
Upptäcktsfärd i musikens värld
En föreställning med 
plats för deltagare i 
alla åldrar. Om 
ljudens och musikens
fantastiska värld. När 
blir ljud musik? Kan 
man prata med 
musik? Hur börjar 
man? Vi visar och 
prövar, släpper fram 
musikanten i oss. 
Använder fantasin 
och använder 
fantastiska nya 

musikinstrument att göra musik med, instrument som nästan spelar 
sej själva.  Och använder allting som instrument. 

Anders Erkéus och Johannes
Bergmark showar, själva och
tillsammans med publiken, för att
alla ska få ett smakprov på vad man
kan göra.  Anders visar och låter
deltagarna pröva bland annat
Krummeluren och Träspelet,
instrument som alla kan spela på
utan förkunskaper. Johannes visar
hur musik kan lockas fram ur alla
ting, bland annat genom att förstärka mycket svaga ljud. 

Tillsammans visar vi några spelsätt där man använder sina 
medfödda musikaliska förmågor, i ljudsamtal eller pulsspel,  kanske 
bjuder vi upp deltagarna till dans och lek.

Anders har sedan mitten på sjuttiotalet byggt musikinstrument, 
spelat och pratat med barn och vuxna i många olika sammanhang, 
från dagis till musikhögskolan, i aulor eller på utomhusfester. Till 
exempel via verkstäder på Urkult-festivalerna under 00-talet. 
Utställningar med uppfunna instrument och ljudskulpturer har visats
på bl a Moderna Museets verkstad och Musikmuseet i Stockholm 
(Klåjnk mm). Via firman Låtas hemsida, www.soundwell.com,  säljer
han lättspelade musikinstrument över världen. Är medförfattare till 
boken Instrument att bygga och spela på, och medverkar i 
experimentella Great Learning Orchestra. Se Låta nedan.

http://www.soundwell.com/


Johannes är improvisationsmusiker, instrumentuppfinnare, 
komponist och pianotekniker med lång erfarenhet av att göra 
framträdanden och workshops med experimentell musik  kreativ 
ljudforskning för och med alla åldrar. Tidigare ordförande i 
Fylkingen, förening för radikal och experimentell konst.  Han har 
byggt en lång rad både traditionella och nyskapande instrument, 
både akustiska och förstärkta med kontaktmikrofon. Sedan länge 
turnérar han runt jorden med sin musik, vilken framför allt  framförs 
på förstärkta föremål som han hittat överallt.  Kontakt: 
bergmark1@glocalnet.net , Sida: http://bergmark.org

Den interaktiva 
föreställningen är på 40-
60 min och kan ges till 
skolor, daghem eller 
allmänhet. För upp till 
50-60 
åskådare/interaktörer. 
Kostnaden är  8000:- + 
egenavgifter och moms. 

 Kontakta Låta info@soundwell.com, 
tel 08-6434241 

 (Se gärna en inspelning på Youtube från en föreställning anpassad 
för dagisbarn, sök på  ”upptäcktsfärd i musikens värld”.)

mailto:info@soundwell.com

