
6 december 2012 Workshop i 

    Live elektronik
För dig 13-18 år! Är du trött på IDOL och vill visa världen vem DU är och hur DIN musik låter? Vill du komma igång 
med ditt musikskapande? Vill du sedan hitta din väg in i musikbranschen genom ditt egna uttryck och skapande? 
Då kan vår workshop vara nåt för dig!

Vår utgångspunkt är att alla människor är kreativa, kan skapa sin egen musik och kan hitta sitt eget uttryck. Vi vill 
uppmuntra och inspirera unga människor till att skapa sin egen musik genom att erbjuda en workshop i elektroniskt 
musikskapande. Med vår workshop visar vi på alternativa sätt att musicera genom att kreativt kombinera traditionella 
instrument med elektroniska instrument/laptops. De moment vi jobbar med är:
 *  Beats; hur får jag min musik att svänga?
 *  Sound; hur vill jag att MIN musik ska låta och hur uppnår jag det?
 *  Improvisation; hur kan jag uttrycka mig i stunden med hjälp av datorer, samplers och effektpedaler?
 *  Utrustning; hur låter olika effektpedaler och hur kan JAG använda dem?
 *  Komposition; vad kan datorer och effektpedaler tillföra mitt låtskrivande?
 * Program; hur funkar de många olika musikprogram som finns till datorer på marknaden och vad kan de  
  tillföra MIN musik?
 *  Musikbranschen; hur når jag ut med min musik, vilka forum finns och hur kan jag finansiera mitt skapande?

Upplägg: Vi spelar en kort konsert för deltagarna. Därefter ägnar vi en stund åt att förklara vad vi gjorde och läm-
nar öppet för frågor och allmän diskussion kring musikskapande utifrån ovan nämnda punkter. Vi går sedan igenom 
användandet av förprogrammerade loopar, effekter, slumpens inverkan på musiken, hur vi använder effekter och hur 
vi ser på datorns roll i vårt musikskapande. Slutligen får NI prova på att spela igenom vår utrustning och upptäcka nya 
sidor av ert instrument. Kanske hittar ni ert eget sound idag!

Deltagare: För dig 13-18 år! Inga förkunskaper krävs men de som spelar uppmuntras att ta med sina instrument. 
2-15 deltagare (går även att göras med passiva deltagare om man vill vara ännu fler).
Längd: Ca 2-2,5 timmar 

Vi som jobbar med detta är erfarna musiker med stor pedagogisk vana. Vi har jobbat med workshops i 10 år på 
många olika nivåer. 	
Thomas Gunillasson -  elgitarr, elektronik Johan Björklund - trummor, elektronik Thomas Backman - saxofon, elektronik
Kontakt: Thomas Gunillasson; thomasgun@hotmail.com, 073-781 00 15

ANMÄLAN VIA E-POST TILL: maja.igorova@vasteras.se	

Med ”Thomas & Snotric”. 6/12-12 kl 18-20.30 på Culturen - Box 2 (Sinterv. 6 i Kopparlunden)

I samarbete med:


