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En interaktiv ljudkonstinstallation.
Ett rum som reagerar på dina rörelser.
Musik, ljud, text och koreografi i ett.
Upplev Compoz – det ljudande rummet!
Compoz är ett unikt ljudkonstprojekt som utforskar
nya möjligheter att styra ljud med kroppen utifrån
olika individers förmåga och har skapats och
utvecklats tillsammans med konstnärer med olika
intellektuella funktionshinder i tre arbetsgrupper –
rörelse, musik och text.
Compoz består av flera verk – flera fiktiva rum.
Samtliga ljudkonstverk är interaktiva. Varje grupp
eller enskild besökare skapar sin egen version av
respektive verk och resultatet låter aldrig likadant.
Compoz är utvecklat av Audiorama tillsammans
med Kapellet, koreograf Anna Källblad och Medis5.
Projektägare är Musikcentrum Öst, med stöd av
Arvsfonden. Compoz premiärvisades på Lat.63
art arena, Frösön, 12–23 oktober 2016, och har
stockholmspremiär på Reaktorhallen, KTH, 12–15
januari 2017.

BOKA COMPOZ
Boka en unik publikupplevelse, där varje besökare
får vara medskapare. Compoz är perfekt för muséer,
konsthallar, black boxar etc, och kan ske som en
egen konsthändelse eller integreras i befintliga
evenemang eller utställningar.

SPELTIDER
Turnéstart
hösten 2016.
Önskvärd speltid:
1–2 veckor.

Pressmaterial: Bodil A. Bolstad
bodil.bolstad@audiorama.se
www.compoz.se/press

KOSTNAD
2 veckor: 30 000 kronor (exkl moms).
1 vecka: 27 000 kronor (exkl moms).
Som arrangör står du även för:
• 2 st volontärer.
• Logi för 1 person under spelperioden.
• Logi för 1 person under 2 nätter.
• Resa för 1 person, ToR.
• Parkering.
• Försäkring.

TEKNISK SPECIFIKATION
• El: 2 x 16A 230V, en för ljud och en för ljus.
• Inlastning via lastkaj/hiss, helst inga trappor.
• Möjlighet till mörkläggning av lokalen.
Större rum:
• 12 x 12 meter golvyta.
• 4,5 meter fri höjd.
Mindre rum:
• 7 x 7 meter golvyta.
• 2,5 meter fri höjd.
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