Instrumentbyggarverkstad
En instrumentbyggarverkstad hos Låta
stimulerar till att upptäcka såväl sitt sinne för
hantverk som sin lust att skapa musik på egna
villkor. Under flera decennier har vi utvecklat
metoder och tagit fram redskap som ger en stor
mängd besökare maximala möjligheter att
framställa ett eget, fullt spelbart
musikinstrument under en timmes tid eller
kortare. Det handlar om enkla varianter av
alla slags instrument, sträng-, blås- och
rytminstrument, helt nyuppfunna eller med
förebilder i olika folkmusikkulturer. Vi har med
oss demonstrationsexemplar och laminerade
handledningar att arbeta utifrån, vi lånar ut
passande verktyg och har med oss
konstruktionsdetaljer och material. Målgrupp
alla åldrar, mindre barn med vuxensällskap.
Det finns två former för en instrumentbyggarverkstad.
Det ena är en öppen verkstad, som kan ingå som ett inslag i festivaler eller
andra öppna evenemang där många människor samlas. Ett välbesökt köpcenter
eller en campingplats kan också vara ett alternativ. Då har vi en kontinuerlig
”mottagning” av deltagare under några timmar
(2-3) , som kommer och går när man vill, gärna
med en återsamlingspunkt på slutet, där man visar sina
produkter och spelar tillsammans en stund. Om det finns en
central scen vid det ”omslutande” evenemanget kan man ge en
liten show med instrumenten. Ett par hundra deltagare kan
strömma igenom en sådan verkstad. Bemanningsmässigt
behövs tre personer från oss och det vore också lämpligt med
assistans av några lokala personer som får lite handledning
innan starten (det handlar mest om att mana till studium av
beskrivningarna och kalla på oss om folk kör fast)
Det andra är en separat workshop eller kurs. Då samlas alla deltagare först för en
liten genomgång om instrumentbyggets principer, och lite mer tid kan också
användas till den avslutande samlingen, som blir mer ”obligatorisk”. En sådan workshop
kan ha olika längd, minst 1,5 tim och genomföras med två personer från oss och antalet deltagare
bör begränsas till c:a 30 personer.
Normalkostnader exklusive moms och ev. reskostnader är 810000:- för en öppen verkstad och 6- 8000 för en workshop.
(Beroende på omfattning.) Minivarianter kan också
diskuteras.

Anders Erkéus, Låta
www.soundwell.com
info@soundwell.com
08-643 42 41 0700 222 198

