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INNEHÅLL

Retorik och rosor

Anna Hedelius
redaktör

et vankas nordiska musikdagar
och det vankas riksdagsval.
De förstnämnda tycks bli
mumma för music lovers.
Det andra får knappast
tonsättarna att nynna
inspirerat hela vägen till
banken – oavsett valseger.
För att ta reda på vilka
partier som kan bidra till någorlunda muntra
tongångar på bankpromenaden, har vi i alla fall
försökt gå till botten med kulturpolitiken. Detta
genom att ta genvägen förbi politikerretoriken och gå
rakt på väsentligheterna. »Behöver Sverige nyskriven
konstmusik?« är första fråga i den stora valenkät vi
har gjort med de sju riksdagspartiernas kulturtalespersoner. Föga förvånade har alla svarat JA.
Men något särskilt överhängande personligt
intresse tycks ingen odla på området. »Det är förstås
inte möjligt att som politiker känna till de aktiva
inom varje genre som kulturpolitiken rör. Det är,
hoppas jag, inte heller namnuppgifter utan politikens
innehåll som avgör det stöd vi får«, svarar Miljöpartiets Esabelle Dingizian. Nej, vi är förstås inte ute
efter namedropping, men går det inte att önska sig en

åtminstone allmän orientering på tonsättarområdet
hos den person som ska dra upp riktlinjerna för
kulturpolitiken?
Desto rarare är att läsa hur Centerns Anders
Åkesson försvinner in i ett barndomsminne av mötet
med en komponerande präst i hemförsamlingen.
Hans berättelse visar med all önskvärd tydlighet att
den musikaliska skapandeprocessen kan ge bestående intryck.
Därför tror jag att Nordiska musikdagar är helt
rätt ute när de satsar speciellt på barnen under och
inför festivalen i Köpenhamn. Barn är förutsättningslösa och med bara lite ledsagning blir ny musik
varken skrämmande eller märklig för dem.
Vilket ger mig anledning att bjuda på en solskenshistoria från den egna barnaskaran. På sommaravslutningen i pianoskolan spelar en pojke ur de äldre
leden Mats Perssons Rosor och betong, ett dynamiskt
stycke utan påtaglig melodik. Dagen efter konserten
hör jag mina egna telningar hamra frenetiskt på
pianot hemma. Hamrandet avslutas med ett övertygande crescendo, varpå ene sonen kommer och
berättar: »Mamma, det var Rosor och betong.«
Konstigare än så behöver det kanske inte var med
samtida musik p
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LEDAREN

Martin Q Larsson
ordförande

et var med glädje och bävan
jag tog mig an mitt nya
uppdrag som ordförande
för fst den 23 april på
Moderna muséet. Cervantes säger i ett av företalen
till Don Quijote att få stora
verk skulle kommit till
stånd om upphovsmannen från början känt till hur
mycket vedermödor, slit och vaknätter detta skulle
komma att innebära. Jag hade suttit i styrelsen i fyra
år före tillträdet, och ansåg mig besitta en viss koll på
ämbetets form och innehåll. Men att det skulle vara
så mycket att bita i, lära sig, besluta och fundera på,
hade nog inte föresvävat ens mig.
Alltnog, jag hade turen att tillträda mitt i en
brytningstid, och förutom att det i sig innebär en oerhörd massa av arbete, medför det även möjligheter
till förändring. Och förändring är något vi just nu är
i skriande behov av. Fast helst åt ett håll som medger
att fst:s medlemmar har råd att fortsätta komponera
musik.
Till yttermera visso har vi strax val till Sveriges
riksdag, såsom till landsting och kommuner.
Huruvida ett maktskifte – alternativt kvarsittande –
har någon praktisk påverkan på svenska tonsättares
ekonomiska och konstärliga situation återstår ännu
att bevisa. Tvivelsutan har i vilket fall vårens flora av
utredningar fört upp kulturfrågorna till ytan, och
oavsett inriktning har numera vart parti värt namnet
en egen hållning i frågan. Något man med fördel själv
kan kritiskt granska längre fram i denna skrift.

avsett regeringsbildning förutspår jag hur
som haver att den närmaste framtiden till
dels kommer att handla om utredningarna
I samspel med musiklivet och Spela samman, satsningen Skapande skola och en rad andra reformer och
program med avsikt att föra ut svenska musikskapares verk till skattebetalarna och deras barn, samt att
på sikt genomföra riksdagens beslut från 1995 (sic!):
»att de professionella konstnärerna ska kunna basera
sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt
arbete«.
Det gör de inte idag, 15 år efter riksdagens beslut.
Jag har kolleger som drömmer om att i en framtid
kunna tjäna lika mycket som en bussförare. Kolleger
som i sammanhanget är hyfsat framgångsrika,
välutbildade och framåt. För sanningen är att bland
tonsättare – liksom tyvärr hos konstområdet i gemen
– är det mycket mycket få som baserar sin försörjning
på ersättning för utfört konstnärligt arbete.
Jag kommer att under den tid som bliver mig
utmätt som ordförande för Föreningen svenska
tonsättare, att söka göra mitt yppersta för att
genomföra detta riksdagens beslut, samt alla de stora
som små frågor som kan komma att ligga på mitt
bord, nu och i en framtid. Att på en miljon miljard
sätt söka gynna svenska tonsättares – och därigenom
i förlängningen även musikers, lyssnares, administratörers och andras villkor, på det att vi i en tänkt
framtid måtte bibringa oss själva och varandra en
bättre och roligare verklighet p
Martin Q
Huddinge 20 augusti 2010
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Av 1  396 punkter på årets Almedalsvecka var ett drygt hundratal vikta
åt kultur. Men de stora konstnärliga visionerna lyste med sin frånvaro.
Tonsättarens Sophie Malmros besökte en handfull kulturseminarier
och konstaterade att kulturpolitik i huvudsak handlar om pengar.

Kulturen intog
Almedalen

TEXT • Sophie Malmros FOTO • Sophie Malmros/Sonce Media

den politiska
kulturagendan tycks stå
frågor om pengar och
konstnärlig integritet.
Det visade inte minst
skådespelaren Helge Skoog med sin
variant på Gudrun Schymans berömda
100 000-kronorsbrasa. Som en symbol
för kulturarbetarnas dåliga löner satte
också han fyr… på en tjugolapp. Det
var allt han hade råd med.
Kanhända får han det bättre
ställt vid en rödgrön valseger.
2010 var nämligen året då
oppositionen lovade att göra
kulturen till en valfråga. I
satsningen »Kreativa Sverige – ett
rödgrönt kulturlyft« vill de satsa
minst 1 miljard på kulturen.
Nätverket Kulturskaparna
fanns förstås på plats i Almedalen.
Detta för att i ett open space låta
kulturarbetare, politiker och konsumenter samtala kring upphovsrätt,
skyddstid och kulturskapares villkor
på internet. Roliga mellanspel av
Operaimprovisatörerna hjälpte till att
skapa en avslappnad atmosfär.
Gruppdiskussionerna mynnade på de
flesta håll fram i slutsatsen att det
ögst på

måste till tekniska lösningar för att
lösa problemen.
Kulturrådet arrangerade seminariet »Vad händer när kulturbidragen
läggs i koffert?« Chris Heister, som står
bakom kultursamverkansutredningen
Spela samman, menade att mer
inflytande över kulturpengarna
utvecklar ett större regionalt engagemang. Madeleine Sjöstedt (fp),
kulturborgarråd i Stockholm, var däre-

”

Om vi levererar
dålig kvalitet
får vi stryk av kulturkritikerna”
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Lars Nordström

mot skeptisk.
− För oss betyder det bara mer
byråkrati. Vi vill hellre fortsätta
arbetet med att kratta manegen för
våra kulturskapare än att sätta oss in i
det här nya systemet.
Även regissören Stina Oscarson var
orolig över den nya tendensen att
blanda ihop regionalpolitik med
kulturpolitik.

– Man talar ofta om festivaler och
turism mer än om konstens innehåll.
Vi måste i den här debatten också
försvara den fria tanken som idag är
ganska inskränkt.
I publiken fanns Lars Nordström,
ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Han menade att
det inte finns någon större risk att
kvaliteten sjunker bara för att kulturpengarna förmedlas på regional nivå.
− Om vi levererar dålig kvalitet får
vi stryk av kulturkritikerna, så det
kommer att reglera sig själv.
Koalition för kulturdebatt genomförde en manifestation mitt i vimlet.
Från olika håll strömmade ljusklädda
människor till Donners plats. Olika
talare hördes, bland dem skådespelaren Marika Lagercrantz, Stina Oscarson och Lars Farago. Marianne
Lindberg de Geer talade om »Konstnären som entreprenör«.
− Ibland får man höra att konstnärerna bara lever på stipendier från
skattebetalarnas pengar, att vi inte
bidrar. Vi tär.
Som svar på tal räknade hon upp
alla som fått jobb tack vare hennes
senaste två utställningar. Det blev en

Johan Holst från Gycklargruppen Trix delar ut boken
Att vara eller vara en vara vid manifestationen
Kulturen intar Almedalen.

lång lista på fyrtio punkter, alltifrån
städarna på museet till kulturministern och hennes departement.
Musikeralliansen höll seminariet
»Hur ska nya musikaliska initiativ bli
framgångsrika både för musiker och
medborgare?« Anna Lindal, som varit
med i utredningen I samspel med
musiklivet, berättade att den nya
musikplattformen ska ha stor konstnärlig kunskap, internationell överblick och regional insyn. 6 miljoner
har blivit avsatta för verksamheten.
Pianisten och kompositören Elise
Einarsdotter påpekade att 6 miljoner
inte är någon stor summa och efterlyste mer pengar samt kunnigt folk
som kan söka eu-pengar. För det handlar ändå till syvende och sist om
pengar, hur man faktiskt ska kunna
klara sig på sin konst, menade hon.
Tonsättaren Fredrik Österling ville en
gång för alla göra upp med den
idealiserade bilden av konstnären.
− Vi vill gärna gulla ihjäl oss själva.
Vi avsäger oss anställning. Men
integriteten har alltid ett pris. Mozart
agerade ju både som konstnär och
entreprenör utan att ge avkall på
kvaliteten.
Anna Lindal höll med om att det är
dags att skrota genikulten och göra
upp med konstnärsrollen.
− Vi måste själva berätta om vår
arbetssituation och våra låga löner.
Musiklivet är i nuläget splittrat i genrer
och misstänksamhet. Vi behöver enas
och göra vår röst hörd. Visa vad vi vill.
Det framkom även under samtalets
gång att man behöver jobba mer med
opinionen.
− Det kvittar hur många kurser i
marknadsföring för kulturarbetare
man går. Folk är vana vid att musik ska
vara gratis. Vad ska vi göra åt det,
undrade Annika Fehling, som själv
erfarit att folk vände i dörren då de fick
veta att en singer-songwriterfestival
hon arrangerade tog 60 kr i inträde.
Några visionära svar på hennes
fråga gavs tyvärr inte p
tonsättaren nr 3  •  2010

g

5

VALENKÄT:

Kulturpolitik
och konstmusik
TEXT • Ditte Hammar ILLUSTRATIONER • Adam Herlitz FOTO • Anna Hedelius

Vägval är temat för vår valenkät. Se den som en
granskande vägkamera för fartblinda politiker och
en utförlig kartbok för väljarna.
Ditte Hammar ställde 13 raka frågor till 7 politiker.
Det här är deras vägval. Läs! Jämför! Och välj sedan
din egen väg!

1.

2.

Behöver Sverige nyskriven konstmusik?

Varför?

Om JA, gå till fråga 2
Om NEJ, gå till fråga 10

Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Lena Adelsohn Liljeroth (M)
2.  Men det är ju självklart. Det kommer
alltid att finnas önskemål och behov av
ny musik.

Leif Pagrotsky (S)
1.  Ja.

Leif Pagrotsky (S)
1.  Ja, självklart. Sverige behöver många
olika sorters musik.

Christer Nylander (FP)

2.  Sverige behöver nutida och nyskriven
konstmusik på samma sätt som vi behöver modern konst och design. Vi behöver en levande musik sprungen ur traditionen. Även vår tid behöver sätta
avtryck i musiken.

Christer Nylander (FP)
1.  Absolut.

1.  Ja!

2.  Det är ett sätt att utveckla konstarten
i sig. Vi behöver ständigt förnya oss och
det är också viktigt för Sverige som kulturnation.

Dan Kihlström (KD)

Esabelle Dingizian (MP)

1.  Absolut.

2.  Det är inte upp till politiker att avgöra
just vilka former av kultur som ska skapas. Behovet är oändligt men så är också
tillgången, eftersom tillgången ligger i
människors sinnen. Från politiskt håll
handlar det alltså inte att ifrågasätta behovet, utan att se till att kulturen är tillgänglig och möjlig att hänge sig åt. Allt
kreativt skapande gynnar Sverige.

Esabelle Dingizian (MP)

Siv Holma (V)
1.  Ja.

Anders Åkesson (C)
1.  Ja.

tonsättaren nr 3  •  2010
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Dan Kihlström (KD)

Esabelle Dingizian (MP)

Christer Nylander (FP)

2.  Vi behöver alla delar av kulturen och
nutida musik är spännande. All musik
har ju varit nutida en gång i tiden.

3.  Vi vill stärka kulturen generellt.

Siv Holma (V)

3.  Ja.

2.  Kulturpolitikens viktigaste uppgift
är att skapa en infrastruktur där alla
konstformer finns och kan utvecklas.

Siv Holma (V)

4.  Vi hoppas kunna bidra till ytterligare
resurser på området. Mer konkret kan
jag nog tyvärr inte vara. Vi tycker att
det behövs ett nytt scenkonsthus och
rent allmänt bättre villkor för det konstnärliga arbetet.

Anders Åkesson (C)
2.  Det måste alltid tillföras nytt i en
genre, oavsett om det är politik eller
musik. Det finns inget statiskt tillstånd,
det måste tillkomma nytt inom alla områden, annars stelnar det och dör.

3.
Kommer situationen för
den nutida konstmusiken
att förändras om ni vinner
valet?

Dan Kihlström (KD)

Esabelle Dingizian (MP)
3.  Vi arbetar för att det ska tillföras mer
resurser till kulturpolitiken. Resursfrågan är en viktig komponent i kulturens
infrastruktur och lyckas vi höja de politiska ambitionerna kan vi därmed skapa bättre förutsättningar även för nutida konstmusik att verka.

Anders Åkesson (C)
3.  Ja.

4.
På vilket sätt?
Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Om JA, gå till fråga 4.
Om NEJ, gå till fråga 10

Lena Adelsohn Liljeroth (M)
3.   Ja.

Leif Pagrotsky (S)
3.  Politiken ska inte påverka konstens
innehåll. Däremot vill vi med vår kulturpolitik generellt sett skapa bättre
förutsättningar för de kulturellt yrkesverksamma och ge fler människor tillgänglighet till kultur och musik.

Christer Nylander (FP)
3.  Svårt att säga
8
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4.  Vi har precis påbörjat en förnyelse av
det svenska musiklivet i och med att
Rikskonserters verksamhet avslutas
till förmån för en ny myndighet; Statens musikverk. Den ska i större utsträckning än Rikskonserter lyfta goda
exempel och fungera som en inkubator
i Musiksverige. Arbetet med att förbättra förutsättningarna för hela musiklivet kommer att fortsätta om vi vinner valet.

Leif Pagrotsky (S)
4. Bland annat genom en höjd ambitionsnivå, bättre stöd till fria grupper
och arrangörer.

4.  Vi vill satsa brett på kultur och kreativt skapande. För musiken handlar det
bland annat om att se till att vi har en
modern musikplattform.

Dan Kihlström (KD)
4.  Det grundläggande är titta på villkoren för konstnärer överhuvudtaget. Vi i
alliansen försöker hela tiden förbättra
dem. Ett förslag är att ytterligare utvidga de konstnärliga allianserna. Det började med Dans- och Teaterallianserna.
Nu finns också Musikalliansen och jag
är inte främmande för att utvidga det
ytterligare. Ett annat sätt är Skapande
skola. Huvudsyftet är att barn ska få
möta konst tidigt och det kan också
vara en möjlighet för den nutida musiken att verka. Jag vill fortsätta att bygga
ut den verksamheten.

Siv Holma (V)
4.  Se fråga 3.

Anders Åkesson (C)
4.  Det beskrivs i alliansens nya rapport
Kultur och idrott. Jättemycket handlar
om att göra generella villkor för konstnärer bättre. Något som vi i Centerpartiet särskilt tagit upp är upphovsrätten.
Vi tycker att det borde bildas en upphovsrättskommission som kontinuerligt följer vad som händer på området.
Lagen borde vara teknikneutral, det är
den inte idag. Att skriva konstmusik är

inget man blir rik på, antar jag, och inte
blir man rikare av illegal kopiering. Risken blir till slut att man inte har något
incitament att anstränga sig att skriva
ny musik eller skapa ny konst och då
blir vi alla fattigare.

men även det ekonomiska stödet till
länsmusiken och det fria musiklivet.

Siv Holma (V)

5.

Christer Nylander (FP)

Kommer ni att möjliggöra för fler tonsättare att
leva på sitt arbete?

5.  Ja

5.  Vi arbetar för att höja både kulturens
status och de politiska ambitionerna. På
så sätt kan vi skapa ett utrymme för fler
tonsättare att leva på sitt arbete. Ett viktigt arbete är att synliggöra de kvinnliga
tonsättarna, något som bland annat föreningen Kvast kämpar för. Bland annat
behövs regler så att de också kan få sin
rättmätiga del av att samhällets kulturanslag.

Esabelle Dingizian (MP)

Anders Åkesson (C)

5.  Det politiska målet måste vara att ge
kulturskaparna goda förutsättningar
och tillgodose en marknad där tonsättare kan leva på sitt eget arbete.

5.  Ja.

Om JA, gå till fråga 6.
Om NEJ, gå till fråga 10.

Leif Pagrotsky (S)
5.  Ett kulturliv med högre ambitionsnivå ger fler kulturellt yrkesverksamma
möjlighet att verka.

Dan Kihlström (KD)
Lena Adelsohn Liljeroth (M)
5.  Politiken kan göra mycket, men inte
allt. Vi kan se till att det finns en fungerande infrastruktur för musiklivet.
Där är Statens musikverk en viktig del,

5.  Jag tror på att fortsätta jobba med att
bygga ut på det sätt som jag just beskrivit. Även pension och skattefrågor borde förbättras.

6.
Hur?
Lena Adelsohn Liljeroth (M)
6.  Se fråga 5
tonsättaren nr 3  •  2010
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att ha infört Skapande skola för att få in
den professionella kulturen i skolan.
Idag finns det i årskurserna fyra till åtta,
men vi vill på sikt att det ska finnas i
hela grundskolan och i gymnasiet. Det
gör ju att efterfrågan på all kultur, inklusive konstmusik, ökar och det skapar också en breddad arbetsmarknad
över hela landet.

7.
Lyssnar du själv på nutida
konstmusik?
Lena Adelsohn Liljeroth (M)
7.  Ja, absolut. Paula af Malmborg,
Sven-David Sandström och Christian
Lindberg är några exempel.

Leif Pagrotsky (S)

Leif Pagrotsky (S)
6. Bland annat genom en utökning av
konstnärsallianserna, en utökning av
stipendier samt att vi vill riva upp alliansens beslut att avskaffa inkomstgarantier för konstnärer.

pratar om enskilda människor vars situation kan vara svår eller akut.

Esabelle Dingizian (MP)
6.  Vi måste se till att det finns goda villkor. Det är dock inte ett rimligt politiskt
mål att staten eller andra offentliga resurser ska betala mer och mer av tonsättarnas löner. Det gynnar varken musiken, politiken eller tonsättarna. På kort
sikt handlar det dock om att se att vi
10
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Christer Nylander (FP)

Dan Kihlström (KD)

7.  Ja, det förekommer.

6.  Se fråga 5.

Esabelle Dingizian (MP)

Siv Holma (V)

7.  Genom mitt politiska uppdrag inom
kulturen har jag fått uppleva många nya
konstformer som jag tidigare inte känt
till, men som jag nu uppskattar. Modern konstmusik är ett exempel på det.

Christer Nylander (FP)
6.  Genom fler långsiktiga stipendier på
hela kulturområdet.

7. Det händer.

6.  Se fråga 5.

Anders Åkesson (C)
6.  Vi vill göra det lättare för alla människor att leva av sitt arbete. Genom
jobbskatteavdraget får du behålla mera
av din lön. I all form av akademisk kulturutbildning har vi fört in företagandekunskap för att man ska veta hur man
driver företag som konstnär. Vi vill
också öppna för nya finansieringskällor
som sponsring. Vi är också stolta över

Dan Kihlström (KD)
7.  Nej. Jag är allätare och har ibland fått
någon skiva som jag lyssnat på, men
inte mer än så. Jag är själv amatörmusiker och experimenterar lite med musik
på datorn. Mest för att bara testa om jag
skulle kunna skapa något. Då har det
hänt att jag också har snuddat vid nuti-

da musik, blundat och nyfiket lyssnat på
något stycke för att försöka fundera ut
hur de har tänkt.

Esabelle Dingizian (MP)

Leif Pagrotsky (S)

8.   Nej.

Siv Holma (V)

Dan Kihlström (KD)

9. Bland nutida tonsättare har jag hört
en del av Karin Rehnqvist och SvenDavid Sandström.

7.  Det händer, i P2.

8.  Nej.

Christer Nylander (FP)

Anders Åkesson (C)

Siv Holma (V)

9.  Bengt Hallberg.

7.  Nej, jag söker den inte, det måste jag
vara ärlig och säga. Men jag lyssnar ibland på P2 och då stänger jag aldrig av
när det kommer musik som låter svårtuggad i mina ynkliga öron. Om man
inte tillför ny energi så utvecklar man
aldrig sitt sinne. Den musik som jag
tycker är lättlyssnad och behaglig idag
har en gång i tiden uppfattats som ny
och ovan.

8.  Tjajkovskijs pianokonsert, som min
lärare i grundskolan introducerade.

Esabelle Dingizian (MP)

8.
Har du någon
favorittonsättare?

Anders Åkesson (C)
8.  Nej, vi får nog stryka den, tyvärr...

9.
Känner du till någon
nu levande svensk
tonsättare?
Lena Adelsohn Liljeroth (M)

9.  Det är förstås inte möjligt att som politiker känna till de aktiva inom varje
genre som kulturpolitiken rör. Det är,
hoppas jag, inte heller namnuppgifter
utan politikens innehåll som avgör det
stöd vi får. I detta fall har jag hört talas
om ett par, som ska spelas på de Nordiska musikdagarna i höst. Eftersom det
är mitt i valspurten kommer jag nog tyvärr inte att kunna gå, men jag har blivit
tipsad om Malin Bång. Jag tror inte jag
har hört något av henne själv, men enligt de jag har pratat med ska hon vara
riktigt bra.

9.  Se fråga 7.

Lena Adelsohn Liljeroth (M)
8.  Flera, och då blir det nog dessvärre de
gamla mästarna jag gärna lyssnar till;
Mozart, Beethoven, Haydn, Wagner.

Leif Pagrotsky (S)
8.  Jag är ganska bred i mitt intresse.
Mozarts Trollflöjten var min första opera och den öppnade mina ögon och öron
för klassisk musik. Mozarts pianokonserter lyssnar jag gärna på. Gillar Tjajkovskij och Mahler. Min mamma som
var pianist spelade Chopin ibland, så
det minns jag från min uppväxt.

Christer Nylander (FP)
8.  Nej, varken inom konstmusik eller
andra genrer, jag lyssnar mycket brett.
tonsättaren nr 3  •  2010
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Dan Kihlström (KD)
9.  Nej, inte på rak arm. Jag återkommer
via mejl. (Via mejl en kvart senare: Mirjam Tally som jag lyssnat till på Gotland
och Klas Torstensson, vars verk spelats i
bland annat Berwaldhallen.)

Siv Holma (V)
9. Fredrik Österling från Gällivare, Bo
Nilsson från samma ort och Sten Melin
från Kalix.

Anders Åkesson (C)

10.
Statens musiksamlingar
har fått regeringens
uppdrag att inrätta en ny
plattform för musiken. På
vilket sätt kommer det
att förändra musiklivet?

12
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Christer Nylander (FP)
10.  Förhoppningsvis blir det en ökad
uppmärksamhet för konstarten, bättre
spridning i landet och höjd status.

Esabelle Dingizian (MP)
Lena Adelsohn Liljeroth (M)
10.  Se svar fråga 4 och 5

Leif Pagrotsky (S)
9.  Det borde jag ju göra, men nej... fast vi
hade en komponerande präst i hemförsamlingen när jag växte upp. Han spelade en orgelmusik som inte alltid var
lättillgänglig och som jag ofta lyssnade
till. Det var inte Sommarpsalm direkt,
men jag lärde mig uppskatta musiken
över tid. Det var häftigt, för det var då
det gick upp för mig att det fanns någon
som skapade musiken; det var inte bara
något som kom ut ur radion av sig själv.
Jag hörde ibland på när han komponerade och testade sig fram på pianot eller
orgeln. Han hette Gustaf Bjarnegård,
men han lever nog inte längre, tyvärr.

genomförs på detta sätt. Det kommer
att uppstå ett vakum som kan ge skador
långt fram i tiden.

10.  Det vet vi ännu inte. Vi motsatte oss
Rikskonserters nedläggning, som vi
ansåg skedde brutalt, brådstörtat och
utan föregående utredning om vad som
skulle komma sedan. Inte heller nu verkar det ha klarnat ordentligt. I princip
finns ju alla Rikskonserters uppdrag
kvar fast i annan organisatorisk form,
och det tycker inte vi är mycket till musikreform. Alliansen har inte kunnat
redovisa något verkligt bärande skäl till
denna kostnadskrävande omorganisation. Helt säkert är att musiklivet kommer att drabbas om omorganisationen

10.  Det är onekligen positivt att regeringen faktiskt har agerat i den här frågan, till skillnad från så många andra
områden. Slår det här uppdraget väl ut
kommer vi inte låta det gå prestige i frågan. Huvudsaken är att vi har en modern plattform för musiken i Sverige.
Om det blir den som nu regeringen har
lagt uppdrag till eller en framtida i rödgrön regi, återstår att se.

Dan Kihlström (KD)
10. Jag förväntar mig mycket av den
nya musikplattformen. Rikskonserter
hade ett uppdrag anpassat till en
annan tid, då det inte fanns så mycket
regional musikverksamhet. Ambitionen nu är att fräscha upp hela områ-

det. Den nya plattformen är bland
annat till för att bevara kulturarvet,
men min uppfattning är att den främst
ska främja dagens utveckling på
musikrådet. Där ska man kunna få
stöd och hjälp med allt från konserter
och festivaler till noter och inspelningar. Det är viktigt att den nya myndigheten inte blir för smal. Jag har flera
gånger fört fram att den nutida
musiken och jazzen inte får försvinna.

Siv Holma (V)

11.
Vilken roll får Kulturrådet
i framtiden?
Lena Adelsohn Liljeroth (M)
11.  Kulturrådet kommer att få en viktig
roll som statens förhandlare inom samverkansmodellens förutsättningar i de
nya kulturregionerna.

Leif Pagrotsky (S)
10.  Svårt att säga eftersom ingenting är
klart. Jag kan beklaga att man la ner
Rikskonserter innan man hade bestämt
vad som skulle komma istället. Det behövs en nationell musikplattform.

Anders Åkesson (C)
10.  Vi hoppas kunna stimulera musiklivet. Jag tänker följa förslaget mycket
noga. Det måste bli lika bra eller bättre
än det tidigare systemet med Rikskonserter. Det är ju själva meningen med
att göra om något.

11. Alliansens uppfattning om Kulturrådet har ju tidigare varit att Kulturrådet knappt behövdes. Nu visar det
sig att det blir många nya uppdrag för
Kulturrådet. Hur detta kommer att
fungera får framtiden utvisa. Nu råder
enighet om att Kulturrådet behövs och
är en viktig institution.

Christer Nylander (FP)
11.  Bra fråga, men det kan jag inte svara
på i nuläget.

Esabelle Dingizian (MP)
11.  Kulturrådet kommer självklart fortsatt ha en stark roll i kulturens Sverige,
så även vad gäller musiken. Exakt hur
Kulturrådets roll ska se ut är dock svårt
att säga från opposition, annat än att
den ska vara stark.

Dan Kihlström (KD)

z

11.  Svårt att säga. Kulturrådet är ju
satt under förändringens vindar just
nu. Det kommer att fortsätta vara
starkt; vi behöver även fortsättningsvis en central kulturmyndighet för att
hålla samman den nationella kulturpolitiken.

Siv Holma (V)
11.  Om man utgår ifrån alliansregeringens viljeinriktning så kommer Kulturrådets roll att minska. För framtiden
är det viktigt att den nationella nivån
garanterar en demokratisk likvärdig
fördelning av resurser över landet och
alla invånares tillgång till kulturverksamhet.

Anders Åkesson (C)
11.  Det blir mindre detaljstyrande, vilket jag tycker är bra.

12.
Vad finns det för plats för
den nutida konstmusiken inom den så kallade
koffertmodellen?
Lena Adelsohn Liljeroth (M)
12.  Syftet med samverkansmodellen är
att låta regioner och landsting, men
även det civila samhället, få ett större
inflytande över fördelningen av statliga
kulturmedel. Det finns plats även för
nutida konstmusik.

Leif Pagrotsky (S)
12.  Det finns en klar risk att smala genrer kommer i kläm. Konstformer som
trots svårigheter har framgång på en
nationell nivå kan bli alltför uppsplittrade om resurserna fördelas på regional
nivå.

Christer Nylander (FP)
12.  Från folkpartiets sida tycker vi koffertmodellen är bra men det är viktigt
att behålla värden som kvalitet och protonsättaren nr 3  •  2010
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fessionalitet i förhandlingarna mellan
Kulturrådet och regionerna.

Esabelle Dingizian (MP)
12.  I huvudsak blir innehållet i koffertmodellen en fråga för förhandlingar
mellan stat och region. Därför är det
viktigt att intresseorganisationerna bedriver lobbying och påtryckningar också regionalt. Tappas frågan bort där, blir
det svårare för den statliga nivån att
tvinga in det i koffertarna.

Dan Kihlström (KD)
12.  I Värmland har jag sett hur man
byggt upp en kulturavdelning inom regionsorganisationen. I den tidigare
stuprörsmodellen stod de gamla institutionerna mycket starka. Det stora stödet gick till dem och sedan fanns inte så
mycket pengar kvar. I och med koffertmodellen finns möjligheter för nyare
konstformer att komma in. Men det
gäller att vara aktiv och visa upp sig.
Om det i förhandlingarna visar sig att
ingen av regionerna har satsat på nutida
musik så kan den centrala myndigheten
gå in och påpeka att den musiken är
viktig.
14
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Siv Holma (V)
12.  Finns det en konstmusik på regional
nivå så har den en större chans att fortsätta existera. Genom koffertmodellen
blir den regionala nivån mer aktiv, men
den nationella nivån är fortfarande en
aktiv part. Staten har därmed inte abdikerat från sitt ansvar.
Samtidigt finns risken att det blir en
negativ spiral där alla frånsäger sig sitt
ansvar. Staten kan nöja sig med att ge en
koffert med pengar till regionerna och
säga att det är upp till dem att prioritera.
Regionen kan svara att pengarna inte
räcker till allt.
En annan farhåga är att de regioner
som är välutvecklade på kulturens område kan gå ännu längre, medan de regioner som inte har så väl utbyggd kulturell
infrastruktur får behålla den låga nivån
även i framtiden. En kombination av lagstiftning och ökade kulturella samhälleliga satsningar ser jag som viktiga variabler för att kulturpolitiken ska utvecklas.

Anders Åkesson (C)
12.  Det återstår att se. Inom ramen för
de kulturpolitiska målen ingår skapandet och framförandet av nutida konst-

musik. En farhåga är att de konstformer som saknar starka institutioner
inte garanteras plats vid förhandlingsbordet. Regionmusiken borde spela nutida musik, men det är ju inte säkert att
alla gör det självmant. Då gäller det att
Kulturrådet har koll på det.

13.
Vilken är den viktigaste
kulturpolitiska frågan för
framtiden?
Lena Adelsohn Liljeroth (M)
13.  Barns och ungas rätt till kultur och
eget skapande är den enskilt största frågan, både nu och i framtiden. Låter vi
barn och unga ta del av kultur tidigt i
livet kommer de i större utsträckning
att ta del av kultur som äldre. Dessutom
kommer vi att ge bättre förutsättningar
för framtidens kulturskapare.

Leif Pagrotsky (S)
13.  För oss socialdemokrater är det tre

saker som är viktiga. För det första att
alla människor, särskilt barn och unga,
har god tillgång till kultur och möjlighet att utöva kultur i hela landet. För det
andra att de kulturellt yrkesverksamma
har goda villkor och för det tredje att vi
har en kulturpolitik som präglas av
mångfald, kvalitet och en breddad internationalisering.

Christer Nylander (FP)
13.  Att kulturen får en ökad plats i samhället totalt sett.

Esabelle Dingizian (MP)
13.  Samhället måste ge alla möjlighet
att ta del av kultur oavsett var man bor
eller beroende av hur mycket man tjänar. Vi måste värna om det som inte är
kommersiellt gångbart; vi får inte abdikera från det ansvaret. Alla tre nivåer i
Sverige har ett ansvar för kulturen i
Sverige, det understryks av den regionaliseringsprocess som nu pågår. Kommunen, regionen (eller landstinget) och
staten måste arbeta tillsammans för en
starkare kulturpolitik. Men av dessa tre
är det bara staten som kan ha den övergripande kontrollen och se till hela landet samtidigt. Därför är det inte fel att
vilja ha starkare regioner inom kulturpolitiken, samtidigt som vi vill ha en
starkare kulturpolitisk stat. Vi vill stärka kulturens plats i samhället och det
behöver ske över hela brädet.

ha aktiva människor som själva är med
och skapar.

Siv Holma (V)
13.  Vänsterpartiet anser att kulturens
roll i samhället är så fundamental att
den bör lagfästas. Lagen ska slå fast att
kulturen är ett offentligt ansvarsområde i likhet med skolan, socialtjänsten
eller försvaret. Stat, regioner, landsting
och kommuner ska ha ett lagbundet ansvar för att kulturlivet ges förutsättningar att verka och utvecklas. Kvalitet
och innehåll lämnas utanför. Om kulturen ska kunna utvecklas i full frihet
efter sina egna förutsättningar krävs en
lag som möjliggör en sådan utveckling.
En seriös satsning på kulturskolan i
landet, både innehållsmässigt och genom att hålla låga avgiftsnivåer. På sikt

borde kulturskolan bli gratis.
Inom ramen för kulturpolitiken
måste det också finnas en konstpolitik,
som syftar till att främja konstens utveckling och stödja konstnärernas
kamp för rimliga arbetsvillkor och
möjligheter att möta en publik. Det är
hög tid att samhället tar ansvar för dem
som skapar den kultur som samhället
berömmer sig av.

Anders Åkesson (C)
13.  Det är ju något av en tiotusenkronorsfråga... kulturens egenvärde är viktigt i sig; det är inte politiker som ska
bestämma vad som är bra kultur. Att
förutsättningarna att skapa ny kultur
måste vara goda är viktigt. Den dag vi
inte tillförs ny kultur tappar vår civilisation energi p

Dan Kihlström (KD)
13.  Att fortsätta arbeta med barn och
unga. Kulturen är en oerhört viktig del
i våra liv. Det är viktigt att kulturarvet
förs vidare, men också att barnen får
sådan fostran och kunskap att de själva kan vara en aktiv del i kulturlivet.
Då är det viktigt att kulturen finns
nära en själv. Det är lätt idag att bli en
passiv kulturkonsument, men jag vill
tonsättaren nr 3  •  2010
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In touch with the music. Så lanserar Dansk
komponistförening Nordiska musikdagarna
8–11 september 2010. Möjligen kan slagordet
ses som en blinkning till förra årets tämligen
musikbefriade musikdagar i Oslo.
I Köpenhamn vankas fyra fullspäckade
kvällar med ljudexperiment, improvisation
och partiturmusik.

Unga i fokus
på festival

TEXT • Anna Hedelius
FOTO • Denise Burt

att välja grå hallen i hjärtat av
fristaden Christiania som plats för
öppningskonserten sätter givetvis
tonen för en festival då regler är till för
att brytas. Under denna helafton möter
ny musik folkmusik, bland annat i ett
framförande av den danska trion
Gáman. Ett intressant möte mellan
musikerna i Athelas Sinfonietta och
bland annat en mobiltelefon, en
mjölkskummare och en bok om Gustav
Mahler blir det i Malin Bångs stycke
The Curious Collection. Stina Hellberg,
den enda skandinaviska harpisten med
en examen i jazz avslutar kvällen med
just… jazz på harpa.
Köpenhamns musikteater är
platsen för andra kvällen, då Peärls
before swïne experience och Esbjerg
Ensemble spelar nutida verk av tiotalet
tonsättare och Mattias Petersson och
George Kentros gör Vivaldis De fyra
årstiderna till ett nutida verk med
elektroniska inslag.

16
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Tillbaka i Grå hallen experimenteras det för fullt under tredje kvällen,
som inleds med en konsert speciellt
skapad för Nordiska musikdagarna av
tonsättarkollektivet Dygong och en
grupp studenter. Under kvällen spelas

läromedel för klass 3–5 utarbetats och
distribuerats till skolor i Danmark
några månader före festivalen.
Läromedlet innehåller verk av tonsättare som Pelle Gudmundsen-Holmgreen och Kent Olofsson och har
fungerat som förberedelse
för en festivalkonsert i
Danska radions konserthus. Tanken är att ge
barnen insikt i nutida
musik för att ge dem bästa
möjliga upplevelse vid
konserttillfället. Uppmärksamheten
och efterfrågan kring läromedlet har
varit så stor att det för tillfället är
slutsålt.
Festivalen satsar också på workshops, där unga instrumentalister från
hela Norden får komponera musik
tillsammans med professionella
musiker och tonsättare. Musiken
kommer att framföras i Rådhuset under
festivaldagarna p

Mobiltelefon, mjölkskummare och Mahler är alla
ingredienser i Malin Bångs
The Curious Collection.
också unga tyska, finska och isländska
tonsättare av Berlinensemblen
Adapter.
Den fjärde kvällen äger rum på
Borups högskola och bjuder på en mix
av tonsättare och artister, bland annat
belgiska nytillskottet Ensemble ON,
som på senare tid har väckt positiv
uppmärksamhet i och utanför Belgien.
Speciellt fokus riktar festivalen på
barn och unga. Bland annat har ett

Notiser
Bröllop och fotboll

bröllop i Storkyrkan eller Håkan Lidbo som,
på beställning av P2,
skrev verket Zuzuvela
för vuvuzela lagom till
fotbollsfinalen mellan
Spanien och Holland.
FST:s vuvuzelaspelande ordförande Martin Q
Larsson hittade i alla fall helt
nya toner på instrumentet
som hörts bröla på läktarna.
Och Håkan Lidbo hävdade i
SVT:s Rapport »Det kan hjälpa lyssnaren att bli vän med
vuvuzelaljudet istället för att
filtrera bort det«.

Hedersledamoten Bengt Emil Johnson avliden
FOTO: cato lein

Författaren och tonsättaren
Bengt Emil Johnson avled
den 14 juli efter en tids sjukdom. Johnson föddes i Saxdalen 1936, debuterade som
tonsättare på Fylkingen 1962

med Sonat för pianist och var
mycket aktiv i happeningrörelsen på Moderna muséet i
början av sextiotalet. Han var
en av de första som började
arbeta med text-ljud-kompositioner, en slags idiomatisk
korsning av text och musik.
1963 debuterade Johnson
som poet och blev genom Essäer om Bror Barsk och andra
dikter följande år en av de ledande konkretistiska svenska
poeterna (en term han dock
själv tog avstånd från). 1966
började han vid Sveriges
Radio där han huvudsakligen sysslade med nutida och
elektronisk musik, blev 1979
chef för den seriösa musiken,
och utnämndes 1984 till programdirektör. Eftersom han
var en hängiven ornitolog och
fågelkännare var det bland

annat han som introducerade
P2-fågeln.
Han fortsatte även göra musik och utvecklade tillsammans
med mezzosopranen Kerstin
Ståhl en avancerad form av recitation där performance möter poesi. I gruppen Bakom
Bortom turnerade de under
2007 landet runt, tillsammans
med tonsättaren Malin Bång
och flöjtisten Sabine Vogel.
Dagens Nyheter rapporterade redan 2006 om Johnsons
död, något han själv kommenterade i en krönika några dagar
senare. »För mig är det viktigaste att man gör det man kan
göra, det man känner att man
måste göra, medan man lever.«
2003 valdes han till hedersledamot i Föreningen svenska
tonsättare. Bengt Emil Johnson blev 73 år.

FOTO: ester sorri

FOTO: mattias ahlm/sr

2010 var sommaren
då det visade sig bo
en sportfåne och/eller
rojalist i oss alla.
Fotbolls-VM i Sydafrika och bröllop
i Storkyrkan fick
svenska folket att
fullkomligt gå i spinn
hemma i tv-sofforna. Och
tonsättarna var inte sena att
ge sig in i karusellen.
Frågan är bara vem som fick
det mest prestigefyllda uppdraget – Karin Rehnqvist som
komponerade stycket Hymn
till kronprinsessan Victorias

Nutida musik
utvald!
Nutida Musik har visat framfötterna under året och kan nu
belönas med fint pris. Det är
Föreningen
för Sveriges
kulturtidskrifter som
årligen nominerar fem
tidskrifter
till den ärofyllda titeln
Årets kulturtidskrift. Vinnaren
får en, i kulturtidskriftssammanhang, säkert välkommen
prissumma på 40 000 kr samt
ett konstverk av Fredrik Norén. Nutida Musik fajtas i år om
priset med Expo, Filter, Ful och
Paletten. Prisutdelning blir det
på Världskulturmuséet i Göteborg den 24 september.
Senaste numret av Nutida Musik har tema Teater.

tonsättaren nr 3  •  2010
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Andra tongångar
Lurarna mot
omvärlden

NY MUSIK MÖTER:

VI LYSSNAR IN:

dans   på Moderna danstea-

London   där den italienske

tern, där Dan Johansson låter
dans, musik och ljus mötas i föreställningen Struktur. Vilken
struktur det är på tonsättaren Philippe Boix-Vives musik
återstår att höra på Skeppsholmen 10–17 september.

tonsättaren Ludovico Einaudi framför sin eleganta pianominimalism i Cadogan Hall i
Chelsea 5–7 november. Den
populäre Einaudi, som i år nominerades till Composer of
the Year i Classical Brit Awards
fortsätter sin turné till bland
annat Dublin, Nottingham och
Bristol.
www.serious.org.uk

film   i Lisa Langseths långfilmsdebut Till det som är
vackert, där Per-Erik Winbergs stämningsmusik backar
upp Mozart, Beethoven, Bach,
Nielsen, Massenet samt en
stråkkvartett av 1900-talstonsättaren Karl-Olof Robertson.
Filmen bygger på Langseths
pjäs Den älskade om flickan
som blir förförd av musiken
och en lika vacker som manipulativ dirigent. Biopremiär 22
oktober

Nice   där den internationella
festivalen Manca går av stapeln 13–21 november. Festivalen, med musik från senare delen av 1900-talet och början av
2000-talet, organiseras varje
år av CIRM/Centre National de
Création Musicale.
www.cirm-manca.org

Tokyo   där nutida tonsätta-

populärkultur   i Wallanderfilmerna. Under sommaren har de två sista intrigerna
i serie 2 pumpats ut på dvd.
Fläskkvartetten står för musiken i samtliga tretton. Alltid i
en videobutik nära dig.

18
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www.asiancomposersleague.se

Ur partituret

Visst är musik livsviktigt, men
har man nu rentav börjat rita in
DNA-strängar i partituret? Hur
är det i så fall tänkt att de ska
tolkas?
SVAR: Symbolen betyder »Slå på tangenterna
eller pianolocket med naglarna«

Foto: ola kjelbye

Beethoven   i Ghost Inside
Ghost, där Andreas Eklöf och
Anna Eriksson har skapat ny
musik utifrån Spöktrion, dvs
Beethovens pianotrio i D-dur.
Trio Gothia breddar Beethovens klangbild med cittror, ljudande objekt och diskret elektronik. Uruppförande i höst.

re från Australien, Hong Kong,
Indonesien, Israel, Japan, Korea, Malaysia, Nya Zeeland, Filippinerna, Singapore, Taiwan
och Thailand kan mötas när
The Japan Federation of Composers anordnar festival för
Asian Composers League 1–6
oktober.

URUPPFÖRANDET
Albert Schnelzer, Emperor Akbar   –   för stråkorkester,
Tromsø kammarorkester, Tromsø, 21 oktober
Berätta om ditt verk!
– Stycket är en uppinstrumentering av min Stråkkvartett nr 2, som jag skrev för
Brodskykvartetten förra året.
Kvartetten var en beställning
från Nordland musikfestival i
Bodø. Därför kändes det logiskt att vända mig till dem
och fråga om de ville uruppföra stråkorkesterversionen.
Skillnaden är inte så stor – jag
har diviserat stråket och lagt
till en kontrabasstämma i gammal Verklärte Nacht-tradition.
Varifrån har du hämtat titeln Emperor Akbar?
– Som Salman Rushdie-freak har jag hämtat
gestalten från hans senaste roman The Enchantress of Florence. Akbar är en indisk kejsare från
slutet av 1500-talet, en upplyst despot som har
mycket tankar kring demokrati och religionsfrihet. Därför pendlar stycket mellan krigiska rytmer och stillsamma passager. Den motsättningen kommer ofta igen i min musik.
Hur började din bana som tonsättare?
– Jag började improvisera samtidigt som jag
började spela instrument och upptäckte att det
passade mig bättre än att spela skriven musik.
Att välja tonsättandet som yrke var en naturlig
följd, även om det dröjde innan jag vågade tro
på det. Jag tar ett år i taget, men har nu kunnat
försörja mig som tonsättare i tio år sedan jag tog
examen.
Du har fler uruppföranden framöver?
– Mitt stora verk under hösten är The Enchanter, en 25 minuters oboekonsert som spelas i
Örebro den 11 november och senare i Skottland.
The Enchanter är den andra huvudrollen i The
Enchantress of Florence. Han är västerlänning
och förtrollande som berättare. Jag föreställer
mig att det är han som är oboesolisten. Stycket
är skrivet för Francois Leleux, utan tvekan världens bästa oboist.
Du spelas också på Nordiska musikdagar?
– Ja, där spelar Danska radions symfoniorkester A Freak in Burbank, min hit. Det är ett tio
minuter långt stycke av ouvertyrkaraktär. Det har
kopplingar till Haydn och filmregissören Tim Burton, vilket väcker nyfikenhet. Det är bland annat
därför jag tror att det spelas så mycket
TEXT: ANNA HEDELIUS

Foto: hans lindén

Gränslöst
skapande

Konsertkalendarium
SEPTEMBER

10

Marie Samuelsson, Alive,
Ultimafestivalen, Oslo.
Uruppförande

11

Albert Schnelzer, A freak
in Burbank, Danska Radions Symfoniorkester, dir.
Thomas Dausgaard, 16:00
Danska Radions Konsertsal, Köpenhamn.

11

26

OKTOBER

03

Jesper Nordin, In the
midst of trespassing No.2,
Takefu Interational Festival, Takefu. Uruppförande

11

Kjell Perder, Attack (kortopera), Hannah Holgersson,
Olle Persson, Anita Agnas,
13:15 samt 15:00, Solna
Centrum.

13

Klas Torstensson, Lantern
Lectures + Self-portrait
with percussion, Peppie
Wiersma solist, Asko
Schönberg Ensemble,
dir. Hans Leenders, 8th
Sacrum-Profanum Festival
Krakau, Polen.

Johan-Magnus Sjöberg,
Ljuvlig är din boning (Mässa för kör och orkester),
Eginionkören, medlemmar
ur Malmö Symfoni Orkester, dir. Anita Andersson,
11:00 Dalby kyrka, Dalby.
Uruppförande

Karin Rehnqvist porträttkonsert, Ock av törnen, Var
inte rädd för mörkret, När
natten skänker frid, Nu är
det natt över jorden, Bara
du går över markerna mm,
Ulrika Bodén, Stockholms
saxofonkvartett, Högalids
kammarkör, Nils Larsson,
orgel, dir Ewa Lena Kansbod, 16:00 Högalidskyrkan, Stockholm.

03

Mirjam Tally, Etude X,
Marco Blaauw (trompet),
11:00 Colosseum, Lübeck,
Tyskland. Uruppförande

03

Mirjam Tally, Harlequin,
Jonathan Shapiro (percussion) och Eva Zöllner
(accordion).

16

Rolf Martinsson, A. S.
in Memoriam, Tromsø
Kammerorkester, dir. Mats
Rondin, Tromsø, Norge.

03

17

Miklós Maros, Concerto
per piano ed archi, för
piano och stråkar, solist
Daumantas Kirilauskas, Klaipeda Chamber
Orchestra, Klaipeda
Concert Hall, Litauen.
Uruppförande

04

Henrik Frisk, TBA, EARZOOM Sonic Arts Festival,
Ljubljana. Uruppförande

06

Anna-Lena Laurin, Where
the sun rises, 6 percussion, solist Li Biao, Li Biao
percussion group, Asia
concert tour. Beijing national center of performing
art, Shanghai, Shenzhen,
Guangzhou. Kina.
Uruppförande

18

19
26

Karin Rehnqvist, Tenebrae,
Text: Paul Celan, Lettlands
Radiokör, dir Kaspars
Putnins, 17:00 Uranienborg kirke, Ultima, Oslo
Contemporary Festival.
Uruppförande
Sven Hagvil, Missa ´Via
Interna´, Kammerchor
Hannover, dir. Stephan Doormann, Neustädter Hofund Stadtkirche, Hannover,
Tyskland.
Rolf Martinsson, String
Quartet No. 1, La Fenice
String Quartet, Sale Apollinee, Venice Opera House,
Italy, Venice Biennale.

06

07

Carl Unander-Scharin,
Medmänniskor: ett oratorium i novellform (text:
Stefan Einhorn), 15:00
Berwaldhallen, Stockholm.
Uruppförande

Klas Torstensson, Lantern
Lectures + Self-portrait
with percussion, Peppie
Wiersma solist, Asko
Schönberg Ensemble, dir.
Hans Leenders, Concertgebouw Amsterdam,
Nederländerna.
Fredrik Österling, Robert
och Clara, dir. Tobias Ringborg, 19:30 Helsingborgs
konserthus. Uruppförande

07

Kent Olofsson, Æther, Teatro Monumental, Madrid.
Uruppförande

07

Rolf Martinsson, A.S. IN
MEMORIAM, Mikkeli City
Orchestra, dir. David Björkman, Mikkeli, Finland.

09

Rolf Martinsson, To the
Point, Jan Stigmer, violin,
Sergej Osadchuk, piano,
Connect Festival 2010,
Kapellasalen, Palaestra,
Odeum/Lunds universitet.

09

Karin Rehnqvist, Taromirs
tid, Ben Wright, koreografi, Musicae vitae, dir
Peter Manning, Skånes
dansteater, turné 12–22 okt
till Växjö, Vara, Kungsbacka, Malmö.

09

Benjamin Staern,
Tranströmersånger, Carina
Vinke, New European
Ensemble, dir. Christian
Karlsen, 14:00 Västerås
konserthus, 19:30 Capitol,
Stockholm.

10

Johan-Magnus Sjöberg,
Allt är jubel och sång,
Allhelgonakyrkan, Lund.
Uruppförande

10

Rolf Martinsson, To the
Point, Jan Stigmer, violin,
Sergej Osadchuk, piano,
Connect Festival 2010,
Skovgaardsalen, Malmöhus
Muséum, Malmö.

11

Rolf Martinsson, Symbiosis, Duo Gelland, Connect
Festival 2010, Palladium,
Malmö.

11

Ulrika Emanuelsson,
Trotset, sopran, flygel och
köksutrustning, Ann-Sofi
Härstedt, sopran/slagverk,
och Ewa Lundgren, flygel/
slagverk, 16:00, Palladium,
Malmö. Uruppförande

12

Benjamin Staern, Tranströmersånger, Carina Vinke,
New European Ensemble,
dir. Christian Karlsen, Röhsska muséet, Vasagatan
15, Göteborg. Arr: Levande
Musik.

14

Rolf Martinsson, Clarinet
Concerto No. 1, Martin
Fröst, Malmö Symfoni-

Orkester, dir. Shi-Yeon
Sung, Malmö Konserthus.
Uruppförande

14

Marie Samuelsson,
Flygande linjer och dån,
Helsingborgs Symfoniorkester, dir. Andrew Manze,
Helsingborgs konserthus

14

Marcus Willén, Ansikte
mot ansikte, dir. Brett
Dean, Svenska kammarorkestern, 19:00 Örebro
konserthus.
Uruppförande

14

Ulrika Emanuelsson, Crux
fidelis, Dalby Kammarsångare, dir. Anita Andersson, 19:30 Dalby kyrka.
Uruppförande

15

Ulrika Emanuelsson,
Agnus Dei, Lunds Vokalensemble, dir. Ingemar
Månsson, 12:00 Lunds
Domkyrka. Uruppförande

17

Kjell Perder, Attack (kortopera), Hannah Holgersson, Olle Persson, Anita
Agnas, Johan Strindberg
(regi Elisabet Ljungar),
19:00 Boulevardteatern,
Stockholm.

17

Kjell Perder, Duetto
d´amore, Hannah Holgersson, Olle Persson, Anita
Agnas, Johan Strindberg,
19:00 Boulevardteatern,
Stockholm. Uruppförande

17

Kjell Perder, Nattens
längtan, Hannah Holgersson, Johan Strindberg,
19:00 Boulevardteatern,
Stockholm

21

Albert Schnelzer, Emperor
Akbar – for string orchestra, Tromsø Kammarorkester, Tromsø, Norge.
Uruppförande

22

Jens Hedman, The beast
with two heads, Sydney.
Uruppförande

23

Kjell Perder, Hostias et preces tibi,
Linnékvintetten, Gustaf
Vasa Kammarkör,dir. Lars
Fredén, 18:00 Gustaf
Vasa kyrka, Stockholm.
Uruppförande

tonsättaren nr 3 •  2010

g

19

Föreningen Svenska Tonsättare
Box 273 27
102 54 Stockholm
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FOTO • Peter Lloyd

»Göra trummor av glas, går det?« Den frågan ställde tonsättaren Magnus
Larsson till glasformgivaren Nina Westman. Det visade sig att det gick.
Under sommaren användes deras glastrumset i nycirkusuppsättningen Catch
på Kosta glasbruk.

” Det lät bra
direkt. ”
Magnus Larsson om första
provspelningen
i studio efter
glasblåsningen.

tiska utom baskaggarna som blivit
uppmikade med kontaktmikrofoner.
Magnus Larsson gillade förutsättningen att låta materialet styra tonsättarprocessen. I ett kommande projekt dokumenterar han gruvdrift i
ljud och bild, och låter då svetsarens
arbete med metallen diktera villkoren för det konstnärliga resultatet p

Så här ser Jamie Fawcus
ut. Hans stämma hör du i
Composer´s Radio.

Oscar Gezelius i
närkamp med glaset.

av svenska tonsättare, huvudsakligen
komponerad de senaste tio åren.
Producent för programmen är Paulina
Sundin och programvärd är Jamie Fawcus.Ett nytt program läggs ut på FST:s
webbsida varje fredag. De närmaste
veckorna varvas nya program med
temat elektroakustisk musik med favoriter i repris:

Composer’s Radio sänder ny musik

när magnus larsson först fick frågan att skriva musik till Cirkus i glasriket tyckte han att det lät tråkigt.
− Att sitta och gnida på glas har
gjorts många gånger förut och att
stämma glas så att det låter som ett
piano – näe!
Lusten infann sig då han började
tänka på motsatsförhållandet trummor och glas. Tanken att ta något
som är väldigt bräckligt och sedan
banka på det tilltalade honom.
Formgivarna Nina Westman och
Mikael Melander samt slagverkaren
Oscar Gezelius blev hans sparringpartners i diskussionerna kring vilka
egenskaper ett trumset i glas bör ha.
Inledningsvis utgick de från rent
praktiska frågeställningar, som hur
stora trummorna bör vara för att
passa i trumstativen. Vid blåsningen
var utgångspunkten att skapa de olika trummorna utifrån materialets
egna begränsningar. I stället för att
försöka få en bastrumma att likna en
bastrumma fick den rinnande glasmassan leva sitt eget liv. Glastrummorna blev på så sätt unika både vad
gäller klang och form.
När blåsprocessen var klar tog
Magnus Larsson med sig trumsetet
till en studio och bad Oscar Gezelius
spela.
− Det lät bra direkt.
Alla trumsetets delar är helt akus-

10 september är temat elektroakustisk musik som refererar till det förflutna: Time Past
17 september presenteras tonsättare
från södra Sverige i Composers of the
South (Daniel Börtz, Catharina Backman m.fl.), repris från 2009
24 september spelas i programmet
Traces elektroakustisk musik av StenOlof Hellström, Mattias Petersson, Han-

Glas utan kras

na Hartman, Tamás Ungvary, Anders
Blomqvist och Pär Lindgren
1 oktober sänds ytterligare en favorit
i repris, programmet Tales and Illusions
innehållande musik av Jenny Hettne,
Sven-David Sandström, Johan Hammerth m.fl.
www.composersradio.com
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FOTO: Paulina Sundin

