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www.nyaperspektiv.segå in på  www.nyaperspektiv.se

se också Nya Perspektivs vår och höstprogram!
Tycker du detta är intressant? Då kan du gärna kolla in 
vårt reguljära vår och höstprogram. Det tryckta höstprogrammet  för 2011
kan du hitta på CuLTUREN eller som pdf på hemsidan.
Affischer inför konsert brukar också sättas upp på 
Stadsbiblioteket,CuLTUREN, Mälardalens Högskola mfl.  

PERSPECTIVES 2012
Under 20-21 April  2012 kommer vi att arrangera en internationell festival i Västerås
med ett antal olika spännande artister inom improvisation, konstmusik, 
elektronica, noise etc. Programmet kommer släppas senare i höst.
Helt klart den häftigaste festivalen i Västerås som är världskänd! 
www.perspectivesfestival.com

Bli medlem, och få rabatt! 
Vi kan nu erbjuda alla som vill bli medlemmar i Nya Perspektiv 
ett årsmedlemsskap för endast 20 kr!
I priset ingår också en valfri CD-skiva som vi har tillhanda. 
Medlemmar får reducerat entrépris.

Nya Perspektiv på webben / kontakt
Hemsida  www.nyaperspektiv.se
Perspectivesfestivalen  www.perspectivesfestival.com
snabblänk till Facebookperson  http://tinyurl.com/face-book-np-person
myspace  www.myspace.com/nyaperspektiv
twitter  www.twitter.com/nyaperspektiv00
Kontakt  tomas.nygren@nyaperspektiv.se 

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. 

fri ent
ré!



www.nyaperspektiv.se v1.0 med reserv. för ev. justeringar 
för uppdateringsar se hemsida eller prenumerera på vårt nyhetsbrev!

artisternas hemsidor finns länkade på hemsidan!

NyA PERSPEKTiV PÅ
VÄSTERÅS KULTURNATT
17/9 2011
Det är ett stort nöje att presentera ett full-
matat program inför kulturnatten. Du fin-
ner oss i Box 2 på Culturen. Programmet 
spänner över stora genreområden med 
både nationella och artister från regionen. 
Jag vill också tacka alla musiker som med 
ideella uppoffringar har ställt upp denna 
kväll för just er Västeråsare. Gör dom en 
gentjänst, gå på deras konserter!

Välkommen till ett antal 
stora upplevelser! 
Tomas Nygren - producent

Samtliga konserter: fri entré

VAD SKA jAg LySSNA PÅ?

Jazzigt
Improviserat
Ok volym
Hög volym!
Rytm/Dub
Distad gitarr
Elektroniskt
Kompositioner
Sitta i lugn o ro
Hoppa lite
Etablerad
Ung
Filminslag

se också annat som händer i Västerås 
denna kväll på www.vasteraskulturnatt.se

s

22.40 - 23.20

comacog 
Detta är hård noise. Det är också ett 
nytt resultat av ett utvecklat koncept. Ett 
drömtillfälle för alla som gillar ett rejält 
ljudtryck ifrån underjorden. Enough said!
Emil Ström - Elgitarr/FX

23.40 - 00.30 (ca) 
PPM
PPM består av Olof Liliengren och Johan 
Söderling båda inblandade i ett flertal 
elektroniska musikprojekt under en pe-
riod av tio år. All musik skapas live med 
hjälp av synthar och förinspelat material 
till en minimalistiskt syntes av grunch-
deephouse, dub-tech, industrial  trip-hop 
techno, you name it. Låt dig förföras av 
sköna rytmer och stämningar då vi glider 
in i den stilla natten.
Olof Liliengren - V/A Synths/Machines
Johan Söderling - V/A Synths/Machines

cuLTUREN
Box 2

18.30 - 19.20 
Dimming/Erkers/Forsstedt
En en fantastisk trio bestående av tre 
enastående musikaliska unga herrar.
Musiken: fräsch, djup, innerlig, introvert, 
extrovert, spännande, modern, äventyr-
lig, frän, nyskapande, vacker, ful. Värm-
ländska skogars tungsinne möter New 
Yorks myllrande hets. Jazz! Kompositio-
ner och improvisationer av medlemmar-
na. Gitarr, kontrabas, trummor. Glädje 
och ångest. 
Daniel Erkers, gitarr
Mats Dimming, kontrabas
Martin Forsstedt, trummor

19.40 - 20.10

Tomas Toivonen 
solo
Nomaden Toivonen är en dold gitarrkän-
dis som på sitt anarkistiska improvisa-
tionsmanér bidrar till ständigt tänkvärda 
konsertögonblick. 
Med rötter i Lennie Tristanos improvi-
sationsmetodik korsbefruktar han olika 
genrer med sitt spelsätt: metal, jazz, 
country, fri-impro osv! 
Dessutom visas avsnitt ur hans nya film-
projekt.
Tomas Toivonen - Elgitarr och film

20.40 - 21.30

Hellström/Bröndum
Sten Olof Hellström och Lars Brön-
dum har varit med på den experi-
mentella musikscenen sedan andra 
halvan av sjuttitalet och behöver inga 
ytterligare presentationer, de är redan 
the-wise-men i den nyskapande 
Stockholmsscenen sedan decennier 
tillbaka. Musiken är improviserad i 
nuet och ta hjälp av väl uppvärmda 
rör-bestyckningar i säregna modi-
fierade instrument och en allahanda 
tricks inkorporerade i den detaljerade  
och dynamiska elektroniska musik 
som framförs. 
Sten Olof Hellström - Elektronik/
Processing
Lars Bröndum - Elektronik

22.00 - 22.30

Robotpushkey
Robert Pörschke kommer bland 
annat med ett antal preparerade 
Gameboys som han ska på något 
sätt koppla in, lägg till en dröse kon-
taktmikrofoner och en uppsjö elek-
troniska tricks så får du en susning 
om förhållningssättet. Rytmiskt, 
lekfullt o glitchigt! Senast hörd på 
Norbergfestival.. 
Robert Pörschke - Elektronik/Gear-
mods


