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Kultur & Nöjen.

Alltid velat skapa ditt eget instrument? Nu finns chansen. Gå på syjunta och sy din egen synt.
På lördag kommer tre juntaledare ned från Stockholm för att medverka vid Kvast-dagen på Palladium i
Malmö.
Deras mål: att visa att teknik inte bits och att envar kan bli sin egen musikinstrumentbyggare.
Sy, inte löda. Det är nyckeln till Syntjuntans modell.
– Att löda är snabbast och enklast. Men om man nu inte vill löda utan vill ha en textil känsla, så kan man
sy ihop synten med ledande koppartråd, berättar Ann Rosén.
Hon är en av tre medlemmar i Syntjuntan, som i dag spelar och ordnar "prova på" på Palladium.
Syntjuntan, som startades tidigare i år, har hittat på en metod för enkelt syntbyggande. Trion har plockat
ihop ett kit som hugade personer får köpa och testa att bygga ihop: så kallade kretskort och några
komponenter till, som blir till en oscillator och ger ljud.
– Man kan få fram ganska många olika ljud ur sådana här syntar och skriva stycken för dem, säger Ann
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article549469/Syntsomnad.html

Sida 1 av 3

Syntsömnad - Kultur & Nöjen - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt

2010-06-01 14.26

Rosén.
– Vi själva jobbar med olika klangvärldar och strukturer och kompletterar med olika ljudboxar, som
kompressorer och distar, för att skapa intressanta ljudbilder.
Projektet föddes när Lise-Lotte Norelius, Ida Lundén och Ann Rosén - alla tre musiker, tonsättare och
konstnärer - som vanligt samlades för att bygga syntar och labba. "Det här är ju som en syjunta", sa en
av dem. "Nej, en syntjunta", kontrade någon av de andra.
Idén mognade om att ordna workshops och lära ut syntbyggande, som ett sätt att avmystifiera teknik för
speciellt kvinnor.
– På Norbergfestivalen i somras hade vi vår första workshop, berättar Ann Rosén. Många var
jätteintresserade, både tjejer och killar, det kändes som en succé.
– Alla är förstås välkomna i Malmö, även män. Och nej, vi är själva inte ingenjörer och vi lär oss också
nya saker hela tiden.
Ann Rosén, som sytt in sin synt i ett förkläde, konstaterar att det är kul att här kunna slå ihop två
områden som av tradition räknas som typiskt kvinnligt respektive typiskt manligt: att sy och att hålla på
med teknik.
– Inom experimentell konstmusik har ju också männen dominerat länge. Vi vill ha kvinnorna in i
syntvärlden och männen in i köket.
Hur låter då Syntjuntans egen musik?
– Man säga att det handlar om strukturerad improvisation. Vi har planerat ungefär vad vi ska spela, men
musiken är inte exakt nedskriven

Kvast
Förkortning för: Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare. Ordförande är den kända kompositören
Karin Rehnqvist.
Vill: jämna ut obalansen i att manliga kompositörers musik spelas mycket flitigare än kvinnligas, inte
minst av symfoniorkestrarna.
Aktuell: firar ettårsjubileum på Palladium i Malmö i dag, där det från och med klockan 13 blir
vernissage av skånska kvinnliga konstnärer från föreningen Bertha, paneldiskussion med bland andra
Karin Rehnqvist och Martin Martinsson, ett forum där Syntjuntan lär ut hur man gör sin egen synt och så
konsert med Ensemble Ars Nova och Carolinæ damkör.

Inbjudan till möte på stan med Bertha
Är: en manifestation av konstnärsgruppen Bertha, i centrala Malmö, kl 11.30- 13 denna lördag, i
anslutning till Kvast-jubileet.
Innehåller: happenings och installationer, med bland andra dansaren Nguyen Thi Thuy Hang, clownen
Zazza, cellisten Hege Waldeland, regissören Helena Röhr, skådespelaren/dramapedagogen Petra
Lindblom-Cedric och operasångerskan Karin Bäckström,
Hålls: längs gågatestråket, från Victoriateatern via Gustav Adolfs torg till Stortorget och Lilla torg.
Mål idag: att kvinnliga kulturarbetare möts och visar upp för Malmös invånare vad de gör.
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Badboyrune om Knarktester klarar inte nya syntetiska droger

Det är ju knappast så enkelt. Alkohol och tobak (och kaffe för den...
OM om På onsdag kommer värmen

Nej, men det var väl trevligt. Sluta böla nu.
nrdin om Första provkörningen av nya Saab

Körde ni samma/likadan bil som Håkan Matson på Dagens industri? För...
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