
Hoppa till innehåll ↓

Hem
Om Kurbits
Arkiv
Kontakt
I media

Sy din egen synt med Syntjuntan
12 Apr, 2010
by Frida.

Med dessa komponenter syr du ihop din egen synt på ett huj. Iallafall om du
har Syntjuntan till din hjälp. (Foto www.syntjuntan.se)

Fler än jag kanske såg det fascinerande reportaget om Syntjuntan i SVT:s Sverige! häromdagen? Så
roligt! Jag har fått tips om dessa kvinnor tidigare, men blev helt tagen av reportaget, så pass att jag gärna
skulle tänka mig att få vara med på en workshop. Engagemanget från både deltagare och juntaledare var
enormt, och så fokuserat på att allt är möjligt att genomföra bara man försöker.

Lite kortslutning kunde man enligt Syntjuntan drabbas av när man sydde, men
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annars var det inte så avancerat med själva komponenterna... (Foto
www.syntjuntan.se)

Syntjuntan är en ensemble med kvinnliga tonsättare, musiker och instrumentbyggare och består av Ann
Rosén, Lise-Lotte Norelius och Ida Lunden. När man deltar i en syntjunta/workshop bygger man sin
egen synt genom att använda elektronik och nål och tråd,  för att sedan tillsammans spela ihop på sina
instrument.

Syntjuntan vid ett uppträdande i Kista. (Foto www.syntjuntan.se)

Syntjuntans agenda är att stimulera kvinnors nyfikenhet på teknik och elektronik, uppmuntra dem till att
själva bygga instrument och ta för sig mer av experimenterandet och lusten kring görandet och musiken.

Dessutom ser jag på deras sajt att de kommer att ha Syntkollo på Lava i sommar, för 15-19-åringar i
första hand. Super!

Läs mer! Här några andra artiklar med liknande ämnen:
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