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4 elgitarrer och 4 saxofoner i samexistens på Mekonomen 
  
Elgitarrkollektivet Krock har självmant tagit på sig två uppdrag – att 
utforska elgitarrens möjligheter inom konstmusiken och att 
experimentera med konsertformer och spelplatser för kammarmusik. På 
torsdag den 16 februari flyttar Krock tillsammans med Stockholms 
Saxofonkvartett in på verkstadsgolvet hos Mekonomen på Tulegatan i 
Stockholm. 
 
–  När min bilmeck plötsligt slängde ur sig att han saknade sitt abonnemang på 
Berwaldhallen kontrade jag med att vi borde använda hans verkstad som konserthus, säger 
Pascal Jardry, en av Krocks gitarrister. 
 
Idén blev verklighet, i april 2011 spelade Krock och Stockholms Saxofonkvartett Fabian 
Svenssons specialskrivna stycke I samexistens på en verkstad i Järfälla. När Krock sökte 
nya verkstäder att spela i snubblade de över Mekonomen på Tulegatan där två av 
bilmekanikerna själva spelar både elgitarr och saxofon. På torsdag 16 februari kl 19 kan den 
som är nyfiken på hur Mekonomen ter sig som konserthus bege sig till Tulegatan 51 och ta 
reda på det.   
 
I samexistens spelas även dagen efter, den 17 feb, men då på Musikcentrums nya scen 
“Beckis” i Bromma. Till den första konserten för skolelever tog de två hundra platserna slut 
omedelbart. Till den andra konserten, kl 16, finns fortfarande möjlighet att boka sin fria plats. 
 
Mer om I samexistens på http://wp.krock.se/wp/?page_id=121 
 

Krock + Stockholms Saxofonkvartett I samexistens (Fabian Svensson, 2010). 
 

 16 feb kl 19.00 – Tule Bilverkstad, Tulegatan 51, Mekonomen. 
Konserten är drygt 30 minuter. Fri entré men anmäl ditt intresse på samexistens@gmail.com. 

 
 17 feb kl 10.00 – Beckis (Musikcentrum), Skolkonsert, slutsåld. 

 
 17 feb kl 16.00 – Beckis (Musikcentrum), Fri entré men anmäl ditt intresse på beckis@musikcentrum.se 

 
Vill du recensera eller göra reportage? Kontakta Pascal Jardry. 
Pressbilder: www.krock.se/ 
Presskontakt: Pascal Jardry, gitarrist i Krock och initiativtagare till konserten.  
Tfn: 0735-06 04 17 E-post: ensemblekrock@gmail.com 
  
www.krock.se I www.saxofonkvartetten.se I www.fabiansvensson.com 
www.musikcentrum.se/beckis I www.mekonomen.se 
 
 

                  
 
MED STÖD AV KULTURRÅDET, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, STOCKHOLMS STAD, HELGE AXSON JOHNSSON.  


