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Skivrelease SYNTJUNTAN EARLY YEARS med konsert och workshop!
SYNTJUNTAN släpper CDn EARLY YEARS (em 1015) på ELEKTRON RECORDS.
Specialskriven musik för textila accessoarer. En tovig musik med spets och långa stygn,
broderad med elekroniska klanger, fyrkantiga vågor och krusat brus. CDn består av liveinspelningar från Syntjuntans två första år. Framförd, editerad och mixad av Syntjuntan.
Producerad och mastrad av Sten-Olof Hellström. Grafisk design Ann Rosén.
SYNTJUNTAN ”EARLY YEARS”, KONSERT OCH RELEASEFEST!
Plats: FORUM Nutidsplats för kultur, Sigtunagatan 14, Stockholm, www.forumkultur.se
Tid: onsdag 25 januari 2012 från kl. 20.00, fri entré!
Kl. 20.00 Bar och mingel
Kl. 21.00 förband: AS GOOD AS IT GETS
Kl. 21.30 SYNTJUNTAN live
Innan releasen: Sy en synt och bli en del av Syntkretsen! Anmäl dig till workshopen
kl 18.00 Paketpris: workshop + CD = 500:- OBS! endast 20 platser. Förbokning på Tickster
https://secure.tickster.com/Intro.aspx?ERC=J34VA83CYPDHF01
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SYNTJUNTAN är en ensemble med kvinnliga musiker, tonsättare och instrumentbyggare som bildades 2009 av
Ann Rosén, Lise-Lotte Norelius och Ida Lundén. De framträder i olika konstellationer och ibland i utökat format
med inbjudna konstnärer, tonsättare, musiker m.fl.
Förutom att ge konserter håller de även ”Syntjuntor” en kombination av workshop och konsert. Med några
enkla medel, nål och ledande tråd lär du dig grunderna i syntbyggarkonsten! Syntjuntornas format varierar
beroende på sammanhanget. Det kan utformas så att Syntjuntan inleder med en kort konsert där de visar
hur man spelar på en sydd synt. I andra sammanhang avslutas workshopen med att deltagarna framför
nykomponerad musik med sina egenhändigt byggda instrument.
Syntkretsen består av alla som någon gång deltagit i en workshop med Syntjuntan.
Elektron records är SEAMS (Sällskapet för ElektroAkustisk Musik i Sverige) skivetikett, med syfte att ge ut
svensk elektroakustisk musik på CD eller DVD. Du beställer enklast CD-skivor via Elektro records webbplats
www.elektronrecords.com Skivorna kan även köpas på EMS.
AS GOOD AS IT GETS är en duo med elektronmusik veteranerna Lars Bröndum och Sten-Olof Hellström som tar
oss med på en resa till outforskade ljudlandskap som ligger bortom noise och konstmusik.

