
Storytech 2019, AI – och andra sagor

Årets konferens fokuserar på AI, konst och berättelser i olika former. Temat för årets konferens 
är ”AI – och andra sagor” och vi lovar att bjuda på utmanande exempel med diskussioner som 
får det  att klia lite extra i hjärnan. 
 
17 maj 10.00 – 16.30 Silvanum i Gävle, Furusalen

09.30-10.00 Registrering och fika

10.00-10.15 Välkomna!
   Josephine Rydberg och Henrik Harrysson

10.15-10.30 AI och konstarterna
   Josephine Rydberg 

10.30-10.45 AI och källkritiken
   Henrik Harrysson

10.45-11.00 PAUS

11.00-11.30 Robert Willim – AI & art probes
   Robert Willim

11.30-12.00 Bob Sturm - AI skapar folkmusik
   Bob Sturm

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.20 Folkmusik med Bollnäsmusiker

13.20-14.00 Maria Reihs – Regi, teknik och  VR som scenkonst
   Maria Reihs

14.30-14.50 Robot OnStage

14.50-15.15 FIKA

15.15-15.50 The Structure of Experience; designing games and AI for VR  
   Linnea Harrison

15.50-16.00 Avslutning

Information om föreläsare på sid 2.
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Robert Willim
Digitala kulturer, materiell kultur och om hur olika föreställningsvärldar 
växer fram och förändras. 

Redan under 90-talet började han undersöka det digitala samhället och 
har undersökt alltifrån Internets framväxt till föreställningar om postin-
dustriella fabriker och hur ny teknik upplevs och förändras i människors 
vardagsliv. Willims forskning handlar om digitala kulturer, materiell 
kultur och om hur olika föreställningsvärldar växer fram och förändras.

 

Bob Sturm
Artificiell intelligens, AI, som folkmusikkompositörer? Är det möjligt för 
datorer att vara musikaliskt intelligenta? 

Traditionell folkmusik från Storbritannien, Sverige och Irland är mycket 
populär och har gjort avtryck i hela världen. I ett 
forskningsprojekt på KTH har musiken, genom en AI-metod kallad ”re-
current neural network”, använts för att få datorer att lära sig komponera 
musik, något som lett till flertalet kreativa samarbeten. Forskaren Bob 
Sturm berättar mer om AI-genererad folkmusik.

Maria Reihs 
Maria Reihs är upplevelsedesignern som utforskar hur scenkonst, dans 
och teknik som Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) kan kom-
bineras för att förhöja berättandet och hitta nya spännande 
perspektiv. Maria berättar om föreställningen ”Particular Mo(VE)ments”, 
som blandar det fysiska och det virtuella rummet, och är 
en del i ett samarbete med forskare om astrofysiska och kvantfysiska 
fenomen. 

Maria har en master i Performing Arts vid Teaterhögskolan i Malmö 
och är konstnärlig ledare för det öppna scenkonstkollektivet The Event 
Horizon. 

Linnea Harrison
Redan på 90-talet spelade Linnea Harrison spel och det var genom pas-
sionen hon upptäckte när hon skapade egna upplevelser som hon även 
upptäckte passionen för att själv utveckla spel. 

Linnea har arbetat som ”worldbuilder” och ”levelartist” i utvecklingen av 
spel som Battlefield och Mirror’s Edge och arbetar nu som Creative Di-
rector på VR-spelet Budget Cuts.Budget Cuts. Linnea är även ordförande 
”Women in games Stockholm”.
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