
 

Elektroakustiskt i januari 2023 
Onsdag 25 januari kl 19, Lilla salen på KMH 

Den elektroakustiska konsertserien fortsätter under 2023 – välkomna till vårens första 
konsert! 

Musik av Iannis Xenakis tillsammans med nykomponerade elektroakustiska verk av Elisa 
Härmä, Jonatan Snapir och Alejandro Olarte, gäster från Sibeliusakademien i Helsingfors. 

  

I den elektroakustiska konsertserien presenteras svenska och internationella tonsättare från 

den elektroakustiska musikens alla inriktningar och epoker. Musik av genrens pionjärer och 

etablerade tonsättare spelas sida vid sida med nykomponerade verk av KMHs studenter och 

lärare i elektroakustisk komposition. Konserterna är ofta kopplade till forskningsprojekt, 

festivaler och samarbeten där internationella tonsättare, musiker och forskare bjuds in. Lilla 

salens Klangkupol i 29.4 är en specialkonstruerad konsertsal där de tekniska 

förutsättningarna möjliggör unika lyssningsupplevelser.  

Tre elektroakustiska konserter på KMH under våren 2022: onsdag 25 januari, måndag 27 

februari och onsdag 22 mars – välkomna! 

 

Program för konserten onsdag 25 januari 2023: 
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Elektroakustiskt i januari 2023 

Program 

Iannis Xenakis: La Légende d’Eer (1978) 46’11’’ 

paus 

Jonatan Snapir: Dinner Table (2022) 11’ 

Dinner Table is a generative composition intended for multichannel systems. The table is set 
in the unpredictable realm of feedback, where the listener finds four voices exploring the 
sonic space and interacting with each other. Based on a system with just a few simple rules, 
the piece aims to embrace the beauty of chaos and show that the results of feedback can be 
gentle and meditative. The piece is inspired by Nicholas Collins' 1974 work "Pea Soup". 

Elisa Härmä: Maid (2022) 6’ 

Maid is an octophonic story about the passing of time, hesitation, and love. The song is 
inspired by an Irish folk song called “There Was A Maid In Her Father's Garden”. 

Alejandro Olarte: Beatrice (2022) 12’ 

A multi-channel piece inspired by the character of the same name from Dante's 14th century 
masterpiece "The Divine Comedy". Beatrice accompanies the poet on his post mortem 
journey through hell and most of the pugatory traversee. Beatrice is a representation of 
divine revelation, faith and grace in the pursuit of some form of contemplative mysticism. 
The piece is composed primarily of surealistic synthetic spaces that invite the listener into a 
meditative journey. 

The work is a fixed media version in third order ambisonics format and has a duration of 12 
minutes. 

Composed in Vilnius during the IMMEDIA course in May 2022. 

Programmet för konserten onsdag 25 januari 2023 finns även i digital form på 
https://www.kmh.se/konserter---evenemang/alla/elektroakustiskt-i-januari.html
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