
New Sweden 2012 – Norrbotten NEO framför den nyaste svenska konstmusiken 

Musikaliska Nybrokajen 

 

Norrbotten NEO ger nu för fjärde året i rad konserten New Sweden, där det nyaste inom svensk konstmusik 

framförs. I samband med instuderingen samlades tonsättarna i Studio Acusticum, Piteå för ett intensivt arbete 

med musikerna och nu är verken redo att möta publiken. Under konserten blir det uruppföranden av 

tonsättarna Madeleine Isakssons ”Isär”, Mika Pelos "Sot" och Molly Kiens ”No Chaos”. 

Datum: Onsdag 25/4. 

Tid: Kl 19. 

Plats: Musikaliska. 

Biljetter: musikaliska.com 

Program 

Joakim Sandgren: Empreintes digitales (2008–09). 

Mika Pelo: Sot (2012). 

Molly Kien: No Chaos (2012). Beställningsverk av Norrbotten NEO. 

Jesper Nordin: In the midst of trespassing (2010). 

Madeleine Isaksson: Isär (2012). Beställningsverk av Norrbotten NEO. 

Norrbotten NEO 

Norrbotten NEO är Sveriges modernaste röst på den nutida musikscenen. Gruppen har ett nära samarbete med 

både yngre och väletablerade tonsättare och bygger sin repertoar bland annat genom att kontinuerligt lägga ut 

nybeställningar. Norrbotten NEO fungerar som ensemble i Piteå Kammaroperas uppsättningar och musikerna 

är även stämledare i Norrbottens Kammarorkester. 

Konstnärlig ledare/dirigent 

Petter Sundkvist 

Medlemmar 

Robert Ek, klarinett. 

Sara Hammarström, flöjt. 

Mårten Landström, piano. 

Daniel Saur, slagverk. 

Christian Svarfvar, violin. 

David Gammelgård, cello. 

Kim Hellgren. viola.  

OM VERKEN 

Joakim Sandgren: empreintes digitales (2008–09) 

http://www.musikaliska.com/


Joakim Sandgren (f. 1965) skrev ”empreintes digitales” (fingeravtryck) i december 2008. Verket visar en relation 

mellan instrument och band där varje instrument har en elektroakustisk ”skugga”. Denna skugga kan vara mer 

eller mindre deformerad. Ibland blir det korta skuggor, ibland långa. När man arbetar med noterad musik kan 

man komma ner till en viss detaljnivå. En undre gräns som bestäms av fysiska och mentala lagar. När man 

komponerar den elektroakustiska representationen kan man däremot gå mycket längre ner i detaljrikedom. 

Tillsammans bildar bandet och instrumenten någonting som har något från båda världar. 

Mika Pelo: Sot (2012) 

För Mika Pelo (f. 1971) är komponerandet ett slags kontrollerat drömmande, eftersom han oftast koncipierar 

materialet intuitivt och sedan bara löst sätter upp regelverk för det material som han vill arbeta med. Detta 

uppstår inte bara ur intet. Materialet är givetvis ett hopkok av saker hans medvetande lyssnat till under hela 

hans liv – återigen finns paralleller till drömmens process: diverse intryck och känslor silas okontrollerat genom 

hjärnan och blir till drömmar som lyder under sina egna naturlagar. Titeln ”Sot” kommer från detta: det är helt 

enkelt musikaliskt sot som lagt sig i hans medvetande, och som nu utgör material till detta stycke. 

Molly Kien (f. 1979): No Chaos (2012) 

År 1950 skrev en italiensk konstkritiker om Jackson Pollocks konst: ”Det är lätt att upptäcka följande i aa hans 

målningar: Kaos. Absolut brist på harmoni. Total brist på strukturell organisation. Frånvaro av teknik, oavsett 

hur grundlig den är. Återigen, kaos.” På vilket Pollock svarade: ”Inget kaos, för fan.” 

Pollocks målning One: Number 31, 1950 är verkligen långt ifrån kaotisk. De delikata mönstren av färglinjer av 

olika tjocklekar påminner en snarare om komplexa mönster i naturen än slumpmässiga dropplinjer, och under 

dessa finns färgglada, bladlika fläckar, försiktigt och jämnt placerade. 

Rörelse finns alltid i Pollocks verk, både i hans teknik och i den färdiga målningen som hela tiden förändrar och 

utvecklar sig. Styckets två delar, ”Action” och ”Layers”, reflekterar denna rörelse. 

Jesper Nordin: In the midst of trespassing (2010) 

”In the midst of Trespassing No. 2” (2010) uruppfördes vid Takefufestivalen i Japan 2010 av musiker från Next 

Mushroom Promotion och är en expanderad version av verket ”In the midst of Trespassing” där Jesper Nordin 

(f. 1971) lagt till en stämma för piano. Stycket bygger helt på inspelningar av ensemblen Trio Trespassing och 

vidareutvecklingar av musikaliska idéer som vuxit fram i ensemblen, fast här filtrerade genom kompositörens 

eget tonspråk. 

Madeleine Isaksson: Isär (2012) 

Madeleine Isaksson (f. 1956) visste nog på förhand att beställningsverket för Norrbotten NEO skulle bära spår 

av hennes far och något av den kultur han växte upp i. Mycket av hennes tankar kretsade redan dagligen kring 

fadern Isä, som sedan några år led av sjukdomen Alzheimer. Pappan var i tankar, syner och musik allt oftare 

tillbaka i sin norrbottniska hemtrakt på 40-talet. En drivande, accelererande oro hemsökte honom mer och mer 

och manade honom bort – hem. Till slut kunde inget hålla honom kvar i livet: tiden gick isär. 

Musikaliska nere vid Nybrokajen är  en öppen plats för möten kring musik under både väntade och oväntade 

former: konserter i den berömda Stora salen, musikalisk samvaro i bar och bistro, konstnärligt 

genreöverskridandetematiseringar – allt med hög kvalitet som gemensam nämnare. Blåsarsymfonikerna och 

Länsmusiken i Stockholm driver verksamheten och använder även huset som bas för turnéer och samarbeten. 

Hemsida: Musikaliska  

 

http://www.musikaliska.com/

