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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

Pär Lindgren (1952-)

Öppningar

Manuella Blackburn (1984-)

Jivaari

Simon Vincent (1967-)

Promice

Monica Muños (1974-)

The Balitc See From My Window

Konsertens längd 53 minuter



Pär Lindgren (1952-) har studerat komposition bid Musikhögskolan i Stockholm
för Gunnar Bucht och Lars-Gunnar Bodin. Direkt efter studierna blev han ansvarig

för undervisningen i Elektroakustisk musik
(EAM) vid Musikhögskolan i Stockholm.
Mellan 1998 och 2008 var han professor för
kompositionslinjen i Stockholm. Han är en av
förgrundsgestalterna inom den svenska
elektroakustiska musiken ävan om han på
senare år mer ägnat sig åt att komponera
instrumentalmusik.

Öppningar under åren 1981-82 arbetade jag
tillsammans med min far, bildkonstnären
Jörgen Lindgren, med projektet som kom att
handla om klang(färg) ljus och mörker,
ljudande och tystnad.

Harmonik och klangfärg utgörs av en slags transposition av frekvenser i ljusets
färgspektra.

Verket är i sin helhet 26 minuter långt och uppdelat i fem mer eller mindre tydligt
avgränsade delar.

Pär Lindgren



Manuella Blackburn (1984-) är en tonsättare som främst arbetar med
elektroakustisk musik. Men hon har också komponerat för instrument och
elektronik (liveelektronik), improvisationer för laptopensemble och musik för
dans. Hon har studerat musik vid University of
Manchester följt av en master i elektroakustisk
komposition. Hon är sedan 2006 medlem av
Manchester Theatre in Sound (MANTIS) och
hin disputerade vid University of Manchester
med Ricardo Climent 2010 som handledare.
Manuella Blackburn har arbetat vid en lång rad
residens runt om i världen bl.a.
Elektronmusikstudion i Stockholm och
Tonsättarcentrum i Visby.

Hennes musik har framförts vid konserter,
festivaler, konferenser och galleriutställningar i
Argentina, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile,
Costa Rica, Kuba, Frankrike, Tyskland, Italien,
Japan, Korea, Mexiko, Portugal, Spanien, Sverige och USA.

Javaari är namnet sitarens stall där strängarna är fästa och skapar ljudet. Stallet är
traditionellt gjord av hjorthorn och är tillverkad i en viss form, bredd och längd,
medan ytan är slät med en lätt halvcirkelformad böjning. Termen syftar också på
den unika surrande ton som är karaktäristisk för sitaren. Detta stycke utforskar
dessa fascinerande klangfärger som härrör från detta instrument och ägnar särskild
uppmärksamhet åt de vackra tonhöjdsböjningarna som bågnar över och under likt
vokala melismer. Verket är uppbyggt i fyra delar som var och en utforskar olika
identiteter i den kulturella ljudvärlden - ofta är sitarmaterialet i förgrunden, ibland
är det i bakgrunden eller sticker fram med jämna mellanrum.



Simon Vincent (1967-), nominerades 2014 till
Paul Hamlyn Award for Artists, är en artist och
tonsättare som utmanar gränserna för genrer
och musikaliska uttryck med ett mycket
personligt språk som han har utvecklat sedan
början av 1990-talet.
"Visionär och uttrycksfull", "rik,
överraskande", "otroligt individuell", har hans
musik fått internationellt beröm av kritiker
som Ben Watson, Julian Cowley, Gilles
Peterson och av många publikationer somThe
Wire, De:Bug, Knowledge Magazine och
Kudos.

Promise
Denna omarbetning av tredje satsen ur Dvořáks nionde symfoni inspireras av
begreppet "en ny värld". Genom att lugnt växla mellan dur- och mollharmonier
avslöjar den ett expansivt ljudlandskap som rör sig genom svävande, ofta olösta
harmonier och slutligen når det ögonblick då avlägsna träblåsare ger en glimt av
vad som skulle kunna vara möjligt. Verket är tillägnat Sun Ra.



Monica ”Nikka” Muñoz (1974-) spansk tonsättare och ljudkonstnaär med sin
fasta punkt i Barcelona. Nikka är vida känd i
elektronmusikkretsar för sina
liveframträdanden där hon med ekvilbristisk
känlsa för tekniken tycks upplösa all friktion
mellan människa och maskin. Nikka har vid ett
flertal tillfällen gästat Tonsätarcentrum och
Elektronmusikstudion i Stockholm.

The Baltic Sea From My Window komponerades
i Studio Alpha på Tonsättarcentrum de två
första veckorna i november 2017. Titeln syftar
på utsikten från studiofönstret.
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