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Förvaltning Kultur och Skola
Stab
Linda Skantz, Administratör

Delegationsbeslut
Datum
2021-03-19

Diarienummer
DNKS210095

Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt Ljudlandskap, sökande
Lars Bylund
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet med 10 000 kronor.

Sammanfattning
Jag söker medel för att i ett mindre projekt utforska ljud som verktyg i mitt konstnärskap.
Rent konkret kommer jag att spela in miljöljud i skog och stad från olika platser i Halland.
Jag kommer sedan bearbeta dessa i datorn till ett färdigt ljudlandskap genom att sätta ihop
de olika delarna till en ny ljudmiljö. Verket är främst tänkt att laddas ner och lyssnas på i
hörlurar och kommer att finnas tillgängligt fritt för nedladdning via min hemsida och för
lyssning via olika kanaler på internet, ex Youtube. Mitt mål med projektet är att utveckla
mig i nya riktningar och undersöka min omvärld och min relation till den med nya verktyg.
Jag har alltid varit fascinerad över hur olika platser och miljöer påverkar en. Jag vill försöka
förmedla den känsla och de tankar som uppstår i mig till lyssnaren. Vissa platser ingjuter ett
lugn i en, medan andra kan ge en en djup ångest eller glädje. Vi har alla platser som väcker
olika saker inom oss. För egen del har jag funnit att skogen ger mig lugn, och att platser
med mycket människor och högt tempo stressar mig. Genom att leta efter rytmer och
upprepningar i sådana miljöer och dekonstruera och rekonstruera dessa, vill jag försöka
fånga ett förlopp som ständigt pågår överallt runt omkring oss. Jag vill synliggöra det på ett
sätt som påverkar och stannar kvar hos lyssnaren. Det är viktigt för mig att det finns lika
mycket spår av mig som konstnär, som av de inspelade miljöerna, i det färdiga verket. Mitt
intresse för att arbeta med ljud som konstnärligt uttryck, kommer från min fascination av
rörelser i naturen och i samhället. I min arbetsprocess arbetar jag oftast med
utgångspunkten att idén är som ett frö som sedan ett verk växer fram ur genom att
experimentera och undersöka. Jag flyttar föremål och tankar mellan ett inre och ett yttre
rum för att bearbetar dem på olika sätt och verken blir ett resultat av den utväxlingen. Jag
tror att projekt är ett bra sätt för regionen att påvisa att det finns en stor bredd och
acceptans för nyskapande och experimenterande inom kulturen och att det finns plats för
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smalare kulturuttryck som samtidigt är tillgängligt för alla medborgare, även utanför
regionens gränser.

Finansiering
Anslaget för kulturutveckling 2021. Inom budgetram för Expresstöd 2021 (DNKS200584).

Förvaltning Kultur och Skola

Eva Nyhammar

Förvaltningschef

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

