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En klangimprovisation där orgeln 
smälter samman med sopran och 
klarinett, som vandrar omkring i 
salen, för att skapa en akustisk 
surround-effekt av orgelklangen.
Två av tre organister placeras inne i 
orgeln och spelar på orgelpipor och 
orgelprepareringar. Den annars ganska 
statiska orgelklangen får en helt ny 
typ av variabel uttrycksförmåga. För 
tre år sedan gjorde Kluster ett ”call 
for works”, en utlysning av arbeten för 

Orgelvisning 
Gary Verkade & 
Ansgar Beste

12.30 
Acusticum

Dialogues Tremblants  III
Gary Verkade, Helena Holmlund Angar Beste, 
Josefine Gellwar Madsen, Stina Andersson

13.00  
Acusticum

Orgel Acusticum. Ansgar Beste vann 
utlysningen. Kluster är mycket glada 
att få presentera  uruppförandet  av 
den tredje delen i serien. Dialogues 
Tremblants III är  skrivet för en 
(stor) preparerad orgel, preparerad 
sopran och preparerad klarinett. 
Gary Verkade, orgel (spelbord)
Helena Holmlund, orgel (pipor)
Ansgar Beste, orgel (pipor)
Josefine Gellwar Madsen, sopran
Stina Andersson, klarinett

Synthesthesia
Therese Forsberg

13.30 
Orkestersalen

Synthesthesia är en en färg-, form- 
och ljudinstallation som undersöker 
förhållandet mellan syn- och 
hörselintryck. Therese Forsberg har i 
detta stycke fascinerats av hjärnans 
förmåga att sortera och filtrera olika 
sinnesintryck och den starka impulsen 
att se mönster även där det kanske 
inte finns något. Resultatet är verket 
Synthesthesia. 

Egentligen utgörs verket av ett 
digitalt instrument för ljud, färg och 
form som utvecklats i undersökandet 
av ämnet. Vilka trovärdiga mönster 
kan skapas mellan färger, former och 
ljud? När bryts illusionen? Hur länge 
vill vi stanna i den?  

En stor del av Therese Forsbergs 
ljudkonst utgörs av skapandet av nya 
instrument. Gärna tillsammans med 
fältinspelningar. Här lyser intresset för 

Professor Gary Verkade visar och 
berättar om Orgel Acusticum - 
Sveriges största konserthusorgel. Den 
är tio meter bred och 9,5 meter hög 

och har 9000 pipor fördelade på 140 
stämmor. Ansgar Beste visar också 
hur han spelar på orgelpipor och vad 
orgelprepareringar är. 

natur och radio igenom från bakgrunden 
som vetenskapsjournalist. Ljudkonst 
studerade hon vid Hola folkhögskola. 



Olle Sundstrom fick idén till ”Holding 
Office” under USA:s valvaka 2016. 
Att en person, synbarligen immun mot 
kritik, kan bete sig på nästan vilket 
sätt som helst och ändå bli vald till 
det högsta ämbetet  i en funktionell 
demokrati överraskade Sundström. 

Olle Sundström kände att han ville 
göra något som handlade om frågorna 
som uppstod: vad händer med en 
person som får möjlighet att stå över 
reglerna för samhället? Och vad 
händer med resten av samhället? Hur 
länge är det hållbart? Vad är det som 
tillslut fäller en sådan person? 

Händelserna inspirerade till reglerna 
som styr verket ”Holding Office” och 
bildar ett ramverk för stycket. Det kan 

Holding Office 
Olle Sundström,  Jörgen Häll, 
Molly Påhlsson.

14.00  
Black Box

vid första anblicken verka som att 
det finns mycket regler men ”Holding 
Office” är tillslut någonting som kan 
formas till många olika upplevelser. 
Det verkliga skapandet sker i rummet 
tillsammans och i kommunikationen 
mellan musikerna.

Olle Sundström bor i Göteborg. 
Hans musik omfattar improvisation, 
pluralism och den mänskliga rösten.

Jörgen Häll är kompositör baserad 
i Piteå med arbeteten bakom sig 
som spänner över kammarmusik, 
orkestermusik, ljudkonst, indiepop och 
musik till film och spel.

Molly Påhlsson är flöjtist utbildad 
vid Musikhögskilan i Piteå och arbetar 
även med elektroakustisk musik.

Rituel Bizarre översätts till bisarr 
ritual och är ett verk för 13 
preparerade solostråkar. Ett rytmiskt 
pulserande stycke i en dialektisk 
form: förstaviolinerna mot resten av 
ensemblen, från kontrast till samklang, 
från slagverks- till stråkljud. Stycket 
spelas två gånger, först ”vanligt” och 
därefter får publiken på väg till pausen 
vandra runt mellan musikerna, för att 
lyssna från olika perspektiv. 

Ansgar Beste dirigerar Arctic 
String Orchestra, med bland annat 
medlemmar ur Norrbottens Kammar-
orkester. Att locka fram okonventionella 
ljud ur klassiska instrument är ett 
av Ansgar Bestes stora intressen 
i sitt komponerande. Han vill hitta 

innovativa klanger, strukturera dessa 
klanger och skapa teatrala element 
som uppvärderar live-upplevelsen 
till något för alla sinnen. Han har 
studerat komposition vid sju olika 
musikhögskolor i fyra olika länder.

Rituel Bizarre
Ansgar Beste, dirigent & 
Arctic String Orchestra

14.45 
Acusticum



Fångade i isen väntar de, de vackra, 
de grymma, de levande. Väntar på 
att värme och luft ska sätta dem fria 
i tysthet så att de stilla kan krypa 
sig in i våra kroppar och stjäla våra 
andetag. Men de kan känna smärta. 
Vid förnimmelsen av metall skriker de 
i våldsamma plågor och gråter över sin 
maktlöshet. Jag gläntar på dörren och 
släpper dem fria i en ström av lidande.

Kristin Boussard började intressera 
sig för musik när hon var fem år och 
började spela fiol. När hon blev äldre 
började hon även att spela saxofon. 
Hon tog sin kandidatexamen vid Piteå 
musikhögskola och sin masterexamen 
i Stockholm och jobbar sedan dess 
som frilansande kompositör. I sin musik 

Songs, Evaporate! 
Kristin Boussard,  
röst violin och torris

15.45  
Orkestersalen

tycker Kristin om att väva in visuella, 
sceniska element samt använda sig 
av humoristiska, alternativa inslag. 
Sceniska detaljer som hon använt sig 
av är musiker som spelar med akvarium 
som partitur, musiker som rör på sig 
enligt instruktioner och blockflöjtister 
som spelar i vatten. På senare tid har 
hon börjat skriva för kolsyreis eller torris 
som det också kallas. När man håller 
metall mot kolsyreis bildas en kemisk 
reaktion som gör att isen avdunstar i så 
hög hastighet att metallen börjar ljuda. 
Detta fenomen har Kristin utnyttjat när 
hon komponerat sitt verk Dry Your Ice 
som uruppfördes på Island och i Songs, 
Evaporate! som uruppförs på Klusters 
festival Resonans.

Re:Bell består av poeten Daniel 
Boyaciouglu, sångerskan Qarin 
Wikström och duon ”There are no more 
four seasons” med George Kentros på 
fiol och Mattias Petersson på elektronik.

Projektet och konserten siktar på att 
sätta en nationalskald från 1700-talet 
i ett nutida svensk perspektiv, där 
integration, genus, musikalisk form 
och laptop är några element som 
vidrörs. Eller uttryckt på ett annat 
sätt: kvartetten tar avstamp i några 
av Fredmans Epistlar och funderar på 
vilken relevans de kan tänkas ha för 
dagens Sverige.

George Kentros är en svensk-
amerikansk violinist som utbildades på Yale 
univeristy och Mannes School of Music i 

USA samt på Musikhögskolan i Stockholm. 
Han specialiserar sig på ny konst- 
musik och har ofta prisats för sitt arbete.

Mattias Petersson startade sin 
musikkarriär på piano men utbildade sig 
till kompositör och studerade elektro- 
akustisk kompsition på  Musikhögskolan 
i Stockholm. Hans musik beskrivs som 
en blandning av ambient elekronica, 
industri och noise.

Qarin Wikström är svensk 
sångerska bosatt i Köpenhamn. Hon 
blandar genrer som svenska visor, 
japansk musik, kammarkör, pop, jazz 
och improviserad musik. 

Daniel Boyaciouglu är poet, 
dramatiker och musiker som vunnit 
SM i poetry slam två gånger.

Re:Bell
George Kentros, Mattias Petersson,  
Qarin Wikström, Daniel Boyaciouglu

16.30  
Black Box



12.30 Acusticum 
Orgelvisning med professor Gary 
Verkade och Ansgar Beste. Publiken 
får uppleva orgeln och veta vad 
orgelprepareringar är. 

13.00 Acusticum 
Dialogues Tremblents III - en 
klangimprovisation där orgeln smälter 
samman med sopran och klarinett, 
som vandrar omkring i salen, för att 
skapa en akustisk surround-effekt av 
orgelklangen. Ansgar Beste

13.30 Orkestersalen
Synthestesia - ett audiovisuellt verk 
som leker med hörsel, synintryck och 
hur hjärnan skapar sammanhang och 
mening. Therese Forsberg

14.00 Black Box 
Holding Office - vad händer med en 
person som får möjlighet att stå över 
reglerna för samhället? Vad händer 
med resten av samhället? Ett verk om 
ett politiskt val. Olle Sundström

14.45 Acusticum 
Rituel Bizarre - ett rytmiskt 
pulserande stycke i en dialektisk 
form: förstaviolinerna mot resten 
av ensemblen, från kontrast till 
samklang, från slagverks- till stråkljud.

Paus i  Foajen 
Det serveras te, kaffe och korv med 
bröd. Ta med småpengar (tior och 
tjugor) eller swisha. Passa på att 
mingla med Kluster!

15.45 Orkestersalen 
Songs, Evaporate! Fångade i isen 
väntar de, de vackra, de grymma, de 
levande. Väntar på att värme och luft 
ska sätta dem fria. Ett verk för röst, 
violin och torris. Kristin Boussard 

16.30 Black Box  
Re:Bell - en nationalskald från 
1700-talet i ett nutida svensk 
perspektiv, där integration, genus, 
musikalisk form och laptop är några 
element som vidrörs. 

Programmet i korthet 


