En verkstad i att bygga skrotinstrument
”Plåt-Nisse & Skrot-Johan
presenterar
Strängbräda, ballongtuta, plåtburksgitarr och skrotslagverk

Överallt är vi omgivna av kasserat byggmaterial och allehanda skräp. Oftast ser vi inte ens containern som står ute på gatan framför vårt hus fyllt av saker. Men nästan allt går att använda för olika
ändamål. Sen urminnes tider har människan tagit vad de har omkring sig och gjort instrument av
det. Med nya oväntade material och kombinationer uppstår nya klanger och klangfärger. Med lite
pyssel kan det bli fantastiska instrument.
Så varför inte göra en insats för miljön och samtidigt skapa kultur?
Vi kommer med skrot och verktyg och skapar tillsammans med er nya spännande instrument.
Ni kan också bidra med ert eget plast-, plåt-och träavfall.
Om vi måste flyga till festivalen/verkstadsplatsen behöver vi tillgång dagen innan arbetstillfället
till den lokala återvinningscentralen och en bil/skåpbil för skrottransport. (OBS oftast behövs det
tillstånd från kommunen för att hämta skrot)
Vi arbetar i 2 pass á 2 timmar tillsammans med barnen/ deltagarna. Då och då under arbetspassen
spelar vi tillsammans med deltagarna och testar hur den nya instrumentet låter. Om situationen tillåter, skapar vi en liten skrotorkester i slutet av arbetspasset för en kortare konsert.
Alla får behålla sina egna tillverkade instrument.

Tekniska krav:
4-6 oömma bord á 1x1, 5 meter att arbeta på.
Eluttag.
Uppsättningstid ca: 60 minuter. Nedtagning ca: 30 min.
Vi tar med:
Verktyg.
Ev. förstärkare och mickar att använda för de ljudsvaga instrumenten.
Färdigbyggda instrument för inspiration.
Skrot och material att bygga med.
Kostnad:
16 000 kr. + moms, resa & ev. boende.

Urval workshops:
Stockholm kulturfestival ”Miljöhänget” på Sergels torg aug 2010. Instrumentverkstad & konserter.
Umeå folkmusik festival 26 feb 2011. Instrumentverkstad.
Bergens festspeil 27-30 maj 2011. Instrumentverkstad.
Invigningen av ”Musikaliska” länsmusiken Stockholm 2 sep 2011. Instrumentverkstad.
Södertälje kommun 17 feb, 17e apr 2012. Instrumentverkstad & konserter
Stockholms konserthus 12 jan, 2 feb, 28 okt, 31 okt 2013. Instrumentverkstad.
Jämtli, vårmarknad Östersund 17-18:e maj 2014. Instrumentverkstad.
Sound of Stockholm festival. 8:e nov 2014. Instrumentverkstad.
Flygvapenmuseet Linköping. 2014/2015. Instrumentverkstad och konserter
Stoppested Verden Childrens festival, Hamar. 6-7:e juni 2015. Instrumentverkstad
Linköping slöjddagarna 11:e Oktober 2016. Workshop och utbildning med länsslöjdkonsulenter
Nynäs slott Augusti 2016/2017. Instrumentverkstad
Maj 2017 Skillingaryd, ReMida. Instrumentverkstad och utbildning av slöjdlärare
Juni 2016/2017 Stockholm. 3 veckors sommarjobb för särskolans elever. Instrumentbygge.
Extrainfo:
Har erfarenhet av arbete med personer med fysiska och intellektuella funktionshinder.

Om oss:
Nils Personne är musiker och kompositör. Han är en av grundarna av klezmergruppen Sabbath
Hela Veckan. Han har komponerat musik och medverkat i ett 50-tal teaterföreställningar i både
Sverige och utlandet på teatrar som Dramaten, Stockholms stadsteater och La Mama i New York.
Han har också komponerat musik för avloppsbrunnar.
Johan E Andersson är tonsättare, slagverkare, instrumentbyggare, musikpedagog och filmproducent. Han har arbetat som stumfilmsmusiker och har samarbetat med olika koreografer på Dansen
hus i Stockholm. Han har komponerat musiken till invigningen av Riksantikvarieämbetets nya
lokaler i Visby och till teaterföreställningar. Han arbetar med ljudinstallationer och har tonsatt Kanadensiskt vin.
Sedan 2010 har de samarbetat i en rad konst- och musikprojekt med instrumentbygge och ljudutställningar: Botkyrka konsthall, Musik och Teatermuseet, Moderna Museet, Svenska Ambassaden,
Berlin. De har under tre år också arbetat med ”Musikfabriken” där personer med intellektuella
funktionsnedsättningar bygger instrument och framför nutida konstmusik. Under två år arbetat som
tonsättare i arvsfondsprojektet ”Compoz” det ljudande rummet.
Gav 2017 ut den gemensamma cd:n ”From Dusk”
Kontakta oss:
Johan E. Andersson
www.kapellet.se

+46(0)8-122 048 93 +46(0)70-590 83 93 johan@kapellet.se

