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Jakten på den nya publiken
– New Music: New Audiences
Improvisation – ett sätt att komponera

ledaren

Rapport från stormens öga

E

n ti d i g m å n dag m o r g o n i svarta
november väcks jag av ett sms: »Sätt på
radion!« Jag läser och lyder och möts av
Dagens Eko: »Mutmisstanke mot Föreningen Svenska Tonsättare«.
Bakgrunden är att jag i en radiointervju
uttryckt att föreningens julmiddag är till för
att »påverka politiker och tjänstemän att förstå
vikten av samtida konstmusik«. Ett uttalande
som naturligtvis var olyckligt med tanke på
att föreningens julmiddag först och främst
är till för att medlemmarna ska kunna mötas
en gång om året, över generationsgränser och
oavsett var i landet de bor. Föreningen har
också av tradition bjudit in personer som man
samarbetat med under året och representanter
för institutioner som på ett eller annat sätt
har betydelse för tonsättarkollektivet. Huvudtanken har varit att alla gäster ska kunna
umgås under trevliga former och lägga arbetet
åt sidan för en kväll.
På torsdag eftermiddag när jag tror att dammet har börjat lägga sig, börjar jag ta itu med
föreningens egentliga verksamhet; att tillvarata
svenska tonsättares intressen i stort och smått.
Då ringer en radiojournalist och ber mig kommentera att Riksenheten mot korruption tagit
upp ärendet till utredning. Lätt skärrad svarar
jag att FST välkomnar en granskning så att vi
får veta om vi har gjort något fel. Jag trodde
nog att jag var medievan; jag har figurerat i tv,
radio och tidningar i Sverige och utomlands
i olika sammanhang. Men att befinna sig i
stormens öga, och vara den som måste svara
på stundom rätt svåra frågor, dessutom medve-
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ten om att de förmodligen inte kommer att
klippas ihop på ett välvilligt sätt, var definitivt
något nytt för mig.
hanterat den uppkomna
krisen har vi satt igång nya satsningar, som vi
tror kommer att få stor betydelse för svenskt
musikliv under lång tid framöver. I samarbete
med föreningen Kvast genomför vi en grundlig inventering av repertoaren på svenska
orkester- och operainstitutioner. Syftet är att, i
samspel med sommarens satsning FAC I T/
FAC E I T, skapa ett underlag för ett samtal
kring jämställdhet och den nya musikens plats
i orkestervärlden.
Vi kommer under våren även att inleda ett
arbete för att introducera begreppet Stadstonsättare i Sveriges regioner och kommuner.
Projektet handlar om att involvera medborgare
i musikskapande, att väcka liv i och föra ut
alla människors inneboende kreativitet och att
använda tonsättares förmågor för att bringa
detta åstad.
FST har också investerat betydande energi
och medel i det europeiska publikutvecklingsprojektet Re: New Music/New: Aud och hoppas under 2015 kunna vara med och etablera
ett fast samarbete mellan de 31 ensembler och
17 tonsättarföreningar som ingår i projektet.
Samtidigt som FST

Martin Q Larsson, ordförande

Samtidigt som
FST hanterat
den uppkomna
krisen har vi
satt igång nya
satsningar, som
vi tror kommer
att få stor
betydelse för
svenskt musikliv under lång
tid framöver.

Med dessa ord vill jag från djupet av mitt
tonsättarhjärta önska eder alla ett synnerligen
kreativt 2015!
Martin Q Larsson
ordförande

•

innehåll
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boxen är numera
populärt i de flesta företagsmiljöer. Tonsättare använder
kanske sällan det klichéartade
uttrycket, men tänker fritt gör
de mest hela tiden. I detta nummer av Tonsättaren ger vi några
exempel på just det. På sidorna 4–8 berättar
musiken och tonsättaren Ivo Nilsson om det
tvååriga projektet New Music: New Audiences, där deltagare från 31 europeiska länder har
undersökt hur ny musik på ett innovativt sätt
kan möta en ny publik.
Att komposition och improvisation går
hand i hand utforskades under ett inspirerande seminarium och workshop i Stockholm
tt tänk a utanför

Anna Hedelius, redaktör

Tonsättaren
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under hösten. Om detta rapporterar vi på
sidorna 12–15.
Leif Jordansson, nu aktuell med boken »...
och konsten att lyssna« har i hela sitt liv fascinerats av den fysikaliska upplevelsen av ljud.
Läs mer om detta under Tonsättarens nya vinjett – Min stora musikupplevelse, där vi i varje
nummer av tidningen kommer att tala med en
ny tonsättare om ett avgörande musikminne.
Som vanligt presenterar vi också ett
okonventionellt instrument (sid 20) och ett
kommande uruppförande (sid 18)!
Nöjsam läsning!
Anna Hedelius
redaktör
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NEW: AUD

Hur ska konsertrummet vara beskaffat? Frågan är just nu het bland samtida konstmusiker. Det visar EU-projektet New: Aud, där 31 ensembler
från 17 länder har ingått. Fredrik Söderling har träffat Ivo Nilsson från
Kammarensemblen, en av deltagarna från Sverige.

NY MUSIK
FÖR EN
NY PUBLIK
TEXT • Fredrik Söderling

D

et två åriga EU -projektet

New Music: New Audiences har
haft som övergripande syfte att
utveckla nya konsertformer för
samtida musik. Bakgrunden är
det publiktapp den klassiska musiken tvingats
erfara under senare år. Människor söker sig
inte till de traditionella konsertsalarna lika
självklart som förr, lokaliteterna sägs till och
med skrämma iväg ovana besökare. Konserthusen jämförs med museum fulla av okända
ritualer. Enligt den brittiska forskaren Heather
Maitland, som föreläst på New: Aud, måste vi
känna oss hemma på det musikställe en
konsert äger rum, annars pallrar vi oss inte
iväg även om konserten är eftertraktad.
Den här utvecklingen har fått samtida
4
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konstmusikensembler att ta sig ut från de
traditionella konsertsalarna. De har »skippat
konsertsalen« och istället spelat i industribyggnader, varuhus och på tunnelbaneperronger
– ja, till och med på internet.
»Skippa konsertsalen« (Ditching the concert
hall) är också namnet på en av de sju arbetsgrupper deltagarna i New: Aud kunnat ansluta
sig till. En annan grupp har försökt svara på
frågan: Hur ska unga lockas till konsertsalarna? Ytterligare en har stött och blött frågan
hur man bäst blandar musik med andra
konstformer.
Värdefullt internationellt nätverk

De svenska deltagarna, Kammarensemblen
och Gageego!, valde båda att ansluta sig till

Foto: Sine Nielsen
Foto: Sine Nielsen

London Contemporary Orchestra ger konsert i
en nedlagd tunnelbanestation i London.
Ensemblen Sturm und Klang ger en atmosfärfylld konsert i Bryssel.

Människor söker sig inte
till de traditionella
konsertsalarna lika
självklart som förr, lokaliteterna sägs till och
med skrämma iväg ovana
besökare.
TONSÄTTAREN NR 4  •  2014
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NEW: AUD

Foto: Anna Hult

sammanhanget, hur de lade stycket i programmet. Nu när nätverket är konsoliderat kan
man enkelt få svar på det mesta och det är till
enorm hjälp.
Arbetet i New: Aud har gått till så att representanter för de olika ländernas ensembler
träffats på seminarier och workshops. Erfarenheter har utbytts, goda råd utdelats, deltagarna
har låtit sig inspireras och motiveras.
Att hitta ideala spelplatser

Gageego! var en av de svenska deltagarna i New: Aud.
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Jag håller
inte alls med
om att den
klassiska
konsertsalen
är obsolet.
Jag tror
tvärtom att
den har en
stor framtid.
Ivo Nilsson

Foto: Fredrik Söderling

»Skippa konserthallen«-gruppen. Den visade
sig bli den överlägset största. Nästan hälften
av de totalt 31 deltagande ensemblerna ville
tillhöra den gruppen, en fingervisning om vilken fråga som anses vara den mest angelägna
bland musiker med samtida repertoar.
– I vårt fall ville vi fördjupa och vidareutveckla en verksamhet vi hållit på med i många
år. Men det viktigaste vi tar med oss från
projektet är kanske den idébas för nya projekt
och samarbeten som nu bildats, säger Ivo
Nilsson, trombonist i Kammarensemblen, när
Tonsättaren träffar honom över en lunch på
Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
Den idébas Ivo Nilsson talar om kom till i
första delen av detta EU-initiativ. New: Auds
föregångare, Re: New Music, gick ut på att
deltagarna bytte verk med varandra. Repertoarutväxlingen fortsätter i del två, men nu
har musikpresentation lagts till. Ivo Nilsson
värderar högt denna bank av internationella
verk som gjorts tillgänglig. På hemsidan finns
detaljer om alla musikstycken, vilket underlättar för de som vill spela stycket. Vilken besättning som krävs, elektronikkrav och en mängd
andra parametrar finns inskrivna.
– Att ha träffat och lärt känna personerna
som jobbat med styckena underlättar också.
Jag kan bara ringa upp och fråga om sådant
som vilken funktion ett stycke hade i konsert-

Kammarensemblen firar i år 30-årsjubileum
och har en omfattande erfarenhet av att spela
i konsthallar, teatrar, skolor och liknande lokaler med andra förtecken än den traditionella
konsertsalen. Den kommer inte att få tillbaka
sin förlorade publik, basunerar New: Auds
hemsida ut. Är alltså Kammarensemblens
metod att låta musiken komma till publiken
lösningen på problemet?
– Nej, jag håller inte alls med om att den
klassiska konsertsalen är obsolet. Jag tror
tvärtom att den har en stor framtid. Idag är
vi – unga inte minst – ovana vid att ta till oss
musik utan bild. Vi tittar på Youtube medan
vi lyssnar. Då blir det något enastående när
man kommer till en konsert och hör musik fri
från videoproduktioner eller ljussättningar.
Inte lägga till alltså, utan snarare skala av.
Vad man kan och bör, enligt Ivo Nilsson, är
inte att undvika det traditionella konserthuset,
utan att finna den ideala spelplatsen för varje
stycke. Är det intim musik som spelas, bör den
presenteras under former som möjliggör närkontakt mellan musiker och publik. Ett stycke
kanske passar bäst att framföras i foajén, ett
annat i en trappa och ett tredje i själva salen.
Fick du någon aha-upplevelse på seminarierna när det gäller publikarbetet?
– Det skulle i så fall vara hur man kan
arbeta med den sociala aspekten av publiken, helt enkelt hur man vårdar sin publik.
En del av New: Aud-ensemblerna är väldigt
bra på det. Till exempel berättade någon hur
man kan göra något så enkelt som att låta
åhörarnas behov av reflektion konkretiseras

Foto: Peter Knutson

Kammarensemblen
välkomnar nya
konsertformer.
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Foto: Sine Nielsen

Under avslutningskonferensen i Warszawa, september 2014, deltog ett fyrtiotal
ensembleledare och representanter från tonsättarföreningar i Europa.

i eftersnack med musiker och tonsättare när konserten är slut. Klangforum
Wien umgås och äter med publiken i
pauserna under en konsertkväll. Andra
berättade om hur ett konsertprogram
lades upp som en konstutställning,
publiken lotsades runt till olika lokaler
i ett kvarter och lyssnade på ett musikstycke åt gången. Förhoppningsvis
avdramatiserar sådana saker själva
ritualen att gå och lyssna på musik,
säger Ivo Nilsson.
Han beklagar dock att Kammarensemblen saknar både medel och kompetens för publikarbete, annan marknadsföring och administration. Det
gäller även utnyttjandet av internet och
nya teknologier. Mycket matnyttigt
från resorna har de inte möjlighet att
omsätta när de kommer hem, främst
för att resurserna saknas.
– Visst är vi medvetna om vår dåliga
ekonomiska situation, men på New:
Aud blev det skrivet på näsan. Vi
8
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svenskar reste till mötena på vår fritid.
Andra skickade en mindre stab. London Sinfonietta skickade tre personer,
en konstnärlig ledare, en marknadsförare och en administratör, samtliga
på avlönad tid. Då märker man att det
haltar, avslutar Ivo Nilsson innan han
hastar in på en repetition i Hörsalen
ett par våningar upp i Kulturhuset
Stadsteatern.
Den internationella grund som
genom New: Aud nu finns att stå på
ser Ivo Nilsson som en potential för
framtiden. Han hoppas på en del tre av
projektet och har framfört tanken att
den skulle kunna handla om beställningar av nyskrivna verk över gränserna. Tonsättare skulle garanteras jobb
genom att svenska ensembler skulle
kunna beställa nyskrivet av engelska,
franska eller andra tonsättare medan
nederländska Lunapark eller belgiska
Musique Nouvelles skulle kunna beställa verk av svenska tonsättare

•

New Music: New Audiences

•

är ett EU-projekt som syftar till
att hitta ny och större publik till
samtida konstmusik.

•

FST är en av initiativtagarna
och projektet sponsras till hälften
av tonsättarföreningar och musikinformationscenter från de deltagande länderna.

•

31 musikensembler från 17 länder har deltagit under två år.
Från Sverige Kammarensemblen
och Gageego!. Övriga länder har
varit Norge, Danmark, Finland,
Frankrike, Kroatien, Irland, Litauen, Lettland, Nederländerna,
Storbritannien, Belgien, Österrike, Tyskland, Ungern, Polen, och
Slovakien. Ett nätverk av forskare från hela Europa har kopplats
in på projektet.

•

Deltagarna har träffats på seminarier och wortkshops. 62 konserter har genomförts.

NOTISER

Foto: Torbjörn Jakobsson

Urpremiär för
operan »Medea«
av Daniel Börtz
Daniel Börtz gör opera av Euripides drama »Medea«.
Urpremiär blir det på Kungliga Operan i januari 2016.
Daniel Börtz nyskrivna opera
»Medea« får urpremiär på Kungliga Operan i Stockholm den
23 januari 2016. För regin står
teaterregissren Stefan Larsson,
debutant i operasammanhang.
– Det känns alldeles märkvärdigt att få debutera med en nyskriven opera av Daniel Börtz.
Det förpliktigar, säger han om
det prestigefulla uppdraget.
 Daniel Börtz, en av Sveriges
mest hyllade och produktiva
tonsättare, beskrivs ofta som en
tonsättare i ständig förändring.
Tidigare har han bland annat
skrivit »Baccanterna« som hade
urpremiär på Kungliga Operan
1991 i regi av Ingmar Bergman.
 Det blir Patrik Ringborg som
kommer att dirigera Medea. På
Operan dirigerade Ringborg senast »Parsifal«, för vilken han
fick Svenska Dagbladets opera-

pris 2014. Rollen som Medea
kommer att göras av Emma
Vetter.
Scenbilden skapas av Rufus
Didwiszus. Nina Sandström och
Torben Lendorph står för kostym respektive ljusdesign.

Mats Larsson Gothe är fascinerad av Jussi Björling.

Mats Larsson Gothe
skriver opera om
Jussi Björling
Operasångaren Jussi Björling får en egen opera. Det
är Mats Larsson Gothe som just nu komponerar »Silverfågeln« med urpremiär i Vattnäs konsertlada utanför Mora i juli.

Daniel Börtz

Foto: georg oddner

foto: johan paulin

På nya poster
Sten Cranner, som sedan november
är vd för Göteborgs symfoniker.
Sissela Kyle, som tillträder som
konstnärlig ledare vid Parkteatern
i Stockholm.

Sisela Kyle

Mats Larsson Gothe låg i höstas
bakom Norrlandsoperans kritiker- och publikhyllade opera
»Blanche och Marie«, baserad
på PO Enquists bok med samma
namn. Operan »Silverfågeln«
baseras också den på en bok,
denna gång Yrsa Stenius biografi »Tills vingen brister« om Jussi
Björling. Boken skildrar Björlings barndom, då han for på
folkparksturnéer med bröderna,
samt tenorens allra sista framträdanden. Liksom Yrsa Stenius
tar Mats Larsson Gothe fasta på
även mörka sidor i Jussi Björlings liv.
– Jussi Björling var en av de
största sångare vi har haft,

inte bara i Sverige utan i hela
vår värld, säger Mats Larsson
Gothe. Han hamnar alltid överst
i internationella omröstningar
om vem som varit den största
sångaren genom tiderna. Samtidigt som han gav så mycket och
presterade på högsta nivå hade
han så svårt att få sitt eget liv
att gå ihop. Det är den kampen
som fascinerar mig. Man brukar
säga att Jussis röst uttryckte de
tårar han aldrig fällde. Vår opera
blir en kärleksförklaring till
Jussi och kan förhoppningsvis
ge en fördjupad bild av och förståelse för människan bakom
den gripande rösten.
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MUSIKUPPLEVELSEN

Min starkaste
musikupplevelse ...
… handlar om ljud och musik men är
inte något regelrätt stycke. Jag var i
tidiga tonåren och vi var på vårt sommarställe mellan Årjäng och Töcksfors i Värmland. I mitt rum hade jag
en ukulele på väggen. Fönstret stod
öppet och när jag öppnade dörren
till rummet blåste vinden och fick
strängarna att vibrera. Det var en
överjordisk klang och först fattade
jag inte vad det var, så ljudet skrämde mig. Jag blev rädd på det där överkänsliga sätet som man kan bli i puberteten. Sen kom jag på vad det var
och när rädslan lagt sig blev det en
stor och viktig upplevelse att ha fått
den fysikaliska känslan av ljud. Fortfarande genomsyrar den upplevelsen mycket av det jag håller på med.
Det är också just detta jag skriver om
i min nyligen utkomna bok - det att
ljud är något mycket påtagligt, ljud
är fysik, strängar som vibrerar, slag,
friktion, lufttryck. Ljudet från ukulelen den gången gick att ta på, vilket får mig att tänka på något som filmaren Oskar Fischinger har skrivit:
”Everything has a spirit, and that spirit can be released by setting whatever it is into vibration”. Det var precis vad det handlade om den gången.
Berättat för Anna Hedelius
FOTO av moa Karlberg

...........................
Leif Jordansson
Bor: Stockholm
Yrke: Komponist
Aktuell med: Boken »…och konsten
att lyssna« samt installationen »The
Cloud« ihop med Peder Bjurman.
Skriver på: Just nu en förberedelsefas med en ny bok, en »stadskomposition« samt en kammaropera.

samtliga foton artikeln:
Carl BergstrØm-Nielsen
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Improvisation som
kompositionens moder
Att närma sig det okända är nyckeln inom improvisation. Men i dag
är improvisation också ett sätt att komponera. Birgitta Haglund
rapporterar från ett seminarium och en workshop där komponister
TEXT • Birgitta Haglund
har utforskat saken i teori och praktik.

E

själva strukturen för våra bostäder, utan att för den
skull bestämma hur vi ska använda dem.
Så ser danske tonsättaren och improvisatören
Carl Bergstrøm-Nielsen på att skapa partitur
för improvisation. Han vill, med andra ord,
öppna upp för musikernas egna tolkningar.
Mattin, en baskisk konstnär som arbetar med
ljud och improvisation, ifrågasätter å sin sida
starkt hur fri en improvisationsmusiker egentligen är i en improvisation. De två möttes
under ett seminarium, som var inledningen på
en seminarieserie om den svenska, nyskrivna
konstmusikens plats i samhället. Seminariet
hölls på ABF-huset i Stockholm och ackompanjerades av en två dagar lång workshop
kring komposition och improvisation, med
en konsert som avslutning där det nyskrivna
materialet framfördes.
Johannes Bergmark, moderator för seminariet, inleder kvällen med att säga att han
genom åren har upptäckt att improvisation
är ett sätt att komponera. Att de två inte,
som man lätt kan tro, står i motsättning till
varandra. Improvisation är kompositionens
moder, menar han, och påtalar att improvisationsmusik brukar förknippas med att handla
om processer, inte om färdiga resultat. Å andra
sidan menar han att all form av musikskapande handlar om processer.
Carl Bergstrøm-Nielsen, ledare för workn arkitekt som bygger

Partituret till Carl
Bergstrøm-Nielsens
»Postcard Music« kan
tolkas på många olika
sätt.

shopen, beskriver något liknande: man kan
närma sig det okända med en kompass, men
inte med en karta – för då blir det meningslöst
att ta sig dit. Liknelsen kommer från Derek Bailey, en av förgrundsgestalterna inom
improvisationsmusikrörelsen som etablerades
efter 1960. Att försöka närma sig det okända
är självfallet en nyckel inom improvisation.
Och kanske även för den som komponerar i
mer traditionell bemärkelse. Carl BergstrømNielsen vill luckra upp skillnaden mellan
komposition och utförande och samtidigt
försöka återknyta den fritt improviserade musiken till kompositionen.
Innovativa partitur

Vi befinner oss i Fylkingens lokaler i Münchenbryggeriet i Stockholm. Någon sätter
på kaffe, medan vi andra slår oss ner. Carl
Bergstrøm-Nielsen börjar workshopen med
att gå igenom olika grafiska partitur från det
han kallar för »old school« och framåt, till mer
nyskapande varianter. Någon ber honom att
definiera begreppet »old school« och startar
därmed en diskussion. Carl Bergstrøm-Nielsen
menar att mer nyskapande kompositioner
öppnar upp för interaktion i partituren. Att
dessa är tydligt processinriktade istället för
resultatinriktade. Och de idéer som växer fram
hos de sex komponisterna på workshopen tar
fasta på just processen. Denna står också i
TONSÄTTAREN NR 1  •  2015
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centrum under andra workshopdagens
repetitioner av deltagarnas nyskrivna
partitur, inför kvällens konsert. Det
är ett ständigt givande och tagande
bakom och framför notställen. Ett
gemensamt prövande.
Ann Rosén vill till exempel med
sitt partitur att musikerna med sina
instrument ska försöka efterlikna ljudet
av ett papper. Hon förklarar att temat
handlar om barriärer. Peter Schubacks
partitur består av två A4-sidor text som
inte går att tyda, samt en förklaring till
partituret – på italienska. Uppgiften
är med andra ord omöjlig att lösa, och
öppnar på det sättet upp för helt egna
tolkningar hos musikerna. Cecilia
Klingspors idé bygger på en teaterlek
som utgår från hierarkier – härskare och tjänare, vilket lockar fram
humor och små, teatrala utflykter hos
musikerna.
Eftersträvar frihet

En anstrykning av humor finns
det även i Mattins seminariedel då
inspelade gapskratt, sådana man hör
i komediserier på tv, avbryter honom
med ojämna mellanrum. Ett slags
distanseringseffekt som måhända vill
påminna om att vi ska betrakta det
14 TONSÄTTAREN
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Ju mer jag har praktiserat improvisation,
desto mer har jag
förstått att det finns
regler för vad man
förväntas göra och
inte göra.

konsumenten, att improvisationens
utveckling går hand i hand med
kapitalismens. Begreppet frihet inom
improvisation tolkas ofta i individualistiska termer, som inte skiljer sig mycket
från den frihet som framhålls av det
nuvarande ekonomiska systemet, enligt
honom, i synnerhet när det gäller upplevelseindustrin: uttryck dig själv.
– Improvisationsmusiken har genom
åren försökt underminera musikaliska
strukturer, genom att exempelvis framföra ljud som vi vanligtvis inte uppfattar som musik. Jag tycker att det är
bra. Men om vi verkligen vill generera
frihet i vår verksamhet krävs det en
kollektiv ansträngning som upphäver
dagens ekonomiska struktur.

Mattin

han säger med en kritisk blick. Det är
detta som han saknar inom improvisationen idag, ett kritiskt och politiskt
förhållningssätt.
Enligt Mattin är en av poängerna
med improvisationsmusik att försöka
underminera sina egna konventioner
och komma bortom de kategoriseringar och idiom som har uppstått.
– Ju mer jag har praktiserat improvisation, desto mer har jag förstått att
det finns regler för vad man förväntas
göra och inte göra. Den individuella
friheten framhålls som viktig, men det
är samtidigt en frihet som aldrig får
ifrågasätta den konsensus som finns
inom gruppen.
Han ser ett samband mellan den
»frie« improvisatören och den »frie«

Catharina
Backman kallar
sitt partitur
(ovan) för »Det
viktigaste är
at lyssna på
tystnaden«.

improvisation

Att inspireras av andra

Om Mattin koncentrerar sig på att
sätta in improvisationsmusik i en samhällelig kontext lägger Carl BergstrømNielsen, under sin del av seminariet,
tonvikten på det praktiska och på
vad improvisation kan bidra med till
komponister. Sammanfattningsvis kan
man säga att improvisation och komposition enligt honom är olika metoder
som båda erbjuder specifika möjligheter för att skapa musik, eftersom
de opererar innanför (improvisation)
eller utanför (komposition) »den reella
tiden«, eller kanske snarare nuet.
– I improvisation utforskar man
förmågan att fånga nuet och få det att
expandera, säger han.
Ett kärnbegrepp för Carl Bergström-

Nielsen är interaktion.
– Improvisation handlar inte om att
följa mönster, utan om att agera i nuet
och låta sig inspireras av varandra.
Han anser att tonsättare idag behöver

Seminariet arrangerades av
ABF Stockholm och FST och ägde
rum den 17 november i ABF-huset
i Stockholm.
Workshopen arrangerades av
Carl Bergstrøm-Nielsen och
Johannes Bergmark, i samarbete
med Fylkingen, EMS och Studio
53, och ägde rum 17–18 november på Münchenbryggeriet i
Stockholm.

skapa processer som kan underlätta ett
ökat samarbete med musikerna. Där är
exempelvis nya sätt att skriva partitur
en väg att nå dit. Partitur som kan bestå
enbart av några korta instruktioner uttryckta i text, där själva idén inte skyms
av detaljerna. En annan väg är att introducera »det ickelinjära« som ett viktigt
element i kompositionen. Han talar
också om det polyfona, i bemärkelsen
att både komponistens och musikernas
röster ska få komma till uttryck och
kunna påverka skapandet.
Avslutningsvis får vi lyssna till fem
olika versioner av hans egen komposition »Postcard-music«. Och det blir
tydligt hur olika tolkningarna av ett
och samma partitur kan bli, om partituret bara öppnar upp för det

•

Partitur kan
vara konventionella eller
nyskapande.
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NOTISER

»Dansa min Docka«. Så
heter tonsättaren Paula af
Malmborg Wards och journalisten Pernilla Holmgren
Larssons kommande opera
om psykisk sjukdom och
allas vårt ansvar att se och
mötas.

Vid 20e internationella festivalen
L’espace du Son i Bryssel tilldelades tonsättaren Åke Parmerud
förstapriset i den årliga akusmatiska spatialiseringstävlingen.

Foto: Luc Beauchemin

Akusmatiskt pris till
Åke Parmerud
Spatialisering handlar om att
styra ljud till ett flertal högtalare spridda över ett rum. Organisationen Musique & Recherche som driver festivalen har
ett akusmonium bestående av
76 högtalare, som styrs av ett
analogt mixerbord. Inga datorprocesser är tillåtna vid tävlingen, utan de tävlande styr
själva framförandet live under
konserten.

Foto: Atli Thor Alfredsson

Opera om psykisk
sjukdom

Begreppet »akusmatisk« används speciellt om konkret
musik och elektronisk musik,
särskilt komponerad för att presenteras i många högtalare. Det
lanserades 1966 av den franske
tonsättaren Pierre Schaeffer
och utgår från en myt om Pythagoras, som föreläste bakom
en gardin för att inte distrahera publiken.
www.musiques-recherches.be/

foto: Freddie Sandström

Järnåkerstipendiet till Jesper Nordin
Järnåkerstipendiet är ett av de
största i Sverige och tilldelas
en tonsättare som komponerat
ett betydande kammarmusikverk. Verket skall vara tillkommet under de senaste tio åren
16
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och skrivet för högst 12 exekutörer/musiker. I år går stipendiet till Jesper Nordin för verket
»Pendants«. Stipendiet är på
100 000 kr och utlyses av Stiftelsen Saltö.

Librettot till Paula af Malmborg Wards och Pernilla Holmgren Larssons opera »Dansa
min docka« är baserat på verkliga händelser. Bland annat har
Holmgren Larsson under många
år följt flera unga kvinnor som
är svårt sjuka i anorexi. Huvudkaraktärer i dramat är en dotter
och en mor. Modern för en kamp
för sin dotters rättigheter till en
adekvat och mänsklig vård.
– Det hemska är att detta problem i vårt välmående samhälle verkar växa, säger Paula af
Malmborg Ward. Med »Dansa
min Docka« befinner vi oss mitt
i samtiden.
Med »Dansa min docka« har
upphovskvinnorna valt en udda
produktionsmetod.
– Vi söker samarbetspartners
på andra plan än de traditionella
operainstitutionerna och jobbar
på bred front. Vi kontaktar allt
från artister och dirigenter till
företag och organisationer.
Regissören Staffan Aspegren
är konstnärlig ledare, Anneli Alhanko ambassadör för projektet, Loa Falkman och Kerstin
Avemo vill sjunga två av huvudrollerna, Christian Lindberg har
uttryckt önskan om att dirigera och även Ebbot Lundberg vill

vara en del av projektet.
– Dessutom stöttas vi av
Friends, och för en dialog med
Bris, Svenska Mässan och Lindex. Reklambyrån SCPGrey och
Göteborgstryckeriet har producerat ett prospekt till oss pro
bono.
Kompositionsarbetet är tänkt
att påbörjas i januari.
www.dmd.nu

Magnus Bunnskog
finalist i Zagreb
Magnus Bunnskogs kortopera »Traum« har gått
till final i Music Biennale
Zagreb 2015.
Operan har libretto av Katarina Frostenson och är översatt
till tyska av Angelika Gundlach.
Bland 91 inskickade verk blev
den uttagen som ett av tio finalverk. Dessa kommer att framföras i Zagreb den 21 april 2015.
Tonsättaren till det vinnande
verket får en beställning på en
helaftonsopera till Music Biennale Zagreb 2017.
www.mbz.hr

Nya tongångar

Uruppförandet

Rolf Martinsson, »Ich denke Dein...«, Tonhalle-Orchester Zürich, solist Lisa
Larsson, dirigent John Storgårds, Tonhalle, Zürich, 14 januari

– Verket är komponerat i nära
samarbete med sopranen Lisa
Larsson, som jag har ett flödande samarbete med sedan några
år tillbaka. Vi har haft många inspirerande diskussioner under
verkets tillkomst, diskussioner
om hur melismer eller syllaber
bäst kan berätta i en speciell
fras, optimala register för olika
vokaler, tempi och så vidare. Det
har gett mitt arbete en djupare dimension att få tillgång till
en så engagerad solist, vilket bidragit till att sätta en personlig
prägel på detta verk. Durationen är ca 25 minuter och verket
är komponerat i fem satser för
sopran och symfoniorkester.
Dikter av Rilke, Eichendorff och
Goethe.
Verket kommer att turnera
runt Europa och är en sambeställning av ett antal europeiska orkestrar. Hur kom detta
samarbete till?
– Håkan Hardenberger och dirigenten Andris Nelsons framförde min trumpetkonsert »Bridge«

foto: mats bäcker

Hej Rolf, berätta om ditt verk!
med Tonhalle-Orchester Zürich.
Framförandet blev mycket lyckat och efter konserten blev jag
kontaktad av ledningen för Tonhalle som ville beställa ett verk
för mig med Lisa Larsson som
solist. Vi diskuterade efter hand
sambeställare och det fanns ett
stort intresse från andra orkestrar att ingå i sambeställningen varför även Philharmonia
Orchestra, Royal Festival Hall,
London, Netherlands Philharmonic Orchestra, Concertgebouw, Amsterdam, Göteborgs
Symfoniker, Konserthuset, Göteborg och Helsinki Philharmonic Orchestra och Musiikkitalo,
Helsingfors har gått med. Det
finns också ett intresse från Malmö symfoniorkester, Helsingborg symfoniorkester, La Verdiorkestern i Milano samt Iceland
Symphony Orchestra.
Hur skulle du själv beskriva ditt
tonspråk?
– Mitt tonspråk balanserar på
gränsen mellan tonalitet och
atonalitet, vilket ger mig en fan-

Det har gett mitt arbete en
djupare dimension att få
tillgång till en så engagerad
solist, vilket bidragit till att
sätta en personlig prägel på
detta verk.

tastisk palett av färger, harmonik och uttryck att använda i mitt
komponerande. Jag har sedan
länge frigjort mig från de bojor
som en alltför snäv diskussion
om estetik kan fånga en i, och
jag följer helt enkelt den musik
och de idéer som jag hör inom
mig, inspirerad av mina solister,
andra tonsättares verk, dikter
och annat. Det är befriande och

min bästa väg i komponerandet.
Varför tror du själv att din musik uppskattas internationellt?
– Det beror nog på många saker. Mina solistsamarbeten med
Lisa Larsson, Martin Fröst och
Håkan Hardenberger har gett
kontakter för fortsatt programsättning av mina verk. Jag lägger ner ett otroligt omfattande
TONSÄTTAREN NR 1  •  2015
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Nya tongångar

Uruppförandet ...
foto: mats bäcker

arbete på instrumentation,
notation och korrekturläsning
vilket ger musikerna ett idiomatiskt underlag utan fel och brister. Det gör att repetitionerna
kan ägnas åt just repetition av
verket och inte problemlösning.
Sen tror jag att mitt tonspråk,
i en tid då musikutbudet är extremt och konkurrensen bedö-

vande, talar genom sin legering
av kärvhet och öppenhet. Dessutom försöker jag vara på plats
vid mina framföranden så mycket min ekonomi tillåter vilket ger
en helt annan förhandlingssituation för framtida samarbeten
än kommunikation via mail och
telefon.
FRÅGESTÄLLARE: ANNA HEDELIUS

Jag har sedan länge frigjort mig från de
bojor som en alltför snäv diskussion om
estetik kan fånga en i, och jag följer helt
enkelt den musik och de idéer som jag
hör inom mig, inspirerad av mina solister,
andra tonsättares verk, dikter och annat.
www.composersradio.se
www.fst.se

Composer’s Radio sänder ny
musik av svenska tonsättare, huvudsakligen komponerad de senaste tio
åren. Producent för programmen är
Paulina Sundin och programvärd är
Jamie Fawcus. Ett nytt program var-

18
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vas med repriser och läggs ut på
FST:s webbsida varje lördag.
 Lyssna varje lördag på: www.composersradio.se eller www.fst.se.
 Där kan du också prenumerera på
Composer’s Radio som podcast och

gå med i gruppen Composers Radio
Sweden på Facebook. Composer’s
Radio finns även som app för iPhone och iPad.

konsertkalendarium

ja n ua r i

14

14–16

Rolf Martinsson, Ich
denke Dein..., Lisa Larsson, Tonhalle-Orchester Zürich,
John Storgårds, Tonhalle,
Zürich.

17

24

Anna Eriksson, Ghost inside
ghost, Sutra, Cirros Stratos,
Elementarpartiklarna, Ping and
pong m.fl kammarmusikverk,
Åsa Nordgren, Sara Sjödahl,
Anna Svensdotter, My Hellgren,
14.00, Hagakyrkan, Göteborg.
Rolf Martinsson, Open Mind
(Dutch Premiere), Netherlands
Philharmonic Orchestra /
Hugh Wolf, Concertgebouw,
Amsterdam.

Martinsson, Open Mind,
25 Rolf
Netherlands Philhrmonic
Orchestra / Hugh Wolf, Concertgebouw, Amsterdam.
Martinsson, Ich denke
28 Rolf
Dein... (Finnish Premiere), Lisa
Larsson, Helsinki Philharmonic
Orchestra, John Storgårds,
Musiikittalo, Helsingfors.
Martinsson, Ich denke
29 Rolf
Dein..., Lisa Larsson, Helsinki
Philharmonic Orchestra,
John Storgårds, Musiikittalo,
Helsingfors.

31

31

Ivo Nilsson, 6 proposte;
Rapidità, Birmingham Contemporary Music Group, 19.30,
CBSO Centre, Birmingham.
Uruppförande
Ivo Nilsson, Doppler Wobbler,
Birmingham Contemporary
Music Group, 19.30, CDSO
Centre, Birmingham.

Februa r i

Johnsson, Encuentros,
07 Stefan
Internationell Brassensemble,

Gävle Symfoniorkester, Francois
Leleux – oboe, Jaime Martin
– dir, 19.00, Konserthuset,
Stockholm.

27

Klas Torstensson, Himmelen,
Kungliga Filharmonikerna,
Sakari Oramo cond., 18.00,
Konserthuset, Stockholm.

Krystyna Pettersson, COOKIES, Fablo Schinasi, laureat
Belfius Classics, 15.00, Centre
Kulturel d’Evere, Bryssel.
Uruppförande

Pettersson, COO28 Krystyna
KIES, Fabio Schinazi, laurear
Belfius Classic, 15.00, Espace
Toots (Evere) Rue E.Stuckens,
125, Bryssel.

Schnelzer, With Dark
01 Albert
Forebodings Too, Hans Påls-

foniorkester, Daniel Harding
– dir, 19.00, Uppsala Konsert &
Kongress, Uppsala.
Schnelzer, Tales From
28 Albert
Suburbia, Sveriges Radios
Symfoniorkester, Daniel Harding – dir, 15.00, Berwaldhallen,
Stockholm.

11

Rolf Martinsson, Landscape
(holländsk premiär), Gordan
Nikolic, 00.00, Concertgegouw,
Amsterdam.

12

Rolf Martinsson, Orchestral
Songs on Poems by Emily
Dickinson (high version), Lisa
Larsson, Staatskapelle Weimar,
Stefan Solyom, 18.30, Nationaltheater, Weimar.

Nilsson, 6 proposte; Leg05 Ivo
gerezza, Ensemble Reconsil,

12

Martinsson, Ich denke
07 Rolf
Dein... (Dutch Premiere), Lisa
Larsson, Netherlands Philharmonic Orchestra, Marc
Albrecht, Concertgebouw,
Amsterdam.

13

Martinsson, Ich denke
10 Rolf
Dein..., Lisa Larsson, Netherlands Philharmonic Orchestra,
Marc Albrecht, Concertgebouw,
Amsterdam.

13

Albert Schnelzer, Tales from
Suburbia, BBC Symphony
Orchestra, dir. Kirill Karabits,
19.00, Barbican Centre, London,
UK. Uruppförande

15

Albert Schnelzer, With Dark
Forebodings Too, Hans Pålsson,
19.00, Flen.

16

Albert Schnelzer, With Dark
Forebodings Too, Hans Pålsson, 19.00, Konstakademien,
Stockholm.

18

Anna-Lena Laurin, Concerto
for violin and strings, Terje
Tønnesen vl, Camerata Nordica,
12.15, Turne med CD inspelning,
Tba. Uruppförande

Chamber Orchestra, Olari Elts,
City Halls, Glasgow.
Rolf Martinsson, Garden of
09 Devotion,
Lisa Larsson, sopran,
Scottish Chamber Orchestra,
Olari Elts, Queen’s Hall,
Edinburgh.
Perder, Gammal neder10 Kjell
ländare, Mirror Visions, 19.30,
American Cathedral, Paris,
Frankrike. Uruppförande
Martinsson, Orchestral
11 Rolf
Songs on Poems by Emily
Dickinson (high version), (CDinspelning BIS, 11-13 May), Lisa
Larsson, Kungliga Filharmoniska Orkestern, Andrew Manze,
Konserthuset, Stockholm.

A pr il

son, 19.00, Palladium, Malmö.
Uruppförande

18.30, Joseph Haydn Hall, Wien.
Uruppförande

Klas Torstensson, Arcadia
1689, Groot OmroepKoor
(Netherlands Radio Choir), Gijs
Leenaars cond., 14.15, Concertgebouw (ZaterdagMatinee),
Amsterdam. Uruppförande

Schnelzer, Tales From
25 Albert
Suburbia, Sveriges Radios Sym-

Mars

21.00, Isla Verde, Cordoba,
Argentina. Uruppförande

12

21

Schnelzer, Oboe
25 Albert
Concerto – The Enchanter,

Ulf Grahn, Stillness for two
05 violins,
Daniel Mihai and Fanica
Mihai, 18.00, National College
of Art “Regina Maria”, Constanta, Constanta, Romania.
Uruppförande

Klas Torstensson, Himmelen,
Kungliga Filharmonikerna,
Sakari Oramo cond., 15.00,
Konserthuset, Stockholm.

13

Albert Schnelzer, A Freak in
Burbank, Weimar Staatskapelle,
Stefan Solyom – dir, 19.00,
Weimarhalle, Weimar.
Rolf Martinsson, Orchestral
Songs on Poems by Emily
Dickinson (high version), Lisa
Larsson, Staatskapelle Weimar,
Stefan Solyom, Nationaltheater,
Weimar.
Albert Schnelzer, A Freak in
Burbank, Weimar Staatskapelle,
Stefan Solyom – dir, 19.00,
Weimarhalle, Weimar.

14

Rolf Martinsson, Landscape,
Gordan Nikolic, Concertgegouw,
Amsterdam.

21

Magnus Bunnskog, Traum,
Berislav Šipuš, dirigent; Monika
Cerovčec, sopran; Krešimir
Stražanac, bas-baryton; MBZ
Festivalensemble, 19.30, Music
Biennale Zagreb: Croatian Music Institute, Zagreb, Kroatien.
Uruppförande

M aj
08

Rolf Martinsson, Garden of
Devotion (UK Premiere), Lisa
Larsson, sopran, Scottish

15

Albert Schnelzer, Tales From
Suburbia, Sveriges Radios Symfoniorkester, Daniel Harding
– dir, 20.00, Semperoper (Main
Hall), Dresden Music Festival
2015, Dresden.

16

Tobias Broström, Konsert för
två slagverkare och orkester,
Johan Bridger & Patrick Raab
(Malleus Incus), Dresdner
Philharmonie, Dirigent Michael
Sanderling, 19.00, Kulturpalast,
Dresden. Uruppförande

21

Rolf Martinsson, A. S. in
Memoriam, Helsingborgs Symfoniorkester, Bramwell Tovey,
Konserthuset, Helsingborg.
Även 24 maj.

27

Rolf Martinsson, Concerto for
Orchestra, Kungliga Filharmoniska Orkestern, Sakari Oramo,
Konserthuset, Stockholm.
Även 28 maj

Martinsson, Concerto for
29 Rolf
Orchestra (CD-inspelning BIS),
Kungliga Filharmoniska Orkestern, Sakari Oramo, Konserthuset, Stockholm.

August i
Martinsson, Opening
28 Rolf
Sounds, Malmö Symfoniorkester, Marc Soustrot, 00:00,
Malmö Live (konserthusinvigning), Malmö.
Martinsson, Verk för
28 Rolf
sopran och symfoniorkester
till invigningen av Malmö nya
konserthus, Lisa Larsson,
Malmö Symfoniorkester, Marc
Soustrot, Malmö Live, Malmö.
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B

instrumentet

En vågad melodi.
Havsorgeln i Zadar sjunger
med havet.

TEXT • Anna Hedelius
FOTO • Ronaldo Quercia (bild till höger)
Andrej Šalov (bild till vänster)

Med vågornas
hjälp spelar det
experimentella
musikinstrumentet
en slumpmässig
melodi för
besökaren.

D

havsorgeln i Zadar
i Kroatien är en turistattraktion och en
skön plats för solnedgångar. Med vågornas hjälp spelar det experimentella musikinstrumentet en slumpmässig melodi för besökaren.
Trapporgeln byggdes 2005 för att pigga upp den
annars betonggrå stadsdelen vid havet. Nikola
Bašić heter arkitekten bakom skapelsen, som är
70 meter lång och byggd i vit marmor. Under
trappstegen gömmer sig 35 orgelpipor av polyeten, placerade i grupper om fem. När vind och
en trappformade

Enligt Alfred Hitchcock är
solnedgången i Zadar till
och med vackrare än i Key
West. Det går utmärkt att
se solen gå ner sittandes
på havsorgeln.

vatten rör sig uppkommer ackord och melodier,
som förstärks av resonatorer och sprids till
omgivningen genom öppningar på det översta
trappsteget.
Zadars invånare är mycket stolta över det
världsunika musikinstrumentet, som 2006 vann
pris i European Prize for Urban Public Space.
I nära anslutning till havsorgeln finns också
konstinstallationen »A Salute to the Sun« en
gigantisk rund solpanel i glas, som skapar ett
ljusspel i samklang med orgeln

•

