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LJUD Professorn och akustikern Björn Hellström ligger bakom den nya permanenta installationen
med fejkade ljud på Mariatorget. Det är dock inte det enda som är fejk i vår stad.

Välkommen till fejk-Stockholm
Vad är det man hör?

– Ljuden bygger på de
fyra elementen, eld, luft,
vatten och jord. Vi har
egentligen förstärkt platsens goda ljud på tre platser i parken med hjälp av
högtalare. Man hör till exempel mer av fontänen och
träden som redan ﬁnns på
Mariatorget.
Finns det ”onda” ljud också?

– Nej – men problemet är
att traﬁkljuden blivit dominerande i en stadspark som
ju är till för att vi ska kunna
stressa ner, ta en lunchmacka. När vi har intervjuat människor på Mariatorget så upplevde 40 procent att ljudmiljön var bullrig. En nivå på över 55
decibel har bevisats öka
stresshormonerna och
blodtrycket – och då ﬁnns
det ingen möjlighet att vila.
Men är naturljud alltid finare
än trafikljud och polissirener?

– Det viktiga är att varje
plats har sin ljudmiljö – det
vore ju tokigt om det var
helt knäpptyst vid Slussen
till exempel. Om man vill
ha fågelkvitter får man bo
på landet.

Musik, konst
och fotografier
för fångars rätt
Ta en paus från valrörelsen
genom att agitera för något
vi alla kan vara överens om:
mänskliga rättigheter. I helgen är det dags för den snart
klassiska konst- och musikfestivalen ”Släpp fångarna
loss”.
För fjärde året i rad ordnar Amnestygrupp 101 festivalen ”Släpp fångarna
loss” på Tellus Bio i Midsommarkransen. På årets
upplaga ﬁnns en fotoutställning med några av Sveriges
bästa pressfotografer, bland
annat City-profiler som
Sara Mac Key och Soﬁa Runarsdotter. På utställningen
visas även Casper Hedbergs
bilder från Kaputiei. en stad
som byggts enkom för folk
från Nairobis slumområden.
Band som Little Children, Caviare Days, China
Paradise och Carl Norén
från Sugarplum Fairy spelar, och på efterfesten på
Landet står klubbarna
Highlife och Supermix för
musiken. Alla pengar från
inträde och öl- ch matförsäljning går oavkortat till
Amnesty. Du kan alltså göra
din vanliga donation här
samtidigt som du upptäcker
ett nytt favoritband.
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Varför anses just kvitter
och vågskvalp vara nyttigt
för oss?

– Jag gillar själv stadsljud, och har svårt för vurmandet för naturen. Poängen med det här forskningsprojektet är inte att folk
ska höra naturljud och
bli glada. Vi vill undersöka
hur lyssnarfokus förändras,
om öronen till exempel väljer att ﬂytta lyssnandet till
mer behagliga ljud. Fast
framför allt handlar det om
att få en diskussion om
ljudmiljöer i staden som
sällan förs.
NATALIA KAZMIERSKA
natalia.kazmierska@city.se

FREKVENS. Björn Hellströms ljudinstallation på Mariatorget är tänkt att utforska stockholmarnas hörsel.

SLÄPP FÅNGARNA ...

ANDRA SAKER SOM ÄR FEJK I STOCKHOLM
1. GRÖNSAKSBODARNA

2. HERRARNA

● Vad är fejk: Den lantliga stämningen
på Bondens marknad eller i Cajsa Wargbutikerna, fulla med trälådor, jordiga
grönsaker och rottingkorgare.
● Vad är maskerat: Det faktum att vi
befinner oss mitt i en asfalterad storstad
där plast, stål och betong är mer naturliga material.

● Vad är fejk: Monokel-bärande,
mustachprydda farbröder som har
spatserkäpp och linnekostym.
● Vad är maskerat: Babylena
20-åringar utan synfel eller andra
handikapp.

LJUDINSTALLATIONEN PÅ MARIATORGET
● Projektet är ett samarbete mellan Konstfack,
Stockholms stad, psykologer på Stockholms universitet och Interaktiva institutet.
● Vetenskapsrådet bidrar med 3 miljoner kr i stöd
● 400 personer på Mariatorget ska spontanintervjuas av psykologer om hur det upplever ljudmiljön
nu.
● Vissa ljud har filtrerats genom Maria Magdalena
kyrkas akustik.

DIPLOMERAD
MASSAGETERAPEUT
Skaffa dig ett nytt yrke eller något att arbeta
med sidan av. Goda förtjänstmöjligheter.
Föreläsning och praktik lördag/söndag
eller vardagar. Utbildningen är godkänd
av Branschrådet Svensk Massage samt
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
FÅTAL PLATSER kvar till höstens kurser.

3. SHABBY CHIC-LÄGENHETERNA

● Vad är fejk: Våra små 1800-talstorp,
fulla med rostiga mjölkspannar, gamla
fotogenlampor och hemvävda linnedukar.
● Vad är maskerat: Tremiljonersbostadsrätter, fullt utrustade med
moderna saker som värmeslingor, diskmaskiner och surroundsystem.

● Tid: Lördag kl 17–22.
● Plats:Tellus Bio, Vattneledningsvägen 46.
● T-bana: Midsommarkransen.
● Efterfest: På Landet,
LM Ericssons väg 27. Inträde 120 kronor, för festival
och efterfest.

Parlez-vous franska ?
Sveriges Bästa
Coachutbildning!

Bli Diplomerad Coach!
Utbildning i Stockholm till
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FOTO: SARA MAC KEY

Nya kurser i vår på följande orter!

STOCKHOLM
Anmälan och mer information:

www.coachcentrum.se

08-667 82 00
Certifieringsgrundande och kvalitetssäkrad coachutbildningRiktad både till företagsvärlden och idrottsvärlden

För kostnadsfritt prospekt ring 08-200 230

Stockholm City
– tidningen med koll på Stockholm!

Vi erbjuder franska kurser till alla nivåer.
Vill du lära dig franska eller fräscha upp
dina kunskaper hos oss med hjälp a
våra duktiga lärare?

Det finns fortfarande platser kvar t
höstens kurser!

Kursstart : 20 september (vec
För ytterligare information : kontakta oss !
kurser@franskainstitutet.se
tel: 08 440 54 90

www.franskainstitutet.se

