
1: Andromeda ADVD 48 (2003)
Sex kortfilmer av Ralph Lundsten 
Innehåller sex av Lundstens kortfilmer från 1960-talet:
Hej natur (1966), EMS NR 1 (1966), Hjärtat brinner 
(1966/67), Komposition i tre satser (1965), Reseminne 
(1968), Främmande planet (1962/63, med Rolf Nilson)

2: Andromeda ADVD 49 (2003)
Glasblåsarens barn – som musikal 
Musikal på Vasateatern 2003, baserad på Maria Gripes 
bok Glasblåsarns barn med musik av Ralph Lundsten.

3: Wahansa (2005)
Sfärernas Tonsättare
Fredrik Hansens Ralph-portätt 2005.

4: Wahansa (2006)
Strömkarlen
Fredrik Hansens Ralph-portätt 2006.

5: ISBN 91-975991-0-7 (2006-05-04) (Bok med DVD)
Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till 
Whiteout. Innehåller bl.a. kortfilmen EMS NR 1.

Diskografi

DVD-utgåvor, egna och som innehåller 

musik eller medverkan av Ralph Lundsten

F i l m C e n t rum • Box 2068 • 103 12 Stockholm 
tel 08-545 275 00 • fax 08-545 275 09

e-post: bestallning@filmcentrum.se • hemsida: www. f i l m c e n t ru m . s e

DVD-skivan får ej kopieras, vidareuthyras, överlåtas eller användas i strid med
upphovsrättslagen. Ansvarig utgivare: Yvonne Leff.
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DVD 5: SINGLE LAYER 
SINGLE SIDED DISC
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