
Power, Handlekraft og Vilje
Vær en del af et politisk interaktivt musisk værk 

- In Case of Emotions

HVORDAN HANDLER DU.......?

JEG TAGER ACTION
JEG DELTAGER
JEG AFVENTER

JEG TVIVLER
VIS DET PÅ www.icoe.dk

Det interaktive værk In Case Of Emotions gæster Øresundstinget 
og tester og måler din holdning til Tinget og visionerne bag Øre-
sundssamarbejdet.

Hver gang du via www.icoe.dk viser, hvordan du vil agere som 
reaktion på dagens input, optages dit udsagn i vores handlekraft 
oversættelses målesystem. 

Du kan interagere ved at vælge rød, gul, lilla eller blå. Med valget 
af farve signalerer du, om du er motiveret til at tage action eller 
deltage. Eller om du stadig er afventende eller direkte tvivlende 
overfor inspirationerne, der præsenteres i løbet af Ø-tinget. 

Hvordan virker det?

Indtast i din smartphone browser: 
www.icoe.dk 
Stryg på interfacet for at vælge farve 
(Rød for action, gul for deltage, lilla for  
afvente, blå for tvivl.)



Ø-TINGETS HANDLEKRAFT 
- KONCERT

Dagens målinger opsamles og bruges som forlæg og struktur for 
en klassisk koncert. Under anden pause i programmet kl. 15.55 vil 
den, til lejligheden sammensatte trio fra Copenhagen Phil, for-
tolke resultaterne i en koncert, der spiller, hvilken og hvor meget 
handlekraft Ø-tinget rummer. 

 BAGGRUND:
  
Design og programmering: Jason DaPonte (The Swarm UK),
 Hans von Knut (Portaplay, DK), Asta Wellejus (MEDEA, SE)
Mads Høbye (MEDEA, SE)

Violin: Andreas Orlowitz 
Kontrabas: Steven Buckley
Slagtøj: Ben Fox

Produktion: Eva Wendelboe Kuczynski (MEDEA, SE ), 
Uffe Borgward (Det Kgl. Teater, DK).

OM: Denne koncert er en del af et eksperiment udviklet 
under Interreg projektet Musikalsk Oplevelsesdesign.                                   
Projektet handler om at designe nye oplevelser indenfor klas-
sisk musik og scenekunst. I forhold til denne optræden på Ø-
tinget undersøger vores forskning, hvorvidt indsamling af simpel      
emotionel data, kan blive fortolket til et musikalsk kunstværk.
 
Projektet er baseret på forundersøgelser og arbejde foretaget af 
tre kulturelle institutioner i Øresundsregionen: Malmö Symfoni-
orkester, Det Kongelige Teater og Copenhagen Phil.  
Sammen med forskere og studerende fra Medea, Malmö Högsko-
la og Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering i København, udvikler og undersøger vi 
nye kunstneriske og teknologiske oplevelseskoncepter og bære-
dygtige businessmodeller. Desuden har Øresundskomiteen sam-
arbejdet omkring videreudvikling af konceptet.  

For mere information:  http://cmec.mah.se
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