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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

Hamma Hartman (1961-)

Cratere

Vanessa Massera (1987-)

An Almost Abstract Experience

Kala Pierson (1977-)

Shahiba

Pär Lindgren (1952-)

Rummet

Sacha Ratcliffe (1988-)

The Someting Elswhare

Konsertens längd 60 minuter



Den svenska ljudkonstnären och kompositören
Hanna Hartman (1961-) har utvecklat sitt eget
språk och skapar kompositioner som
uteslutande består av autentiska ljud som hon
har spelat in runt om i världen. Ljuden tas ur sitt
ursprungliga sammanhang och uppfattas
därmed i sin renhet. Hanna Hartman försöker
avslöja dolda korrespondenser mellan de mest
skilda auditiva intryck och i nya konstellationer
skapar hon extraordinära ljudvärldar.

Createre

Är ett beställningsverk av Deutschlandradio 2003.
Bygger bl.a på inspelningar av ett vulkanuppbrott på Etna
och inspelningar av neo-Bechstein (Rainhold Friedl, David Balzer).



Vanessa Massera (1987-) är frilansande tonsättare
och artist baserad i Stockholm. Hennes rikliga
användning av överlagringsteknik bidrar till
hennes för- undran för ljud. Med sin kulturella
omgivning som drivkraft knyter hon an med
världen runtomkring med hjälp av en mängd
olika fältinspelning- ar och konkreta föremål.

An almost abstract experience

Att finna balansen och fokusera på den absoluta gränsen mellan det som håller oss
samman och det som får oss att tippa över gränsen; det kan mycket väl vara just där
musiken formas. Där stycket myllrar av surrealistiska intryck inspirerade av de
starkaste osynliga krafterna, är den komponerad med mycket verkliga, konkreta
ljud- källor. Med sin rörliga, växlande natur blir stycket därför nästan en abstrakt
upplevelse.
Komponerat på Visby Internationella Tonsättarcentrum (VICC), EMS i
Stockholm och USSS i Sheffield. Ur- uppfört på FRST-festivalen 2017 i Visby, som
arrangeras av VICC, Gotlands Tonsättarskola och Gotlands konstmuseum.



Kala Pierson (1977-) är en amerikansk
tonsättare och ljudkonstnär. Hennes levande,
uttrycksfulla och rytmiskt fria verk har
framförts av framstående ensembler och solister
i mer än 25 länder på sex kontinenter och har
fått många beställningar.

Shahida
Shahida (arabiska för "hon som vittnar") är ett
fast ljudverk som består av tre typer av akustiska
ljudkällor: obearbetad sång av min medarbetare
Sukato, minimalt bearbetade skimrande ljud

från min röst som säger "Shh", och minimalt bearbetade metalliska ljud och
växlande harmonier som jag spelade in med hjälp av ett pianos strängar, tangenter
och metallram.



Pär Lindgren (1952-) har studerat komposition
vid Musikhögskolan i Stockholm för Professor
Gunnar Bucht och Lars-Gunnar Bodin. Direkt
efter stusierna blev han huvudansvarig för
undervisningen i Elektroakustisk musik (EAM)
på Musikhögskolan i Stockholm. Han är en av
förgrundsgestalterna inom den svenska
elektronmusiken. På senare år har han mer
ägnat sig åt att komponera instrumentalmusik.

Rummet (1980)

”Rummet” har kommit att beteckna en vändning i svensk elektronmusik.
”Rummet” kännetecknas av att de musikaliska skeendena utspelas på flera olika
rumsnivåer samtidigt, flera djupdimensioner som kontrapunkterar varandra.

Inspirationskällorna till ”Rummet” och verken i samma ”serie” är givetvis
många, men Pär Lindgren själv talar mest om känslor som instängdhet och
klaustrofobi, nervositet och oförutsägbarhet på ett plans som ofta är personligt
präglat.



www.vicc.se

Sacha Ratcliffe (1988-) är en ljuddesigner och
tonsättare baserad i Montreal. Hon har deltagit
i många konstresidens utomlands, i Sverige vid
Visby International Centre for Composers, i
Portugal vid de Liceiras 18, i Frankrike vid La
Cité Internationale des Arts, Le Cube, Centre
des Arts d'Enghien-les-bains och Zinc samt på
Island vid Fish Factory Creative Center.

Hon har visat upp sitt arbete vid flera tillfällen.
Hennes audiovisuella installation Noises of the
Unknown presenterades i Marseille, Frankrike,
2015. I april 2016 och återigen i maj 2017
ställde hon ut sitt senaste installationsverk Les
Ondes du Bonheur på det konstnärsdrivna

centret Espace Cercle Carré.

The Something Elsewhere är ett eteriskt och mystiskt ljudcollage som skapades under
hennes residens på Visby International Centre for Composers 2016. Verket
utforskar de kreativa möjligheterna att lägga fältinspelningar och syntetiska ljud i
lager för att skapa en abstrakt och melodisk virvelvind. Genom att sätta ihop
fragment av sin röst, en digital flöjt och en flaggstångs klinkande i vinden skapar
hon ett ljudlandskap av förtrollande disembodiment. Den introspektiva karaktären
hos denna komposition är i hög grad en spegling av Sachas känslor vid den
tidpunkten; en iver att utforska sin omgivning, men samtidigt en förlamande rädsla
för landskapet. Genom ljudet försöker hon koppla samman sin kropp med detta
främmande rum.

Ett sammarbete mellan


