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Hemma hos schhh…  7 & 8 december 2014
Schhh projektrum presenterar RUMSLIGT RUS med Lise-Lotte Norelius

Söndag 7:a december 16.00. Måndag 8:e december 20.00
Dörrarna öppnas en timme före konserten. Schhh... bjuder på soppa! Entré 100 kr.

RUMSLIGT RUS 
Lise-Lotte Norelius arbetar med nya koreografier för ljud och 16 högtalare skapade på
plats med hjälp av mjukvaran Zirkonium. Mjukvaran är utvecklad vid ZKM/IMA i
Karlsruhe, där hon tidigare i år komponerade ett verk för en klangdome. Kanske
kommer hon att dammsuga lite också.

Lise-Lotte Norelius arbetar som tonsättare och musiker. Hennes intresse för
ljudkoreografi, väcktes för ca 20 år sen, i samband med Konstfackprojektet "Det
akustiska rummet", där hon gjorde en balett för fasta och rörliga högtalare
tillsammans med Bengt Carling. http://lise-lottenorelius.se

---------------------------------------------------

Hemma hos schhh… 2 & 3 november 2014
Schhh projektrum presenterar GENOM VATTEN med HR (Hellström Rosén)

Söndag 2:a november 16.00. Måndag 3:e november 20.00
Dörrarna öppnas en timme före konserten och Schhh... bjuder på soppa! Entré 100 kr.

Genom vatten
Suggestiva elektroniska klanger vävs ihop med surrealistiska undervattens toner.
Ljudens ursprung mister sin betydelse när de gjuts ihop till en uppslukande musikalisk
upplevelse.
HR framför verk i 16 kanaler som en förlängning av projektet Ljudexkursioner. Med en
segelbåt utrustad med inspelnings och studio utrustning utforskades ljudmiljöer både
under och över vattnet. I hamnar, vikar på kobbar och ute till havs spelade de in ljud,
genomförde konserter och workshops. http://ljudexkursioner.se/

Ann Rosén och Sten-Olof Hellström har arbetat tillsammans under olika namn sedan
de framförde ”18 Years of Preparation” med liveelektronik på Small Fish (skivbutik)
London 2001. Under årens lopp har de skapat verk som D-Dist, Rumsliga Tystnader,
Spatial X, Spatial Y och Spatial Z. Deras ofta diametralt olika synsätt på konst och
musik skapar en dynamik och nerv, deras gemensamma intresse för rumslighet ger
musiken en fysisk närvaro och tyngd när de möts som HR. http://annrosen.se
http://stenolofhellstrom.se/

---------------------------------------------------

Hemma hos schhh… 28 & 29 september
Invigning av Schhh projektrum söndag 28 och 14-18 och måndag 29
september 18-22 med projektet ATT SLUTA EN CIRKEL av och med
konstnären Mathias Josefson!

Mathias Josefsons verk omfattar både digitala och analoga medier och kan ta formen
av installationer, utställningar, performances och konserter etc.

schhh... smal musik till bred publik http://schhh.se/projektrum.html
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