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Jungfru Catharina
ett ljudverk av Susanne Skog

för sex högtalare utplacerade längsmed rummets långväggar, ev. en sjunde placerad framme
vid guldväggen. Verket utgörs av fristående men kommunicerande ljudloopar, men är
konstruerat så att omgångarna av mer tydlig rörelse interfolieras av stillsamma perioder av
sorts mjukt böjligt, havsliknande brus.

Bakgrund:

Under en storm i oktober 1647 gick det holländska handelsskeppet Jungfru Catharina på
grund på Salvorev utanför Fårö. Besättningen klarade sig iland och en del av lasten hann
bärgas – innan skeppet en morgon plötsligt var försvunnet. Havet hade lyft det 40 meter långa
skeppet av revet.
Ett par veckor senare förliste Jungfru Catharina vid Högskär utanför Oxelösund. Hennes sista
seglats över Östersjön var alltså obemannad.

För inte så länge sedan kunde man navigera över relativt kustnära hav med hjälp av
radiosignaler, så kallade radiofyrar. Varje fyr sände ut en unik kod, en morsesignatur. Genom
att pejla in och lyssna till dessa radiosignaler kunde man ta ut avstånd och riktning. Dessa
radiofyrar sänder inte längre.

Verket tar fasta på den kurs som Jungfru Catharina höll under sin sista färd, och signalerna
från de radiofyrar som en gång – långt senare – kunde uppfattas av skepp som färdades
längsmed denna rutt över Östersjön.

Ljuden som omger de vandrande signalerna i verket är baserade på inspelningar av havet norr
om Fårö och utanför Oxelösund i närheten av Högskär.

Verket gjordes ursprungligen för foajén till konsthallen/biblioteket Koordinaten i Oxelösund
där det jättelika svarta ankaret från skeppet Jungfru Catharina hänger i taket.

I och med installationen i Visby har verket, om man så vill, gjort en resa i motsatt riktning
över havet jämfört med skeppet: från slutpunkten där hon gick under, till början, nära Fårö
och Salvorev.



Joda Bar & Kök

Elektroakustisk konsert

Onsdag 20 april 18.00
foto Sven Teglund
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Program avdelning I

Elias Frisk

Little Voices

Keya Hedlin

Jens Hedman

REcoil

Viktor Lavik

Samādhi

Josef O’Leary

Doepfer’s Inferno

P A U S

Rovljud
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Program avdelning II

Ebba Almberg

Initium

Pablo Sanz

Manazanares Soundwalk

Emil Alsenfors

Kanon för högtalare

Yvette Jackson

Swan

Simon Hansson

Aloft
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Elias Frisk: Little Voices

Kommentar:

Little Voices in a big room.

Keya Hedlin: Rovljud

Kommentar:

Det finns rovljud och bytesljud. I hierarkin
kommer vissa ljud äta upp andra.

Den som skriker högst...

Jens Hedman: REcoil

Kommentar:

REcoil är den tredje delen i en serie stycken
som kallas RE-cykel, de två tidigare är Respirit
(1993), för slagverk och band och Relief
(1996), för band. Jag har använt samma
ljudmaterial som utgångspunkt för alla stycken
i denna serie. Min idé har varit att återvända



till detta ljudmaterial med några års mellanrum för att komponera nya verk.
Möjligheterna att förändra ljuden och skapa något nytt med dem är oändliga,
liksom de vägar sommusiken kan ta under kompositionsprocessen. I REcoil arbetar
två krafter mot varandra - en kraftfull och växande, den andra utklingande ned mot
svaga nyanser. Verket är komponerat i 5.0 surround. REcoil beställdes av, och
kompoerades vid, Institut International de Musique Electroacoustique de Bourges
/ IMEB, Frankrike.

Viktor Lavik: Samādhi

Kommentar:

Samādhi (fullstendig absorpsjon) er en meditativ
sinnstilstand, der dualisme fullstendig opphører.
Det er det siste steget i Patanjalis 8-delte
klassifisering av orientalsk yoga. Dette stykket
reiser fra by til strand, til jungel, og til slutt
fjelltopper. Underveis hintes det til at vi tidvis kan
oppleve små doser av mystikk i det daglige, og er

man dedikert nok kan Samādhi til slutt erfares i sin helhet.

Jeg har til gode å erfare dette selv, så enn så lenge er dette bare en imaginativ
representasjon fra mitt hode, og ikke minst god trening i spatialisering."

Josef O’Leary: Dopfer’s Inferno

Kommentar:

Ett verk bestående av improviserade fragment
på en Doepfer-synt, som sedan bearbetats
något och bildat en ovädersform.
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Ebba Almberg: Initium

Kommentar:

Initium är mitt första verk skapat i en dator.
Stycket växte fram under min process att lära mig
om en ny metod att skapa konst på.

Pablo Sanz: Manazanares Soundwalk

Kommentar:

A walk with(in) the river. These sounds originate in
sensory listening encounters with flows,
environments, matters, and creatures along the
entire Manzanares course in Madrid, from its
source to its confluence with the Jarama river. The
work engages with aural vitalities and more-than-
human agencies around the thresholds and beyond
the limits of our habitual perception and attention.

Part of the ongoing series MADRID WITHOUT WORDS: A VIBRANT
ECOLOGY. Based on environmental sound recordings made between 2019 and
2021. Composed in March 2021 during a residency with the project
RIVERSSSOUNDS, organised by DZESTRA (Chernivtsi, UA) in partnership with
SEMI SILENT / Asociaţia Jumătatea plină (Bucharest, RO) and supported by the
European Union under the House of Europe programme.



Emil Alsenfors: Kanon för högtalare

Kommentar:

Stycket talar för sig självt. Reds anmärkning

Simon Hansson: Aloft

Kommentar:

Fallande ström och glimtar av förbindelser.

Yvette Jackson: Swan

Kommentar:

Swan is a radio opera without words that unfolds
in three scenes: it opens aboard the tall ship Swan
transporting Africans along the Middle Passage to
the Americas and gradually morphs into a
spacecraft in search of freedom. This composition
is part of a series of works themed around Middle
Passage and its story is told using source materials

from her Invisible People ensemble studio sessions, Foley, and analog synthesis.
Swan was composed after the text-heavy Invisible People (A Radio Opera) and serves
as a prototype for Destination Freedom. It is intended to be experienced in darkness.
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FRST 2022 är ett samarbete mellan


