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Burs kyrka



Gute Ljaud Karte 2022

Under några år har Visby Internationella Tonsättarcentrum samarbetat med
Gotlands norra pastorat med ljudinstallationer i deras kyrkor. Sommaren 2022
gör vi inga ljudinstallationer utan kortare konserter i kyrkorna i Burs pastorat.
Den musik som spelas är elektroakustisk musik, alltså musik som är elektroniskt
framställd. Det blir ett möte mellan det medeltida kyrkorummet och den
modernaste av musik. Erfarenheten från Gotlands Norra pastorat med detta
musikaliska möte har varit mycket gott., Det sker något väldigt spännande med
upplevelsen av kyrkorummet i detta möte. All musik är komponerad av tonsättare
som varit aktiva på Tonsättarcentrum i Visby.

En konsert ges varje torsdag kl. 18.00 under hela sommaren enligt följande
schema:

7 juli Stånga kyrka
14 juli Lau kyrka
21 juli När kyrka
28 juli Burs kyrka
4 augusti Stånga kyrka
11 augusti Lau kyrka
18 augusti När kyrka



Program

Sacha Ratcliffe (1988-)

...and I said nothing

Frances Heery (1980-)

Cascade

Adrian Moore (1969-)

Nebula Sequence

Virgine Viel (1985-)

Uni-vers(e)

Zuriñe F Gerenabarrena (1965-)

Flaxa

Konsertens längd är ca 42 minuter



Sacha Ratcliffe (1988-) är en ljudkonstnär
baserad i Montreal. Hennes verksamhet är
varierad och samarbetsinriktad - hon arbetar
med film, tv och nya medier. Hennes ljudverk
har skapats och presenterats i bland annat
Frankrike, Tyskland, Portugal, Island och
Sverige. Hon älskar att experimentera och
överbryggar och suddar ut gränserna mellan
ljud, musik och buller.

And I said nothing: historien bakom detta
ljudverk - som komponerades i slutet av
oktober 2019 under min månadslånga vistelse
på Tonsättarcentrum i Visby - är en djupt

personlig historia. Genom det utforskar hon sina känslor av att vara fångad i ett
långvarigt förhållande som har tagit slut. Den uppslukande, eteriska och berättande
kvaliteten på stycket omsluter lyssnaren och fördjupar hen i tonsättarens oroliga
sinnestillstånd: en kvinna som vet att hon inte längre kan skjuta upp "samtalet" om
hon vill frigöra sig, men som är djupt orolig för den smärta och det lidande som hon
kommer att utlösa hos sin partner.

***

Francis Heery (1980-) är en tonsättare och ljudkonstnär från Irland. Hans
kompositioner har uruppförts av några av världens
främsta utövare av samtida musik och hans
ljudkonst har framförts och sänts i många länder i
Europa och USA.

Cascade innehåller syntetiska texturer som
framkallar de bioakustiska fenomenens
överjordiska, sci-fi-aktiga konstigheter. Stycket
komponerades med hjälp av en elektroakustisk
kopplingspanel med hjälp av programmet i Max/
MSP för att generera nästan slumpmässiga-
processer med hjälp av impulser, fördröjningar,

filter och drönare. Dessa användes som råmaterial för flera timmars improvisationer,
som även inkluderade live-instrument. Inspelningarna redigerades sedan för att



skapa ett färdigt verk med ekon av H.P. Lovecraft, David Lynch, David
Attenborough... Den här versionen är en kort version av den fullständiga.

***

Adrian Moore (1969-)är en tonsättare av framför allt elektroakustisk musik. Han
komponerar musik som främst är avsedd för "ljudspridning" över flera
högtalarsystem. Han är verksamhetsledare vid University of Sheffield Sound Studios
(USSS) där forskare och tonsättare samarbetar kring nya musikprojekt. Adrian
Moores forskningsintressen är inriktade på utvecklingen av den akusmatiska
traditionen inom den elektroakustiska musiken, framförandet av elektroakustisk
musik, signalbehandling och interaktion
mellan människa och dator inom musiken. En
betydande del av hans musik finns tillgänglig
på fyra skivor, "Traces", "Rêve de l'aube",
"Contrechamps" och "Séquences et Tropes" på
etiketten empreintes DIGITALes
(www.electrocd.com). Hans bok "Sonic Art:
An Introduction to Electroacoustic Music
Composition" är utgiven av Routledge.

Nebula Sequence: Kreativa motiv: Onsdagen
den 30 november 2011 var den första dagen i
mitt arbetsliv då jag strejkade. Jag trodde att det
var hyckleri att ta med mig min
inspelningsutrustning, men i efterhand upplevde jag en känsla av plats, en känsla av
att jag personligen gjorde det rätta och en enorm känsla av det stöd som de strejkande
gav sina pressade kollegor. Jag fångade också delar av den primära ljudkällan för detta
verk och fortsätter därmed att reflektera över varför jag var ute den dagen.

Sekundära källor var stenar och tegelstenar (efter Jonty Harrison och Alistair
MacDonald) och kullager (efter François Bayles majestätiska Tremblement de terre
très doux) - och mitt tack till simplybearings.co.uk för att de accepterade det faktum
att jag bara behövde köpa två av varje storlek (från 0,5 till 2 tum i diameter). När det
gäller "upplösningen" i slutet av stycket, påminns jag alltid om Andrew Lewis
Scherzo. Slutligen vill jag tacka Groupe de Recherches Musicales (GRM) för att ha
tagit fram några fantastiska nya verktyg som hjälpte mig att skapa några mycket unika
(om än lätt identifierbara) ljudnebulosor. Och det är dessa ljudrum som driver det här
verket.



Nebulosor ger oss en känsla av det okända, en känsla av framtiden. Det finns ett
utrymme där som är stort och avlägset och inom nebulosan ett moln av virvlande
stoft och gas. Vitt, men inte ett tomrum. Vi kan placera oss själva i detta rum och
utforska dess detaljer.

***

Virgine Viel (1985-) Doktor i musik-
komposition - Tonsättare - Bildkonstnär
Konstnärliga och forskningsmässiga intressen:
- Komposition av musik och Transmodalitet =
interaktion mellan visuell och auditiv
uppfattning vid komposition och uppfattning
av musik.
- Hur kan man överföra extraaudiala
förnimmelser genom musik?
- Komposition med inspelade konkreta ljud
(Akusmatisk komposition)
- Audiovisuell komposition
- Kompositioner för liveframträdanden med
musikinstrument, elektroakustisk dans och
visuella element.

- Hur kulturella erfarenheter kan ge eko och sammanflätas med musiklyssning?
- Hur kulturella erfarenheter kan ge eko till den kompositionsmetod som jag
utvecklade i min avhandling. (utarbetande av interaktiva och deltagande
föreställningar).

Uni-vers(e) är ett stycke sprunget ur konkreta ljud som fördjupar lyssnaren i en
ambivalent värld, mellan bräcklighet och beslutsamhet. Styckets form illustrerar
början och utvecklingen av ett förhållande mellan två individer, en blandning av
glädje och plåga. Begreppen dualitet och kontrast är allestädes närvarande i Uni-
vers(e). Detta kan observeras spektralt med slagverkens tyngd och ljudens lätthet.
Man kan också uppfatta en morfologisk dualitet när det gäller iterationernas spänning
och de harmoniska profilernas flytande karaktär. Den rumsliga kompositionen ställer
stora rumsliga krav mot trögheten hos olika ljud.

Uni-vers(e) är en del av min avhandlings portfölj som ifrågasätter förhållandet
mellan visuell komposition och akustisk komposition.



Zuriñe F. Gerenabarrena (1965-) har studerat
komposition i Vitoria-Gasteiz för Carmelo
Bernaola vid J. Guridi-konservatoriet och för
Franco Donatoni vid Scuola Civica i Milano.
Hon är en mångsidig kompositör som har arbetat
som orkestrator för filmer och har många verk som
sträcker sig mellan beställningar för solister,
symfoniorkestrar, teater, dans, animation,
elektroakustik och multidisciplinära projekt. Hon
har bjudits in till flera internationella möten. Hon
har också arbetat som konstnär i residens på Tokyo
Wonder Site (Japan); Tonsättarcentrum Visby,
USF/Verfet, Bergen (Norge); Laboratorio LEC,
Lissabon.
Hon kombinerar skapande med undervisning i harmoni och kontrapunkt (specialitet
komposition) vid den högre musikskolan i Baskien, MUSIKENE.

Flaxa är ett flerkanalsverk komponerat i Studio Alpha i Visby International Centre for
Composers, Visby, under min residensperiod i maj 2011.

Ett stycke där rösten är det dominerande ljudmaterialet. Baserat på ett utdrag ur
Calderon de la Barcas pjäs "La Vida es sueño", driver rösten från början verket i sin väg
mellan språket och det klangliga landskapet, med hjälp av de poetiska relationerna om
röstens olika frågor som universum som täcker hela verkets process med avsikt att
introducera lyssnaren i ett svävande rum inom gränserna för språket och det rena
ljudet.



www.vicc.se

Ett samarbete mellan

Nästa konsert i sommarens konsertserie
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