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Med hjälp av nål, ledande tråd och elektroniska komponenter visar Syntjuntan hur
du syr dig en egen synt.

"Med nål och
ledande tråd"
Jobb i Stockholm:
Ekonomijobb
Chefsjobb
Juristjobb
Butiksjobb
Data- och IT-jobb
Kontorsjobb
Säljarjobb
Teknikjobb
Alla lediga jobb
Veckans jobb

Syntjuntan gör experimentell
konstmusik med instrument som de
har sytt själva. Delta i juntan, sy en
synt och framför musik tillsammans
med juntaledarna.
Syntjuntan bildades en dag när Ann
Rosén, Lise-Lotte Norelius och Ida
Lunden satt och jobbade med
elektronikprojekt och byggde instrument.
– Det här är ju som en junta tänkte vi,
fast "synt" i stället för "sy". Så vi bildade
en ensemble och började planera
workshops för att nå ut med vår musik
och få med andra. Vi tog fram ett
kretskort som man kan sy fast i stället
för att löda. Elektronik i textil är ju
egentligen inget nytt utan något som har
använts länge i forskningssammanhang,
säger en av juntaledarna Ann Rosén.

BLOGG Följ med redaktionen ut på stan.
”Norge kan sin fjorddisco”
Det är inte bara Syntjunta som gillar
att sy. Julia Roberts hakar också på
sy- och stickatrenden. Snart ser vi
henne i filmen "The Friday Night
Knitting Club".

Foto: Peter Kramer

Läs mer:

Hur syr man en synt?
– Med nål, ledande tråd och

Förmögenhetsrådgivare
elektronikkomponenter.
till Stockholm

Månadens jobb

Sommarjobb
Över 700 lediga
sommarjobb

Sök nytt jobb:
Välj stad/område
Välj yrkeskategori

Sök jobb

Foto: Syntjuntan.

Vad lär man sig på era workshops
som ni arrangerar i samband med
konserter?
– Man syr och bygger en simulator som
går att spela på. Komponenterna vi
använder oss av skapar en fyrkantsvåg.
Den kan man sedan modulera och bygga
ut om man vill. Ibland framför deltagarna
egenskrivna musikverk under
Syntjuntans konsert.

MIN KVÄLL När
hiphopens lejon stannar
inne blir det röj också på
hemmafronten.
”Gömmer spriten”
23

HEMMAKVÄLL Vi tar
hemmakvälls-pulsen på
Josefin Crafoord.
”Jag njuter verkligen”
3

Syntjuntan är en ensemble med
kvinnliga tonsättare, musiker och
instrumentbyggare.
Vad: Sy din egen synt och var
med på syntjam.
Var: Fylkingen.
När: 2 mars klockan 19. Den 3
mars uppträder juntaledarna på
scen klockan 19.30.
Kostnad: 350 kronor.
Läs mer och tyck till om
Syntjuntan

Fler juntor i stan:
Stick- och virkjunta på Tellus
Stickcafé på PUNKTmedis

Här hittar du materialet:
Nysta Garn och Textil
Vilka riktar ni er till med era
Knitlab
workshops?
Garnverket
– Tanken är att uppmuntra fler tjejer till
Marias Garn
att hålla på med elektronik, men hittills
Kjell & Company
har alla möjliga visat intresse. Juntorna
Clas Ohlson
gör det möjligt för vem som helst att
förstå hur man gör musik. Du behöver
inte vara en ingenjör för att gå på våra workshops.
Frida Stålnacke

Det finns inga kommentarer än.
Läsarkommentarer och betyg
Här har du möjlighet att vara kritiker. Ris eller ros, det är upp till dig. Tänk
på att du själv ansvarar för vad du skriver. Läs villkoren
Ditt namn

KROG Ska du boka bord
på krogen?
Läs våra
krogrecensioner
3

Foto: Syntjuntan.

Hur länge har du gjort musik med
hemmasydda instrument?
– Innan Syntjuntan hade jag aldrig sytt
instrument, bara lött och programmerat.

Vilken typ av musik spelar
Syntjuntan?
– Experimentell konstmusik är nog den
bästa benämningen.

KROG Ta en tur till
Stockholms nya
restauranger.
Krognytt
5
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