
Inbjudan till workshop: Biljud!

Harp Art Lab, Harplinge 
15/4/2014!!

Målsättningen med denna workshop är att skapa ett samarbetsprojekt som handlar om biodlingens 
utmaningar i dagens samhälle. Vi hoppas att detta projekt kan ta form och gestaltas konstnärligt 
med hjälp av Hallänningar: biodlare, konstnärer, musiker och sångare (och kanske en del andra 
intresserade).!
Under de senaste åren har biodlingen kollapsat i flera delar av världen. Ingen vet säkert varför, 
men en mängd olika och ibland omstridda teorier har presenterats och debatterats. !
Den irländska duon Softday genomförde projektet  Amhrán na mBeach (Song of the Bees), 
2010-2013, vilket involverade en grupp irländska biodlare, en kammarorkester, en kör med 
Benedektinermunkar en organist, samt en poet som skrivit en dagbok om sin biodling. Tillsammans 
framförde de det resulterade stycket i klostret Glenstal Abbey, i April 2013. Musiken som 
framfördes var baserad på vetenskapliga data från Irlands biodlare, t.ex. förekomsten av 
varroakvalster, yngelröta, m.m.!
Vi hoppas att man genom en sådan här annorlunda gestaltning kan skapa en ny och djupare 
relation och insikt om vår relation till naturen. !
Vi inbjuder därför till denna workshop och hoppas att Du deltar. !
Skicka gärna denna inbjudan vidare till vänner och kollegor som kan tänkas vara intresserade att 
delta.!

Tisdag, 15/4/2014!

Vi hoppas att detta leder till ett skapandet av nytt unikt verk kan framföras under ljudkonstfestivalen 
BZZZ i sommar, 4-6 Juli, i Harp Art Lab i Harplinge!!

Vänligen, skicka email till info@harpartlab.se för att bekräfta om Du vill delta! !
Denna workshop är kostnadsfri.

10:00 Välkommen till Harp Art Lab!

10:30 Introduktion, Softday berättar om Song of the Bees projektet och om vad 
vi kan göra nu, i Halland.

10:45 Allmän introduktionsrunda.

11:00 Fika

11:15 Biodlare, musiker, konstnärer - hur vi kan samarbeta.

11:30 Gruppaktivitet, inspirera mera! 

12:30 Lunch

13:30 Presentation av resultat från gruppaktiviteten

15:00 Fika

15:15 Sammanfattning av dagens erfarenheter, förslag till fortsättning. 

16:00 Tack för idag!

www.softday.iewww.harpartlab.se

Kulturföreningen Harp Art Lab!
Harplinge Väderkvarn!
Kvarnliden 8, S-305 60 Harplinge
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