
www.nyaperspektiv.se

med stöd av västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd, 
statens kulturråd, västmanlandsmusiken och
kulturfonden för sverige och finland.

KONSERTINFO

Lokal: då inget annat anges: CuLTUREN, Sintervä-
gen 6, Kopparlunden, Västerås

Tid: då inget annat anges: 19.00 (tisdagar enl. datum)
Entré: då inget annat anges: 120 kr, studerande 40kr. 
Medlemspriser: då inget annat anges: 80 kr, studerande: 20kr. 
Medlemsavgift: 20kr/år. Fri entré för medlemmar under 18 år!

Bli medlem, stöd oss! 
Vi kan nu erbjuda alla som vill bli medlemmar i Nya Perspektiv ett årsmed-
lemsskap för endast 20 kr! Medlemmar får nu rabatt på entréavgiften.

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[at]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. 

För mer information om föreningen, uppdateringar, kom-
mentarer samt länkar och bilder till respektive 
grupper och musiker gå in på vår hemsida! gå in på  www.nyaperspektiv.se

HÖSTprogram 2011

pistol nr 9 (DNK/EST)

Tonsättarporträtt max Savikangas 
med Uusinta Ensemblen (FIN)

25/10

8/11

a musical portrait of Bohuslän Big Band 
med Jan Levander

29/11 
FLYKT med 
Ensemble 
DråpEra

22/11 
BoHUSLäN 
BIg BaND
med Jan Levander

1/11 
mINI-NoISE
FESTIVaL

17/9
KULTUrNaTT
separat program..

27/9 
YoUHEro

22/11

PERSPECTIVES 2012

Under 20-21 April  2012 kommer 

vi att arrangera en internationell fes-

tival 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



27/9 workshop och konsert YouHero 
Youhero konceptet består i att man använder 
sig av en spel-gitarr-konsol från datapelet guitar 
hero. med hjälp av elektronik och dator har projek-
tet tagit fram en lösning som gör att man kan spela 
musik på denna gitarr på ett nytt sätt! 
en fascinerande möjlighet att upptäcka nya ljud 
och experimentlusta! Youhero består av
Patrik Karlsson - musiker, pedagog, Katarina Wi-
dell - musiker, Tony Blomdahl - tekniker, tonsättare 
, Palle Dahlstedt, forskare och programmering
anmälan till workshop: (50kr, ålder 8-14 år) kontak-
ta tomas nygren tomas.nygren[at]nyaperspektiv.se

25/10 Tonsättarporträtt Max Savikangas och 
Uusintaensemblen (fin)
lokal: konserthuset, lilla salen. 
ett unikt besök av den framstående uusinta en-
semblen som är baserad i finland. denna konsert 
i västerås konserthus, fokuseras på tonsättaren 
Max Savikangas verk (varav ett uruppförande). 
savikangas har arbetat mycket med improvisativa 
element i hans kompositioner och är dessutom en 
mycket skicklig violinist. ett ypperligt tillfälle att 
uppdatera sig på den finska samtidskonstmusi-
ken! kammarensemblen Uusinta är en högkvali-
tativ kammarensemble från finland, med fokus på 
samtida komponerad konstmusik. uusinta forma-
des 1998 och gav sin första konsert i januari 1999. 
sedan dess har uusinta spelat över 100 konserter 
i finland och fem andra länder, uruppfört över 100 
nya verk av finländska och skandinaviska kompo-
sitörer samt musik från olika internationella ton-
sättare. 
i samarbete med uruk och finlandsinstitutet.
Med stöd ifrån Kulturfonden för Sverige och Fin-
land.

1/11  Noise mini-festival kurerad av Emil Ström 
(olika lokala och unga artister). ett drömtillfälle för 
alla som gillar ett rejält tryck ifrån underjorden! 
Programmet uppdateras på hemsidan. 

8/11 Pistol nr 9 (dnk/est)
Pistol nr 9 är en dansk-estnisk grupp med några 
av de mest spännande musikerna på den danska 
musikscenen. musiken är röjig, utmanande, färg-
sprakande och full av kontraster. akustiska rum 
går över i elektroniska, alltid på spaning efter nya 
vägar. med trombon, saxofon, piano/elektronik 
och slagverk kör de plattan i mattan och hjärtat 
på rätta stället! Maria Bertel – trombone (gud er 
kvinde, selvhenter), Maria Faust – saxofon (ma-
ria faust group), Katrine Amsler – piano/elektro-
nik (Big Bombastic collective, television Pickup),  
Michala Østergaard-Nielsen – trummor (ask 
alice, television Pickup, nuaia).

22/11 A musical portrait of Bohuslän Big Band
ett av europas bästa storband möter kompositö-
ren och träblåsaren Jan Levander i kompositio-
ner speciellt gjorda för att ta till vara Bohuslän 
Big Band’s kapacitet och möjligheter. missa ej!
”Jan levander har fått i uppdrag av kulturrådet 
att teckna ett musikaliskt porträtt av Bohuslän 
Big Band. musiken är inspirerad i rakt nedstigan-
de led från musikerna i Bohuslän Big Band. en 
hyllning till Bohuslän Big Band helt enkelt.”
förköp av biljetter (onumrerat) betalas på Bio 
elektra. Boka genom: bokning@elektrabio.se

www.nyaperspektiv.se  1.1 med reserv. för ev. justeringar 
för uppdateringar, och artisternas hemsidor se vår hemsida eller prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jim denley

HÖSTprogram 2011

Kära publik och medlemmar!
årets höstprogram tar sin avstamp ifrån musiker, 
kompositörer och ensembler som kombinerar 
improvisation och kompositionsarbete till nyska-
pande uttryck.  hur mycket som används av des-
sa ingredienser varierar, jag hoppas att du kan 
känna av balansen i de många olika uttrycken 
som serveras!
ett av de tillfällen på culturen i västerås du inte 
ska missa är Bohuslän Big Band med träblåsaren 
och kompositören Jan Levander. i samarbetet 
har levander porträtterat det unika storbandet 
(som tillhör de främsta i europa) med nykomposi-
tonerat material. resultat får vi höra den 22/11. 
dock tidigare (24/10) får vi ett unikt besök av den 
framstående Uusinta ensemblen som är baserad 
i finland. denna konsert i västerås konserthus, 
fokuseras på tonsättaren Max Savikangas verk 
(varav ett uruppförande). ett ypperligt tillfälle att 
uppdatera sig på den finska samtidskonstmusi-
ken! 
uppsättningen FLYKT med ensemblen Dråpera 
(29/11) utmanar med en annorlunda operaföre-
ställning som du nog inte hört tidigare. den 8/11 
förser gruppen Pistol nr 9 en rejäl dos friformsös 
ifrån danmark/estland. 
Välkomna!  tomas nygren, producent

Om inget annat anges: 
Lokal: CuLTUREN, Sintervägen 6, Kopparlunden, 
Västerås. Tid: 19.00, Entré: 120 kr, studerande 40 kr
Medlemsrabatt:  Entré: 80 kr, studerande 20 kr, under 
18 år fri entré!

17/9 Kulturnatt
under kulturnatten huserar vi i Box 2 på culturen, 
separat program finns på hemsidan och fB. med-
verkande bl.a. sten olof hellström/lars Bröndum 
(eam), dimming/erkers/forsstedt (Jazz), PPm 
(olof liliengren and Johan söderling; elektroni-
ca), comacog (emil ström; noise), robotpushkey 
(robert Pörschke; elektronika), thomas toivonen  
mfl.
Programmet uppdateras på hemsidan.

29/11 FLYKT med ensemble Dråpera. 
flYkt cirkulerar runt två personer som skulle kunna 
vara mor och dotter, men också en ung och gam-
mal version av samma gestalt. titeln flykt syftar till 
bristen på kommunikation mellan personer, men 
även en flykt från verkligheten, frivillig, eller genom 
demens eller galenskap. det är ingen rakt berättad 
historia, den kommer inte med några lösningar el-
ler och det är meningen.
ensemblen dråpera ger dig radikal opera med 
målsättningen att förändra det stelbenta etablis-
semanget!
idé: Lina Järnegard och Anna-Sara Åberg.  
musik: Lina Järnegard. text: dikter av Signe Ham-
mar. röst i och aktion: Anna-Sara Åberg. röst ii: 
Sarah Riedel. horn: Elisabeth Jansson. slagverk: 
Ellen Sjö Sander. violin: Margarida Araujo. cello: 
Stina Petersson. scenografi: Ingrid Nordahl, Sofia 
Eliasson. ljus: Stina Widmark Vestlund.

13/12 Aktuell musikdebatt på hörsalen (stadsbib-
lioteket) med journalisten Johan Lif
med olika inbjudna paneldeltagare.
Programmet uppdateras på hemsidan. Fri Entré

FLYKT - Ensemble Dråpera

a musical portrait of Bohuslän Big Band

YouHero


