
SKROT-Musiklabb 

 
Musiklabbet är musikskapande, musikexperimenterande 

musikinstrumentbygge med musik, konst, slöjd och teknik. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skrotmusik-labb och workshops: På vinterfestivaler och          

sommarfestivaler och evenemang. På kulturhus, bibliotek, maker-

space, sjukhus, skolor, förskolor, mm, 

Musiklabbet är musikskapande, musikexperimenterande             

musikinstrumentbyggen med musik, konst, slöjd och teknik.        

Alla nyfikna uppfinningsglada barn och vuxna är vår målgrupp!  

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 in-

strument vi och ni själva har byggt.            

Kom bygg, spela och prova på skrotmusikinstrument, gjorda av åter-

bruksmaterial och vardagsföremål. 

 
 
 

 

SKROT: Anna Cederquist och Martin Harborg kombinerar innovation, musik, 

slöjd, teknik och pedagogik.  

 

Med musikgruppen SKROT spelar vi konserter och gör workshops på festivaler,  

bibliotek, kommuner, förskola-skola och skapande skola-projekt. 

 

Verksamheten består även av annat än SKROT för vi är musiker, pedagoger, makers, 

tekniker och jobbar med produktion, bygg/konstruktionsprojekt, 

musikproduktion/ljudteknik, ljusprojection-AR/XR, scenografi, elektrobroderi, 

babysång etc, 

 

Båda är utbildade på Musikhögskolan i Piteå och Anna även på Musikhögskolan i 

Malmö, musikproducentprogrammet. 

Vi har ca 20 års arbetslivserfarenhet inom pedagogik, teknik och musik. 

 

Jobbar med Cederquist Harborg production som är ett av få företag i Sverige som 

kombinerar innovation, kultur, musik, teknik och pedagogik. 

 

 



 

SKROT: Musikgruppen SKROT är en fri musikgrupp som funnits sedan 2010, med fem 

medlemmar. SKROT spelar konserter på musikinstrument vi själva har byggt och har 

workshops-musiklabb där vi gör musikinstrument och spelar tillsammans.                                                                                           

SKROT har olika produktioner: -SKROT-musiklabb, -Tyg och otyg, -SKROT-

Blueprints.                  

Ny produktion: Riddaren utan namn.                                                            

Musikgruppen SKROT turnerar med konserter och workshops både utomlands och i 

Sverige. 

 

SKROT medverkan i urval:                                                                                                                               

Jazz i parken 2018, Eterfestivalen 2019, 2018 Makerdays i Göteborg, 

Musikhögskolan Ingesund, Nordic music arts and crafts, Vinnova innovativa 

startups projekt, Scenkonst Sörmland, Örebro län, Konserter regionalt och 

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

Skolkonserter och Nallekonserter med 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 SVT sommarlov i barnkanalen, Lilla 

aktuellt, SVT regionala nyheter skåne, och SR lokalradio. Utvalda av 

Musikcentrum Väst till deras exportsatsning under 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hemsida:  www.skrotmusik.se 

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

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

Youtube: https://youtu.be/UhDb-MRTV1U 

 

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

Trailer för föreställningen SKROT-Blueprints: 

https://youtu.be/UhDb-MRTV1U 

Elspade från SKROT-Blueprints: 

https://youtu.be/iH2b38_mmnE 

Sweet dreams från SKROT-Blueprints: 

https://youtu.be/YQFehy6fCQY 

 

Trailer för Riddaren utan namn: 

https://youtu.be/IZskfxnN7YI 

 

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

Musikgruppen Skrot på Makerdays i Göteborg Oktober 2017 

https://youtu.be/2i1AOIS3pvE 

 

Hösten 2016 spelade vi med Malmö symfoniorkester, offentliga familjekonserter 

och skolkonserter. 

https://youtu.be/KwLzP8SRhnY 

 

Konsert på Malmö-Live som avslutning på skapande skola-projekt i Malmö. 

Five Foot Two 

https://youtu.be/TeiCJI-PJUk 

 

Workshop på Vattenhallen LTH i Lund. 

https://youtu.be/k5dfO0Tj1m4 

 

Byggfilmer 

Kazoo 

https://www.youtube.com/watch?v=8-581wchicI 

 

 

 

Kontakt SKROT: 

anna.cederquist@gmail.com 0706-722793 

martin.harborg@gmail.com 0706-722741 skrotmusik@gmail.com 
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