
PROGRAM 
09.30 Morgonkaffe, registrering
10.00 VälkoMMen Marinette Fogde, forskningschef, Arbetets museum
10.10 gaMla ljud blir ljuV Musik 
 lars lach’n jonsson & Peter andersson framför ’sound Work – part 1’,   
	 ett	elektroakustiskt	ljudverk	baserat	på	ljud	från	Work	with	Sounds.
10.20 Work With sounds och ljuddatabasen Torsten Nilsson,  
 projektledare, Arbetets museum
10.40 sound in coMPuter gaMes	(In	English)	Steven Bigras, Dice  
 Why	are	there	sound	in	computer	games?	How	do	you	avoid	sounds		 	
	 being	boring	and	to	repeated?	
11.20 VärldsPreMiär ”i’M sinking” Johan Holmberg, musikproducent   
 och Istria Sanches Autio, sångerska 
12.00 lunch
13.00 ljud i utställningar Oscar Engberg, Riksutställningar  
 Aldrig	tidigare	har	det	funnits	så	mycket	cool	teknik	att	bygga	in	i	en		 	
	 utställning	men	orkar	besökaren	ta	emot	alla	intryck?
13.40 Tro	InTE	på	AllT	du	Hör	–	ljudets	status	i	en	visuell	kultur	 
 Mikael Strömberg, musiker, journalist
14.20 Paus Med fika
15.00 det konstnärliga och det industriella Torbjörn Grass    
 Industrimiljöer	som	musikalisk	inspirationskälla.	Torbjörn	Grass,	musiker			
	 och	tonsättare,	berättar	om	olika	uppdrag	på	museer	och	i	industrimiljöer.
15.40 diskussion
16.10 ’sound Work – part 2’ Lars Lach’n Jonsson & Peter Andersson 
16.20 aVslut

INBJUDAN

Work With Sounds Ljudkonferens
Arbetets museum, Norrköping, 18 maj 2015

OM KONFERENSEN
plats:		 Arbetets	museum,			
	 norrköping
datum:	 Måndag	18/5	2015
Tid:		 10-16
Kostnad:		500	kr 
 studenter 250 kr
Kontakt:	 Torsten	nilsson,		 	
	 011-23	17	26

ANMÄLAN
Anmäl	dig	här! 
om du har en smartphone kan 
du	också	använda	Qr-koden	
nedan.

Konferensen arrangeras i sam-
arbete med Östgötaljud.

Hej alla ljudskapare, utställningsfolk och ljudnördar!
den	18	maj	vill	vi	uppmärksamma	oss	alla	och	vår	gemensamma	passion:	lJud!	Genom	ljudkonferensen	
vill	vi	lyfta	fram	ljudsatta	kulturupplevelser	och	uppmuntra	till	mer	ljud	i	utställningar	och	i	annat	kulturska-
pande.	Genom	ljudkonferensen	vill	vi	också	locka	fler	att	använda	Work	With	Sounds	databas	–	antingen	
genom	att	använda	den	ljudskatt	som	redan	finns	eller	genom	att	donera	egna	inspelningar	till	databasen.

https://docs.google.com/forms/d/19x2CUo_Qv7jINEpjf5GVJo7nzFDDc39a-XNq5Lkjxio/viewform


Oscar Engberg, Steven Bigras och Mikael Strömberg 
delar med sig av sina kunskaper. Genom deras föreläs-
ningar får vi lära mer om ljudets betydelse i en visuell 
kultur samt hur vi kan nyttja ljud i utställningar och i 
dataspel. 

Lars Lach’n Jonsson 
och Peter Anders-
son framför musik-
stycken baserade på 
ljud från Work with 
Sounds databas.

Torbjörn Grass är musiker och ton-
sättare som berättar om hur han 
hämtar inspiration från industriella 
miljöer.

Ljud engagerar! Projektet Work with 
Sounds har fått stor uppmärksamhet värl-
den över.  Under Ljudkonferensen får du 
veta mer om databasen, få inspiration 
och möjlighet att bidra till vår ljudskatt.

VÄRLDSPREMIÄR med Johan 
Holmberg, musikproducent, 
och Istria Sanches Autio, 
sångerska. 

Torsten Nilsson och Marinette 
Fogde arbetar på Arbetets museum 
med insamlingar, bland annat Work 
With Sounds. 


