Pressrelease BRUK 2021 preview
Långedprojektets stora final BRUK 2021 får tyvärr skjutas på framtiden. Det mycket bräckliga
coronaläget gjorde till slut att vi fick kasta in handduken och istället försöka hitta alternativa
lösningar. Det stora BRUK 2021 kommer att genomföras i sin helhet senare när coronaläget tillåter.
BRUK 2021 konceptet bygger på möten och samarbeten. Vi tänker oss genremässiga möten mellan
jazz och ”klassisk” konstmusik, möten mellan konst och musik. Vi vill att dessa möten ska vara
oförutsägbara, kreativa och förhoppningsvis leda i okända riktningar. Vi inspireras av nyfikenhet,
fördomsfrihet, naivitet och lekfullhet. I just detta projekt är lokalen, Rexcells tomma fabrikslokaler,
en del av idén. Det akustiska signaturen i de tomma fabrikshallarna har styrt repertoarvalet och vi har
komponerat musik som passar lokalerna.
Om möten och samarbete är ledorden får vi inte glömma den historiska förankringen som också
betyder mycket för oss. Långedprojektet har sedan 2014 ägnat sig åt att beskriva historien kring
Långedsverken (nuvarande Rexcell) och samhället i böcker, liveperformance, utställningar och
konserter. BRUK 2021 vill särskilt fokusera på kopplingen mellan föreningsliv, industri och kultur som
medverkade till att göra Dals Långed till det kulturcentrum som det är idag.
BRUK 2021 preview
Istället för att ställa in och skjuta upp gör vi en mindre version i form av ett pilotprojekt kallat BRUK
2021 preview. Ambitionen är att vi med små medel ska presentera och berätta om projektidén.
Medverkande är konstnärsgruppen KÅDA, konstnären Jörgen Moberg och bandet Now and then från
Dals Långed och Mellerud. I Now and then ingår Stefan, Peter och Albin Halvordsson samt Tommy
Christenssen. Ljudinstallationer blandas med nyskriven musik för Rexcells lokaler inramat av KÅDA´s
konstinstallationer. Trots att formatet är mindre än planerat tror vi att denna version kommer att ge
en bra bild av ursprungsidén där oväntade möten mellan genrer och konstnärliga uttryck är i fokus.
Arrangemanget genomförs coronasäkert, vi följer enligt FHM´s rekommendationer och begränsar
publikantalet till 50 personer.
Välkommen till Rexcell södra porten, Hajuddevägen 8 Dals Långed. LÖRDAG 18 sep 18.30:
Konsert/vernissage (ca 45 min). SÖNDAG 19 sep 12.00 - 18.00: Utställning.

Senaste nytt
Lördagen den 18 september kommer även avant garde metal akten Maulén och folkmusikduon Aigua
att medverka i ett parallellt arrangemang. Dessa akter skulle medverkat i Bengtsfors kommuns 50 års
firande som ställdes in nyligen pga. coronapandemin. Istället samverkar dom nu med BRUK under
samma tak på Rexcell och deras program genomförs efter BRUK 2021 preview. Coronapandemin har
inneburit många tvära kast, omprioriteringar och ändringar men nu landar vi alltså i ett unikt,
coronasäkert och spännande program på Rexcell den 18 och 19 september.

Länkar:
https://langedprojektet.se/sv/bruk-2021.html
https://www.mcv.se/artister/aigua/
https://www.facebook.com/officialmaulen/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/regional-utveckling-och-tjanster/kultur-ochkonstarter/musik/musikresidens/

