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Tysta konserter på Dalarö
22 juni kl 17, Vadviken, brygga 4, plats 33.
Hörlurskonsert med Lise-Lotte Norelius, Ann Rosén och Sten-Olof Hellström
29 juni kl 17, Askfatshamnen, piren.
Hörlurskonsert med Mathias Josefson, Ann Rosén och Sten-Olof Hellström
Ljudexkursioner är ett nytt konstprojekt av Ann Rosén och Sten-Olof Hellström.
Under sommaren utforskas ljudmiljöerna längs Stockholms vattenvägar från en
segelbåt utrustad med inspelnings- och studioutrustning. Med båten som scen söker
de upp publiken bland kobbar och skär och framför musik och ljudkonst.
I vikar och hamnar fångas ljud upp, mixas och filtreras och nya ljudverk framförs i realtid.
Det finns möjlighet delta i interaktiva konserter och workshops. För intresserade finns
möjlighet att boka in sig på ljudexkursioner och få uppleva ljud och natur på ett nytt sätt
och bli delaktig i skapandet av konst- och musikverk.
Ljudexperter får uppleva en ny miljö med många unika ljud, båtmänniskor får ett nytt
unikt perspektiv på en bekant miljö och de nyfikna en oväntad och fantasieggande
upplevelse. Båten blir en mötesplats där människor med olika bakgrund träffas,
samarbetar och får nyckeln till ett parallellt och relativt outforskat universum.
Segelbåten schhh är en stabil havskryssare på 32 fot med plats för fyra passagerare
och besättning. Ljudexkursionerna leds av ljudkonstnären Ann Rosén med
fartygsbefälsexamen klass VIII och kompositören Sten-Olof Hellström med PhD i
komposition och fartygsmekanikerexamen.
Ann Rosén och Sten-Olof Hellström har samarbetat med varandra i olika former under
mer än 25 år. Tillsammans driver de skivbolaget Schhh Records och har etablerat en
plattform för konserter och konstprojekt i sitt hem i Nacka.
Projektets hemsida: http://ljudexkursioner.se/
Följ projektet på: http://www.innovativkultur.se/sv/projektsida/ljudexkursioner
Projektet genomförs i samarbete med svenska och internationella ljudkonstnärer,
kompositörer och forskare med stöd av Innovativ Kultur.

