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Kultur

Det kommer främmande till
Folkhemmet i Östra Hoby
Det hörs både främmande och välbekanta toner från Folkhemmet i
Östra Hoby. Repetitionerna i den gamla skolan är i full gång inför
fredagens premiär på konsertföreställningen ”Det kommer
främmande” med The Barrier Orchestra.
Musik • Idag 06:00

Jørgen Teller, Fabian Svensson och Jakob Riis i Barrier Orchestra spelar i fönstren på Folkhemmet.
Publiken på fredagens premiär ska sitta ute i trädgården.
Foto: Malin Palm

Musikerna sitter i var sitt fönser och i dörröppningen har slagverkaren och liveelektronikspelaren Lise-Lotte Norelius riggat upp insrumenten.
Samtidigt är musiker med på länk från Finland och även en norsk artis ska ansluta till detta
multimediala, gränsöverskridande projekt som också livesrömmas på fredagen för dem som inte
kan vara på plats eller fått biljett.
Det här är en premiär med fördröjning.
– Hela sycket har utvecklats under pandemin. Egentligen skulle det ha haft premiär för ett och ett
halvt år sedan under påsken. Så kom pandemin, berättar Ann Rosén, konsnärlig ledare.
Den långdragna processen och det begränsade livet vi alla levt under pandemin har satt sina spår i
verket.
– Det har förändrats, vi har alla förändrats, säge Ann Rosén.

Fabian Svensson, Jørgen Teller och Anna Lindal med öppna fönster mot publiken.
Foto: Malin Palm

Från början tänkte man jobba kring teman som barriärer och hållbarhet. Men under pandemin växte
idén fram att arbeta med det mångtydiga begreppet ”Det kommer främmande”.
Ann Rosén har skapat ramen kring föresällningen som spelas på tid och är uppdelad i sex avsnitt:
släkt- och byfejderna, nykomlingen, det kommer främmande, du ska inte tro att du är något, på
afären och slutligen fnalen: fka – med den under pandemin så angelägna frågan: När får vi fka
igen?

Linn Persson och Lise-Lotte Norelius under repetitionerna.
Foto: Malin Palm

Ann Rosén har som kompositör många uttryck och arbetar bland annat med elektronisk musik.
Fabian Svensson, som också deltar som musiker på melodika, har skrivit partier i notskrift som är
insprängda i sycket.
I detta fria musikaliska verk sår han paradoxalt nog för det främmande, hur man nu väljer att se
det.
– Han säller till det, säger Ann Rosén.

"Det hänger ihop med att ha gäster. När det kommer
främmande måste man städa."
Ann Rosén, kompositör

Vid ett mixerbord ute på gården sitter konsmusikern Sten-Olof Hellsröm och sköter klang- och
bildregin.

Konstnären Gunnel Pettersson jobbar med det visuella i föreställningen.
Foto: Malin Palm

Han och Ann Rosén bor granne till Folkhemmet och har under de senase åren skapat en rad
spännande konsmusik-konserter i Vardagsrummet. Den här helgen har de fått en c/o-adress i
Folkhemmet.
I byn är de både i någon mån främmande.
– Vi har bott här i fem år, vi är nya här och har inga rötter i trakten, säger Ann Rosén.

I föresällningen deltar också konsnären Gunnel Pettersson som sår för de visuella inslagen i form av
skyltar på olika språk.
Musikerna har olika bakgrund i klassiskt, i ljudkons, improvisation eller elektronisk musik. LiseLotte Norelius spelar också dammsugare, ett helt naturligt val av insrument.
– Det hänger ihop med att ha gäser. När det kommer främmande måse man säda, säger Ann Rosén.
På lördagen ges en ny version av ”Det kommer främmande” då publiken får tillfälle att gå in i
Folkhemmet under konserten.

Anna Lindal på violin, en av tolv musiker The Barrier Orchestra.
Foto: Malin Palm

Publiken är begränsad och sitter ute i det fria på coronasäkert avsånd. Musikerna sitter också med
avsånd från varandra, vilket känns lite ovanligt och också gör samspelet lite svårare, enligt Anna
Lindal som spelar violin.
Hon påpekar att ”Det kommer främmande” ändå förs och främs är ett musikaliskt verk och inte kan
reduceras till en berättelse i ord. Det tycker hon är befriande.
– Musik är ändå musik, säger hon.

Ann Rosén, konstnärlig ledare, instruerar Ann Lindal och Linn Persson under
onsdagens repetitioner. Foto: Malin Palm

Fakta

Det kommer främmande
Premiär fredagen 11 juni kl 19, lunchkonsert lördagen 12 juni klockan 12.
Livestream: schhh.se
Konstnärlig ledare: Ann Rosén.
Komposition: Ann Rosén, Fabian Svensson och Sten-Olof Hellström.
Medverkande i Barrier Orchestra: Petri Kuljuntausta, elgitarr (FI), Mikko Raasakka,
klarinett (FI), Linn Persson, saxofon, Jakob Riis, trombon, live-elektronik (DK/SE),
Anna Lindal, violin, Hanan Benammar, violin (FR/NO), Lise-Lotte Norelius,
slagverk, live-elektronik, Jørgen Teller, elgitarr (DK), Ann Rosén, live-elektronik,
Fabian Svensson, melodika, Gunnel Pettersson, visuella inslag, Sten-Olof
Hellström, klang- och bild-regi.
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