
SKROT
SKROT: konserter med musik och teknik, med ett återvinnings-/uppfinnartänk.

SKROTs huvudprofil är: Levande musik och ljud som spelas av musiker på plats. 
Vi gör konserter, skapande skola och workshops med barn/unga-intresserade vuxna, 
så att de börjar göra egna uppfinningar och musikinstrument.
Konserterna /workshops är fulla med interaktion med hjälp av sång, blåsinstrument 
och samspel med deltagarna, ofta har alla egengjorda instrument.
Vi uppfinner och experimenterar tillsammans med musik, teknik, slöjd -med 
återbruks-material.

Genre:
Skrotmusik/folkmusik-jazz-barn och unga

Vi har i gruppen SKROT från början olika blåsinstrument som huvudinstrument. 
Anna blockflöjt, Martin fagott, Anders tuba och Hans saxofon piano och Marcus 
gitarr och slagverk.
Men i det här projektet är det endast skrotinstrument som gäller:
Avloppstuba, skrotklarinett, säckpipa-foonkie, elrörsflöjter, VVSophone, 
vattenkannegitarr, hankdrums, yxflöjt, liten skrottuba, tutor, balalajka-ukulele, ica-
trombon mm, Det spelas även skrotdobro.

När vi spelar ligger vår specialitet genremässigt i visa/folkmusik, jazz/improvisation 
och tidig musik/klassisk musik. Genrer som är akustiska i sin grund.
Vi håller även på med livelooping och loopar både oss och barnen.
Medverkande heter: Anna Cederquist, Martin Harborg, Hans Nilsson, Anders Björkqvist Marcus 
Lundgren 



Medverkande:
Från två till fem musiker beroende på förutsättningar:
Anna Cederquist, Martin Harborg, Hans Nilsson, Anders Björkqvist, Marcus Lundgren.

Konsert med målgrupp förskola, åk F-3. Åk 4-6. Familjekonsert och möjlig förhögstadiet ochvuxna.

Vi kan även göra, och gör gärna:
Workshop som kan vara i samband med konserten.
Barnens uppfinnarglädje blir direkt till musikinstrument av återvinningsmaterial och 
vardagsföremål. Är workshopen innan är de med och spelar under  konserten.
Det kan även vara i formen av SKROT- Musik-labb 
(eller SKROT-mobilt musikaliskt makerspace) 
där deltagarna får utforska ljud/musik.

Filmer om och med olika saker, från konsert till musik-labb:

Hemsida: www.skrotmusik.se   Instagram:@skrotmusik

------------------------------------------------------------------------------------
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http://www.svtplay.se/klipp/7505804/skrotorkestern-spelar-pa-allt-de-hittar?start=auto

Malmö-Live konsert som avslutning på skapande skola-projektet med Monbijouskolan i Malmö.

Five Foot Two

https://youtu.be/TeiCJI-PJUk

Svängig låt

https://youtu.be/3BjUnz2NU6U

Bubamara

https://youtu.be/KAIw_VL6G10

Film från konsert på Palladium musik i syd, länsmusiken, under Malmöfestivalen 2015.

https://youtu.be/W28YJvZ19Ng

Film om SKROT från workshop på vattenhallen LTH 2015.

https://youtu.be/k5dfO0Tj1m4

Konsert för högstadieelever i Ystadkommun skapande skola projekt.

https://youtu.be/CQQQbUghjC8
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SKROT
Vad SKROT är:
Cederquist Harborg production  AB gör olika former av barnverksamhet med musik, teknik mm,
bla, SKROT som är en fri musikgrupp som funnits sedan 2012 har fem medlemmar. 
Anna Cederquist, Martin Harborg, Hans Nilsson, Marcus Lundgren och Anders Björkqvist, 
som gör musikinstrument med barn och spelar konserter tillsammans på instrument vi själva har 
byggt, analogt och digitalt. 
Anna Cederquist, Martin Harborg, Hans Nilsson, Anders Björkqvist Marcus Lundgren jobbar både
som musiker och som musikpedagoger, de är utbildade instrumental- och ensemblelärare, och har
gått på Musikhögskolorna i Arvika, Piteå och Malmö.
De har jobbat med barn och musik i drygt 13-18 år var.
Här på vår hemsida finns bilder och annat: www.skrotmusik.se
Vi jobbar med konserter, skapande skola, workshops och skrotinstrumentbyggen både stora och små
. 
SKROT är även ett mobilt musikaliskt makerspace och musiklabb och har inom ramen för worksho
par, tinkeringworkshops, 
konserter och skapande skola projekt mellan januari 2014 och december 2015 träffat 5941 personer 
med SKROT. 

 SKROT är även ett mobilt musikaliskt makerspace och musiklabb och har inom ramen för worksho
par, tinkeringworkshops, 
konserter och skapande skola projekt mellan januari 2014 och december 2015 träffat 5941 personer 

/Kontaktperson: Anna Cederquist 0706-722793, 
(Martin Harborg, Hans Nilsson, Anders Björkqvist, Marcus Lundgren) Om ni vill 
veta mer om mig/oss och våra produktioner, titta gärna på www.skrotmusik.se 
Eller på Instagram: @skrotmusik
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