
SKROT-Blueprints 

 

 
 
En ny uppfinnings-musikföreställning av musikgruppen SKROT. 

 
Ni kommer få höra otroligt rolig, cool och bra musik och bli 

riktigt glada.  
Några gamla favoriter är såklart kvar som morotsklarinetten, 

elspaden mfl, 

 

I nya "SKROT-Blueprints" har vi dessutom med ännu fler 
akustiska musikinstrument-uppfinningar  

och flera olika elektroniska instrument. 

 
Här får du inspiration till att uppfinna saker och göra egna 

musikinstrument och spela på dem.  
Du kan gå hem och bygga vilket musikinstrument du vill, det är 

endast din fantasi som sätter gränserna. 

 

Ni känner igen musikgruppen SKROT tex,från att vi varit på din 
skola med en konsert eller workshop/skapande skola  

eller från SVT Barnkanalen sommarlov, Malmöfestivalen, 

Sommarlund, Korröfestivalen etc, 

 
 



Musikgruppen SKROT har en ny konsert/föreställning som heter SKROT-

Blueprints. Konserten utgår ifrån musik och uppfinningar i både ett 

historiskt socialt och nutidsperspektiv. 

I den nya konserten har vi med ännu mer elektroniska instrument och 

uppfinningar. 

Vi vill att publiken får höra rolig, cool och bra musik och bli riktigt 

glada. Samt känna att de kan ta makten över sina egna liv och att de kan 

göra vad de själva vill.  

Vi vill visa vad du som sitter i publiken faktiskt kan bli en del av! 

 
SKROTs skrotmusikinstrument öppnar dörrarna in till fenomenet 

musikinstrumenten och de blir synliga som de fantastiska uppfinningar som 

musikinstrument är. 

Inspiration att börja uppfinna och göra egna musikinstrument och spela på 

dem. Du kan bygga vilket musikinstrument som helst. Det är din fantasi som 

får dig att se att en grönsak eller ett plaströr eller ett mammutben kan 

bli till en flöjt. 

 

Blueprints: engelska för ritning eller blåkopia.  

(Det är en reproduktion av en teknisk ritning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Föreställningen är 35-40 min lång 

Bredd exklusive publik: 5m 

Djup exklusive publik:4m 

Takhöjd:2m 

cirka mått 

Byggtid/Rivtid: 60/30 

Ingen mörkläggning behövs. Men finns det mörkläggning och då också scenljus så är 

det bra. 

Vi har med eget PA. 

Vi behöver 220V framdraget till scenplats. 

Två konserter är max per dag, undantag tre. 

 

100-400 pers beroende på lokalen och publikens möjlighet att sitta och se och höra 

bra. 

 

Prissättningen är beroende på vad/var det är för typ av konsert/event:  

ca 17000-24000kr per speldag exkl moms.  

(Vi spelar normalt högst två konserter per dag, det går med fler med då ökar även 

priset) 

 

För workshop/SKROT-musiklabb 12000kr-32000kr exkl moms per dag.  

Obs, priserna beror på förutsättningarna och vad vi ska göra. Vi kan alltid prata 

om pris. 

 

Det tillkommer resa från Malmö, ev, hyra av minibuss om det är långt från Malmö. 

Boende i ett dubbelrum och två enkelrum. 

 

 

Workshops:  

Vi har både workshops med musikinstrumentbyggen - skapandeskola-projekt som kan 

kopplas till föreställningen. 

 

Samt fortbildningar för pedagoger i musikinstrumentbyggen.  

Om musik,teknik, slöjd och innovationer. 

 

Spelas 2018 och 2019 

 

LÄNKAR: 

Hemsida:  www.skrotmusik.se 

Instagram:  https://instagram.com/skrotmusik/ 

https://www.facebook.com/skrotmusik/ 

 

SKROTs youtube-kanal 

https://www.youtube.com/channel/UCwPUt5LS9dF0Gq6cSFqASGw/featured 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Musikgruppen Skrot framträder på Makerdays i Göteborg Oktober 2017 

https://youtu.be/2i1AOIS3pvE 

--- 

Film från när vi i höstas (2016) spelade med Malmö symfoniorkester på flera 

konserter. Både Nallekonserter och skolkonserter. 

https://youtu.be/KwLzP8SRhnY 

--- 

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

Malmö. 

Five Foot Two https://youtu.be/TeiCJI-PJUk 

Bubamara https://youtu.be/KAIw_VL6G10 

--- 

Workshop på Vattenhallen LTH i Lund. https://youtu.be/k5dfO0Tj1m4 

 

http://www.skrotmusik.se/%20/t%20_blank
https://instagram.com/skrotmusik/
https://www.facebook.com/skrotmusik/
https://www.youtube.com/channel/UCwPUt5LS9dF0Gq6cSFqASGw/featured
https://youtu.be/2i1AOIS3pvE
https://youtu.be/KwLzP8SRhnY
https://youtu.be/TeiCJI-PJUk
https://youtu.be/KAIw_VL6G10
https://youtu.be/k5dfO0Tj1m4


Bakgrund och framtid: 

SKROT 
Musikgruppen SKROT är en fri musikgrupp som funnits sedan 2010 har 

fem medlemmar. 

Anna Cederquist, Martin Harborg, Hans Nilsson, Marcus Lundgren och 

Anders Björkqvist. 

Vi har jobbat som musiker och pedagoger i 20 år var eller mer 

och är utbildade på Musikhögskolorna i Arvika, Piteå och Malmö. 

SKROT drivs av Anna och Martin i Cederquist Harborg production AB 

som gör olika former av verksamhet med musik, teknik, 

utvecklingsprojekt mm, 

SKROT spelar konserter och har workshops där vi gör 

musikinstrument tillsammans på instrument vi själva har byggt. 

Musikgruppen SKROT turnerar med konserter och workshops både 

utomlands och i Sverige. 

I urval: Scenkonst Sörmland, Örebro län, Konserter regionalt och 

lokalt, 

Skapande skola-projekt i Malmö, Lund, Örebro, Åtvidaberg mfl, 

Skolkonserter och Nallekonserter Malmö symfoniorkester hösten 

2016, Innocarnival. Mobility week, Maker days i Göteborg. 

Korrö folkmusikfestival, RiverCottage musicfestival i England, 

SommarLund 2017, 

Malmö festivalen 2017, Barnfesten på Mejeriet i Lund, 

Medverkat i både SVT sommarlov, lilla aktuellt och SR lokalradio. 

Under 2017: startade vi även ett nordiskt nätverk med musik, konst 

och slöjd med Island och Danmark: Nordic music arts and crafts. 

Fick även Kulturrådets friagruppstöd för 2018. 

Utvalda av Musikcentrum väst till deras exportsatsning under 2018. 

Från Vinnova har vi fått ett stöd för Innovativa startups att 

utveckla en musik-rörelse-produkt. 


