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Bro - instrument i ny konsert i New York

Joseph Bertolozzi spelar på Mid-Hudson bridge

Just nu förbereds en något ovanlig konsert där själva

instrumentet är en bro över Hudsonfloden norr om New

York. Bakom konserten Bridge Funk står den amerikanske

slagverkaren, organisten och kompositören Joseph

Bertolozzi. Han fick idén att göra musik av de olika

klangerna från bron när hans fru måttade ett låtsasslag

mot en affischbild av Eiffeltornet.

- Det var som om hon spelade på det, och jag tänkte att

det där skulle ju kunna funka! (SR Mim 10/8)

Bromusik

Joseph Bertolozzi drar med en träpinne på en avloppsbrunn på

den magnifika hängbron Franklin D Roosevelt Bridge, som också
brukar kallas the Mid-Hudson Bridge.

Förutom träpinnarna har han med sig två gummiklubbor, en
vanlig hammare och en bit av en stock med fårull på ena
kortsidan. Det är med de verktygen som Joseph Bertolozzi ska
skapa sin musik på bron över Hudsonfloden.

Eftersom han inte har några franska kontakter, och inte kunde
flytta Eiffeltornet till hemlandet, så bestämde sig Bertolozzi för
att i stället spela på en hängbro med sina pyloner, bärkablar och
stag.

Under sommaren har han provspelat brons olika delar och spelat

in ljuden med slipssmala mikrofoner som fästs på allt man ska
slå på; bl a vajrarna som håller uppe bron, de olika räckena och
stagen, skyltar och muttrar. I princip hela bron är utforskad av
Joseph Bertolozzi. 

Mitt i musiken

»30-dagarsarkivet

»Support

RSS/Wap/poddradio

Visste du att du kan lyssna på
våra nyheter som poddradio, i
din bärbara musikspelare?  Du
kan även prenumerera på
musiknyheterna via RSS
eller läsa dem i mobilen via WAP.

podd-prenumeration

Läs om RSS
Läs om WAP
 

Mitt i musiken - nyheterna
från musikens värld

Vi speglar det svenska och
internationella musiklivet med 
intervjuer, reportage och
recensioner. Mitt i musiken 
bevakar konstmusik, folkmusik
och jazz.

Medarbetare
 

Hör oss varje vardag

Mitt i musiken sänds
måndag-fredag P1 14:50 och i
P2 18:03.
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Tipsa en bekant

Nu ligger ljuden i datorn för att katalogiseras, och sedan ska han
skriva noter på klassiskt vis. För det är en livekonsert det ska bli.
Om två år, när bron har jubileum, ska 130 mikrofoner riggas och
22 slagverkare och Joseph Bertolozzi själv framföra musiken han

skrivit utifrån sin noggranna dokumentation av brons olika
klanger. 

När man hör de enskilda ljuden på bron så är de inte särskilt
speciella, det är när man sätter samman dem man kan skapa
musik, säger slagverkaren och bro-kompositören Joseph
Bertolozzi.

Jenny Sanner Roosqvist

Utskriftsvänligt format
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