
Programblad

Gute Ljaud Karte

Torsdag 21 juli kl 18.00

När 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

David Berezan (1967-)

Buoy

Maria W Horn (1989-)

Sacrae Rotor

Bill Brunson (1953-2022)

Lute of Pythagoras

David Bird (1990-)

Multiplicities

Konsertens längd 50 minuter



David Berezan (1967-), professor i
elektroakustisk musikkomposition har sedan
2003 varit chef för Electroacoustic Music
Studios och MANTIS (Manchester Theatre in
Sound) vid University of Manchester.
Efter att ha avlagt en fil. kand i historia (1988)
vid University of Calgary, ett diplom i
komposition (1996) vid Grant MacEwan
College (Edmonton) och en masterexamen i
komposition (2000) vid University of Calgary,
flyttade han till Storbritannien och disputerade
i elektroakustisk komposition (2003) vid
University of Birmingham (Storbritannien).

Berezans verk har prisbelönats i Klang!
(Frankrike, 2015), Music Viva (Portugal, 2012), Bourges (Frankrike, 2002), Luigi
Russolo (Italien, 2002), Radio Magyar (Ungern, 2001), São Paulo (Brasilien, 2003,
'05), L'espace du son (Belgien, 2002) och JTTP (Kanada, 2000).

***

Buoy är det första verket i min Nautical Cycle (följt av Moorings, Lightvessels,
Starboard och Offshore) och exploaterar ljudvärldar och miljöer av havsbojar, varav
många har klockor, gonggongar eller visselpipor som låter som svar på havets
rörelser.

Bojarnas olika egenskaper, som används för att underlätta navigering till sjöss och
för vetenskaplig forskning om havsväder, ekologi och oceanografi, ligger till grund
för det ljudspråk och den grammatik som utvecklas i verket. Materialvågor som
formuleras i enlighet med havets vågverkan och underliggande pulserande och
brummande ljudmaterial (som anspelar på de överförda signalerna från bojarna)
skapar starka tematiska trådar genom verket och ger en ram för navigering genom
verkliga glimtar (vågor och klockor) och kontrasterande abstrakta ljudvärldar.

Buoy förverkligades under perioder av residens i de elektroakustiska
musikstudiorna vid Visby International Centre for Composers (VICC, Sverige)
och EMS i Stockholm (Sverige), och uruppfördes den 19 mars 2011 under
konserten Akusmatisk Magi i Kulturkiosken vid Institutet för Digitala Konstarter
(IDKA) i Gävle (Sverige). Buoy tilldelades priset i Concurso Internacional de
Composição Electroacústica Música Viva (Portugal, 2012).



Maria w Horn (1989-) är tonsättare med fokus
på elektroakustisk och audiovisuell musik.
Ursprungligen kommer hon från Härnösand,
men är numera bosatt i Stockholm efter studier
i elektroakustisk komposition vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm och Universität
der Kunst i Berlin. I sitt konstnärliga arbete
intresserar hon sig mycket för den mänskliga
perceptionen, hur musikaliska ytterligheter som
hög densitet och snabba förändringar kontra
långsamma skiftningar och minimal stimuli kan
skapa synergieffekter i samverkan med andra
medium. Marias arbete sträcker sig från rent
elektroniska stycken i flerkanal och
installationer till audiovisuella verk och
samarbeten med dansare, solister och ensembler. Maria a ̈r en del av skivbolaget/
konsertarrangören XKatedral samt Sthlm Drone Society, en förening för långsamt
utvecklande klanglig musik.

***

Sacrae Rotor komponerat 2014, består av långsamma syntetiska klanger som
bearbetats med hjälp av digitala och analoga processer. En utgångspunkt för arbetet
med stycket var en Super-8 film av månlandningen - America on the Moon vilken
innehåller Neil Armstrongs kaända uttalande "That's one small step for a man, one
giant leap for mankind”.
Musiken är gjord som ett ramverk kring dessa flimrande analoga filmer och dess
inneboende spår av framtidstro. Den hoppas att fånga både den svindlande känslan
av vad människornas nyvunna utträde i rymden innebar, men också̊ tyngden av att
i efterhand betrakta en milstolpe i mänsklighetens historia och veta om att den ljusa
framtid de föreställde sig inte slog in.



William ¨Bill¨ Brunson (1953-2022) har bott i Sverige sedan 1980. Han gick på
Dartmouth College där han studerade elektroakustisk musik och komposition med
Jon Appleton och fick en fil kand examen i engelsk och amerikansk litteratur. Ett

stipendium möjliggjorde fortsatta musikstudier
i Sverige vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm (1975-77) där Brunson studerade
elektroakustisk musikkomposition med Lars-
Gunnar Bodin och deltog i
kompositionsseminarier under Gunnar Bucht.

Mellan 1977-79 studerade Brunson vid
Columbia University och erhöll en Master of
Arts-examen. Bland hans lärare fanns Mario
Davidovsky, Jack Beeson och George Edwards.
Brunson är mest känd för sin elektroakustiska
musik som har framförts flitigt. Han har fått
priser från Bourges-tävlingen, Luigi Russolo
Foundation och National Endowment for the

Arts.

Bland de viktigaste verken kan nämnas Tapestry II (1981), Evidence of Things
Unseen (1987, intermedia), Exile and Life Close to the Horizon (1989), Inside
Pandora's Box (1991), The Lute of Pythagoras (1995). Han har komponerat musik
till dans av den svenske koreografen Jens Östberg, bland annat Steep, in new zone
(1996, Carte Blanche, Bergen, Norge), Obsessions for a Puzzled Breed (1997,
Sveriges Television Kanal 1) och Phrygische Tänze (1998, Bayerische Staatsballett,
München). 1982-1987 var Brunson verksam som konstnärlig ledare/producent på
Fylkingen. Som frilansande musikproducent och inspelningstekniker för film-,
radio- och skivproduktioner har han arbetat för Sveriges Radio, Sveriges Television
och Kungliga Operan, bl.a. med ljuddesign för Sven-David Sandströms opera
Staden. Brunson har undervisat i elektroakustisk musik/komposition vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm sedan 1981. Han utsågs till studieledare 1994 och var
biträdande rektor mellan 1998-1999. I november 1999 utsågs Brunson till dekanus
och fortsatte att undervisa i elektroakustisk musik/komposition och leda
utvecklingen av KMH:s studior fram till sin pensionering.



David Bird (1990-) är en tonsättare och multimediakonstnär baserad i New York
City. I sitt arbete utforskar han den dramatiska potentialen hos elektroakustiska
miljöer och blandade medier och belyser ofta förhållandet mellan teknik och
individ. Hans verk har framförts internationellt på en lång rad platser och
festivaler.
Han är en av grundarna av den New York-
baserade kammarensemblen TAK och
konstnärlig ledare för Qubit New Music, en
ideell grupp som kurerar och producerar
experimentella musikevenemang i New York.

***

I överföringen av en musikalisk idé, mellan
tonsättaren, partituret, artisten och publiken,
finns det på olika sätt en rik möjlighet till
tolkning, tillfällighet och föränderlighet. Det är
ofta i dessa olikheter som ett verk finner sitt
djup, eftersom varierande tolkningar oundvikligen kastar nytt ljus på ett
musikaliskt ämne och ger det en mängd olika perspektiv, energier och
karaktäriseringar.

Detta verk, "Multiplicities", är skrivet för basflöjt och inspelat på ett oändligt antal
kanaler som sedan bearbetas i dator. Flöjtpartierna i denna inspelning spelas av
Laura Cocks. I verket försöker jag objektifiera de variationer som uppstår från ett
framförande till ett annat. Jag har utvecklat en notation för den utövande
konstnären som på ett sätt är ganska specifik i sina föreskrivande instruktioner,
men som på ett annat sätt är mycket mottaglig när det gäller att utnyttja och
objektifiera de nyanser och variationer som uppstår från ett framförande till ett
annat. När instrumenten blir överlagrade ger dessa variationer verket en brokig
färg, vilket gör att det som i huvudsak är en enda del kan låta som en svärm eller
en massa av enskilda linjer.

För flöjtspelet står Laura Cocks (basflöjt)



www.vicc.se

Ett samarbete mellan

Nästa konsert i sommarens konsertserie


