Musikfor resvdska
ochflo;t
Skldespel, elektronisk musik,
flglar, Bach och en liten fl6jt.
I morgon, l6rdag, intar fl6jtisten Anna Svensdotter och
gitanisten Jakob Henriques
Gnesta konsthall f6r att ta
besdkamatill magisk virld.

Fl6jtistenAnna Svensdotterska
spelaalldelesnyskrivenmusik
i GnestakonsthallpA ltirdag.
FOTO: PRIVAT

FlPshour
i konsthallen

Rolf Wallins verk "Depart"
kriver iiven en viss skldespelarins,ats.Verket utspelar sig pt
en tigstation och ett av Anna
Svensdotters instrument komNiir SN ringer upp Anna Svensmer att vara en resvdska.
dotter sitter hon och mejlar
Gitarristen Jakob Henriques
komposittiren Miriam Thlly, vars
fren Stiernhov ser till att den
stycken hon ska spela imorgon.
experimentella musiken varyas
Ett av verken heter "I-ast year's
med klassiskgitarrmusik, nimligen Bachs Partita i D-moll som
sun still gliners in the drop of
water" och kombinerar fldjt och ndbbar som pickar och fAglar ursprungligen skrev for violin.
elektronisk musik.
som springer pA stenar, berdt- Jakob Henriques har fAtt flera
-Just nu pratar vi om huru- tarAnna Svensdotter.
priser i internationella gitarrtdvvida jag ska ha stdmman med
Ljuden viivs ihop med en text lingar och iir Avenkonstrrirlig letibetanska klockor eller inte, s6- av nobelpristagaren Saint-John dare fcir Musikdagarna i Gryt.
ger hon roat.
Perse,som handlar just om f6gAtt arrangdrerna Bj6rnlunda
Det hiir iir fiirdelen nnedsam- lar. Anna bide l6ser och spelar kammarsmusildiirening
valtida musik, tycker Anna Svens- verket.
de just Niklas Zandets Gnesta
-Fl6jten innebiir en sAdan kons*rall som scen finns det en
dotter, att komposit6renfaktiskt
lever och att man kan samarbe- otrolig rikedom av !ud, det iir baktanke med.
-Delvis iir det ju en tigstata ihop.
mycket mer iin bara en ton.
Man kan till exempel anvintion i ndrhet, vilket passar verDen finlindska
tonsdttaren da den till slagverkoch att g6ra ket "Depart" som utspelas i en
Kaija Saariahosverk ska ocksA vindljud med.
viinftall. Men det giiller ju ocksi
-Egendigen iir fl6jten bara ett aftha reft miljti ftirmodern mufA ton i Gnesta konsthall.
-Hon har skrivit ett fantas. redskap,musiken 6r det viktiga. sik. Di kanskeinte en priistglrd
tiskt stycke som utgir frin flgelDet iir en form av kommunifrAn r6oo-talet hade passat lika
ljud. Det dr inte sl mycket kvit- kation, med publiken, sig sjiilv, bra, sdgerMats Mciller.
ter, hon har utgAtt frin vingslag, historien och samtiden. Ibland
Josefin Branzell Hertz
> Efterkonsertenbjudsbes6karnai Gnestakonsthall
pl PlPshow(Poesilnstallamed Election Performance)
tric shookfuseboxfrin Flen,
BA5T(EattreAn SomligaTror)
och 6ppenscenfdr de som
kdnnerfor att lira sjdlva.
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iir det biitue att sdgasaker utan
ord, sdgerAnna Svensdotter.
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