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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 elekrtoakustisk musik
eltså musik som är elektronsikt framställd. Det blir ett möte mellan
dendmet medeltida kyrkorummet och musik den modernaste av musik.
Erfarenheten frå Norra pastoratet med detta musikaliska möte har varit
mycket gått, 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 varje torsdag kl. 18.00 under hela sommaren. Enligt förlande
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

Maria da Rocha (1984-)

nolastingname

Monica Muños (1974-)

The Mist of Sweden

Felipe Otondo (1972-)

Sauti

Konsertens längd 48 minuter



Maria da Rocha (1984-) spelar, komponerar och
improviserar för violin, viola och elektronik.
Hon har studerat klassisk, samtida,
experimentell och annan utvidgad teknik som
hon tillämpar på ett brett spektrum av
musikstilar och presentationsformer, inklusive
den traditionella konsertsituationen, solo eller
tillsammans med andra artister.

I stycket "nolastingname" för elektronik och
violin spelas en djup baston, s.k. drone, skapad
i Elektronmusikstudion iStockholm på deras
Buchla-sunth, dronen varar i drygt 32 minuter.
Violinen ska relatera till det rika spektrala

ljudet, bredda ljuddimensionen och berika lyssnarperspektivet med hjälp av
violinens förmänskligade röst. Tomrummets intimitet och berättelse är närvarande
i naturens och maskinens naturliga cykler. Genom noggrann observation av små
gester inom kroppens perspektiv, bevittnande av vattenelement, utvecklas långsamt
en kontemplation av avlägsna fragment ur historien.

Foto: Pedro Sadio



Monica Muños (1974-) är en tonsättare av experimentell musik och bosatt i
Barcelona. Hon var med och grundade
musikbolaget Lovethechaos records.

Under sina tidiga vandringar var hon DJ:ing i
London på det legendariska Café1001 och
genomförde sessioner med de mest abstrakta
ljuden. När hon återvände till Barcelona bar
hon sin resväska med skivor runt i flera ställen
som Neon (Apolo), CityHall eller Moog.
År 2005 anslöt hon sig till det elektroniska
musikprojektet Metronique, som publicerades i
12 " på det grekiska skivbolaget Creative Space.
Efter detta projekt började Nikka arbeta på ett
soloprojekt där hon fick sin första referens:
ISOTOPOS.

The Mist of Sweden

Detta stycke är inspirerat av mina besök på Norberg-festivalen 2013. Den av
morgondimma som dök upp varje morgon medan vi alla fortsatte att lyssna på
musik och njuta av festivalen.
Det är ett stycke helt inspirerat av Sverige, där jag har använt ljud som spelats in
och bearbetats med den Buchla-synth som finns på Elektronmudsikstudion i
Stockholm under mitt residens där 2015
Stycket avslutades och slsutmixade på Tonsättarcentrum i Visby 2016. "The baltic
sea from my window" helt inspirerat av utsikten från fönstret i Studion på
Tonsättarcentrum.



Felipe Otondo (1972-) är tonsätare och forskare och bor i Valdivia, Chile. Han
studerade akustik i Chile och senare komposition vid University of York i England

med Ambrose Field och Roger Marsh med
fokus på elektroakustisk musik,
ljudinstallationer och musikteater. Hans musik
har spelats på festivaler i 37 länder i Asien,
Europa, Nord- och Sydamerika. Han har fått
olika internationella utmärkelser och priser i
kompositionstävlingar som Cittá di Udine
International Composition Competition (2008
& 2013), Qwartz Radio France Award (2012),
Musica Nova International Competition of
Electroacoustic Music (2013), MATERA
intermedia (2016) och Chiles National
Innovation Award (2019). Han är för
närvarande docent och chef för Arts and
Technology Lab (LATe) vid Universidad Austral

de Chile. Hans musik är utgiven av Sargasso Records.

Sauti
Sauti, som betyder både "ljud" och "röst" på swahili, sammanfattar på något sätt
kärnan i detta stycke som är inspirerat av fältinspelningar som gjordes i Kenya
2012. Verket kombinerar inspelningar från samhällsradio och ljudlandskap från
staden Mombasa med syntetiserade texturer och rytmiska mönster från traditionell
västafrikansk musik. Stycket komponerades vid Arts and Technology Lab of
Universidad Austral i Valdivia, Chile, var bland finalisterna i 2021 års Musica
Nova-tävling i Prag och kommer att släppas i juli 2022 som en del av ett nytt album
med enbart musik av Felipe Otondo på etiketten Sargasso.



Tonsättarcentrums verksamhetsidé är att bereda plats för tonsättare, oavsett
genretillhörighet, att i en kreativ miljö verka under en kortare tid i våra lokaler.

Vår verksamhet ska präglas av en inkluderande kreativ miljö med öppenhet och
tillgänglighet där alla kan känna sig trygga oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning
eller religiös åskådning.

Under verksamhetsåret 2022 kommer vi att främst fokusera på vår
kärnverksamhet, residenset.
Publik verksamhet under året:
• FRST i samarbete med Gotlands Tonsättarskola och Konstmuseet
• Ett antal Composer’s Talks i våra lokaler
• Ljudstolen i Almedalsbiblioteket
• När tillfälle uppkommer ordna konserter

Under året ska vi fortsätta vårt samarbete med BAC, BCWT och Film på
Gotland i projektet GotlandFilmLab. Vi har ännu inte bestämt var fokus i detta
samarbete ska ligga på under året. Under 2022 hoppas vi kunna genomföra
projektet ”GuteLjaudKarte”: med ljudinstallationer i medeltida kyrkor på södra
delen av Gotland

Internationellt:
Vårt engagemang i ISCM fortsätter i vanlig ordning med att Gotlandssektionen
skickar in verk till nästkommande festival. I skrivande stund vet vi inte var
festivalen 2022 kommer att hållas. Sedan länge har VICC ett samarbete med
Sydafrika (New Music South Africa och Sterkfontain Composers Meeting) med
två residensplatser vikta för tonsättare från Sydafrika vart annat år. Enligt planerna
ska 2 tonsättare från Sydafrika komma under hösten 2021, pga pandemien är
dessa två residensplatser framflyttade till 2023.
VICC har tecknat ett 3-årigt avtal (2021–23) med Konstnärsnämnden om ett
utvidgat residenssamarbete rörande internationella gäster.



www.vicc.se
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