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Temat för den nionde Kalvfestivalen var Stad och land. Temat föranleddes bl.a. av att nya 
samarbeten med GAS (Göteborg Art Sounds) och Kultur i Väst har gett Kalvfestivalen nya kanaler ut i 
Göteborg och det regionala musiklivet. Ett utbyte med GAS-festivalen skedde genom att ett av de verk 
som vi tidigare beställt framfördes i Göteborg. Ett annat verk som tillkommit i Kalv kommer att 
framföras på en annan plats i regionen. 
 
Invigningskonserten var ett fantastiskt exempel på hur storstaden och landsbygden kan förenas med ny 
teknik. Fabio Cifariello Ciardis verk Nasdaq Match bygger på att kurserna från Nasdaq-börsen 
överförs och omvandlas i realtid till noter på skärmar som musikerna spelar från. Samtidigt projiceras 
kurserna på en stor skärm och publiken kan följa börsens svängningar både musikaliskt och visuellt. 
Trots en avancerad teknisk uppställning fungerade framförandet utan problem. 
 
Ett annat fokus för årets festival var John Cages hundraårsdag. I Backa Loge hälls ett samtal med 
musiker om Cages betydelse. Flera exempel på Cages musik gavs, duo AxelssonNilsson spelade 
Ryoanji och Anna Lindal framförde samma kväll Chorals. 
 
Årets invigning med en graciös balett med grävskopor, körda av erfarna maskinister med en sällsynt 
känsla för maskinens rörelser var ett fint exempel på vårt utomordentligt goda samarbete med det 
lokala näringslivet – i det här fallet Kalvsjöholmsbolaget. Invigningen drog också många åskådare, ca 
200 st. 
 
I övrigt kan nämnas vårt goda samarbete med Borås konstmuseum och Högskolan för Scen och Musik 
i Göteborg. Den senare bedrev under veckan en workshop om nya sätt att interagera med varandra för 
musiker. Workshopen var del av ett forskningsprojekt som drivs av Palle Dahlstedt och en offentlig 
klingande presentation av resultaten gavs under festivalen. 
 
Pilgrimsvandringen som genomfördes för fjärde året i rad engagerade sju musiker. Eftersom årets 
festival innehåll ganska mycket improvisationsmusik tolkades pilgrimsorden denna gång genom fria 
improvisationer av musikerna. Den tystnad och ordfrihet som kännetecknar pilgrimsvandringen blev 
på detta sätt än mera stark. 
 
Det publika intresset för Kalvfestivalen är fortsatt stort. Invigningskonserten besöktes av 112 personer 
och de övriga konserterna varierade mellan 70 och 90. 
 
En snabb utvärdering utmynnade i att vi som arbetat med årets festival är mycket nöjda med resultatet. 
Såväl musikaliskt, logistiskt, tekniskt som meteorologiskt finns inget ytterligare att önska. Det publika 
gensvaret sporrar oss att fortsätta att utveckla konceptet och de nya samarbetena vi ingår i skapar nya 
möjligheter. Vi anser att målsättningen för årets verksamhet är väl uppfyllt. 
 
Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Kalvfestivalen med stöd från resp. i samarbete med Västra 
Götalandsregionen, Statens Kulturråd, Statens Musikverk, Musik i Halland, Svenljunga kommun, 
Sjuhärads kommunalförbund, Levande Musik, Borås Konstmuseum, Mjöbäcks Sparbank, Kindaholms 
församling, Kalvs bygdegårdsförening, Kalvs Idrottsförening, Kalvs hembygdsförening, Kalvs Byalag 
mfl. 
 
MK 



Kalvfestivalen vill skapa ett forum där den nya konstmusiken kan utvecklas och möta en ny publik. 
Festivalen hölls i 2004 för första gången, och återkommer årligen andra helgen i augusti. 
Förutom konserter har de skapat Projektlabbet, en form för utvecklingsarbete i syfte att stärka 
den nutida konstmusikens ställning i samhället. Ensembler, tonsättare och andra som arbetar med 
ny musik får där bedriva egna utvecklingsprojekt i samverkan med människor verksamma i andra 
samhällsområden. Det kan vara såväl inom andra konstarter, som vetenskap, 
samhällsinstitutioner, näringsliv mm. Årets Kalvfestival kommer att hållas 10–12 augusti.

www.kalvfestival.se 
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GAS arbetar för ljudkonsten i Västra Götaland! 

Kulturrådet har beviljat Västra Götalandsregionen utvecklingsbidrag för en 
förprojektering av ett "Utvecklingscentrum för samtida musik‐ och ljudkonst i 
Västsverige". Arbetet inleds under hösten 2011 och projektet kommer att ledas och 
genomföras av GAS‐festivalen, Musik i Väst och Kalvfestivalen.

Projektet innebär förankring och projektering av ett nytt utvecklingscentrum för 
samtida musik‐ och ljudkonst i Västsverige samt ett centrum för publikutveckling.

Målet är att arbeta konstarts‐ och kunskapsövergripande mellan det regionala och 
det fria kulturlivet samt att främja det konstnärliga utvecklingsarbetet, 
internationalisering och kommunikations‐ och publikutvecklingsarbete.



• Utökade samarbeten under 2012
Kalvfestivalen
Inför 2012 års upplaga av festivalen 
inledde GAS ett samarbete med 
Kalvfestivalen. Resultatet av detta är att 
Kalvfestivalen presenterar akten 
amongmachines (Jens Hørsving [DK] 
och Torben Snekkestad [NO]) på 
Folkteatern den 12 maj kl 12.00 och att 
GAS, under Kalvfestivalen den 11 
augusti kl 19:00, presenterar den fjärde 
och avslutande delen (för den här 
gången… ) av RELAY MEETING 2012, den 
musikaliska stafett som löper genom 
GAS 2012. Medverkande är Lisbeth 
Diers [DK], Herman Müntzing [SE], Marc 
Ducret [FR], Henning Agerskov [DK], 
Josefine Cronholm [SE] & Moussa Diallo 
[FR].























11 augusti 2012
En kulturell känsla jag aldrig kommer att glömma

Att få uppleva ett dygn i kulturens intensivaste skapande
utanför det kommersiella gyckelspel som blir mer och
mer tydligt i kulturens innersta rum. Eller att kastas in i 
ett underbart nyskapande där hela människan är med. Inte endast
spekulationer på börsen och penningens iskalla skramlande.
Att i ögonblicket känna människors närhet och filosofiska
tankar växa sig starka i ett givande och tagande är nog det finaste jag vet.

När jag såg dessa två stora grävskopor dansa omkring till den 
nykomponerade elektroniska musiken som dirigerades av en kvinna i frack 
och hjälm. Då såg jag kulturen i ett större perspektiv. 
Jag tänkte på Van Gogh som gick ner bland gruvarbetarna och levde 
tillsammans med det hårt arbetande folket. 

Att uppleva denna internationella festival på nära håll var häftigt.
Utanför Svenljunga finns en liten plats som heter Kalv. 
Dit kom en Amerikan för några år sedan och kände att, här behövde det stå 
en musiker och en konstnär bakom vartenda träd. 

Så han startade International Venue for New Music Development.

KALVFESTIVALEN
Och denna festival är något över det vanliga. Man riktigt känner hur det tar tag 
i hjärtat och ruskar om. Det är verkligen något annorlunda än dagens TV-
TITTANDE. 

Marja Hallstensson















LÄNKAR:

• KALVFESTIVALEN PÅ TWITTER:

http://twitter.com/Kalvfestivalen

• INVIGNINGEN PÅ YOU TUBE:

http://www.youtube.com/watch?v=
F‐Ds44iyho0&feature=plcp

• INTERVJU I RADIO 7:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.a
spx?programid=95&artikel=5220316


