
Stråkkvartett utöver det vanliga till Pite Festspel
Vindla String Quartet består av fyra stråkmusiker med en repertoar som når långt utöver gränserna för den klassiska
stråkkvartetten. Med en osviklig känsla för tajming och ett tajt samspel skapar Vindla nya klangvärldar i samarbete med flera av
Sveriges bästa musiker som exempelvis Magnus Tingsek, Linnea Henriksson och Nina Persson. Den 13 juni medverkar de vid
invigningen av Pite Festspel och dagen därpå tas publiken vidare till Vindla i Glaslandet där de yngre familjemedlemmarna
vägleds med rörelser, dans och andra fysiska uttryck in i musiken och det magiska Glaslandet.

Den 13 juni inviger Vindla tillsammans med artister som Loreen
och Eclipse festivalen Pite Festspel. Dagen därpå, den 14 juni,
sadlar de om och bjuder istället de yngre familjemedlemmarna
på den magiska föreställningen ”Vindla i Glaslandet”.

I föreställningen ”Vindla i Glaslandet” välkomnas barnen till en
uppochnervänd spegelvärld, ett magiskt schackbräde med helt
andra spelregler än de är vana vid. En interaktiv föreställning
som bygger på en fri tolkning av Lewis Carrolls ”Alice i
Spegellandet”.

”När vi varit ute och spelat konserter med Vindla har vi insett att
den amerikanske minimalisten Philip Glass inte bara är en av
våra favorittonsättare, han är även väldigt populär bland barn i
förskoleåldern. På våra konserter har barnen flockats runt
scenen som i trans efter bara någon minut av Glass musik. Vissa har till och med försökt ta sig upp till oss, som för att komma
närmare musiken. Vi vill ge barnen möjlighet att själva utforska och förlora sig i Glass repetitiva och rytmiska klangvärldar”,
säger Vindla.

Vindla i Glaslandet riktar sig till barn i åldern 2 - 6 år. Vindla har med en barnrytmikpedagog som med rörelser, dans och andra
fysiska uttryck vägleder barnen in i musiken och ger dem verktyg för att med alla sinnen kunna ta den till sig.

Vindla String Quartet är fyra stråkmusiker som alla tagit examen vid Musikhögskolan i Malmös musikerlinje, med en repertoar som
når långt utöver gränserna för den klassiska stråkkvartetten. De ger dels konserter själva som stråkkvartett med mestadels
klassisk repertoar, dels uppträder de tillsammans med andra artister. Bland samarbetena märks bland andra Magnus Tingsek,
Linnea Henriksson, Nina Persson, Forest & Crispian, Moto Boy, Albin Gromer och Big Fox.

Vindla String Quartet är:
Caroline Karpinska, violin
Maria Bergström, violin
Elina Nygren, viola
Gerda Holmquist, cello

Lyssna på Vindla – ”Vindla i Glaslandet”
https://www.youtube.com/watch?v=nrsG-shDkBA

Mer information och intervjuer
Vindla ställer gärna upp på intervjuer. 
För mer information och intervjuförfrågan kontakta:

Vincent Bell
Tel: 08-660 86 17
vincent@mtaprod.se

Eller

Jennifer Åström
Tel: 072-914 70 60
jennifer.astrom@mtaprod.se

För att läsa mer om Vindla se http://mtaprod.se/artister/vindla-string-quartet/


