
HÖSTEN 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, Box 2 eller Box 3,
culturen, sintervägen 6, västerås
konserttid: 19.00 
entré: 70kr. stud. 40kr entré med medlemskort: 50kr. stud. 20 kr   
bli medlem!  endast 20 kr, medlemmar som är 18 eller yngre: fri entré!
endast kontantbetalning i entrén!  

Västerås Kulturnatt 
lördag 21/9 19.00 - 23.00 Box 2
skapa en synth med enkortsdatorn 
raspberry Pi
Global Barbie: en stand-up performance 
av susanne torstensson
rikard lindell med konstnären agneta Pauli
Moneeo Cube: visuell konsert med filmiska 
elektronlandskap och beatbaserade klanger.

Gunillasson/Jensson
lindha Kallerdahl
onsdag 2/10 (dubbelkonsert)
thomas Gunillasson gitarr/processing
hilmar Jensson gitarr/fx

lindha Kallerdahl röst (solo)

anGharad/diMitra/axel/henriK
MonoMono
torsdag 24/10 (dubbelkonsert)
obs! västerås stadsbibliotek hörsalen
Angharad/Dimitra/Axel/Henrik:
angharad davies (GrB) violin
dimitra lazaridou Chatzigoga (Grc) cittra
axel dörner (Ger) trumpet
henrik olsson (sWe) slagverk/elektronik

MonoMono:
lars Carlsson elektroniska klanger
My hellgren cello
Fredrik nyberg röst/text

rated-x 
torsdag 31/10
Johan Björklund trummor
Patrik ehrnborg gitarr/elektronik
Mike lloyd trumpet/elektronik

KlanGsuChe
Water BooGie systeM
torsdag 7/11 (dubbelkonsert)
Klangsuche:
lise-lotte norelius elektronik/processing
Kristine scholz preparerat piano

Water Boogie System:
Jonathan albrektson piano/nord stage
Karin Verbaan röst/fx 
Viktor reuter kontrabas 
William soovik trummor

Bild: Water Boogie system
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Västerås Kulturnatt 
lördag 21/9 19.00 - 23.00 Box 2
skapa en synth med enkortsdatorn raspberry Pi
Global Barbie: en stand-up performance 
av susanne torstensson
rikard lindell med konstnären agneta Pauli
Moneeo cube: är moneeo konserten där två vita kuber 
står i centrum. kuberna är musikinstrumenten, men även 
projektionsyta för mappade videoprojektioner i synk med 
musiken. cube: är en visuell konsert med filmiska elektron-
landskap och beatbaserade klanger.

Gunillasson/Jensson
lindha Kallerdahl
onsdag 2 oktober (dubbelkonsert)
här vi höra duoformatet av västeråsgitarristens senaste 
projekt. hilmar Jensson kunde höras senast på 
perspectives festivalen tillsammans med thymeshift.
thomas Gunillasson gitarr/processing
hilmar Jensson gitarr/fx

röstvirtuosen kallerdahl återvänder i ett koncentrerat for-
mat som man kan hitta spår ifrån hennes skiva Gold.
musikaliskt, modigt, medveten!
lindha Kallerdahl röst (solo)

anGharad/diMitra/axel/henriK
MonoMono
torsdag 24 oktober (dubbelkonsert)
obs! västerås stadsbibliotek hörsalen
Angharad/Dimitra/Axel/Henrik:
en skör, tunn väv av klanger och brus från glas, cittra, trum-
pet och violin breder ut sig i ett skimrande ljudlandskap 
med plötsliga insatser av tung, fysisk elektronik. en nyans-
rik musik där var och ens unika uttryck ges plats i lyhörda 
ensembleimprovisationer av världsklass. nyanserat och 
skiftande. dynamiskt, plötsligt, närvarande!
angharad davies (GrB) violin
dimitra lazaridou Chatzigoga (Grc) cittra
axel dörner (Ger) trumpet
henrik olsson (sWe) slagverk/elektronik

MonoMono: är en trio som på scen och skiva arbetar med 
text-ljudkompositioner. vi är intresserade av den svenska 
text-ljudtraditionen som vi på olik vis vill utveckla. vi ar-
betar med cello, interaktiv elektronik, text/röst samt ljus 
och olika typer av projektioner. monomonos cd ”adsr” 
fick nyligen priset ”nutida sound” som tilldelades 2011 års 
”intressantaste skivor inom den nyskapande musiken” av 
tidkskriften ”nutida musik”
lars Carlsson elektroniska klanger
My hellgren cello
Fredrik nyberg röst/text

rated-x 
torsdag 31 oktober
sparsmakad och lyrisk musik som plötsligt skenar iväg 
som ett trasigt tv-spel och krackelerar i en vägg av ljud.
improviserade ljudlandskap, stenhårda grooves och 
vackra samplingar. smakfullt sammansatt av tre starka 
individer som visar att summan är större än de enskilda 
delarna...
ratedX är en trio som utforskar & upptäcker musiken i 
samma stund som den skapas och utmanar publiken till 
en upplevelse utöver det vanliga. dessa utforskande, all-
varliga, roliga, intressanta, spännande musiker med bas i 
Göteborg har slagit sig samman i ratedX för att skapa ny 
musik i gränsländerna mellan jazz/rock/electronica/konst-
musik...
Johan Björklund trummor
Patrik ehrnborg gitarr, elektronik
Mike lloyd trumpet, elektronik

KlanGsuChe
Water BooGie systeM
torsdag 7 november (dubbelkonsert)
Klangsuche:
en fantastiskt möte mellan två av samtidsmusikens intres-
santaste artister. de har tillhört det svenska avant-gardet 
de senaste 40 åren och har inspirerat kommande genera-
tioner för musikens frihet, uttryck och kraft. vi är mycket 
glada för detta nya projekt, tag plats och njut!
lise-lotte norelius elektronik/processing
Kristine scholz preparerat piano

Water Boogie System:
deras musik bjuder in publiken till en surrealistisk värld 
som rymmer både humor och allvar. vackra melodier mö-
ter säregna texter och vridna harmonier, och deras mu-
sik byggs från minimalism till explosioner av rå adrenalin. 
kompositionerna rör sig obehindrat mellan välarrang-
erade partier och fria delar som får ljuda och oljuda efter 
behag. även dans och en mindre herrkör kan förekomma. 
Water Boogie system bjuder med lyssnaren på en resa till 
rymden, från första ton till sista skrap.
Jonathan albrektson piano/nord stage
Karin Verbaan röst/fx 
Viktor reuter kontrabas 
William soovik trummor
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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. 


