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“Vi skapar tillsammans ett eget rum som vi nu vill dela med er. Ett 
rum för ljud, ljus, eftertanke, mörker och färg. Ett rum att omslu-
tas av, och att få sjunka in i. Den här konserten består av två delar 
repetitativ musik, en långsam motsolsmusik som nu ska få egna 
vingar och färdas ut i världen.”



Lo Kristenson
‘Vridna, Vågsång’
till solstråk cirkelsång och motstråk

svängningar som uppstår. i andningen. i motstråk solstråk.
vridna motsols, cirkelstråk.
bortfallande, upplösandet. vågor krossas mot sten.
motsträvigt.
glädjefullt. genom jorden till himlarna.
friktion. vridandes kring tomrum. cirkelrum.
i fötterna, till rötterna.
kärnan i tonen som vidgar sig. all kraft i andning vidgar sig.

Durata: 30 min

Medverkande musiker: 
Violin - Julija Morgan
Viola - Tove Bagge
Kontrabas - Hanna Cronhjort



Marta Forsberg
‘To All Frequencies I Can Not Sense’
for quartet

”... I’m interested in different types of wave forms, different types of 
ways that we perceive the world. And specifically light waves and 
sound waves and what happens when there is a synthesis between 
them – is that a third form of perception?” Haroon Mirza

Durata: 21 min

Medverkande musiker: 

Elgitarr - Ellen Arkbro
Elbas - Emil Skogh
Trumpet - Ellen Pettersson
Trumset - Konrad Agnas 



Marta Forsberg är violinist, elektronikamusiker och tonsättare.  
Musikaliskt rör hon sig inom fri improvisation och minimalistisk, 
dronebaserad musik. Martas huvudsakliga strävan som tonsättare är att 
skapa rum som omsluter musiken, publiken och musikerna genom att
visualisera musiken med färg och ljusinstallationer.

http://konstmusiksystrar.se/medlem/martaforsberg

Lo Kristenson skriver musik som får breda ut sig i tid och rum och 
som inbjuder till meditativa tillstånd. Musiken är också motstånd och 
rörelse. Hon undersöker cirkulära och vridande former, samt strävar 
efter kommunikation och lyssnande mellan musiker och i rummet som 
skapas. 
låta en musik med kropp röra sig. 
kraft. som drar stråke. och kraft i kropp.

www.konstmusiksystrar.se/medlem/lokristenson

Julija Morgan, Tove Bagge och Hanna Cronhjort studerar tillsam-
mans på Norges Musikhögskola, men har känt varandra sedan länge. 
De har spelat ihop i många konstellationer i olika klassiska samman-
hang, men också folkmusikaliska. Det är dock först i år, inför fram-
förandet av Lo Kristensons stycke ‘Vridna, Vågsång’, som de bildat en 
ensemble. De har haft ett nära samarbete med Lo under hela skrivpro-
cessen, och tillsammans med henne utforskat ensemblens klangspektra 
och samspel. De har fördjupat sig i andning och puls, motstånd och 
kommunikation kring stycket har en trio växt.
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