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I morgon 30 juli startar Ljudexkursion #10
Ljudexkursion och minikonsert - Prova på!
31 juli, kl 13 och 14 UTÖ - Norra gästhamnen
Välkommen att delta i utforskning den magiska ljudvärden under vattnet. Stanna sedan kvar och lyssna
på musik skapadav ljuden i, över, under och runt segelbåten Schhh. Prova på ljudexkursionen och
minikonserten är gratis! (12 platser vid varje tillfälle)Projektets hemsida: http://ljudexkursioner.se/
Livekonsert från båten Schhh med Ann Rosén, Johannes Bergmark och Sten-Olof Hellström.
31 juli 2014, kl 20.30 UTÖ vid kobbarna väster om Ängsholmen, inloppet till Kyrkviken.
Musiken skapas av ljuden i, under, över och runt segelbåten bl a får vi höra “An Acoustic Study of the
Ocean”med inspelningar genom en “feeling wire”, en pianosträng som svenska fiskare brukadeha för
att lokalisera fiskstim med känseln. http://bergmark.org/anacousticstudyofthewind.
Kommande publika evenemang:
13 augusti Ljudexkursion och minikonsert - Prova på! Fisksätra Marina /HAMN museum.
14-20 augusti Följ med på en Ljudexkursion! Heldags Ljudexkursion, kl 9-17, avgår från Fisksätra
torsdag 14:e, UTÖ lördag 16:e samt 15, 17 och 20:e från Dalarö
Kvällsexkursion 19:e kl 16-22 Pris 1450kr per person. Mat, fika och minneskort ingår.
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.
Följ projektet på: http://ljudexkursioner.se
http://www.innovativkultur.se/sv/projektsida/ljudexkursioner
Projektet genomförs i samarbete med svenska och internationella ljudkonstnärer, kompositörer och
forskare med stöd av Innovativ Kultur.

