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Martin Molin, skaparen av The Marble Machine
föreläser på Centralen
Den 24 november besöker musikern och allkonstnären Martin Molin
Centralen i Varberg. Han är bland annat känd från det kritikerrosade
bandet Wintergatan. Martin föreläser om att skapa sitt eget utrymme
och slå igenom själv via nätet
I november 2014 bestämde sig Martin för att bygga ett nytt instrument.
Resultatet är The Marble Machine, en kulmaskin. Projektet var tänkt att ta 2
månader men drog ut på tiden. Med en stark vilja och stor tilltro blev det helt
unika instrumentet tillslut klart efter 14 månader.
10 miljoner visningar på tre dagar
Tre dagar efter att en video med The Marble Machine släpptes på Youtube hade
den fått 10 miljoner visningar jorden runt. Den uppmärksammades av press från
hela världen såsom CNN, Wired Magazine, New York Post och Discovery. I
skrivande stund är videon uppe i över 28 miljoner visningar.
Kolla in videon med The Marble Machine på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
Slå igenom på egen hand
Martin Molins föreläsning handlar om att man inte längre behöver vänta på
godkännande från exempelvis skivbolag. Han menar att man istället kan skapa
sitt eget utrymme via nätet och släppa musik och konst själv med full kontroll.
Martin tror att betydelsen av talang eller tur är överskattad inom många områden
och att envishet och hårt arbete är det viktigaste. Han premierar trial and errormetoden. Tyvärr kan inte The Marble Machine vara med på föreläsningen. Den
tål helt enkelt inte att flyttas runt.
Tid: 24 november klockan 17.30
Plats: Aulan, våning 3 Rosenfredsskolan. Greve Jakobs Väg 6.
Bilaga: Pressbild Martin Molin och The Marble Machine
För mer information, kontakta:
Lisa Pedersen, ungdomsutvecklare, 072-151 61 96
E-post: lisa.pedersen@varberg.se
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