
VÅREN 2013

med stöd av västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd
statens kulturråd, statens musikverk (re-spaces) 
västmanlandsmusiken och aBf.

www.NyapERspEktiV.sE

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! 

Månd. 11/3 the Moth
Erika alexandersson - röst, processing 
Martin Öhman - slagverk, processing

tisd. 19/3 Helena wahlström /
Naoko sakata duo
Helena wahlström - röst

Naoko sakata - piano

Lörd. 23/3 Leo Correia de Verdier 
Västerås konserthus, lilla salen
kl. 15.00  fri entré
Leo Correia de Verdier - symaskin
i samarbete med URUk

Onsd. 24/4 artist in Residence 
RE-spaCEs #2 Västerås
Lisa Ullén - piano
Joel Grip - kontrabas
Charlotte Hug - viola
Magnus Granberg - klarinett

torsd. 25/4 artist in Residence 
RE-spaCEs #2 stockholm 
Capitol, sankt Eriksgatan 82, stockholm
kl. 19.30

torsd. 2/5 wild Card Evening
aktiva i föreningen presenterar
ett antal framträdanden. fri entré
programmet uppdateras på hemsidan!

tisd. 21/5 silence Blossoms
sam andreae - kompositioner, saxofon, röst, gitarr
Gus Loxbo - kontrabas, gitarr, röst, såg
Hanna Olivegren - röst, synth
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tHE MOtH

LEO CORREia dE VERdiER

VÅRpROGaM 2013
vårens program fortsätter med den andra delen i residensprojektet re-spaces (23-25/4). ett 
unikt projekt som skapar förutsättningar för improvisationsmusiken att utvecklas. 
Lisa Ullén har valt deltagande musiker för vårens projekt: Charlotte Hug (che), Joel Grip 
samt Magnus Granberg. programmet sparkas igång med hjälp av the Moth (11/3), en grupp 
som har kommit starkt de senaste åren och den 19/3 får vi möta Helena wahlström och jazz-
kattsvinnaren Naoko sakata i duoformat. strax därefter går Leo Correia loss på en Brother 
modell ls-2125 på västerås konserthus (23/3) Sy-metrisk musik utlovas!  2/5 ägnas åt en 
kväll för unga och aktiva i föreningen och våren avslutas med poetiska silence Blossoms 
(21/5).
Välkomna! Tomas Nygren/producent

11/3 the Moth
the moth startade som en helt akustisk duo för drygt tio år sedan, men över åren gjorde duon 
precis vad malar gör bäst; transformerades. musiken hårdnar och tar nyfikna kliv in i den 
moderna klubbmusiken, självklart med ett helt eget perspektiv på vad klubbmusik kan vara 
och fortfarande med en fot kvardröjd i det impro-elektroniska finrummet. det hela blir en 
lynchesque resa in i en drömsk undergroundvärld där alla lagar och regler är upplösta. man 
dansar med hjälmar på i gränslandet till det undermedvetna, i ett spegelhus eller i en surrea-
listisk mardröm, där någon plötsligt andas skrämmande tätt intill örat. 
Erika angell  - röst, processing/elektronik
Martin Öhman - slagverk, processing/elektronik

19/3 Helena wahlström och Naoko sakata duo
i sin strävan efter ett sant uttryck spelar de sig genom ett landskap av humor och galenskap. 
med stora kontraster mellan glädje och sorg, intensitet och lugn, hopp och förtvivlan, inspi-
rerar de lyssnarna att söka både inom och utanför sig själva. deras repertoar är rotad i fri 
improvisation, vilket också uttrycks i deras ursprungliga kompositioner. med spontanitet och 
renhet i sitt spel möjliggörs improvisationer som sträcker sig långt bortom ytan, hela vägen 
till kärnan.
Helena wahlström - röst
Naoko sakata - piano

23/3  skräddarsytt - Leo Correia de Verdier 
sedan dess första uppkomst i det sena 1700-talet, har symaskinen blivit ett av världens mest 
populära musikinstrument. varje dag skapar miljontals männiniskor musik med sina syma-
skiner, men få har tagit sitt musikerskap till en professionell nivå och presenterat den för en 
publik, kanske på grund av låg status av instrumentet? med hjälp av modern teknik, datorer 
och sequencers har leo correia utvecklat symaskinsmusik i nya riktningar, och till en helt ny 
nivå.
modellen: Brother ls-2125, en traditionell elektrisk symaskin, ger ett ganska kraftfullt och 
smattrande ljud som förknippas annars med tyngre maskiner. resultatet är fullt av struktu-
rer, med skiftande rytmiska mönster och en ljudvärld rik på detaljer. 
leo correia de verdier - symaskin
konserten ges i samarbete med uruk www.uruk.se
OBs! Västerås konserthus, lilla salen kl. 15.00  fri entré

24/4 artist in Residence RE-spaCEs #2
nya perspektivs residensprojekt för improvisationsmusiken utmanar med konsert både i väs-
terås och stockholm denna vår. vi får möta altviolinisten charlotte hug (che) som sätter 
virtuositet på sin spets med bl.a. sin “soft bow technique” som möjliggör upp till åtta stämmor 
samtidigt. missa inte den unika möjligheten att höra dessa fyra välrenommerade musiker till-
sammans!  detta är ett pilotprojekt som skapar kreativa förutsättningar för improvisations-
musiken att hitta nya uttryck och vägar. residenset re-spaces är initierat av föreningen nya 
perspektiv och lisa ullén, konstnärlig ledare.
Charlotte Hug (CHE) - viola
Lisa Ullén - piano
Joel Grip - kontrabas
Magnus Granberg - klarinett

25/4 artist in Residence RE-spaCEs #2
stockholmkonsert, capitol, sankt eriksgatan 82, stockholm
kl. 19.30

2/5 wild Card evening
aktiva i föreningen bjuder på en kväll med unga och experimentella akter
programmet uppdateras på hemsidan! fri entré.

21/5 silence Blossoms
silence Blossoms är en grupp som speciellt har arbetat med att ta in samtidspoesin in i 
improvisationsmusiken. i att tillvarahålla känsligheten, som gör improvisation ett så-
dant spännande format för uttryck, kan denna sedan struktureras med igenkännbara 
former i användandet av röst, melodi och texturer. poesins hantverk uppbringar me-
lodier som binder sig tillsamman med hypnotiska och tänkvärda ögonblick.
sam andreaes folkliga kompositioner förankrar musiken och ger gruppen utrymme 
i rastlöst utforskande med kontrasterande teman såsom mörker, ljus, aggression, 
bräcklighet, smärta och glädje.
Gruppen släppte förra året på efpi records en samlingsskiva av liveakter gjorda de 
senaste åren och deras första studio skiva är planerad till mitten av 2013. 
sam andreae - kompositioner, saxofon, röst, gitarr, elektronik
Gus Loxbo - kontrabas, gitarr, röst, såg
Hanna Olivegren - röst, synth 

siLENCE BLOssOMs

NyHEtsBREV pÅ E-pOst 
om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du enkelt bara skicka 

ett tomt mail till nyhetsbrev-subscribe@nyaperspektiv.se
nyhetsbrevet skickar ut information om enbart nya perspektivs 

konserter och programuppdateringar. 
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