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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

Sophie Tassignon (1980-)

Missive d'un Autre Temps (uruppförande)

Ken Steen (1958-)

Beacon II, Ladder

Sophie Tassignon (1980-) / Kevin Patton (1972-)

Les Carnets De Louise (uruppförande)

Sven-David Sandström (1942 - 2019)

A cradle Song - The Tiger

Konsertens längd 44 minuter



Sophie Tassignon (1980-) är en
Berlinbaserad vokalist, pianist och
tonsättare som är aktiv på den europeiska
jazzenscenen, avantgardet och den
elektroakustiska världen. Hon har turnerat
över hela världen och har släppt 10 album
på olika Clean Feed Records, A-jazz, Alone
Blue Records, visionofsound, RareNoise
Records och Jazzwerkstatt. Sophie är också
aktiv inom modern teater och
multimedieföreställningar, och har bland
annat skapat musik till den berömda polska
regissören Elzbieta Bednarskas produktion.
Sophies senaste utgivning på RareNoise
Records, Mysteries Unfold, som

kombinerar en skiktad kompositionsstil med vokalteknik, har beskrivits som " det
mest lockande som vi har mött på senare tid" (Musica Jazz, december 2020).

***

Missive d'un Autre Temps framkallar ensamheten och förundran i den tidiga
musikens rituella rum. Källmaterialet till Missive spelades in i Lau Kyrka på
Gotland (Sverige) och omvandlades till en blandning av ljudtapeter som framkallar
de gamla rösternas drönare. Melodierna flyter in och ut och påminner oss om
röstens betydelse som ett medel för transcendens, och när de försvinner insisterar
de på att våra personliga resor uppstår ur vår kollektiva erfarenhet. Missive bjuder
in lyssnaren att vandra genom tid och rum.



Ken Steen (1958-) är tonsättare,
ljudkonstnär och pedagog och bor i
Glastonbury, Connecticut, USA. Hans
musik befinner sig på gränsen mellan de
akustiska och elektroniska områdena för
musikaliskt uttryck; ofta kombinerar han
traditionell orkester, kammarensemble eller
solist med elektroniska instrument eller
bearbetat ljud och brus. Han har fått många
utmärkelser för komposition, bland annat
ett ISCM Boston Composition Award, ett
American Symphony Orchestra League
New Music Project med Saint Louis
Symphony Orchestra under ledning av
Leonard Slatkin, samt stipendier från Connecticut Commission on the Arts och
New England Foundation for the Arts, Meet the Composer, The Roberts
Foundation, The American ComposerUni-Vers(E)s Forum Continental Harmony
Encore Project, The Margaret Fairbanks Jory Copying Assistance Program of the
American Music Center samt stipendier till TheMillay Colony for the Arts, Artists'
Enclave at I-Park och The MacDowell Colony.

***
II Ladder
Utdrag från stycket BEACON: en konsert för hävstångsharpa, elektronik och
kammarorkester (2016)

Stegen som symbol, som använts sedan Irlands tidiga historia och även i andra
kulturer, kan lätt relateras till musikaliska skalor; att förflytta sig uppåt och/eller
nedåt med steg är ett uppenbart samband. I den här satsen öppnas de musikaliska
skalorna upp från lågt till högt och förvandlas längs vägen. Musiken, särskilt i
harpan, klättrar allt högre.
Andra referenser som påverkar den här satsen och som finns i den irländska
historien är Jakobs stege, benediktinernas ödmjukhetens stege och det gamla
irländska alfabetet Ogham (uttalas somOH-yam). Det är ett tidigmedeltida alfabet
som mestadels består av linjer och streck längs en horisontell eller vertikal linje, och
som till utseendet liknar de runor som användes av de tidiga germanska folken. När
den är ristad vertikalt är denna form av Ogham också känd som ladder Ogham.
Framfört av: Haley Hewitt, solist på harpa, Hartford Independent Chamber
Orchestra och Dan D'Addio, dirigent.



Sophie Tassignon och Kevin Patton
Les Carnets de Louise har sitt idéursprung i två dikter
av den franska poeten Louise de Vilmorin
(1902–1926) - Aveu Monosyllabique och Novembre.
Stycket är komponerat i Tonsättarcentrum studio
våren 2022. De akustiska ljud som kan höras i stycket
är från elgitarr piano Sophies Tassignon röst.

***

Kevin Patton (1972-) är biträdande professor i
Interaktions Design vid Corcoran School of the Arts
vid George Washington University. Han har en
doktorsexamen och en magisterexamen från Brown
University. Han var inbjuden forskare vid Sorbonne,
Paris IV, våren 2009.



Sven-David Sandström (1942 - 2019) är
kanske den tonsättare som präglat det samtida
svenska musiklivet mest. Hans verklista, som
räknar runt 300 kompositioner, bevisar inte
bara en imponerande produktivitet. Den
rymmer också en häpnadsväckande bredd:
alltifrån storslagna operor och oratorier till
intim körlyrik och kammarmusik. Med sin
osannolika kombination av kreativitet och
hantverksskicklighet, rastlösa nyfikenhet och
grundmurade formsäkerhet växlar Sandström
till synes obekymrat mellan sofistikerade
orkesterpartitur och musikalmelodier,
filmmusik och kyrkomusik. På 2000-talet har
han fokuserat starkt på sakral körmusik.

***

A Cradle Song / The Tyger, text William Blake (1757-1827)

Eric Ericssons Kammarkör uruppförde detta epokgörande stycket under en
turné i Baltikum 1978. En av koristerna, Sandströms tonsättarkollega Thomas
Jennefeldt, minns den första reaktionen vid instuderingsarbetet som ”en sorts
avståndstagande som yttrade sig i allt från fniss till bestörtning”, men
framförallt hur detta växte till en stark upplevelse av ”lycklig syntes mellan
styckets innehåll och en rent musikalisk njutning”.

Inspelningen är från 1982 och finns på en CD utgiven av Phono Suecia PSCD 139
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Ett samarbete mellan


