Pressrelease Långedprojektet - BRUK 2022
BRUK konceptet bygger på möten och samarbeten. BRUK 2022 är 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 2022 vill särskilt fokusera på kopplingen mellan föreningsliv, industri och kultur som
medverkade till att göra Dals Långed till det kulturcentrum som det är idag.
Den 17 september i år kommer BRUK 2022 att genomföras i Dals Långed. Huvudeventet äger rum på
Rexcell och blir ett möte mellan symfoniorkester och jazz och mellan konst och musik. Denna
konsert skulle genomförts redan 2021 men fick till stora delar skjutas upp pga coronapandemin. I år
genomförs den dock i sin helhet och en av de medverkande är Östfold symfoniorkester från Norge.
Östfold symfoniorkester drivs professionellt, med konstnärlig ledare och styrelse och består av
duktiga unga musiker mixat med äldre mer erfarna, ofta förstärkta med professionella musiker. Till
BRUK 2022 den 17 september, medverkar bl a harpisten Birgitte Volan Håvik från Oslo filharmoniker.
Som en del i denna konsert ska ett stycke i gränslandet mellan klassiskt och jazz att framföras. Detta
stycke är skrivet för symfoniorkester och innehåller bl a ett spännande möte mellan elgitarr och
harpa! Kompositör är Peter Halvordsson. En symfoniorkester och harpa kommer alltså att rullas in
på Rexcell i Dals Långed den 17 september i år. Lite av en sensation!!!!
Per Oscar Nilsson trio är en jazztrio från Malmö av yppersta klass med meriter från bl a jazzfestivalen
i Montreux. Trion består av Per-Oscar Nilsson, gitarr med rötter från Dals Långed, Jonny Åman,
kontrabas och Olle Dernevik trummor.
Now and Then består av musiker från Dals Långed och Mellerud och består av Peter Halvordsson,
trummor, Stefan Halvordsson, gitarr, Albin Halvordsson, kontrabas, samt Tommy Christenssen,
piano. Albins karriär går spikrakt uppåt och han är nyligen antagen på musikerlinjen vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm. Gästar bandet denna gång gör Kirsti Aasum, sång som kommer att
sjunga ihop med Östfold symfoniorkester.

Jörgen Moberg från Dals Långed bidrar med ljud och konstinstallationer och är utbildad konstnär vid
HDK Steneby med en utställning på anrika Liljevalchs vårsalong på meritlistan.
Samarbete med Västra Götalandsregionens musikresidens
Förutom Långedprojektet bidrar Västra Götalandsregionen med akter som främst är hämtade från
deras musikresidens. Tillsammans blir detta en heldag med musik och kultur med underrubriken
”Fest i Dals Långed”
Några av dessa akter avslutar kvällen på Rexcell som efter Långedprojektet – BRUK 2022 fortsätter
med Duo Amper Petrini samt en liten teaser av Trio Törn. Duo Amper Petrini består av Emilia Amper,
nyckelharpa och sång samt Anna Petrini, blockflöjter.
Inte bara Rexcell
I BRUK 2022 ingår förutom det ovan beskrivna, en heldag med musik och kultur med ett program
som sträcker sig från 12.00 till 00.00 och omfattar Nya magasinet vid järnvägsstationen samt
Mustadfors folkets hus.
Vid Nya magasinet kommer det att bli en familjeföreställning ”Halm i hatten” samt halmworkshop,
konsert och möjlighet att prova instrument. Denna programpunkt riktar sig både till barn och vuxna.
Medverkande är Amanda Björnerås, Rebecca Proba, Caroline Malmberg samt Elinor Brouang. Efter
Rexcell avslutas kvällen med efterhäng, jam och konsert vid Mustadfors Folkets Hus med CHIVVY, ett
indiepopband samt Trio Törn en folkmusiktrio.
Mer info finns på:
https://langedprojektet.se/sv/bruk-2022.html
Mobil: 0761 - 347958
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