. Ensemblen har en omfattande verksamhet och samarbetar ofta med
intressanta gästmusiker. De har även arbetat med till exempel skådespelare
och mimare.
Slående är ensemblens stiltrogenhet, oavsett om den framför barock,
klassisk, romantisk eller senare komponerad musik. Uppsala Kammarsolister
turnerar ofta, i såväl Sverige som utomlands, och anlitas regelbundet av
Sveriges Radio P2 för inspelningar. Det finns även att antal cd-inspelningar
med Uppsala Kammarsolister.
Ensemblens medlemmar verkar också som konsertmästare respektive
stämledare i Uppsala Kammarorkester. I år det 3:e året som Uppsala
Kammarsolister medverkar i Ljudvågorfestivalen.
Musiker:
Nils-Erik Sparf, violin
Klara Hellgren, violin
Bernt Lysell, violin
Susanne Magnusson, viola
Willem Stam, cello
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MUSIKKONSERVATORIET FALUN

MUSIKKONSERVATORIET FALUN
har en yrkes- och högskoleförberedande musikerutbildning (Spetsutbildning
med riksrekrytering). Skolan har ett gymnasieprogram och en eftergymnasial
utbildning, båda med klassisk musik som huvudsaklig inriktning. Dessutom
finns utbildningar inom jazz, folkmusik, komposition samt dans med folklig
inriktning.
Eleverna från musikkonservatoriet är:
Irma Svensson
Patrik Linfeldt
Oliver Ståhlknapp
Linnea Carlsson
Philemon Hahn
Hanna Anderberg
Nora Goës Touissate
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Mikaela Håkansson
Vendela Olsson
Linnea Hedström
Enno Leggedör
Agnes Tibbling Lingwall
Marc Thörnblad
Kim Johlin
Simon Zakrisson
Emma Eskeby
Emilie Westlund
Kalle Brissman
Emilie Westlund
Herman Jansson
Celine Hedin
Rebecka Wallroth
Jacob Planemo

Frida Östblom
Malte Wibell Ahlstedt
Ylva Ek
David Edström
Klara Haraldsson
Villiam Strandh
Johanna Wahlberg
Rosanna Grezel
Kajsa Nilsson
Gabriella Wetter Burman
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GOTLANDSMUSIKEN
GOTLANDSMUSIKEN
bildades 1988 och är en av Sveriges 22 regionala musikinstitutioner.
GotlandsMusiken musiksätter hela Gotland, från Fårö i norr till Hoburgen i
söder, nästan 365 dagar om året. De producerar och arrangerar konserter,
de stöttar och samverkar med öns musikliv och dess innevånare – och med
särskild tonvikt på barn och unga.
GotlandsMusiken har det regionala musikuppdraget, vilket bl a innefattar
konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar och Konsertserier.
GotlandsMusiken inspirerar, stöttar och samverkar med det rika musiklivet på
Gotland avseende främst ungdom/utbildning, amatörer, fria professionella
aktörer och konsertarrangörer. GotlandsMusiken genomför ca 350 aktiviteter
per år för ca 35.000 personer (2015), i huvudsak gotlänningar.
GotlandsMusikens musiker och ensembler är organiserade så att institutionen
ska kunna erbjuda en stor genrebredd och därmed ett stort och varierat
musikutbud. I samarbeten med Gotlands musikliv gör GotlandsMusiken
genreövergripande produktioner med t ex rockmusik, beat box och electronica.
GotlandsMusiken består av
Lars Linna, flöjt
David Nisbel, oboe
Magnus Dungner, klarinett
Zbigniew Jakubowski, fagott
Tomas Danielsson, horn
Anna Hederstedt, horn
Mats Hoffman, trumpet
Magnus Appelholm, trumpet
Magnus Fahlén, trombon
Lennart Löfgren, bastrombon
Erik Skagerfält, tuba
Jean-Simon Maurin, piano
Nils Ossman, kontrabas
Marcus Grufstedt, slagverk
Jan Risberg, dirigent
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FÖRSTA LÄSÅRET
Annie Björkman - 1997 - Ljungskile
Min musik kan bli lite hursomhelst men oftast har den en viss lekfullhet.
Jag har inte så mycket utgångspunkt i konceptuella idéer utan mer i hur
musiken i slutändan låter eller vilken känsla den frambringar.
Det har varit ett superkul första år på Tonis, jag har lärt mig jättemycket
och är tacksam för att ha stött på så många underbara människor i mitt år
här är i Visby.
Hjärta eller hjärna?
Balans av båda. De behöver varandra.
Kex eller chex?
Fredrik Lindström påstår att det ska sägas chex, men jag insisterar på kex.
Ha!

Anton Berglund - 1996 - Göteborg
Det var med mitt post-rock-band som jag blev intresserad för komposition, när
vi satt i replokalen och pusslade ihop våra idéer och sedan repade i timmar i en
nedsläckt bunker där det enda ljuset var från våra blinkande effektpedaler och hur
vi sedan entusiastiskt berättade om de olika bilderna vi hade sett framför oss när
vi spelade. Musik är väldigt kopplat till det visuella för mig och jag älskar kombinationen bild och musik så min dröm är att komponera till film och spel.
Värsta musikaliska minnet?
...när jag gick i mellanstadiet och hade kanske världens sämsta låt på hjärnan
flera veckor i sträck och så fort någon sjöng på den blev jag fruktansvärt arg för då
visste jag att den fastnade i ytterligare några veckor.
Bästa musikaliska minnet?
...det senaste året har varit upptäckten av Arca. Det var under en hel dag då jag
inte kunde fokusera på strukturlyssningslektionen och inte kunde minnas något om
hur stycket vår lärare mattias hade visat lät för Arcas melodier ekade på så hög
volym i mitt huvud. Det enda jag kunde minnas var dem.

Daniela Dahl - 1993 - Stockholm
Bästa platsen i Visby?
Det finns en stig som löper längs med hamnen. Där finns en bäck och
en bro. Bästa platsen är vid bäcken i gräset bland lila, vita, gula och blå
blommor.
En bra plats är också uppe på klinten vid Domkyrkan med havsutsikt.
Bästa musikaliska minnet?
Bland många är ett när min dåvarande pojkvän skickade Susanne Sundförs låt “When”.
Vad är ditt totemdjur?
Jag skulle vilja säga att jag är en blandning av val, katt och elefant.
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FÖRSTA LÄSÅRET

Johan Gustafsson Gävfert - 1986 - Född i Gävle, uppvuxen
utanför Vimmerby
Min musik är väldigt privat och egentligen det enda medlet jag har för att
kunna utrycka mig.
Mitt sätt att försöka göra världen lite vackrare kort och gott bara och eftersom jag inte kan rita fick det bli musiken.
Hjärta eller Hjärna?
Hjärta
Lever du längre än 27 år?
Jag är tämligen säker på att jag kommer göra det :)

Francesco Sottile - 1991 - Italy city of Castrovillari
Hello my name is Francesco (or Frankie for my schoolmates) and I come from
South Italy (Calabria). Why am I here on an island in Sweden? Well, because of a
series of good coincidences, but I moved here because of my intent to start studying music composition at “Gotlands Tonsättarskola” and I am very pleased to be in
this study-program. About my music I do not have too much to say, I’m quite new
in the composition-field. What I can recognize is that writing music for me at this
time is the act of transferring internal suggestions into a system.
Best place in Visby?
Near my house there is access to a forest over a hill, where it’s possible to see a
wonderful sunset over the sea.
Heart or brain?
I believe that the two things are consequential. For some, feelings are chemical
processes in our brain.
Kex or chex?
Absolutely Kex.

Leon de Wit Sandström - 1987 - Linköping
Musik för mig är ett klangligt gestaltad historia utan ord. Musik som konstform kan givetvis förstärkas, accentueras, i kombination med andra konstarter, ty musiken är en klanglig infallsvinkel av den helhetsupplevelse vi
kallar för livet.
Lever du längre än 27 år?
Att jag levt längre än 27 år är av årtalet att döma redan bevisat.
Kex eller chex?
Jag säger kex eftersom chex enligt mitt tycke är mer dialektalt.
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FÖRSTA LÄSÅRET

Mattias Långbacka - 1993 - Åbo (Finland)
När jag var 10 år gammal lade min pappa en trumpet i handen på mig,
och där har den stannat skulle en kunna säga. För att fatta mig kort har
den lilla åtgärden från min fars sida har lett till blod, svett, tårar och eufori,
samt en hel rad av märkliga vanor i vardagen. Därutöver högskolestudier,
först vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad och sedan vid Musikhögskolan
i Malmö. Efter flera års jazztrumpetstudier sökte jag mig till Tonis för att
studera musik, då jazz och trumpet tedde sig vara för snäva ingångar till
något som ändå är så brett; samt för att få hjälp i villervallet av musikaliska
idéer och ideal. Oavsett är ånger något som min pappas livsförändrande
lilla handling aldrig medfört.
Bästa platsen i Visby?
Tonis, förstås!
Vad är ditt totemdjur?
Säl

Niklas Lindberg - 1996 - Västerås
Jag började spela piano tidigt, och med det följde komponerandet ganska
naturligt. Bådadera har följt mig ända hit, även om jag har fördelat fokus
olika genom åren. Just nu försöker jag vara öppen inför och medveten om
yttre influenser såväl som mina egna idéer, och Tonsättarskolan har varit
bra på att förse mig med möjligheten att förvalta både och.
Hjärta eller hjärna?
Båda!
Kommer du någonsin betala tillbaka CSN?
Oklart.
Du blir döv. Vad gör du?
Komponerandet fortsätter nog inte. Jag tror att jag skulle spendera mycket
tid med poesi.

Olivia Køppe Christoffersen - 1996 - Köpenhamn
Jag har försökt att hitta min musik ett tag, eftersom jag har hållit på med
väldigt mycket olika genrer, både pop, jazz och klassisk musik. Men nu
börjar jag hitta ett hem i konstmusiken. För mig handlar det om att jag kan
kombinera en mer analytisk och konstruktivistisk tillgång till musik med ett
konstnärligt och estetisk uttryck.
Bästa platsen i Visby?
Jag tycker verkligen om att gå en promenad längs med hela muren. Det är
någonting fascinerande med att gå bredvid någonting som har funnits i så
många hundra år. Då börjar tankarna automatiskt att gå till alla de andra
människor och liv som har varit kopplat till denna plats.
Om du hade en miljard, skulle du fortfarande komponera?
Om jag hade en miljard kronor hoppas jag att jag skulle lägga ännu mer tid
på att komponera än jag gör nu.
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FÖRSTA LÄSÅRET

Oscar Hultén - 1991 - Stockholm
Jag tror starkt på musikens förmåga att föra samman folk över tid och
avstånd. Det är aldrig bara det hörda. Musik är ett sätt att tänka, och
tänkandet är människans signum. Det är abstraktion och konkretisering,
att se helheten i den minsta beståndsdelen. Allt och inget kan uttryckas i
musik.
Sen vill jag gärna tjäna pengar också.
Personligt motto
Man ska inte ha roligt när man skriver musik, man ska skriva effektivt.
Vad är ditt totemdjur?
En liten, liten människa hopkrupen i fosterställning.

Philip Gleisner - 1991 - Helsingborg
För mig finns där inget starkare verktyg än musik för att nå ut till människor,
så för mig det givna medlet.
Min förhoppning är att i framtiden kunna skriva musik som berör från andra
vinklar än de vi är vana vid i dagens musik!
Om du får en miljard, skulle du fortfarande komponera?
Ja! Då får man ju ännu mer tid till att skriva musik.
Hjärta eller hjärna?
Kan man inte få båda? (nöjt flin)

Theodor Kentros - 1996 - Stockholm
Jag gör oljud.
Vad är ditt totemdjur?
Ett paraply inomhus
Kex eller chex?
Båda är äckliga
Vad ligger din hyra på?
Äckligt mycket för 20kvm
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ANDRA LÄSÅRET
Aaron Van Den Bosch - 1989 - Iquique (Chile)
Aaron Van den Bosch heter jag, och vill bara säga att det här har varit det bästa och mest
inspirerande år i hela mitt liv. Varför? Jag vet inte riktigt, men kanske det bara var, och är.
Jag har lyssnat på vinden över vågorna och hur det bär vallätar igenom skogar, har känt en
sjös lugn och längtan till dalar och en gammelboning, men har också känt mycket energi och
brinnande passion, önskningar målade i hjärtslag när musik sjunger alla sina färger!
Allt detta påminner mig om och om igen att jag måste fortsätta segla, fortsätta gå, tills jag lär
mig att flyga.
Bästa musikaliska minnet?
Svårt att säga. Jag kan säga Blind Guardians konsert för några år sen och Tristan Und
Isolde, min första opera! Även en konsert som en orkester spelade, Canctus Arcticus av
Rautavaara och 2 Symfoni av Sibelius!
Om du hade en miljard, skulle du fortfarande komponera?
Joo!! Absolut! Det skulle göra mig mer tillfreds sen.
Du blir döv, vad gör du?
Jag skulle kunna koncentrera mig på mina skrifter, joo jag skulle skriva allt som jag vill och
sen om frustrationen kommer så starkt över mig eftersom jag inte hör någonting, hmm jag
skulle kunna döda mig själv, jag hör inga motsägelser i alla fall.

Adina M. Forsberg - 1992 - Uppsala
Jag vill skriva musik som är enkel, skör och sårbar i denna värld som är så
hård och trasig.
Bästa platsen i Visby?
Fåtöljerna i mitt rum.
Vad är ditt totemdjur?
Katt, always and forever <3

Arvid Kraft - 1996 - Stockholm
Min tid på Tonis har framkallat ett mycket bredare tänkande när det gäller
musikskriveri, men också kring konst och världen generellt. Den har fått
mig att inse vilken sorts musik jag vill göra för att utforska mig själv, vilket
jag har insett är den viktiga aspekten av att skriva musik nuförtiden. Är
väldigt tacksam för denna utbildning, jag kommer ha med alla tankar och
lärdomar jag fått här resten av mitt liv.
Bästa platsen i Visby?
Tonis <333 Eller bageriet
Vad ligger din hyra på?
3904 kr. Den var 3704 förut men nu har dem höjt den. Lite för mycket
pengar tycker jag.
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ANDRA LÄSÅRET

Daniel Kylén - 1994 - Stockholm
Jag heter Daniel och kommer ifrån Stockholm. Min väg in i musiken har varit först
och främst genom pianot. Jag har tidigare studerat jazzpiano och en mängd olika
genrer. Komponerandet har alltid funnits parallellt med musicerandet, men som
något jag inte övat på. Ifrån bakgrunden har skrivandet tittat fram mest vid stunder
av ren inspiration, speciella ögonblick som lett till att jag satt komponerandet
lite på en piedestal. På tonsättarskolan har jag istället komponerat hela tiden,
satt det i rutin. Behövt stirra kompositionsarbetet i vitögat, och lyfta fram det till
förgrunden. Resultatet har blivit en mänskligare kompositionsprocess, där jag är
mer accepterande mot mig själv! Det är jag otroligt glad över!
1. Bästa platsen i Visby?
Likt Malte uppskattar jag sittplatsen på muren vid norderport, speciellt i gott
sällskap!
2. Om du hade en miljard, skulle du fortsätta komponera? Nej, pengar skulle stilla
alla mina behov som jag sökt mig till gotland för!

Gustav Johansson - 1993 - Göteborg
När jag var 13 cyklade jag mycket,
när jag var 14 var jag emo,
när jag var 15 liftade jag till Köpenhamn,
när jag var 16 gjorde jag många brasor,
när jag var 17 tröttnade jag på snittfolk,
när jag var 18 upptäckte jag ångest,
när jag var 19 gjorde jag inget nämnvärt,
när jag var 20 gick jag på systemet,
när jag var 21 gick jag på många fester,
när jag var 22 flyttade jag till Gotland,
när jag var 23 slutade jag komma på saker att skriva.

Henrik Järleblad - 1993 - Stockholm
Min musik har alltid betytt något speciellt för mig. Den har både varit ett
känslouttryck men också en vilja att sträva efter något mer, att fånga en
idé eller att ta vara på en tanke. Jag komponerar i slutändan hellre med
hjärta än med hjärna, då mina parallella studier på KTH ger mig nog med
saker att tänka på. Då jag spelat piano sedan 7 års ålder så börjar nästan
varje komposition hemma vid pianot med en penna, ett notpapper och ett
nyfiket sökande efter nästa musikaliska frö!
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Jonas Nilsson - 1992 - Onsala
Jag är kontrabasist i grunden och har i flera år sysslat mycket med
improviserad musik av olika slag. Jag skriver även musik till min akustiska
impro/rock-kvintett Don-Qui Five.
Musik som på olika sätt bygger på hög intensitet och kontrastrikedom
har alltid fascinerat mig och utgör fortfarande ofta grunden för min musik
– oavsett om den är komponerad eller improviserad, kontemplativ eller
explosiv.
Bästa platsen i Visby?
Södra Hällarna – ett fantastiskt fint naturreservat på gångavstånd från
stadskärnan. Här trivs jag med att springa omkring – gärna barfota.
Hjärta eller Hjärna?
Båda – i inspirerad förening och samförstånd.

Ludvig Råsmark - 1995 - Göteborg
I musiken är jag ute efter att använda det tvetydiga och abstrakta, men
inom tydliga ramar. Då kanske en kan nå känslotillstånd en inte kunnat
nå på annat sätt. Jag söker därför ständigt efter ett sätt att organisera det
musikaliska materialet i en komposition så att den blir både detaljrik på
nära håll och tydlig i sin övergripande struktur. Det detaljrika musikaliska
landskapet funkar som en tillflykt, ett rum för vila och kontemplation, för
detta komponerar jag.

Malte During - 1996 - Stockholm
Musik, klättring och parkour är det som är roligast just nu. I grunden är
jag gitarrist, men tycker också att det är väldigt inspirerande att lära mig
nya instrument. Komponerandet är för mig ett sätt att ventilera känslor
samtidigt som jag strävar efter att beröra andra med musiken. Under
arbetsprocessen gillar jag att utgå från bilder. Musik till spel och film är
något jag vill lära mig mer om.
Bästa platsen i Visby?
Uppe på muren, på höjden vid norrport.
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Mikael Lindblad Ehnborg - 1994 - Stockholm
Jag har spelat musik från unga år, men det är först under de senare åren som det
har fått mitt huvudsakliga kreativa fokus. Tidigare har stort fokus legat på grafik
och form, något som i och för sig sakta har börjat smyga sig tillbaka in i mina
processer. Har ett starkt intresse för konstruktioner och system, blandat med viljan
att nå något organiskt och oväntat för mig själv. Inom musiken ligger texturer mig
nära och den musik jag själv skriver rör sig ofta in i ett meditativt tillstånd, där
distortion och texturell saturation driver lyssnandet framåt.
Kommer du någonsin betala tillbaka CSN?
Tänkte maxa lånesumman och hoppas på det bästa.
Hjärta eller hjärna?
Lite av vardera.
Vad ligger din hyra på?
4000, så i förhållande till vart en bor så är det ju rätt okej, havsutsikt och så vidare...

Rasmus Jakobsson - 1992 - Enköping
Musik som ger en rysningar. Att kroppen reagerar på vad en skrivit och
känner musiken i hela sig.
Att få folk att fundera, komma ihåg eller bara njuta av vad som spelas just i
detta tillfälle.
Lever du längre än 27 år?
Klart ja gör, är ju snart där och går snabbt förbi.
Du blir döv. Vad gör du?
Lever livet!
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FRI KONST
Erik Enocksson - 1978 - Falkenberg
Bästa platsen i Visby?
Det låga tornet vid vattnet i nordvästra ringmuren
Om du hade en miljard, skulle du fortfarande komponera?
Säkerligen
Kommer du någonsin betala tillbaka CSN?
Troligen
Lever du längre än 27 år?
Tydligen

Marie Sandell - 1973 - Visby
Efter att i många år ha arbetat som musiklärare, dirigent och musiker fick
jag det här året möjlighet att ta tag i den kompositionsdröm som så länge
legat och puttrat i mitt inre. Att få arbeta med mitt eget komponerande
med handledning av skolans kunniga och kloka lärare har varit minst sagt
fantastiskt. Tack!
Bästa platsen i Visby?
Havet och strandpromenaden. Kärleksstigen med höga stammar och
ramslökshav om våren.
Om du hade en miljard, skulle du fortfarande komponera?
Japp, det hoppas och tror jag.

Samuel Zietler - 1992 - Uppsala
Fingerstyle-gitarrist som börjat höra saker bortom gitarren!
Musik för mig är att känna bortom mig själv och höra världen viska små
fragment som jag inte hade sett annars
Bästa platsen i Visby?
Furillen
Vad är ditt totemdjur?
Tröglori/Slow-Loris :)
Vad ligger din hyra på?
4800 :’( + internet..
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LÄRARE
PÅ GOTLANDS TONSÄTTARSKOLA
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Mattias Svensson Sandell
Mattias är utbildningsledare samt undervisar i harmonilära,
gehör, notation, kontrapunkt, kompositionsteknik, analys,
form, dirigering, filmmmusik och komposition. Han har
studerat komposition samt gehörs- och teoripedagogik
vid Musikhögskolorna i Malmö och Stockholm. Mattias har
skrivit framför allt kammarmusik, men även musikdramatik,
orkestermusik, vokalmusik och elektroakustisk musik.
I produktionen märks bland annat barnoperan Honungshjärta
till Malmö Musikteater och pianokonserten Out of life
comes life till Göteborgs Kammarsolister. Och så sent som
i februari i år uruppfördes Mattias andra pianokonsert av
GotlandsMusiken med Anna Christensson som pianosolist.
Tilldelades Sten Bromanpriset 2000. Undervisade i
musikvetenskap på Lunds Universitet 1997-2000 och började
därefter som utbildningsledare på Gotlands Tonsättarskola.
Mattias är också styrelseledamot VICC (Visby International
Centre for Composers).

Henrik Strindberg
»Organisk minimalism«, så har Henrik Strindbergs musik
kallats. Henrik har komponerat för internationella ensembler
och för flera av Sveriges finaste solister, ensembler och
orkestrar. Han belönades med det stora Christ Johnson-priset
2007 för orkesterverket Neptuni åkrar, Rosenberg-priset
2008 samt en delad Grammis 2010. Henrik debuterade i
instrumentalgruppen Ragnarök som förknippas med 70-talets
»progressiva musikrörelse«. Ragnarök spelar åter, har givit
ut 2 cd-skivor och gjort en turné till Tokyo. 1980-87 studerade
Henrik komposition på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm,
sommaren 1985 studerade han för Iannis Xenakis och 10
år senare på Ircam i Paris. Henrik är ledamot av Kungliga
Musikaliska Akademien och en av initiativtagarna till festivalen
Sound of Stockholm. Han undervisar i komposition och
instrumentation.
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Per Mårtenson
Per är konstnärlig ledare samt undervisar i komposition,
estetik/analys och live-elektronik. Han har studerat idéhistoria
vid Stockholms universitet samt komposition vid Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm. 1997-98 studerade han vid
IRCAM i Paris där han också deltog i ett forskningsprojekt
om virtuella strängar. Han har huvudsakligen komponerat
instrumentalmusik, men även intresserat sig för blandformer
mellan instrumental- och elektroakustisk musik. Han har också
skrivit musik till film och dansföreställningar, arbetat som
arrangör samt som musikskribent. 2001-03 var han Composer
in Residence vid Musikradion, P2. Under våren 2007 var han
gästprofessor i komposition vid Indiana University i USA.

Erik Peters
Erik Peters (f. 1970) har skrivit musik för vitt skilda genrer,
besättningar och medier. Han har samarbetat med artister
som Mats Gustafsson, Mark Fell och POING, och fått musik
framförd av bland annat KammarensembleN, Oslo Sinfonietta
och Radiosymfonikerna. Driver sedan 2010 ett duo-projekt
tillsammans med lutenisten Peter Söderberg. Under senare år
har han utvidgat sin konstnärliga praktik till att omfatta även
andra uttryck. Arbetar just nu med gitarrduon The Gothenburg
Combo i ett ”Gränslösa Bibliotek”-projekt där litteratur och
musik möts på en bokbussturné. Erik undervisar bland
annat i elektroakustisk musik, soundscape-komposition och
studioteknik.

Jens Friis-Hansen
Jens är utbildad på bl a Gotlands Tonsättarskola och verksam
som ljudkonstnär, sångare, körledare och pedagog. Han
skapar och framför musik och ljud till film, teater, dans,
installationer, orkestrar och körer, mm. Men även i samarbete
med bl a utbrända vuxna, små och stora skolelever och
ensamkommande flyktingar. Jens skriver även sångtexter,
poesi och manus till små och stora scenkonstverk och
medverkar då och då på scen som ljudmakare, musiker,
sångare eller skådespelare. Är far till Ella, Lykke och Ibb och
bosatt på Gotland sedan 2013.
www.jensfriishansen.se
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Jesper Elén
Jesper Elén är utbildad slagverkssolist vid musikhögskolan
i Malmö för Bent Lyllo och Ed Thigpen 1976-1981. Därefter
privatstudier i New York för bl.a Buster Bailey vid New
York Philharmonic. Arbetade i 18 år som professionell
freelanceslagverkare vid ett flertal svenska och danska
symfoniorkestrar och mellan 1976 till 1982 också med Malmö
Percussion Ensemble. Han jobbade även som jazztrummis
med grupper som Equinox , Helge Albins och Tomas Francks
Kvartetter samt med det egna bandet Grand Band, där med
huvudsakligen egenkomponerat material . Bosatt i Köpenhamn
1983-1992 och jobbade då i förutom symfoniorkestrar
även med en stor del av den Danska jazzmusikereliten.
Studerade komposition för Sven-David Sandström 1995 till
1997 vid den då nystartade Gotlands Tonsättarskola. Även
kompositionsstudier för Erik Jørgensen. Arbetar även på Visby
Internationella Tonsättarcentrum som Studiochef för
EAM-studion Studio Alpha.

Christoffer Lahrin
Kyrkomusiker och nesofil (ö-nörd) som lämpligt nog fastnat
på Gotland, där jag spelar i de 25 nordligaste kyrkorna. Gav
2004 upphov till den egna musikgenren Flow, och rör mig
gärna fritt mellan de musikaliska uttrycken. Läste komposition i
7 år på musikhögskola, en period av högkonjunktur i livet. Min
barndoms bästa somrar (fr o m 23 års ålder) ägnades åt jobb
med att spela Peterson-Berger i och vid Frösö kyrka, men kom
till slut fram till att ön inte hade plats för både P-B och mig.
Har myntat (snart etablerade) begrepp som t.ex. »existentiell
panikångest« och »extreme age paranoia«, vilka jag själv lidit
av sen barndomen. Rituell excentriker och obotlig nostalgiker
som backar in i framtiden och är fixerad vid både tid och
evighet. Älskar att uppträda på många olika sätt, t ex genom
att hålla tal, men det är musiken och komponerandet som är
min livsluft. Livsmotto: Livet är ett mysterium att uppleva, inte
ett problem att lösa! Christoffer undervisar i gehör och teori.
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KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
Valhallavägen 105, Stockholm
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Tisdag 9.5 - 13:00 - Körkonsert i Kungasalen
Ett samarbete mellan Musikhögskolans Kammarkör och solister ur Vokalharmonin ledd av prof.
Fredrik Malmberg samt Eric Ericsons kammarkör. Vi kickstartar Ljudvågor med en körkonsert på
fastlandet! Konsertordning är ännu inte bestämd.
repose / compund action av Niklas Lindberg
Jag häpnas ofta över kråkfåglar som flyger i till synes formlösa stim, men ändå tycks bibehålla en
gemensam riktning. Likaså av körsångare som andas inför en gemensam insats, eller dansare
som rör sig i en koreografi, celler som förenas och bildar en kropp...
Vad betyder en i massan om allting är sammansatt i sig själv? Vad är stillhet när allt ständigt
rör sig? Jag ville utforska en typ av musik med en laddad stillsamhet, en energi som växer sig
starkare ju mer den närmar sig stagnation. Musik som låter en pendla mellan upplevelsen av det
föränderliga och det oföränderliga, det separata och det sammansatta.
Haavat Kirvellen av Mattias Långbacka
“Haavat Kirvellen” är en dikt av den finska poeten Tommy Tabermann.
Tonsättningen av denna dramatiska text sjungs på finska, men i konsertbladet finns en
översättning (hemmagjord av tonsättaren), om det skulle råka sig vara så att någon i publiken
inte behärskar det finska språket till fullo.
Canis Major av Adina Forsberg
Det kan vara svårt att prata om elefanten i rummet men det är nog ännu svårare att prata om den
svarta hunden. Den är så vanlig och skördar alldeles för många liv varje år. Den påverkar inte
bara de som drabbas av det utan lägger även en skugga över familj och vänner. I Canis Major
lyser jag ett litet ljus över de känslor, den ensamheten och de tankar som jag och många andra
kämpar mot varje dag. Vi har var sin hund, vi kanske kallar dem olika saker men hon är ångest,
skam, vemod, lidande. Hon är oändligt tomhet. Hon är depression.
Stad av glas av Gustaf Johansson
Obetitlad av Erik Enocksson
Liknöjd Fauna av Marie Sandell
Varmt Välkommen till Hönornas Gemenskap. Här accepterar vi alla lika olikheter efter exakta
premisser. Din ansökan behandlas av Hönsöverstyrelsestyrelsen STYRELSEN som utarbetat perfekta riktlinjer för friktionsfri gemenskap. Blir din ansökan accepterad har du en självklar plats och
säkerställd anonymitet i Ingen.
Vårt motto: Vi BETONAR att Leva ett Liv i Hjul spår för Oss såväl för Alla.
Välkommen med din ansökan. Vi behöver Dig!
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VÅRDKLOCKANS KYRKA
Adelsgatan 43-45

Onsdag 17.5 - 18:00 - Uppsala Kammarsolister
Onsdag 17.5 - 21:00 - Gotlandsmusiken
Torsdag 18.5 - 12:00 - Uppsala Kammarsolister
Fredag 19.5 - 12:00 - Norrbotten NEO
Fredag 19.5 - 16:00 - Konservatoriet Falun
Lördag 20.5 - 12:00 - Norrbotten NEO
Lördag 20.5 - 16:00 - Konservatoriet Falun
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Uppsala Kammarsolister (17.5 - 18:00)
I Tom Luft av Daniel Kylén
Jag fick tidigt en tanke om hur styckets form skulle vara, sedan har den idén följt mig genom hela
arbetet. Först något som nästan känns som en musikalisk plats, ur vilken en ensam linje föds.
Sedan rycks hela platsen bort från linjen, och den ensamma stämman försöker sedan bygga sin
egna nya värld, och får gensvar. Linjen blir fler linjer, utvecklas. I den homogena väven som nu
bildas finns hål, igenom vilka något annat tar sig igenom..
Denna idén har helt genomsyrat musikskrivandet, men vad musiken sedan blivit vill jag inte begränsa till bara det! Hoppas musiken ska ge er något, för mig har den gett mycket!
Sinking Hole av Rasmus Jakobsson
Kollage av Ludvig Råsmark
Obetitlad (Pastisch) av Erik Enocksson
Nomad av Malte During
Metal Mood av Aaron Van Den Bosch
Energi! ung entusiasm! kanske naiv, men stark, en inre önskan om sjunga högt och högt!
En eko om vad metallmusik som kan bli; ett intensivt skrik av frihet och identitet.
DET är Metal Mood
ImI ImI
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Onsdag 17.5 - 21:00 - GotlandsMusiken
Hjalmar och Ingeborg av Aaron Van Den Bosch
Stycket handlar om de två älskarna i Hervararsagan; Hjalmar den Hugstore och prinsessan Ingeborg;
och hur Hjalmar med sin blodsbror Orvar Odd gick till Samsö och mötte Hjorvard i en holmgång mot sina
bärsärkar. Hjalmar var kär i Ingeborg, men Hjorvard var en adelsman som ville gifta sig med prinsessen.
Hjalmar tolererade inte att sin älskade Ingeborg skulle gifta sig med en bärsärk, så de kom båda överens
om en Holmgång på Samsö.
Ingeborg blev ledsen, då hon visste att bärsärk inte är hedersvärda krigare, så de båda spenderade en
sista natt tillsammans innan Hjalmar och Orvar seglade till Samsö.
På ön hittar Hjalmar och Orvar bärsärkarna och en hård och blodig kamp äger rum!
Här faller Hjalmar i strid mot Angantyr och sitt förbannade svärd Tyrfing, men Angantyr faller. Orvar tar
sin bror tillbaka till kungahallen när alla hedrar den fallne hjälten, men Ingeborg försvinner in i den mörka
natten, med stor sorg och finner döden ifrån alla.
Från ingenstans av Johan Gäfvert
Trollskogen av Annie Björkman
Med en början likt en lekfull vandring i den trolska skogen bland gran och fur, fortsätter stycket sedan
i en andra sats med en sömngångare som går vilse i natten, för att avslutas med den tredje satsens
omväxlande vemodiga men finurliga slutvandring.
Rerum av Philip Gleisner
Ett stycke där allt egentligen handlade om att ha sjukt kul under skapandeprocessen. För att ge mig själv
någon utmaning så ck jag bara använda ett tema stycket igenom, som jag skulle vrida och vända på för
att försöka bibehålla intresset.
Namnet Rerum betyder skaparglädje på Latin.
Playful Hills av Rasmus Jakobsson
Detta stycke skapades ju mer jag längtade tillbaka till skog där jag lekt mycket i min barndom.
Fragment of an incoherent dream av Francesco Sottile
This composition was born with the intent of representing the particular state of dreams; brevity,
inconsistency, incoherence, different perception of colors or more in general an oneiric state.
The last breath of her eyes av Samuel Zeitler
The breaking of the polychrome dawn av Matias Långbacka
On January 20:th 2017, Donald Trump was inaugurated president of the United States of America. The
day after, millions of people took to the streets and marched in protest of the new president’s statements
on the rights of minorities and women. The event was called the ”Women’s March” and was joined by
people across the world. While the course which events take from here on remains to be seen, there has
been a new and sparkling awakening in people who resist the policies and statements brought on by the
new government in the USA. The piece is a celebratory fanfare for this new dawn of civil activism. One
of the characteristics of these events have been the engagement of a multitude of people from different
countries and ethnicities, and thus ”polychrome” (meaning multi-colored) seems like a very appropriate
word to use in describing the sunrise that is their awakening.

32

Fredag 19.5 - 16:00 - Konservatoriet Falun
How av Annie Björkman
Medverkande musiker: Johanna Wahlberg, Marc Thörnblad, Kim Johlin, Rosanna Grezel
Cerere av Francesco Sottile
Medverkande musiker: Philemon Hahn, Hanna Anderberg, Nore Goës Touissate,
Mikaela Håkansson
_untitled av Theodor Kentros
Medverkande musiker: Irma Svensson, Patrik Linfeldt, Oliver Ståhlknapp, Linnea Carlsson
Kvintett av Olivia Køppe Christoffersen
Stycket är gjort som en lång uppbyggnad av energi där allt växer från en ton som blir till en klang. Efter
kulminationen av detta klingar musiken ut i resterna av klangen.
Medverkande musiker: Emilie Westlund, Herman Jansson, Hanna Anderberg, Linnea Carlsson, Celine
Hedin
Post Mortem? av Matias Långbacka
Vi vet rätt lite om döden. Det vi vet är att vi inte vet, och det här stycket är en slags gestaltning av steg ut
i det okända. Protagonisten hittar sig i alldeles främmande miljöer och rent ut sagt märkliga musikaliska
situationer, som sätter sina spår i den musikaliska upplevelsen. Du är nu inbjuden att vara med i denna
spekulativa resa som saknar återvändo.
Medverkande musiker: Simon Zakrisson, Vendela Olsson, Linnea Hedström, Enno Leggedör,
Agnes Tibbling Lingwall
Senescens av Niklas Lindberg
Senescens - (av latin sene’sco ’åldras’, av se’nex ’gammal’; ’gubbe’), vetenskaplig term för en vävnads
eller ett organs åldrande. En titel jag ansåg passande då jag ville att stycket som jag tillägnar mina gamla
studiekamrater och lärare i Falun skulle beröra åldrande på olika sätt. Musiken har referenser från såväl
cellers åldringsprocess som något så omedelbart bekant som övergången från dag till natt. Dagens
fortlöpnad, som kan te sig förutsägbar och långdragen, går ofta obemärkt förbi, men varje gång solen
närmar sig horisonten uppdagas ett nytt färgschema bland de välkända konturerna. Som en ny dimension
som öppnas och sluts, kan solnedgångens kortvariga skeende upplevas likt en miniatyr av dagen som
nu uppträder i ett annat sken. Den ständigt närvarande progression som tidigare synts som nästan stilla
passerar i revy under någon enstaka dyrbar timme, som – märkt eller obemärkt – tonas ut i tystnad och allt
kalare nyanser.
Medverkande musiker: Emma Eskeby, Emilie Westlund, Kalle Brissman, Irma Svensson, Victor Förström
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Lördag 20.5 - 16:00 - Konservatoriet Falun
Blurry Boys av Anton Berglund
Blurry Boys arbetsprocess har varit spontan och utforskande. Stycket har komponerats i en linjär
ordning och därför har resultatet blivit en dokumentation av de tankar och intryck under mitt
senaste år. Titeln ”Blurry Boys” illustrerar min upplevelse kring hur kön under de senaste året för
mig har förlorat sin polarisering och hur det har påverkat min sexualitet och syn på den manliga
könsrollen.
Medverkande musiker: Kajsa Nilsson, Frida Östblom, Gabriella Wetter Burman,
Nora Goës Toussate, Rosanna Grezel
Preludium och Invention i d-moll av Leon De Wit Sandström
Mitt verk “Preludium och Invention i d moll” är i grunden tänkt att spegla en kompositionsteknisk
gehörsetyd.Under min process med musiken försökte jag hitta en metod för att öva upp mitt
rytmiska, harmoniska och flerstämmiga öra. Preludiet är i realiteten enstämmigt och börjar
med en teknik som kallas för linjeklyvning med hög grad av tematisk återvinning. Det betyder
att jag har andvänt mig av ett stigande och sjunkande d moll arpeggio(ett brutet ackord) som
hela stycket bygger på. För att skapa ett tema av arpeggiot har jag sedan rytmiserat den. Det
här rytmiskt skulpterade ackordet har jag sedan flyttat runt i olika tonarter, vilket har utvecklats
till ett preludium.Inventionen bygger på precis samma imitativa metod, men är tvåstämmig.
Huvudtemat som hela inventionen bygger består också till skillnad från Preludiet ut av tre ackord.
Den här processen är en mycket lärorik, livslång träning och jag kan varmt rekommendera andra
att prova metoden
Medverkande musiker: Marc Thörnblad, Kim Johlin
Elementärt av Oscar Hultén
Ett relationsberättelse mellan två varandras motsatser, och en skapelsemyt om universum
uppkomst och ordnande.
Medverkande musiker: Rebecka Wallroth, Jacob Planemo Lindström, Frida Östblom,
Mikaela Håkansson, Malte Wibell Ahlstedt
Ellen av Johan Gäfvert
“Ellen” är en hyllning till Ellen Johnson Sirleaf och gestaltar början av hennes liv och kaoset
Liberia såg under många år.
Medverkande musiker: Vendela Olsson, Linnea Hedström, Enno Leggedör,
Agnes Tibbling Lingwall
Om Duken Faller av Philip Gleisner
Medverkande musiker: Ylva Ek, David Edström, Klara Haraldsson, Simon Zakrisson,
Villiam Strandh
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Norrbotten NEO (19.5 - 12:00)
Humid Forests av Rasmus Jakobsson
I skogar med folklig ton.
Turmoil av Daniel Kylén
Turmoil betyder “tumult” eller “turbulens” på svenska. Tidigt i komponerandes fanns
tankar om långa durationer och tidlösa tillstånd, resultatet blev istället ett stycke med
mycket material på få minuter. Det kändes väldigt bra.
Dagbok av Arvid Kraft
Jag bör nämna att detta är första gången jag någonsin skriver en dagbok. Det är också en dagbok jag delar med mig av, vilket är någonting man inte brukar göra med en dagbok. Men nu gör
jag det ändå. I dessa stycke så reflekteras mina tankar jag har haft under dagen. Att jag står för
alla dessa tankar fortfarande kan jag inte riktigt säga att jag gör. Men poängen med dagboken är
inte att jag ska ha en samling av saker jag står för, utan ett utlopp för att ens tankar ska kunna bli
konkreta i text. Det har varit väldigt skönt att få detta utlopp. Jag ber er som läser och lyssnar på
denna dagbok att ha det i åtanke. Det finns stunder i denna dagbok som jag inte alls kan stå för
eller förstå längre, men också tankar och minnen jag kommer ha kvar i resten av mitt liv. Det är
väl det som är det vackra med det. En är en ständigt föränderlig människa med oändliga tankar,
och denna dagbok visar bara ett urval av dem.
Vinkelrät mot tiden av Henrik Järleblad
Att skriva vinkelrät mot tiden, vad betyder det ens? Finns det någon mening? Var är sammanhanget? Hörs det någon melodi? Ja det är klart, men behövs den? Vart är vi på väg? Så många
frågor, så få svar. Svaren går att finna, men då måste du tänka vinkelrät mot tiden. Om tonerna
inte spelade någon roll, hur skulle du lyssna på musiken då?
the resting void av Jonas Nilsson
The temporary relief from the icing wind in combination with the immense silence and the steady
pulse of our walking created like a void in which we were let to rest for a short while only to once
again be drowned in yet another flood of tearing wind. And so the cycle continued and each time
the silences became increasingly intense, yet at the same time more peaceful - they became a
resting Void.
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Norrbotten NEO (20.5 - 12:00)
Tiny light: Travelling av Marie Sandell
Jag tycker om att tänka på hur allt och alla så komplext sitter samman. Att varje liten skiftning,
rörelse, ord, tanke sprider sina minimala vibrationer vidare ut i världsvävens klangrum. Att även
den minsta aningslösa skiftning kan få själva fundamentet för vår verklighet att skaka. Att Smått
blir stort blir smått.
Så: när en mycket försiktig (men mycket vänlig) violin öppnar dörren till ett enormt, aldrig tidigare
utforskat rum, där varje invånare i evigheters evighet haft sin tydliga plats och roll i osynligheten,
och när den med sitt andetag där bryter den oändliga tystnaden, vad händer då?
Stardust av Aaron Van Den Bosch
Det handlar om Yvaine av Neil Gaimans bok Stardust, när hon tittar uppe i
hilmen, helt ensam, med ledsna ögon...
Ett stycke om ensamhet, alla minnen som kommer när vi är själv och
ensamma, när vi tittar på ingenting, eller uppe på himlen på jakt efter svaror,
glädje, sorg, alltihop tar sina tur runt oss, insidan oss, tills allt kommer
tillbaka till det ögonblick som det började, och sen, tysta ensamhet
Arbitrary Pieces of Parting av Mikael Lindblad Ehnborg
Stressigt, sedan lugnt av Ludvig Råsmark
Obetitlad av Daniela Dahl
Focus av Malte During
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Uppsala Kammarsolister (18.5 - 12:00)
Och blommorna smälte av tidens strålar - Op. 14 No. 10 av Henrik Järleblad
Som en vind vars resa just börjat. Som en blomma vars dröm är att nå stjärnorna. Ett landskap
öppnar sig. Det är olikt alla andra som du tidigare skådat. Det är oändligt, gräset är grönt som
adamant och himlen är blå som det vidöppna havet. Här och där växer klungor med blommor. De
är gula, rosa, lila och alla regnbågens färger. De smälter när solen skiner. Som en sol vars strålar
vore gjorda av tid.
The Unborn av Jonas Nilsson
Heaven and Earth last for ever. Why do Heaven and Earth last for ever?
They are unborn,
So ever living.
The sage stays behind, thus he is ahead.
He is detached, thus at one with all.
Through selfless action, he attains fulfillment.
object, decide if/ av Mikael Lindblad Ehnborg
object, decide if/ är e tt tvåsatsigt verk som är uppbyggt kring ett L-system, en botanisk algoritm
utformad för att beräkna hur många typer av växter får sina fraktala former. Verket är i sig en
storfraktal, där var iteration ständigt refererar till sitt tidigare stadie.
Lepidoptera av Adina Forsberg
I Lepidoptera utforskar jag fjärilseffekten, tanken om att en fjärils vingslag på ena sidan jorden
kan orsaka en orkan på andra sidan. Jag försökte hitta vägar att transformera en liten rörelse till
oreda. Jag försökte utforska hur något litet kan växa till en rymd. Och slutligen försökte jag förena
ensamma toner och låta dom bilda en helhet. Fjärilen är inte bara ett tecken på en, potentiellt,
kommande storm i en annan del av världen, det är även en symbol för förändring, själen och livet.
Ickevilja av Arvid Kraft
Ickevilja är ett stycke om förstörelse. Ett personligt utforskande i hur musik kan relateras till
konceptuella ting. Stycket ger oss en inblick i hur en förstörande faktor yttrar sig på en redan
etablerad eller genererad värld. Mellan denna faktor och denna värld uppstår en Ickevilja.
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DOMKYRKAN
Västra Kyrkogatan

Onsdag 17.5 - 16:00 - Klockinvigning
Vi samlas vid klinten ovanför Domkyrkan för att inviga ljudvågorfestivalen!
Efter klockspelet bjuds det på mingel på Folkets Bio.
Medverkande musiker: Claes Holmgren
Opening av Daniel Kylén
Fugue Levitation av Mikael Lindblad Ehnborg
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Torsdag 18.5 - 18:00 - GotlandsMusiken
av Marie Sandell
Två universum korsar varandras väg och gör ett försök att mötas i detta lite snirkliga samtal.
Savasketiskt av Oscar Hultén
Havet består av många vågor och krusningar, men under allt döljer sig en enkel, enhetlig
vattenmassa. Savasketiskt handlar om luft. Luft som blåses genom instrument av äldre modell.
av Theodor Kentros och Erik Enocksson
Undervattensambient
Snöglobens årstider av Leon de Wit Sandström
Det här verket är inget vanligt verk, det här verket är nämligen en saga utan ord. En saga gestaltad i toner, musikaliska gester som illustrerar snöflingor. Historien om en magisk Snöglob som
ger en inblick in till en miniatyrvärld med fyra årstider. Årstider som gestaltas, förändras ut av en
varierad melodik, klangfärg och modulation. Den som förstår sagan vet också att ett levnadsöde
kan gestaltas ut av harmoniska progressioner.
EXPAND:ONE av Olivia Køppe Christoffersen
Stycket utforskar kontrasterna i orkestret. Från den starkaste bredaste klangen till svaga kompakta melodimotiver och solopiano.
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FOLKETS BIO
Adelsgatan 39

Torsdag 18.5 - 21:00 - Elektroakustisk Konsert
Fredag 19.5 - 21:00 - Elektroakustisk Konsert
40

Torsdag 18.5 - 21:00 - Elektroakustisk Konsert
Cracks av Mikael Lindblad Ehnborg
Surface/Rip av Daniel Kylén
Surface/Rip är ett fixerat verk skrivet för 5.1 surround. Musiken är indelad i två satser: En med
stora utvecklingar i det utzoomade. En annan som zoomar in och har riktning i ögonblicket.
I. Surface - Grupper av ljud som pågår. Jag har bearbetat matrealet till ”platåer” av ljud att lagra
på varandra i olika konstellationer. Jag har intresserats av spelet mellan vad som upplevs vara
förgrund och bakgrund, och att upplevelsen kan skifta genom att ljud läggs till eller plockas bort.
II. Rip - Här ville jag zooma in i tiden, så att musiken inträffar just nu. Jag har komponerat med
gester som antingen ackumulerar eller släpper energi. Materialet tas in i en ny, mer intensiv värld.
En mer aktiv musik, som är agerande i stunden.
Väg 222 av Henrik Järleblad
I det här verket förflyttas du mellan olika soundscapes, ljudmiljöer, och gör en resa både inom dig
själv men också i världeen. Vilka miljöer känns bekanta? Vilka känns främmande? Låt dig själv
omslutas av ljuden och det välbekanta, luta dig tillbaka och hitta hem!
Electronic Concerto for Trumpet av Arvid Kraft
En trumpetkonsert med en hel del elektroniska trumpeter och smått teatraliska event.
8129 av Gustav Johansson
Jag har spelat in 8129 st unika tagningar av exakt samma melodi.
Melodin är 15 sekunder lång och går: ”Jag heter Gustav Johansson, inte Paul Auster”
Det har tagit väldigt många timmar, med all inspelning, klippning och och allt krångel, det har
varit det tråkigaste jag gjort i mitt liv. Gör inte som jag.
Uppspelningen börjar med en ensam tagning, sedan spelas två samtidigt, sedan fyra, sedan
åtta, sedan 16, 32, 63, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, och till sist 8192 samtidigt
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Fredag 19.5 - 21:00 - Elektroakustisk Konsert
Homo Ludens av Niklas Lindberg
1. Play is free, is in fact freedom.
2. Play is not “ordinary” or “real” life.
3. Play is distinct from “ordinary” life both as to locality and duration.
4. Play creates order, is order. Play demands order absolute and supreme.
5. Play is connected with no material interest, and no profit can be gained from it
(Huizinga, Paul. 1938 Homo Ludens)
Gustav Johansson av Johan Gustafsson Gäfvert
Haiku av Oscar Hultén
Minst hundra kajor
har möte på vägkanten
en kajplats på land
(Håkan Becker)
Haiku är en äldre asiatisk diktform där en tanke eller bild målas upp genom tre rader om fem,
sju och fem stavelser. Som av en händelse har pianot fem svarta tangenter och sju vita. Därför
kändes det som en nödvändighet att skriva ett stycke som grundar sig på detta sammanträffande. Under tiden utforskas kontaktytorna mellan den mänskliga rösten och digital bearbetning.
Haiku inleds med en långsam puls, en djupandning i en ritual om man så vill.Haiku inleds med
en långsam puls, en djupandning i en ritual om man så vill. Sedan vecklas materialet in över sig
självt genom cykler på cykler.
Dikt uppläst av Olivia Køppe Christoffersen, Oscar Hultén och en dator.
Att Söka Lugnet av Francesco Sottile
Inspired by an interview of John Cage about the silence, is the representation of a confused flow
of thoughts, in a state of mind, where the subject actually looking for the calm.
03_31 s av Theodor Kentros
Repetition av Olivia Køppe Christoffersen
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LJUDVÅGOR PRESENTERAS I SAMARBETE MED
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Schema
Tisdag 9.5
13:00

Körkonsert (Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, Kungasalen)

Onsdag 17.5
16:00
18:00
21:00

Klockinvigning (klinten ovanför Domkyrkan) med efterföljande
mingel (Folkets Bio)
Uppsala Kammarsolister (Vårdklockans Kyrka)
GotlandsMusiken (Vårdklockans Kyrka)

Torsdag 18.5
12:00
18:00
21:00

Uppsala Kammarsolister (Vårdklockans Kyrka)
GotlandsMusiken (Domkyrkan)
Elektroakustisk Konsert (Folkets Bio)

Fredag 19.5
12:00
19:00
21:00

Norrbotten NEO (Vårdklockans Kyrka)
Konservatoriet Falun (Vårdklockans Kyrka)
Elektroakustisk Konsert (Folkets Bio)

Lördag 20.5
12:00
16:00

Norrbotten NEO (Vårdklockans Kyrka)
Konservatoriet Falun (Vårdklockan Kyrka)

2017 års festivalkrog är Bageriet, Stora Torget 7, där du som har festivalpass eller
konserbiljett kan nyttja följande rabatter:
– 45:- för öl (normalpris 56:-)
– 60:- för ett glas vin [rött/vit/rosé] (normalpris 70:-)
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