
Sveriges första och största interaktiva  
installation för kör och elektronik ZO-4
Söndagen den 11 september 2011 händer något unikt. Med hjälp av drygt hundra körsångare, 
sinustoner och brus kommer den uppmärksammade ljudkonstnären och tonsättaren 
Ann Rosén att uruppföra den fjärde och sista delen ZO-4 av sitt verk Zonula Occludens. 
Installationen pågår under sju timmar i Eric Ericsonhallen och utgör en del av fi randet av 
Skeppsholmens dag 2011 som förra året lockade runt 16 000 besökare. 

ZO-4 är en installation där körsångare avlöser varandra under en hel dag, där publiken är en 
del av partituret och där en evighetsklang möter elektroniskt brus. Verket Zonula Occludens 
bygger på en hörselvilla där man upplever en evigt stigande klang (jmf. Shepard ton). Iklädda 
svart med personliga opportunistiska accessoarer och med koreograferade byten kommer 
körsångarna att sjunga fl erstämmigt i en ständigt uppåtgående klang som påverkas av 
publikens rörelser i hallen. 

Installationen leds och repeteras av Lena Frilund, regissör, scenkonstnär och kördirigent, 
konstnärlig ledare för Torpa Slottsteater och den sceniska kören Rabalder i Göteborg. 

Uruppförandet av ZO-4 är ett samarbete mellan Ann Rosén, Eric Ericson International Choral 
Centre och EMS Elektronmusikstudion.

Genomförs med stöd från Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond.

Kontakt: Producent Carina Törnblom, 0708-8931973,  ct@schhh.se

Tidigare framförda delar av Zonula Occludens:

Zonula Occludens, sats 1, uruppfördes i Uppsala Konsert & Kongress 
den 30 oktober 2008 i samarbete med dirigenten Stefan Parkman och 
Uppsala Akademiska Kammarkör.  

På Moderna Museet den 17 april 2009 framfördes sats 1-3 med uruppförande  
av sats 2 och sats 3 med Hans Vainikainen, dirigent, en kör av 16 sångare och 
Ann Rosén liveelektronik.
Se utdrag från konserten: http://www.youtube.com/watch?v=MssgKPL-mg8

Framförda versioner av ZO-2: Tight Connection #1, elgitarr, cello, saxofon 
ochelektronik uruppfördes på Västerås Konserthus, 18 januari 2009. Tight 
Connection #2, elgitarr, såg och elektronik, och Runtom, 4.0  EAM, uruppfördes på 
Fylkingen 25 november 2009. ZO-2 Härnösand för kör och liveelektronik, 10 januari 
2010, Murberget, Länsmuseet Västernorrland i samarbete med Nymus. Verket 
framfördes av Kapellskören under ledning av Peter Lyne, Ann Rosén liveelektronik. 

Fristående verk: Ljudlagret ZO-5, ett ljudverk där publiken inbjuds att sjunga med, 
uppförd på Härnösands konsthall  20 november 2010- 8 januari 2011.
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