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Tonsättaren som tillgång
Från symfonier till sydda syntar
Vi besöker IDKA i Gävle
Visionärt musikmöte i Bryssel

E

TONSØTTAREN
NR  s 
 B=<AmBB/@3<<@
!  
1

LEDAREN

Med blick mot Europas regioner
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en europeiska nationalstatens
politiska makt minskar allt
mer, fler och fler beslut tas
antingen i Bryssel eller i
Europas regioner. Detta
gäller i högsta grad
kulturpolitiken och dess
praktiska tillämpningar.
För en intresseorganisation med uppgift att tillvarata
intressen för svenska musikskapare, är det därför av
yttersta vikt att de kulturpolitiska beslut som tas i EU
och av landets regioner är relevanta, och att de
effekter befattningshavarna eftersträvar, utfaller som
de var tänkta. ;HI har därför nu i vinter tagit två
viktiga steg framåt, dels genom att inleda ett samtal
med ett urval av Sveriges regioner, dels genom ett
ökat engagemang i europeisk kulturpolitik.
slutet av februari valdes undertecknad till
vice ordförande i paraplyorganisationen European Composers Forum. :8; har hittills främst
fokuserat på olika europeiska samarbetsprojekt,
exempelvis Composers in Education Database, och
olika satsningar på publikutveckling. Till detta måste
vi nu inleda ett arbete för att söka stoppa nedmonteringen av den offentligt stödda kulturverksamheten i
Europa. Sverige har än så länge varit någorlunda
förskonat från de drastiska nedskärningar av
offentligstödd kultur vi har sett i till exempel
Nederländerna, Storbritannien och Ungern. Men vi
vet också att sådana här rörelser är smittsamma, och
snart kan sprida sig över resten av Europa.
örvisso är det varje enskild stats rätt att
besluta i många av dessa frågor, men Europeiska Unionen får större och större ansvar att
harmoniera och strukturera även unionens kulturpolitik. Därför är det av yttersta vikt att vi som
skapar den konst så många andra försörjer sig på att
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framföra, distribuera och exploatera – och ännu fler
berikar sitt liv genom att lyssna till – att vi är med
och påverkar hur kulturpolitiken skall utvecklas
både i Europa och i Sverige. Politiker och befattningshavare behöver hjälp med goda argument för
att stoppa konstmusikens nedmontering, och det är
konstnärerna själva – de europeiska konstmusiktonsättarna – som kan hjälpa dem att finna dessa.
venska tonsättare är idag anlitade i
landets regioner först och främst genom
tillfälliga engagemang av typen beställningsverk för lokala ensembler, scener och orkestrar, men
även i vissa fall mer långsiktigt som Composer in
Residence. Detta är en grundläggande regional
musikverksamhet, en verksamhet som på de flesta
orter skulle behöva utvidgas väsentligt, till fromma
för regionala och nationella musikliv. Utöver detta
vill vi nu föra fram möjligheten att anlita svenska
tonsättare i andra roller; som ledare av kreativa
workshops, som initiatörer av musikprojekt som kan
involvera både professionella och amatörer, som
rådgivare för politiker och tjänstemän i musikaliska
och konstrelaterade frågeställningar. Som en kreativ
resurs i samhället.
En halvdags strukturerade samtal i Winterviken
mellan tonsättare och regionala befattningshavare
gav vid handen att en dylik verksamhet rymmer
hittills oanade möjligheter och att det egentligen bara
är att sätta igång.
– Finner man ett behov, finner man oftast också en
finansiering, som en tjänsteman från Östergötland
uttryckte det. Sveriges regioner verkar inte lida någon
brist på behov att fylla, och svenska tonsättare har
aldrig någonsin haft problem att komma fram med
kreativa idéer. .
Martin Q Larsson
ordförande

INNEHÅLL

I en kreativ era…

»Creativity is inventing, experimenting, growing, taking
risks, breaking rules, making mistakes and having fun.«

rden är den -åriga amerikanska fredsaktivisten,
kalligrafen och författaren Mary Lou Cooks.
Kreativitet är idag ett ord på modet och en egenskap
som förväntas av långt fler än bara konstnärer. I var
och varannan platsannons söks kreativa personer
och listan boktitlar för att tillskansa sig denna högt
värderade kunskap är lång.
tt vara kreativ är att gå utanför givna
ramar, tänka i nya banor och föra samman
idéer och kunskaper från olika områden.
Det hävdar Gunnar Törnqvist, professor emeritus i
ekonomisk geografi i Lund och författare till boken
Kreativitet i tid och rum. Han varnar i en DN-artikel
(dec ) för att blanda samman kreativitet med
produktivitet.
– En extrem uppfattning är att Mozart (med 
verk på meritlistan) var oerhört produktiv men inte
särskilt kreativ, säger han.
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et här numret av Tonsättaren handlar till
stor del om kreativitet. Vi hängde med när
företrädare från olika svenska regioner mötte
tonsättare på en kreativ workshop i Winterviken. Vi
for till Bryssel på Creators conference. Vi åkte till Gävle
och träffade tre konstnärer som jobbar med >9@6 som
kreativ hemvist. Och så har vi talat med tre tonsättare
som ständigt tänker utanför den så kallade lådan.
Jag säger som Henri Matisse: La créativité prend du
courage - kreativitet kräver mod! .
Anna Hedelius
redaktör

Tidningen Tonsättaren ges ut av Föreningen Svenska Tonsättare och kommer ut med fyra nummer per år.
Tidskriften är gratis. Vill du börja prenumerera, sluta prenumerera eller annonsera, vänd dig tillnedanstående
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När tjugosju tonsättare och företräġ
dare från svenska regioner träffas på
konferens blir det kultursamverkan i
praktiken. Föreningen Svenska Tonsätġ
tares Wintermöte i Winterviken resulġ
terade i innovativa uppslag och en ny
symfoni.
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< AG;4=<7 m@ 4r22 . Wintervikssymfonin. Komponerad av totalt nio kulturföreträdare från Luleå i norr till
Norrköping i söder, femton
tonsättare samt ;HI:s kanslipersonal.
Uruppförd i Winterviken utanför
Stockholm av Katarina Widell på blockflöjt och Yann Le Nestour på basklarinett. Tre satser, tjugo minuters framförandetid. Total kompositionstid: sju
minuter per tonsättare.

i Winterviken då Föreningen Svenska Tonsättare förverkligar sitt Wintermöte en
torsdag i början av februari. Blek sol,
pulsig snö, men i konferensanläggningen varmt. Och nyfiket. På vilka olika
sätt kan en tonsättare vara en resurs i en
region är huvudfrågan på agendan.
Musik i parkeringsgarage, ljud som
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rehabilitering, ljudsatta stadsmiljöer,
ljud inom bilindustrin, en bar där gästerna skapar musik med glasen de dricker ur. När kreativa hjärnor möts kastas
de fria idéerna loss redan över den inledande biffen á la Lindström. Som alltså
följs av tonsättande. Då blyertspennor
rasslar mot papper vid komponerandet
av Wintervikssymfonin är koncentrationen total under takbjälkarna i den gamla
dynamitfabriken. »Skriv flöjtstämman
över strecket, basklarinetten under, sätt
en känsla som rubrik, använd sedan vilka symboler ni vill, men gärna så enkla
som möjligt. Lägg till nyanser och skriv
hur lång tid er del av verket ska ta« instruerar ;HI-ordförande Martin Q Larsson och de båda musikerna inför uppgiften. En uppgift som givetvis går ut på att
få deltagarna själva ska få en upplevelse,
skapa, vara tonsättare för en stund.
– Tonsättare arbetar precis som regi-

onala befattningshavare med att ta beslut och hantera konsekvenserna av
dessa beslut, säger Martin Q Larsson,
som menar att tonsättare kan fungera
som kreativa konsulter i en region och
bidra med mycket mer än att bara komponera musik.
9cZbc`O\adO`W`SUW]\S`\O

Ja, hur kan en tonsättare vara en tillgång för medborgarna i sin region? Det
är det ämne som diskuteras, penetreras,
konfereras under dagen. Sedan Kultursamverkansmodellen succesivt började
införas i Sveriges regioner  har
ansvaret för kulturen alltmer hamnat
ute i landet. Politiker och tjänstemän
med konkret erfarenhet av just sin
landsdel har fått allt större inflytande
över statens medel vikta för konst. Men
vilka projekt ska ta del av kakan? Vad
ska regionen få igen för sina satsade
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”

Tonsättare arbetar
precis som regionala befattningshavare
med att ta beslut och
hantera konsekvenserna
av dessa beslut.”
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slantar? Och på vilket sätt? Ska konstnärens insats för samhället kunna mätas, värderas eller har den fria konsten,
den nya musiken, ett egenvärde?
Under eftermiddagen blir vi varse att
musiken, i många regioner, redan är en
väsentlig ingrediens. Peter Karlsson är
kulturchef i Regionförbundet Östsam
och deltar tillsammans med sin kollega
Petra Nordin Carlsson i Wintermötet.
Han berättar om hur man i Östergötland har arbetat med ljudinstallationer
på tema medeltiden.
– Med ljudets hjälp har vi skapat
medeltidsstämning vid Rökstenen och i
Söderköping har vi arbetat med stadsljud.
BS\\WaT`PZW\RO

Tonsättaren Per Samuelsson arbetar
bland annat med så kallad Audio Branding, det vill säga att översätta ett företags värdegrund i musikaliska termer.
– I dag satsar många företag väldigt
mycket pengar på sina grafiska profiler.
På ljudsidan finns fortfarande en hel del
att göra.
Tonsättaren Sol Andersson beskriver
det ideella arbetet med Norbergfestiva$   B=<AmBB/@3<<@ !

len och vittnar om hur tonsättare i dag
är både pedagoger, kreatörer, föreläsare
och visionärer.
Agneta Granström från Norrbottens
läns landsting efterlyser smartphoneappar för hälsa och välmående.
– Det finns idag så mycket forskning
kring att musik är läkande för människan. Det måste väl vara möjligt att göra
terapiverktyg i app-form, säger hon.
Det visar sig att tonsättaren Håkan
Lidbo delvis redan är hennes önskan på
spåren. Han presenterar ett slags tennisspel för blinda, eller för seende med
ögonbindlar.
– Man spelar med ljud och musik i
stället för boll, berättar han och svingar
sin uppfinning i luften. När tonen
från racketen matchar bollens ton så
smäller man till.
C\UOb]\awbbO`SW5wdZS]QV:cZSy

Ja, att gänget som samlats ser nykomponerad musik som en resurs, glädje,
självklarhet i samhället blir undan för
undan alltmer tydligt. Beryl Lunder är
konserthuschef i Gävle och berättar om
hur gymnasieelever i årskurs tre på Estetiska programmet för sjunde året i rad

komponerar musik för Gävle Symfoniorkester.
– Det är ett framgångsrikt projekt
som i dag är omöjligt att lägga ned.
Liknande projekt finns även längre
norrut. Luleåmodellen var en kompositionsverksamhet för mellanstadieelever
som bedrevs i Luleå – under
ledning av Fredrik Högberg, berättar
Kristina Nilsson, länsmusikchef i Norrbotten.
Men det finns förstås mer att göra.
Anställa en tonsättare på heltid i regionen? Avsätta en procent av landstingsbudgeten till musik? Få ordning på gatubråket med lugnande musik? Varför
inte inkludera ljudsättning i den procent av budgeten för offentliga byggprojekt som avsätts till konstnärlig utsmyckning? Kanske skapa en resursbank med information om tonsättare
och tonsättarnas kompetensområden,
lätt för regionföreträdarna att söka i.
B]\awbbO`S\SbbdWYbWUbYO^WbOZ

Under slutdiskussionen konstateras att
tonsättaren ofta besitter kunskaper som
få känner till. En tonsättare kan till exempel även fungera som administratör,

”

Det är ett
framgångsrikt projekt som
i dag är omöjligt
att lägga ned.”
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producent, pedagog, inspiratör, rådgivare och kulturpolitiskt bollplank. En tonsättare kan hjälpa till att verkställa regionens kulturpolitiska uppdrag och tänka
utanför den så kallade lådan inom det
konstnärliga området. Regionföreträdaren i sin tur är bra på att tänka utanför
lådan när det gäller finansiering. En egen
variant av detta återfinns i Gävle.
– Landshövdingen i Gävle lånar ut
lokal med flygel till Gävle Konserthus
hustonsättare, berättar Beryl Lunder.
Stämningen stiger. Det surrar i bikupor och redovisas i grupp. Skymningen
lägger sig. De tjugosju i rummet tycks
enade om ett gemensamt synsätt: att
betrakta tonsättaren som ett kulturellt
och kreativt kapital, en resurs i
regionen. .
* Partituren till Wintervikssymfonin
finns på fst:s kansli för den som vill
framföra verket. Den går också att lyssna
på verket här:
www.hakanlidbo.com/hakanlidbo_free_
music/FST_Wintersymfoni.mp3
9ObO`W\OEWRSZZ]QVGO\\:S<Sab]c`dWRc`c^^T`O\RSb
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Tonkonst med nya
traditioner
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vara lättare att paketera mig. Fast samtidigt … på ett sätt är det ju enkelt: det är
elektronik och musik jag håller på med.
Vid tanken på om det finns en vinst
för samhället i att hon arbetar som
hon gör utropar hon omedelbart »Ja,
det är klart!« följt av ett eftertänksamt »Jag hoppas det.« Det hon
hoppas är att bidra till att människor reflekterar:
– Om de stannar till och
tänker en ny tanke, då tycker
jag att det är bra. De behöver
kanske inte reflektera så
mycket över vad jag håller
på med i mitt verk, utan snarare över vad de själva gör.
Jag tycker att det är viktigt att
möta nya saker, vara öppen.

4=B= (;

ljudkonstnär, tonsättare,
musiker, konstnär »plus
projektledare och gud vet vad!«
– Jag har förstått att jag inte är så traditionell. Jag försöker alltid undersöka områden som jag aldrig har
prövat förut. Jag har olika samarbetsprojekt, går över gränser, söker
nya sammanhang. Och så blandar
jag dem gärna med varandra. Till
exempel som att göra både en
konsert och en installation samtidigt.
Varför är det viktigt för dig
att arbeta så?
– Jag antar att jag blir uttråkad annars. Det är spännande
att hela tiden upptäcka och lära
sig. Men det är inte enkelt alla gånger. Ibland tänker jag att det kanske vore
enklare att göra samma sak hela tiden.
Tänk om jag kunde göra bara en sak och
vara väldigt tydlig med den? Det skulle

<yZ]QVZSRO\RSb`yR

Ann Rosén är en av medlemmarna
i gruppen Syntjuntan, som
bildades . I januari vann de
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”

Jag skulle önska att
fler förstod värdet
av kultur. Det skulle samhället må bra av.”

pris i kategorin experimentellt på den
oberoende musikgalan Manifest, för
att »de håller ett musikaliskt intressant
material i ett stadigt konceptuellt
grepp«. Greppet är konserter som ofta
även inbegriper en publikworkshop i
syntbyggarkonsten: med nål och
ledande tråd syr deltagarna sina egna
syntar.
– Vi vill sprida vår musik. Och få en
ny publik. Vi vill få dem att öppna öronen genom att göra själva, och visa att
man inte behöver vara ingenjör för att
hålla på med elektronik. Över huvud
taget gillar jag möten – över gränser,
mellan folk från olika kulturella bakgrunder. I mitt kör- och elektronikverk
Zonula Occludens uppstår dels ett möte
mellan musiker från olika områden och
dels ett publikmöte genom att publikens rörelser i installationen blir en del
av partituret.
Hur ser du på förhållandet kulturutövande och entreprenörskap?

/<<@=Ap<

– Jag har alltid varit entreprenör. Det
har varit det enda sättet för mig att kunna göra det jag vill. Jag har försökt hitta
vägarna själv och lösa det. Samhället ser
ut så.
Borde det se ut på något annat sätt?
– Jag skulle önska att fler förstod värdet av kultur. Det skulle samhället må
bra av. Jag tror på statliga medel som
bas, men självklart borde även näringslivet konsumera mer kultur.
..................................................
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inlemma
pedagogik i musiken, och som
pedagog försöker han använda musik
till att få eleverna att lyssna och hitta
på eget.
– De pedagogiska elementen i min
musik kan vara att jag arbetar under en
dag med en ensemble och låter ett verk
växa fram ur ett par timmars repeterande och leta-ljud-sessioner, ofta i
:/@A  1/@:AA=<

samarbete med dans och bildkonst. I
slutet av dagen hålls en konsert då verket presenteras. Det ger en direkthet
som tilltalar mig mycket.
Lars Carlsson identifierar sig inte
med den gammaldags bilden av en
kompositör.
– Jag tänker mer som ett rockband.
Det är inte att jag tycker att traditionell
noterad musik är sämre, men jag stör
mig på notställen, borgerlig klädsel och
bristen på musicerande när verk spelas
utan att koncensus råder inom ensemblen. Jag är själv replokalsrockmusiker
och vi spelade ju bara exakt det vi själva
ville.
Vad strävar du efter i ditt arbete?
– Äkthet och originalitet. Denna
strävan är mödosam och jag säger inte
att jag lyckas, men jag måste tvinga mig
själv att vara sann mot mig själv. Det är
svårt som tonsättare i dag eftersom den
konstmusikaliska scenen nästan är helt
nedmonterad. Jag måste själv vara en
stark drivande kraft.
Det är en kraft som tar sig uttryck i
samarbetet med graffitikonstnären Carolina Falkholt, känd som Blue, eller i
trion MonoMono, tillsammans med
poeten Fredrik Nyberg och cellisten My
Hellgren. Eller i projektet UrArt:
– Det tog nästan två år av ansökning B=<AmBB/@3<<@ !  '

”

Jag tror på konsten som
en kraft att ena och se till
det som är fruktsamt för oss.”
ar, samtal och möten på alla tänkbara
nivåer innan det kunde starta. Men under  har över  barn och ungdomar i åldrarna  till  musicerat och
skapat ny konstmusik tillsammans. Vi
har talat om ljud, oljud, ton och tystnad,
samklanger, musicerande och att leda
en ensemble.
För ett tiotal år sedan var Lars med i
ett projekt om hur en konstnär kan stimulera den kreativa processen på en
arbetsplats.
– Jag fick uppdrag som kreativitetsexpert i en för en tonsättare ovanlig
miljö: Gatubolaget i Göteborg. Där växte det fram många idéer om hur jag
kunde berika eller »störa« de anställda.
Jag gjorde ett verk för stensättare och
slagverkare, där stensättarna tog över
den konstnärliga processen allt mer.
Hur vill du påverka samhället som
tonsättare?
– Som tonsättare och pedagog anser
jag mig ha ett ytterst viktigt uppdrag i
samhället. De konstnärliga ämnena är
de som är viktigast, eftersom de tränar
vår fantasi och tolkningsförmåga på ett
sätt där det inte råder rätt eller fel, sant
eller falskt. Tränar oss i att sätta oss in i
andras berättelser. Jag tror på konsten
som en kraft att ena och se till det som
är fruktsamt för oss.
Tror du på samarbeten mellan
konsten och näringslivet?
– Konsten kan aldrig gå med vinst.
Men inom en kommunal eller regional
   B=<AmBB/@3<<@ !
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verksamhet tror jag att jag som tonsättare kan göra väldigt mycket nytta. De
områden som väljer att satsa mycket på
kultur kommer att blomstra mest.
..................................................
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blir först förvånad över frågan
om hon skulle säga att hon är
en icketraditionell tonsättare.
– Jag arbetar på kontorstid. Jag är ofta
knuten till institutioner, som tonsättare
har varit i flera hundra år. Jag jobbar
med akustiska instrument och orkester.
Men det jag skapar kanske inte är traditionellt.
Vi enas om att hon har en traditionell
infrastruktur men att hennes musik
och uppdrag blandar genrer på ett oväntat sätt, från opera till julkalendern. Att
det är så har helt och hållet att göra med
vem hon är:
– Jag har i min musikaliska påse från
barnsben en massa olika sorters uttryck.
Jag har studerat klassiskt piano, komposition, spelat i salsaband, lett sånggrupp,
gjort körarrangemang, skrivit poplåtar… Det fanns en period när jag gick in
i kompositionsstudierna med vanföreställningen att jag skulle sluta med allt
det där och bli tonsättare i ordets mest
seriösa bemärkelse. Men jag bär alltid
med mig mina erfarenheter från olika
genrer. Och jag försöker alltid hitta en
Paulakärna i det eklektiska vansinnet.
Hon är tacksam för den traditionella

infrastruktur hon är en del av.
– Jag har haft turen att få både beställningar från, och ha residens på,
flera institutioner. Det är ett privilegium att ha en arbetsplats samtidigt som
det kan vara svårt för en frilanssjäl att
inlemma sig i en institutionsverksamhet. Det handlar om frilansandets förutsättningar. Jag har ett stort frilansprojekt på gång, en opera som fick
premiären framskjuten och nu vet jag
inte om den blir av – så har många frilansare det hela tiden.
Hur vill du påverka samhället som
tonsättare?
– Just nu tror jag att det är jätteviktigt
att synas och finnas i samhället. Jag vill
öppna upp: »Titta in i min verkstad, så får
du se!« Det kan handla om att debattera,
skriva artiklar och böcker, vara ute på
skolor, ha workshops. Det är där vi har
börjat gräva, och det känns kul att vara
med i det arbetet med Föreningen Svenska Tonsättare, där jag sitter i styrelsen.
Varför är det viktigt?
– Vi löper en risk att bli marginaliserade som yrkeskår. Folk vet inte alltid
vad en tonsättare är. Och vi vet inte vad
vi kan sätta i gång när vi delar med oss
av våra kunskaper. Vi kan vara en jätteresurs i allt kreativt arbete.
Tror du att näringslivet kan ha nytta
av tonsättare och i så fall hur?
– Jag var nyligen med i en ledarskapsworkshop med mellanchefer på Volvo
Lastvagnar i regi av Göteborgs Symfoniker, där jag arbetar nu. Man får nya
impulser och kan bejaka och tro på nya
sidor hos sig själv genom kreativt arbete. Och någonstans där har vi fredsmedlet musik. Men det är inget politiskt
ställningstagande att rikta in sig mot
näringslivet, den där workshopidén
kom jag på när jag skulle utveckla <HD
Puls, Göteborgs Symfonikers barn- och
ungdomsverksamhet. Jag tror att man
kan använda den typen av arbete på
många olika sätt..

”

Vi kan vara en
jätteresurs i allt
kreativt arbete.”
>/C://4;/:;0=@5E/@2
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Musikens Möjliggörare hette förra
året Thomas Bjelkeborn, detta för
sitt initiativtagande till IDKA, Institutet för Digitala Konstarter. Anna
Håkansson åkte till Gävle och träffade projektledaren Viktor Zeidner
samt musikerna och tonsättarna Irene Sahlin och Olle Åberg för att prata mer om en gränsöverskridande
verksamhet som har bidragit stort
till deras eget konstnärskap.
Kenneth Johansson, nytillträdd länsmusikchef i
Gävleborg, hamnade i
slang med Thomas
Bjelkeborn och de tillsammans började dra i
trådarna för att skapa ett forum för
samtida konstmusik. De bjöd in en rad
musiker och konstnärer att hålla workshops kring digital konst i Forsbacka
bruk. Några år senare invigdes >9@6:s
första lokal.
@3B  D/@  '''  <m@
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Redan från
början var ambitionen att skapa utrymme för estetisk
mångfald, där ljud och musik parades
ihop med film och konst.
– En del ser möjligheterna på >9@6
som en krydda till sitt ordinarie musikskapande. Andra hittar vidare från
musiken till användande av video, stillbild och projektioner och vice versa.
Vägarna att hitta in i sitt skapande är
oändliga, konstaterar Viktor Zeidner,
som övertog projektledarrollen från
Thomas Bjelkeborn .
Utöver en mindre scen består >9@6:s
lokaler idag av tre stora studiorum för
film, ljud och bild. I ljudstudion tronar
ett gigantiskt efterskänkt mixerbord,
som enligt Viktor skapar den
rätta rymdskeppskänslan.
B`SPS\Obbaby^y

Verksamheten består av tre
huvudinriktningar med en
konstnärlig, en folkbildande

och en publik del. Den konstnärliga verksamheten äger rum i studiorummen där alla som är medlemmar i
;>6, föreningen >9@6:s användare, kan
låna in sig.
– När vi startade var alla tvungna att
gå en grundkurs på tio gånger för att
förstå, berättar Viktor. Allt som krävs
idag är en manual.
Den folkbildande delen arrangerar
fortfarande workshops, utbildningar
och kurser och ligger nära den publika.
– Genom att köra workshops i samband med exempelvis konserter skapar
vi ett mervärde jämfört med om man
bara går på konsert, applåderar och går
hem.
Ett rikt publikt utbud medför också

”

Vi öppnar ögonen för
att det finns alternativa konstformer även i en
liten stad som Gävle.”
D79B=@H372<3@

en förändringspotential, menar Viktor.
– Vi öppnar ögonen för att det finns
alternativa konstformer även i en liten
stad som Gävle. Efter de snart tretton år
vi hållit på återspeglas det också i popoch rockscenen. Jag inbillar mig att det
är >9@6:s förtjänst att några av de kommersiellt mest framgångsrika banden
härifrån också arbetar experimentellt.
4`y\Y]\ab[caWYbWZZVW^V]^

I motiveringen till priset Musikens Möjliggörare som tilldelades Thomas Bjelkeborn vid ;HI:s julmiddag i december
, omnämns >9@6 som en mötesplats
för alltifrån etablerade elektronmusikkreatörer till personen på gatan. Denna
unika mix åstadkommer man, menar
Viktor, genom att välkomna alla.
– Vår inriktning är konst, men är det
någon som vill göra hiphop får de göra
det. Vår idé är att inspirera dem till att
ta sitt skapande ett steg längre, oavsett
om det handlar om nybörjare eller dem
som spelat musik hela sitt liv.
Även konsertarrangemangen hand-

”

Jag slogs av de filmiska aspekterna
av elektroakustisk musik
och de bilder den skapade
i mitt huvud.”

lar om att nå ny publik.
Genom att göra konsertpaket där kommersiella
akter blandas med mer utmanande erbjuds publiken
att ta del av nya världar.
– Förra veckan hade vi
till exempel en konsert
med Hans Appelqvist och
duon Lur på Gävle Teater. Hans Appelqvist kan betraktas som kommersiell,
men liksom Lur arbetar han experimentellt audiovisuellt.
Push-festivalen, en annan av Thomas
Bjelkeborns skapelser, är ytterligare ett
sådant engagemang. På programmet
återfinns allt från elektronikapop till
kammarmusik. I år (april) utspelas den
i Gävles gasklockor och äger rum för
fjärde året i rad.
– Det viktigaste med >9@6 är det sociala, sammanfattar Viktor. Även
konstnärer som har egen tillgång till
tekniken deltar. Våra medlemmar består av allt från sådana som just slutat
gymnasiet till yrkesverksamma tonsät-

7@p<3A/6:7<

tare och konstnärer. Eftersom vi inte
delar ut ekonomiskt stöd är alla här på
samma premisser. Det återspeglas i
känslan när människor träffas.
;bSa^ZOba[SZZO\Y]\abO`bS`

Iréne Sahlin är musiker och kompositör
och utgör ena halvan av duon Moneeo
tillsammans med Per Samuelsson. Hennes första kontakt med >9@6 var som
konsertfotograf. Efter hand blev hon
allt mer fascinerad av musiken.
– Jag slogs av de filmiska aspekterna
av elektroakustisk musik och de bilder
den skapade i mitt huvud. Jag har alltid
hållit på med musik och varit sångerska
på bröllop och i kyrkor, men efter mötet
 B=<AmBB/@3<<@ !  !
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med >9@6 tog den en ny vändning.
Moneeo har egen studio ett kvarter
bort från >9@6:s lokaler så för Iréne och
Moneeo är >9@6 framför allt en mötesplats, inte bara mellan människor, utan
också olika konstarter.
– Hade det inte varit för >9@6 är det
inte säkert att Moneeo funnits. Korsbefruktningar som våra där elektroakustisk musik, elektronika och beatbaserade element blandas med ljus och
projektioner går hand i hand med vad
>9@6 står för.
Moneeo spelar också gärna på udda
platser – på konserthusets tak med en
publik bestående av tutande bilar, i
Boulognerskogen eller en underjordisk
konsert på Rådhustorget där högtalare
placerats i avloppsbrunnarna.
– Utomhus når man en helt ny publik. Folk kan inte komma undan. Sedan får de förstås komma och gå som
de vill. De kan till och med ta med sig
hunden.
AYO^O`[XZWUVSbS`bWZZaYO^O\RS

Olle »Oljud« Åberg hade inte bott i Gäv-
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– Vi försökte pressa honom att spela
sina egna verk, men det ville han inte.
Han insisterade på att vi skulle fokusera
på vår egen skaparkraft.
Olle höll själv nyligen en workshop
för elever mellan sjuan och nian.
– Vi testade mina hembyggda syntar,
att göra experimentell video och byggde
skrotskulpturer.
Även om >9@6 får bra respons för sin
verksamhet är det inte alltid lätt att nå
fram.
– Det finns ju ett enormt kommersiellt utbud som bidrar till att kväva de
smalare alternativen, men jag tror på att
försöka nå ut till de unga, konstaterar
Olle..
Lyssna mer på:
moneeo:
www.moneeo.com
olle »oljud« åberg
www.youtube.com/jaragak
www.soundcloud.com/olleoljud

4=B=(;716/3::/@AA=<

”

Det är tack
vare att
verksamheten
är så omfamnande som min
kreativitet och
mitt genreöverskridande utvecklats.”

le länge när han hörde talas om de workshops som hölls i Forsbacka bruk. Sedan
dess har han tagit del av det mesta >9@6
haft att erbjuda.
– Det har varit en intressant resa. Jag
har deltagit i kompositionsworkshops
med lärare från Lars-Gunnar Bodin till
Paulina Sundin och när de första filmkurserna drog igång hakade jag på dem
också.
För Olle är >9@6 en resurs. Han har
ingen riktig studio hemma och >9@6
gör det möjligt att arbeta med ljud och
film.
– Det är tack vare att verksamheten
är så omfamnande som min kreativitet
och mitt genreöverskridande utvecklats.
Olle framhåller >9@6:s arbete med
att ständigt involvera nya människor.
Varje ny årskull konstelever och gymnasieelever vid de estetiska linjerna introduceras till verksamheten. Så har det
varit redan från början. Thomas Bjelkeborns idé var, enligt Olle, att plocka in
folk och låta dem lära sig det grundläggande, men inte mycket mer.

GSYObS`W\OAO[caSdWbXT`y\
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Att arbeta för svensk
musik i Europa
B3FB ;/@B7<?:/@AA=<

I slutet av februari samlaġ
des komponister inom olika
genrer från hela Europa i
Bryssel för den tredje upplaġ
gan av Creators Conference.
č/ƫ+. "®.* !ƫ .0%*ƫƫ
Larsson rapporterar från ett
hoppfullt klingande möte
med en tydlig vision – det
är dags att vidta åtgärder
för att säkra den europeiska
musiken.

0@GAA3:  /@03B/@ enligt färska
siffror cirka   lobbyister. En
av dessa heter Patrick Ager. Hans
uppgift är att tillvarata intressen
åt Europas upphovsmän inom
musikområdet. Europas komponister
är organiserade genom paraplyorganisationen :8H6, vilken (i februari) genom sina  medlemsorganisationer i
 länder företräder   skapare av
konstmusik, populärmusik och filmmusik; alla som komponerar musik i
Europa. Nu har det de senaste åren
kommit fram att EU:s kommissionärer
och parlamentariker inte är så positiva
till lobbyister, som ofta kan använda
ganska bryska metoder för att hamra in
sina budskap. EU:s makthavare är ofta
mer intresserade av att samtala med
själva kärnverksamheten, komponisterna själva. Kanske är det därför Creators Conference – som i år genomfördes för tredje gången – fått så stort

genomslag inom just dessa grupper.
För oss komponister är det viktigt att
inte bara kommunicera med ord, utan
även klingande musik, för att tydligt
visa vad det är vi talar om. Därför genomfördes under aftonen före konferensen en konsert med tre svenska
grupper, med stöd av Stims promotionnämnd, och med undertecknad som
presentatör och musikalisk ciceron. The
Peärls Before Swine Experience framförde musik av tre prisbelönta svenska
tonsättare, nya stjärnskottet Promise
and the Monster sjöng mörka visor i ett
udda ljudlandskap, och Nils Berg Cinemascope improviserade fram jazzlåtar
till youtube-klipp från hela världen.
>caag@W]b[SRZS[[SR^S`Zw\Y

Själva konferensen inleddes morgonen
därpå med ett samtal mellan :8H6:s
president Alfons Karabuda, Ole Reitov
från organisationen Freemuse och
 B=<AmBB/@3<<@ !  #

Yekaterina Samusevitj från Pussy Riot.
På grund av reserestriktioner deltog
Samusevitj via videolänk, men bevisade
gång på gång att hon är en synnerligen
välinformerad och handlingskraftig
komponist.
Resten av dagen bjöd bland annat på
diskussioner om hur man kan skapa balans och »fair deals« i kontrakt mellan
affärsintressen och frilanskreatörer, hur
Intellectual Property Directorate ser på
framtiden för upphovsrätten och hur
upphovsrättssällskapen anpassar sig till
den nya digitala verkligheten. I ett anförande berättade en polsk tidningsformgivare hur Europas papperstidningar
försöker hävda sig i den digitala eran,
och hur man kan använda sig av teknikskiftet. Konferensen avslutades med en
presentation av tre europeiska konstmusikprojekt inom publikutveckling.

”
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musik även i en framtid måste vi börja
vidta åtgärder. Nedskärningarna innebär även minskad repetitionstid för orkestrar och ensembler, vilken leder till
sänkt kvalitet och avprofessionalisering. Orkesterledningarna visar en
räddhågsenhet i repertoarval, och vågar sällan satsa på nya förmågor. Och
med enbart säkra kort på programmet
minskar såväl publiksiffrorna som övriga samhällets intresse. Frågor lika aktuella i Europa som i Sverige, där vi med
en internationell hävstång kan få bukt
med nationella problem.

tjänar pengar på musik, vill vi som skapade den ha del i vinsten, samt att det är
musikskaparens egen rättighet att få
bestämma över den musik man komponerat. Det är nu av vikt att vi dessutom
riktar blicken mot europeisk kulturpolitik; i vilka frågor EU direkt och indirekt påverkar offentligfinansierad musikverksamhet i Europa, och hur :8H6
kan hjälpa dem att ta bättre grundade
beslut.

;caWYOZWaY[y\UTOZRVwZa]aO[b

De ekonomiska och konstnärliga förutsättningarna för att komponera musik
skiljer sig mellan musikområden och
mellan länder, och skulle behöva kartläggas. Radio- och tv-bolagen – även
public service-bolagen – har blivit alltmer affärsinriktade och bryr sig mer
om kostnader än innehåll. Upphovsrätten handlar lika mycket om rätten till
sitt eget arbete som att få ersättning vid
framföranden, och den ideella rätten
ser mycket olika ut i EU-ländernas lagböcker. En ny utredning om upphovsrätten är under uppsegling i Bryssel,
och det är av yttersta vikt att komponisterna bereds delaktighet i den. Förändringar i sig behöver inte vara negativt,
men det börjar bli nödvändigt att själva
konstnärerna i betydligt högre grad involveras i processerna, för att tillförsäkra europeiska medborgare god kultur även i framtiden. Precis som
ekologisk mångfald gynnar motståndskraftiga ekosystem, gynnar musikalisk
mångfald en hälsosam utveckling av
samhället. .

<SRaYw`\W\UO`V]bO`YdOZWbSbS\
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Många frågor trängs på agendan
dessa tre år. Produktionsbudgetarna
för framförandet av nya och gamla verk
befinner sig på många håll i kris och
fritt fall; om vi vill höra europeisk live-

BVS>Sw`Za0ST]`SAeW\S
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Dagen efter konferensen hölls :8H6:s
årsmöte. För att öka transparensen och
förstärka den demokratiska processen
har :8H6 – arbetat fram en ny
struktur. Komponisterna delar in sig i
tre kommittéer utifrån musikområden
– konstmusik, populärmusik och filmoch mediamusik. Varje kommitté väljer
sedan genom sluten omröstning tre ledamöter till :8H6s styrelse, på treåriga
mandat. Från konstmusiksidan valdes
undertecknad, och från populärsidan
H@6E:s ordförande Alfons Karabuda.
Sverige är således mycket väl representerat bland Europas komponister.
European Composers Forum har
hittills fokuserat på europeiska samarbetsprojekt, såsom Composers in Education Database, som länkar samman
europeiska projekt om barn och komposition. :8H6 har länge och framgångsrikt stridit för upphovsrättens
grundläggande faktum; att om någon

Notiser
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Var med i Uppsala
tonsättartävling!
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Kortopera på
Folkoperan
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Klockrent på Gotland

Låt appen
sköta
notskriften
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Ljud i vasken.Vattendroppar
driver Atle Selnes Nielsens mobila
instrument.
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” Vattendroppar är en
fantastisk
ljudkälla
med många
klanger och
ljudfrekvenser.”
0(!ƫ!(*!/ƫ
Nielsen

Med hjälp av vattenkranen är det
möjligt att justera dropparnas hastighet och intensitet. Det går alltså på
så sätt att manipulera både in- och
uppspelningshastighet.
Atle Selnes Nielsen har haft konserter med Capstan tillsammans
med jazzkvartetten Magic Pocket
och Trondheim jazzorkester. Capstan visas också på utställningar och
med en variant av instrumentet reser
han runt till skolor för att improvisera tillsammans med elever. .
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7 < 3 B 7 A 9 /  A 9 C : > B C @ 3 @ är
Atle Selnes Nielsens cup of
tea. Han är utbildad vid
Konsthögskolan i Bergen och representerad på Nationalmuséet i Oslo.
Ett av hans roligaste instrument/installationer är Capstan, en skultpur
utvecklad i flera versioner. Ordet
capstan används om det hjul som
driver ett ljudband genom en bandspelare.
– Jag har experimenterat med olika
rörelsekällor för ljudband. Det ultimata för mig är när rörelsekällan och
ljudkällan är densamma, säger han.
I Capstan IV är rörelse- och ljudkällan vatten.
– Vattendroppar är en fantastisk
ljudkälla med många klanger och
ljudfrekvenser.
Dropparna träffar ett vattenhjul,
som drar runt en bandloop. Ljudbandet är placerat i en kassett med
två läshuvuden.
– Det fungerar helt enkelt som en
hederlig gammal bandekomaskin, i
vilken den elektriska motorn är ersatt
med ett integrerat vattenkraftverk.
Ljudet av vattendropparna fångas
upp av en piezoelektrisk hydrofon
och sänds till inspelning, för att därefter spelas upp omedelbart. Det finns
inget delete-huvud i kassetten, så
droppljuden spelas in lager på lager.

