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Sy en synt – spela på Kulturhuset
Är du tonåring och vill lära dig att sy din egen synt kan du den 15-18 juni 2010 delta i
SYNTKOLLO på Lava i Kulturhuset. Arrangerar gör Syntjuntan, som i och med kollot
tar ytterligare ett steg för att förverkliga visionen – En Syntjunta i varje kvarter.
Under kollot får ungdomar, förutom att lära sig att sy en synt, bygga andra små elektroniska
instrument, jobba med komposition och spela och improvisera med sina nya instrument. Kollot
avslutas med en gemensam konsert på en av Kulturhusets scener den 18 juni.
Syntkollot vänder sig till ungdomar i åldrarna 15-19 år, i mån av plats även yngre och äldre.
För att informera och rekrytera ungdomar håller Syntjuntan två KOLLA IN, där besökarna får
lyssna på sydda syntar, testa själva, spela ihop och ställa frågor. Det blir även en minikonsert med
Syntjuntan.

KOLLA IN 16 mars kl 17-19 på Lava i Kulturhuset
KOLLA IN 29 mars kl 17-19 hos DAC-pilot i Kista, Kronborgsgränd 13, Ärvinge

Innan dess kan man träffa Syntjuntan i Fylkingens monter på Supermarket i Kulturhuset 19-21
februari samt på Fylkingen i en workshop 2 mars. Den 3 mars spelar Juntaledarna Ann Rosén,
Lise-Lotte Norelius och Ida Lundén brutalsnygg musik på allehanda hemmasydda/byggda
instrument på Fylkingen.

SYNTKOLLOT genomförs i samarbete med Musikcentrum och med stöd från Ungdomsstyrelsen.

Syntjuntan är en ensemble med kvinnliga tonsättare, musiker och instrumentbyggare. Förutom att ge konserter håller vi
även ”Syntjuntor”, en kombination av konsert och workshop.
Syntjuntornas format varierar beroende på sammanhanget. De kan t ex utformas så att vi inleder med en kort konsert
där vi visar hur man spelar på en sydd synt. I andra sammanhang avslutas workshopen med att deltagarna framför
nykomponerad musik med sina egenhändigt byggda instrument.

