SKROT-Musiklabb
Musiklabbet är ett tillfälle för musikskapande, musikexperimenterande
musikinstrumentbygge med konst, slöjd och teknik i en ”tinkering”workshop.

På musik-labbet får deltagarna bygga musikinstrument av återbrukat material och
vardagsföremål, samt labba med live-elektronik tex, ototo, theremin och loopar.
Innehållet i musiklabbet varierar mellan dagar och är ofta olika från gång till gång.
SKROT spelar även både för och med deltagarna på instrument som vi själva har
gjort av återbrukat material.

Alla nyfikna uppfinningsglada barn och vuxna är vår målgrupp!

SKROT
Musik, teknik, återbruk och uppfinning!
Musikgruppen SKROT kommer och ställer upp sitt musiklabb och spelar.
Workshop SKROT-musik-labb med barn och familjer:
Ni får göra musikinstrument och spela tillsammans med oss på instrument vi och ni själva har
byggt.
Kom bygg, spela och prova på skrotmusikinstrument, gjorda av återbruksmaterial och
vardagsföremål.
Längre konsert med SKROT före eller efter musiklabbet kan bokas:
Levande musik som spelas av musiker på plats.
Allt är möjligt när skrot, byggmaterial och vardagsföremål blir till musikinstrument som:
avloppstuba, skrotklarinett, säckpipa-foonkie, elrörsflöjter, VVSophone, vattenkannegitarr,
hankdrums, yxflöjt, liten skrottuba, tutor, balalajka-ukulele, ica-trombon, skrotdobro, skrotcello,
skrotfagott, morotsklarinett mm,

SKROT drivs av Cederquist Harborg production AB som gör olika former av barnverksamhet med musik,
teknik mm,
bla, SKROT som är en fri musikgrupp som funnits sedan 2010 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
Instagram: https://instagram.com/skrotmusik/
Film från när vi i höstas (2016) spelade med Malmö symfoniorkester på flera konserter. Både
Nallekonserter och skolkonserter.
https://youtu.be/KwLzP8SRhnY

Lilla aktuellt 31 mars 2016
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
Filmer 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

SKROT har hittills inom ramen för workshops, konserter och skapande skola projekt mellan januari
2014 och jan 2017 setts av nästan 15000 personer.

Kontakt SKROT:
anna.cederquist@gmail.com 0706-722793
martin.harborg@gmail.com 0706-722741 skrotmusik@gmail.com

