
27-29 januari 2017

Välkommen till KMH:s inflyttningsfest!
Nu har vi kommit i ordning i vårt nya fantastiska campus och det vill vi fira tillsammans med er. 

Den 29 januari har vi fokus på forskning inom musikområdet. 

Tid: Söndag 29 januari, kl.11.00-16.00
Plats: Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, T-bana Stadion

Fri entré, ingen föranmälan behövs

UTDRAG UR PROGRAMMET

It Don’t Mean a Thing If it Ain’t Got That Swing
Ett forskningsprojekt om hur samspelet inom en rytmsektion utvecklats i jazzhistorien.
Jan Adefelt och Bengt Stark presenterar sin bok och olika jazzepoker. Allt kommer att 

levandegöras av trion Stefan Gustafsson piano, Jan Adefelt bas och Bengt Stark trummor.

Musik i oordning - Improvisation och kollektivt skapande 
I detta seminarium presenteras ett treårigt konstnärligt forskningsprojekt vid Institutionen för jazz. 

Att improvisera kollektivt innebär att bjuda in det oväntade, det som händer när det vi gör får motstånd 
eller medhåll, och att kunna bejaka den komplexa ordning som uppstår “vid randen av kaos”.

Vad händer inom musikforskningen idag?
 Institutionen för musik, pedagogik och samhälle presenterar aktuell forskning inom 

musikpedagogik och musikterapi.

Folk Flow Lab - En kreativ plattform för improvisation 
I detta seminarium deltar forskare och masterstudenter från Institutionen för folkmusik och forskare från 

KTH. Konstnärlig forskning inom vokal och instrumental folkmusik med fokus på improvisation 
presenteras. Medverkar gör bl.a. Susanne Rosenberg professor i sång, Olof Misgeld lektor och 

Sven Ahlbäck professor i folkmusik. 

Lilla Salen - ett nytt hem för konstnärlig kreation och ett högteknologiskt instrument för forskning 
Under dagen kommer vi att presentera musik, visa upp hur faciliteterna kan användas samt redogöra för 

pågående forskningsaktiviteter vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.

27-29 januari kommer det även bjudas på konserter, workshops och föreläsningar för 
allmänheten, för både stora och små. Smakprov från KMH:s breda repertoar, stilar, genrer och uttryck. 

Kom och värm in vårt nya campus med oss! 

Utförligt program kommer upp på www.kmh.se några dagar innan festen.


