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22/9 Kulturnatt

med The Schematics,
ljudkonst med Legoland och
soloprojektet Stillheten
Culturen Box 2, 20.00-23.00

9/10 Les Pickadoles

Ambient, Noise, och World-music
levererad med tung Rock’n’Roll-energi!
16-18/10 Öppna repetitioner

residensprojektet Re-Spaces
föranmälan

18/10 Re-Spaces
Residenskonsert med

Stine Motland (NOR), Lotte Anker (DNK), Ståle
Solberg (NOR), Helena Espvall (SWE-USA),
Joe Williamson (USA-SWE), Lisa Ullén

19/10 Re-Spaces
Residenskonsert

Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13,
Stockholm
.nyaperspektiv.se

www

med stöd av Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd
statens kuLturråd, STATENS MUSIKVERK (Re-Spaces)
OCH VästmanlandsmusikeN

20/11 SKOGEN med

gästerna Angharad Davies, Toshimaru Nakamura och Ko Ishikawa
3-6/12 Kreativa möjligheter
med elektroniska verktyg.

Workshop med Thymeshift
föranmälan

För konserter, om inget annat anges:

Konsertlokal: Box1 eller Box 2, Culturen, sintervägen 6, Västerås
Konserttid: 19.00
Entré: 100kr/stud. 40kr Entré med medlemskort: 80kr/stud. 20 kr
bli medlem! endast 20 kr, medlemmar som är 18 eller yngre fri entré!

Endast kontantbetalning i entrén vid kortköp använd tickster
www.tickster.se (serviceavgift tillkommer)

Kära publik!
Höstens program satsar på residensprojektet Re-Spaces (16-19/10).
Ett unikt projekt som skapar förutsättningar för improvisationsmusiken att utvecklas. Lisa Ullén (en av curatorerna ifrån Perspectives
2012) har valt ut fem deltagande musiker för höstens projekt:
Stine Motland, Lotte Anker, Ståle Solberg, Helena Espvall, Joe Willamson.
Kulturnatten (22/9) får besök av gruppen Schematics (bl.a. med Katt
Hernandez) tillsammans med några smakprov ifrån aktiva i föreningen. I den stora ensemblen Skogen (20/11) skapas ett möte mellan komposition och improvisation. Thomas Gunillasson presenterar
(9/10) denna höst en spännande trio bestående av super trumslagaren
Morgan Ågren och bassisten Gustaf Hielm: Les Pickadoles!
Missa inte en intressant workshop som ges v.49
välkomna! Tomas Nygren/producent
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HÖSTEN 2012

Schematics

16 – 18/10 Öppna repetitioner
Residensprojektet Re-Spaces – föranmälan

18/10 Residenskonsert Re-Spaces

Två fulladdade konserter blir resultatet av sex enastående improvisationsmusikers möte och arbete tillsammans i Västerås under en höstveckas residens. Detta är ett unikt pilotprojekt som skapar kreativa förutsättningar för improvisationsmusiken att hitta nya uttryck och vägar.
Residenset Re-Spaces är initierat av föreningen Nya Perspektiv och Lisa
Ullén, konstnärlig ledare.

Les Pickadoles

Stine Johanne Janvin Motland (NOR) – röst
Lotte Anker (DNK) – träblås
Ståle Liavik Solberg (NOR) – trummor
Helena Espvall (SWE-USA) –cello
Joe Williamson (CAN - SWE) –kontrabas
Lisa Ullén (SWE) – piano

22/9 Kulturnatt - The Schematics

20.00 The Schematics är en svensk/amerikansk ensemble
baserad i Stockholm. Kvartettens arbete har en fot i improvisationsmusiken och en annan i den komponerade konstmusiken. Gruppen har släppt fem skivor och gjort konserter
på bland annat Fylkingen, Frim, Moderna Museets Bucky
Dome och Geiger-festivalen.
”Formen uppenbarar sig aldrig i melodier eller rytmer, snarare i ljudliga och koncentrerade tillstånd. Inte heller finns
någon egentlig riktning, bara ett mycket starkt och känsligt nu. Just detta gör The Schematics så väldigt speciella”.
SVD
Katt Hernandez – violin
Erik Blennow Calälv – basklarinett
Daniel Karlsson – Gitarr & Elektronik
Ludvig Elblaus – Elektronik
fri entré
					

´

Stine Motland

19/10 Residenskonsert Re-Spaces i Stockholm

Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, Stockholm, 19.00, entré
80kr/20kr stud

Helena Espvall

20/11 SKOGEN med gästerna
Angharad Davies, Toshimaru Nakamura och
Ko Ishikawa
Skogen är en ensemble som verkar i gränslandet mellan kammarmusik
och improvisationsmusik. Ensemblen består utöver de svenska musikerna vid detta tillfälle av de internationella gästerna Angharad Davies och
Toshimaru Nakamura, med vilka man tidigare samarbetat. Till detta
tillfälle har ensemblen även bjudit in den japanske sho-spelaren Ko Ishikawa, vilken utöver sitt arbete med traditionell japansk gagaku-musik
är djupt involverad i den samtida musiken, där han bland annat hörts
i samarbeten med musiker och tonsättare som Otomo Yoshihide, Yuji
Takahashi, Evan Parker och Julio Estrada. Vid konserten kommer ensemblen att framföra ett nyskrivet stycke av Magnus Granberg.
Anna Lindal – violin ; Angharad Davies – violin
Leo Svensson Sander – cello ; Henrik Olsson –slagverk
Erik Carlsson – slagverk ; John Eriksson – vibrafon
Magnus Granberg – piano ; Petter Wästberg – elektronik
Toshimaru Nakamura – no-input mixing board
Ko Ishikawa – sho

Toshimaru Nakamura

22/9 KultuRnatt

21.30 Ljudkonstprojektet “Legoland”

En spion skriver noteringar om hemliga radiosändningar. Obs! baserat på verkligt material!
fri entré

22/9 KultuRnatt
22.20 Stillheten

Med David Videfrosts soloprojekt Stillheten och
hans tolvsträngade gitarr glider vi in i den stilla
natten. fri entré
För konserter, om inget annat anges:
Konsertlokal: Box1 eller Box 2, Culturen, sintervägen 6 Västerås
Konserttid: 19.00 Entré: 100kr / stud. 40kr
Entré med medlemskort: 80kr / stud. 20 kr
bli medlem! endast 20 kr
medlemmar som är 18 eller yngre får fri entré!
Endast kontantbetalning i entrén
vid kortköp använd tickster www.tickster.se (serviceavgift tillkommer)

3-6/12 Workshop - Kreativa möjligheter
med elektroniska verktyg.
Workshop med Thymeshift

– föranmälan

Deltagarna får lära sig det digitala verktyget Ableton. Hur man
kan utöka sina möjligheter att spela på samt integrera det med
sitt intrument. Backline såsom trummor och gitarrförstärkare
finns på plats. Tag med eget instrument!
För alla åldrar! Endast grundläggande förkunskaper behövs
om sitt instrument. Anmäl dig senast vecka 47.
Kursledare: Thomas Gunillasson, Kurslokal: Box 2, Culturen
För mer information kontakta Tomas Nygren:
		
tomas.nygren@nyaperspektiv.se
med stöd av
Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd,
statens kuLturråd, Statens Musikverk,
Västmanlandsmusiken och ABF.

.nyaperspektiv.se

www

