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Nya verk på
Berwaldhallen

Inspiration i Winterviken
Så får tonsättarna bättre betalt!
Min starkaste musikupplevelse
– Paula af Malmborg Ward

Skrämmande repertoarstatistik

ledaren

Vad är det för nytt som tär och spränger?
»Förändring kräver inte tid utan initiativ.«

lina t ho msgård

I

talar man ibland om
Centrum och Periferi. Centrum är det
etablerade, de som har makten; Periferin
är det som rör sig utanför, undergroundrörelser. Centrum avvisar normalt Periferin,
men för att kunna utvecklas måste det förnya
sig. Det förmår inte utveckla sig inifrån, så det
måste antingen ta till sig Periferins uttryck, eller drabbas av inavel och redundans, varvid ett
nytt Centrum uppstår någon annanstans.
I somras erupterade i Aftonbladet en debatt
om repertoaren vid våra svenska konserthus;
vem bestämmer vilken musik vi får höra när
vi går på konsert? Som brukligt är försvarades tingens tillstånd hårdnackat av de som
etablerat dem, oaktat om de går stick i stäv
med uppdraget. Huvuden sticks i sand, kritik
kastas tillbaka.
Att förestå en konstnärlig institution skulle
kunna vara så mycket mer, borde vara så
mycket mer än vilken utländsk dirigent som
ska bokas för säsongen. En offentligfinansierad institution har möjligheter; att pröva nya
sätt att presentera sin musik, att entusiasmera
den som aldrig törs gå dit. Vad är viktigt för
nutidsmänniskan? Hur kan jag som individ
bidra i den stora helheten? Att leda samhällets
offentliga samtal, inte ignorera det.
n o m s e m i oti k e n

och samhälle hårda
krav på leverans. Det ska de ha, det är det
som vi betalar för. Ja visst är det komplext att
driva och förändra en gigantisk verksamhet.
Det kräver timing och resurser men framför
allt krävs det mod, och en stark och obändig
gemensam tro på konstnärlig förnyelse. Det
krävs att de som fått politiskt ansvar själva

Martin Q Larsson, ordförande

Det kräver
timing och
resurser men
framför allt så
krävs det mod,
och en stark
och obändig
gemensam tro
på konstnärlig
förnyelse.

tänker över vad de vill med ett konserthus och
vart de vill att det ska styras.
Vi lever i en tid där vi kan få allting från hela
världen med ett klick. Det är bättre att vi hör
på Brahms direkt från Wien eller New York på
iPad. Det är bättre att vi involverar vårt eget
samhälle i vår konserthussal, att vi bjuder in en
filosof, en tonsättare, en utrikeskorrespondent,
som bringar in sin värld till vårt kulturhus, och
bearbetar den i klingande musik. Tillsammans,
för det är det som skiljer oss från digitala medier; i ett konserthus sitter vi en massa människor
bredvid varann. Alla i varsin roll medskapande,
det är därför vi kommer dit.
Ja visst krävs det lite tid att ta oss dithän,
men det krävs framförallt initiativ att förändra; att vi på allvar vill låta kulturen vara
en obändig och utmanande kraft i samhället.
Det krävs att vi samarbetar över gränserna.
Gränser som varken satts av Gud eller Regeringen, men som verkar ha funnits där så länge
nån kan minnas. Låt oss hoppa över skaklarna
och ta varann i hand – politiker, tonsättare,
konserthusledningar och vanligt folk – och
tillsammans skapa tjugotre nya konserthus och
operor i Sverige, med en mångfald av uttryck
och möjligheter. Nytt som gammalt, hört som
ohört, högteknologiskt som organiskt. Och låt
oss börja nu, i höst!

Ja visst har huvudmän
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börjar komma då vi når en
kritisk punkt. När Centrum måste börja
adaptera Periferin, och ta dess teser till sig.
Eller inavlas och tyna bort, så Centrum uppstår någon annanstans
Martin Q Larsson
ordförande
För den tiden

•

innehåll

Nyfikenhet som
förutsättning

M

gamla dotter har
just lärt sig spela trumma. Med
små knubbiga händer slår hon på
djemben, tar träpinnen och hittar
tonerna på xylofonen, klappar händerna och
sjunger med då jag sätter mig vid pianot eller
plockar fram ukulelen och börjar sjunga.
Musik är så mycket mer än musik. Ljuden
av staden då jag återkommer till Stockholm
efter en sommar på Östersjöns öar är påträngande. Inte bara rytmerna från Popagandafestivalen som i detta nu äger rum strax nedanför mitt fönster. Nej, också ambulanssirener,
ett flygplan som skär himlen, gräsklipparen på
Mosebacke torg där jag en morgon dricker mitt
kaffe, det öronbedövande skramlet av tomglas
då Götgatans restauranger tömmer containrarna efter ännu en glad sommarkväll. En urban
musikdjungel som inte bara är angenäm.
Den gångna sommaren har jag vandrat
genom Furillens slagghögstunnel på Gotland
och lyssnat till Åsa Stjernas ljudinstallation
»Mare Balticum«, ett musikaliskt ljudporträtt
som knyter an till både marinbiologi och
miljöpolitik. På samma ö undersöker tonsättaren Anna E Weiser ifall musikupplevelsen kan
börja i tecknande och handens rörelser (sid
24). Ja, lika nyfiket som min dotter uppmärksammar varje ljud i sin omgivning är tonsättarnas utforskande av ljudens universum.
in tio månader

Anna Hedelius, redaktör

Nya i FST:s styrelse
Dror Feiler, vice ordförande
Marcus Wrangö, andre
vice ordförande
Martin Jonsson Tibblin,
Marie Samuelsson,
styrelseledamöter

Tonsättaren

Indra och Elmer efter konstupplevelsen. Utgången
från Furillens slagghögstunnel och Åsa Stjernas
»Mare Balticum«.

att bädda för en nyfiken
och mångfacetterad tonvärld har varit särdeles
intensivt de senaste månaderna. I detta nummer skriver vi om en presentationsdag med ny
musik på Berwaldhallen (sid 14), en inspirationsdag i Winterviken (sid 4), det gedigna
arbetet med ett nytt beställningsverksavtal
(sid 8) och en grundlig statistik över repertoaren vid våra offentligt finansierade musikinstitutioner (sid 17).
Därtill möter vi tonsättare i ord och bild
– Hans Gefors (sid 22), Paula af Malmborg
Ward (sid 12) och som tidigare nämnt, Anna
E Weiser (sid 24)
Välkommen till ett späckat nummer av
Tonsättaren!
Anna Hedelius
redaktör
FST:s arbete för

•
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En prunkande dag i midsommarveckan träffades
tonsättare, kulturarbetare, musiker och nyckelpersoner i musiklivet kring temat Min inspiration
i Wintervikens anrika fabrikslokaler. Evenemanget
bjöd på nya tankar kring hjärnans kreativa vindlingar och skapandets processer. Men också leklust och handgripliga tips för att generera ännu
mer inspiration.

TEXT • Louise Lagerström
FOTO • Patrik Bonnet och Anna Hedelius

Min inspiration
– MUSIKALISKT MÖTE
I WINTERVIKEN
Inspiration blir sonifikation

– Inspiration är centralt, utropar tonsättaren
Johannes Bergmark, en av de talare som på en
minut ska försöka rama in sitt förhållningssätt
till ordet.
Inspiration, av latinets inspirare, blåsa liv
i, kan te sig som ett abstrakt begrepp och
en subjektiv känsla svår att förmedla. Men
laguppställningen, med drygt trettio inspiratörer som speedtalar från en upp till tio minuter,
finner orden. De delar generöst med sig av ett
brett spektrum och berättar hur inspiration
kan hittas i naturens skådespel, i vågornas
4
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glitter sett från Gotlandsfärjan, i litteraturen,
i klangen från ett broräcke, i världspolitiken,
i rösters timbre, i resor, platser och möten
med andra – kolleger, mentorer eller alldeles
vanliga människor. Men inspiration återfinns
också i tystnaden!
– För mig handlar det om att uppleva det
där pinget, att bevara det och sedan göra det
osynliga synligt, förklarar tonsättaren Ulrika
Emanuelsson.
Ur olika personliga ingångar – där någon
beskriver det hela som jakten på faktor X, en
annan jämför inspirationen med en slags tro,

Inspirationsdagen utmynnade i kollektivt komponerande av den tredje
Wintervikssymfonin.

Man måste småstressa hjärnan lite
för att komma på
något nytt.
Gunnar Bjursell, biologiprofessor

och en tredje ser processen som ett
ständigt utforskande av omvärlden –
utkristalliserar sig en del gemensamma
nämnare. Motståndet i processen, det
vita arket som uppfordrande stirrar tillbaks ska inte underskattas. Att allt verkar kört och alla möjligheter uttömda
är också en sporre så god om någon.
Det där gudomliga tillståndet då,
att befinna sig in spirit, rent av spirituell. Jo, det har för de flesta infunnit
sig någon gång. Men oftare tycks det
handla om att bryta sina egna tankars
rundgång, utsätta sig för något nytt,
riskera något.
Det är inte varje dag musikskapare
talar med andra om sin inspiration.
Men det infinner sig en skön känsla av
att det faktiskt både låter sig göras, och
borde göras oftare. De små välformulerade koncentraten blir till en inspirationskälla för alla att ösa ur.
– Livet är ju både spännande och
dramatiskt.
Ingen nämnd och ingen glömd
men jag tror att alla håller med om att
Margareta Hallins personliga, snyggt
dramaturgiska och lätt självdistanserade konklusion att hon kanske ännu
inte mött sin största inspiration gör
intryck. Liksom visionären och vandrande inspiratören Tuomo Haapala,
som tycks kunna väcka liv i betong
med sina visioner om staden som scen.
Med grodmanskörer, ångbåtsorglar
och staden som slagverk.
– Tänk att öppna upp Operan för
alla stockholmare!
Alla enas om inspirationens centrala plats i skapandet, men att den
också bara utgör en del av kreativiteten
jämte hantverket och en jädrans massa
arbete, arbete och åter arbete. Oavsett
om man bara sitter och glor på en
fläck, lyssnar på akustiken i en kyrka
eller rotar runt i leksakslådan efter att
inspirationen ska infinna sig.
TONSÄTTAREN NR 2–3  •  2015
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Synapser, dopamin och den kulturella
hjärnan

Gunnar Bjursell, professor
i biologi.

– Man måste småstressa hjärnan lite för att
komma på något nytt.
Att vi kan må bra av kultur känner vi alla
på oss. Men hur ska man egentligen se på
kulturen som dopaminpåslag och då särskilt
musikens roll för vårt välbefinnande samt
relationen mellan musikalitet och biologi?
Musik är aldrig objektiv och inte heller någon
garanti för god hälsa. Den kan tvärtom leda
till ohälsa. Gunnar Bjursell, biologiprofessor
och nestor inom ämnet sedan femton år, finns
på plats för att uppdatera oss om den internationella forskningens upptäckter om den
kulturella hjärnan.
Musikalitet och känslan för harmonier
finns i vårt genetiska arv, hos vissa starkare
än andra. Redan i fosterlivet påverkas vi om
våra mödrar sjunger och spelar musik. Tidig
exponering ökar vår musikaliska förståelse
och gör att vi behåller den länge i livet. Den
bästa tiden för att lära sig ett instrument är
före tonåren, men vi äldre ska inte misströsta.
Hjärnceller inte bara dör. Det bildas hela tiden
nya då hjärnan utsätts för störningar, utmanas.
Däremot är genen som styr hur mycket man
orkar träna avgörande för hur man lyckas.
Charles Limb vid Johns Hopkins universitetet, som forskar kring hur kreativitet fungerar
i hjärnan, har kommit fram till det som vi
säkert anade; att när man musicerar efter
noter aktiveras den logiska delen av hjärnan.

För mig handlar det
om att uppleva det
där pinget, att bevara det och sedan göra
det osynliga synligt.
Ulrika Emanuelsson, tonsättare

Ulrika Emanuelsson är en av speedtalarna.
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Musikanter som improviserar lämnar logiken
därhän och jobbar associativt, som i drömmar,
i ett annat kreativt arbetsläge styrt av både
rummet och sinnesstämningar.
Den tredje Wintervikssymfonin

Violinisten och professorn Anna Lindal betonar i sitt tal att inspiration inte bör betraktas
som något man passivt inmundigar. Och
dagens klokheter omsätts i både inspirerad
lek och konkret musicerande. Husbandet för
dagen, flöjtisten Katarina Widell, ärkelutenisten Patrik Karlsson och klarinettisten Stefan
Harg ger både en sonisk riktning och viktiga
kontemplativa mellanrum, som en associativ
illustration av talarnas tankar. Från de sökande övertonerna i Cadenza av Katarina Leyman
till Ciaccona av Patrik Karlsson – ett flöjtstycke med högt uttryck och ringmodulator. I
Hommage à Emef hoppar Patrik bokstavligen
in på scenen med sin luta och lekfullheten får
en konkret kropp.
Men det är i skapandet som fantasin blommar fullt ut när konferensdeltagarna delas in
i grupper för att skriva solostämmorna i Den
tredje Wintervikssymfonin. Med post it-lappar,
märkpennor, saxar och klister skapas en dynamisk musikalisk väv där notationen är lika
mycket en visuell som musikalisk upplevelse.
Och det är med både stort allvar och breda
leenden som tonsättarrävar, autodidakter och
rookies griper sig an värvet. Verket snabbrepas
av saxofonisterna Jörgen Petterson och Per

På minuten.
Fabian Svensson
kontrollerar att
talarna inte
överskrider sin
utmätta tid.

Några exempel på litterär inspiration: Ivan Krylov – Kvartetten, Karin Boye, Friedrich Hegel
Ivar Lo-Johansson,  Italo Calvino – Sex punkter inför nästa årtusende

Några exempel på handfast inspiration: Ett blankt papper, Oändligt många koppar kaffe,
Den tredje Wintervikssymfonin framförs
omedelbart efter
komponerandet.

Leksaker som inte visste att de var musikinstrument, Tystnad, Rus (ev. av alkohol)
Några användbara länkar: www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=88827029 •
www.kulturellahjarnan.se/ • www.npr.org/2012/06/21/155369663/5-ways-to-spark-your-creativity

Hedlund, basklarinettisten Yann le Nestour
och cellisten Per Halvarsson. Likt en musikalisk vernissage får vi följa hur vår lek blir till
musik framför våra ögon och öron.
Prisutdelning och ny musik

Under dagen har Per Samuelsson och Magnus
Bunnskog samlat in ljud i lokalerna. Detta
resulterar i tre purfärska kompositioner av de
båda samt Marcus Wrangö. Dessa framförs
när Föreningen Svenska Tonsättare avslutar

den fullmatade dagen med prisutdelning till
särskilda insatser inom musiklivet. Rosenbergpriset om 75 000 kronor tilldelas tonsättaren,
slagverkaren och liveelektronik-musikern
Lise-Lotte Norelius. Göteborgsbaserade
ensemblen Gageego! erhåller Interpretpriset
à 50 000 kronor och priset Musikens Möjliggörare går till Nils Spangenberg, konstnärlig
ledare för Vadstena-Akademien. Med prissumman 50 000 kronor får han nu möjligheten att
beställa ett nytt musikverk

•

TONSÄTTAREN NR 2–3  •  2015

7

BESTÄLLNINGSverkAVTALet

Bättre
betalt
med ny
modell

TEXT • Fredrik Söderling

Bättre betalt för sitt arbete. Det får förhoppningsvis tonsättarna
genom en ny modell för arvodering, som innebär att ersättningen
baseras på arbetsinsats snarare än verkets längd.

P

beslutade FST:s
styrelse om rekommendationer
för beställningsverksarvoden, och
en avtalsmall som ska ersätta det
gamla
beställningsverksavtalet
mellan Svensk scenkonst och Föreningen Svenska Tonsättare har
tagits fram. Arbetet på väg mot ett nytt avtal för
beställda verk har pågått sedan FST och SKAP
sade upp det gamla avtalet med Svensk scenkonst för tre år sedan. Alltför låga ersättningar
var den direkta orsaken till uppsägningen, ersättningar som urholkats under många år.
Nedgången bekräftades året därpå i rapporten »En minuts musik eller en timmes arbete«.
å försommaren
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Nu har
jag börjat
förhandla
med min arbetstid som
grund.
Andrea Tarrodi,
tonsättare

I denna påvisades att medelinkomsterna för
svenska komponister hade halkat ner och låg
i nivå med en ingångslön för en orkestermusiker, alltså på cirka 17 000 kronor i månaden.
Jämförelser med Norge, Danmark och Tyskland utföll inte till svenskarnas fördel. Samtidigt hade speltiden för svensk nykomponerad
musik fortsatt att sjunka på ett oroväckande
sätt, nämligen med hela 19 000 minuter mellan åren 2008–2011. Sammanlagt beställdes
vid svenska institutioner gott och väl 120 000
minuter nyskriven musik 2008. Tre år senare
nådde siffran bara upp till lite över 101 000
minuter. Situationen lindrades knappast av
att nedgången var en fortsättning på en längre

trend. Framför allt gällde nedgången statsfinansierade institutioner, visade rapporten.
Det gamla avtalet fungerade dåligt; istället
för att fungera som lägstanivåer uppfattade
beställarna nivåerna som maxpris. Golvet hade
blivit ett tak!
Att skriva musik tar tid

Behovet av ett nytt avtal var alltså akut. Den
gamla konstruktionen gav komponisten dålig
vägledning för vad hen kunde kräva för sitt
arbete, och för beställaren var det oklart vad
som kunde kallas en rimlig betalning.
– Beställarna hade svårt att förstå hur lång
tid det tar att skriva musik. Det kan låta
mycket med 150 000 kronor för 20 minuters musik, men om man klart och tydligt
redovisar hur mycket arbetstid man lägger
på att skriva ett verk så blir det tydligt, säger
Andrea Tarrodi i FST:s styrelse som tillsammans med tonsättarkollegan Tebogo Monnakgotla varit med om att arbeta fram de nya
rekommendationerna.
Även i »En minuts musik eller en timmes arbete« fastslogs nödvändigheten av ett

Vårt kulturarv måste
ständigt
utvecklas
varför den
samtida
musiken är
mycket viktig
för alla symfoniorkestrar
och
konserthus.
Stefan Forsberg,
vd Stockholms
konserthus

avtal som istället för verkslängd baserades på
arbetad tid för komponisten. Det är också den
första stora skillnaden i den modell som nu
växt fram.
För att kunna ta fram en vettig prissättning
har yrkesverksamma komponister tillfrågats
hur lång tid det tar att skriva ett verk i en viss
genre. Dessutom har jämförelser gjorts med
andra kulturarbetares villkor, med Konstnärernas riksorganisation, Konstnärsnämnden
och KLYS. Den nu föreslagna ersättningsstorleken innebär att komponisterna nu hamnar på mer rimliga arvoden. Summan FST
kommit fram till är 26 880 kronor per månad
och utgör det lägsta rekommenderade arvodet
en komponist ska begära för sin arbetade tid.
Storleken ligger i linje med minimiarvodet
för en frilansande stämledare, enligt SYMF:s
rekommendationer. Anledningen att man
uttrycker arvodet i månadslön är att det är ett
sätt att få beställaren och komponisten att tala
samma språk.
– De som beställer musik har ofta ett antal
månadslöner att hantera. Den summa vi kommit fram till är högst rimlig med tanke på att
det ska gå att leva på sitt jobb. Få komponister
tjänar mer än en busschaufför trots att många
är utbildade lika länge som läkare och inte sällan har många års erfarenhet. Nu kan plötsligt
tonsättarens insats värderas i pengar, det är
den största fördelen med den nya modellen,
säger Martin Q Larsson, ordförande i FST och
i Nordiska komponistrådet.
Arbetstiden till grund för arvodet

Komponistens förhandlingsläge och status
kan på detta sätt förhoppningsvis höjas. När
Andrea Tarrodi var nyutexaminerad från
Musikhögskolan för fyra år sedan tyckte hon
att det var svårt att ta betalt. Hon hade inget
att förhålla sig till.
– Men nu har jag börjat förhandla med min
arbetstid som grund. Beställaren specificerar
sättning och längd på det önskade verket. Jag
specificerar arbetstid och månadslön. Det har
varit ett effektivt sätt för mig att förhandla på,
och jag hoppas att de nya rekommendationerTONSÄTTAREN NR 2–3  •  2015
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na som ju utgår från den här typen av
beräkning ska vara till nytta för unga
tonsättare, säger Andrea Tarrodi.
Med detta sätt att räkna hoppas
Martin Q Larsson att svenska musikinstitutioner tar ökat ansvar för
nyskriven svensk musik genom att
avsätta mer av sina egna pengar och
inte förlita sig till bidragen från Statens
kulturråd innan de gör beställningar.
Förra året fördelade Kulturrådet
åtta miljoner kronor till 87 sökande.
Antalet ansökningar samma år var 191
och det sökta totalbeloppet drygt 20
miljoner kronor.
I sommar har FST:s medlemmar
kunnat läsa om de nya minimirekommendationerna i »Vad kostar musiken?«, en skrift som i första hand är en
orientering för beställaren men också
tillgodoser komponistens intressen.
Beställarna såsom de statsfinansierade
institutionerna och Sveriges Radio
ska också särskilt informeras. Parallellt med rekommendationerna har en
lättanvänd app tillkommit; en digital
avtalsmall på internet. Appen är tillgänglig för alla, och finns på webadressen avtalsmall.fst.se
Tät dialog mellan FST och SKAP

De nya rekommendationer som FST
tagit fram ska vara en utgångspunkt
för individuella förhandlingar mellan beställare och komponister. Jakob
Hvistendahl, jurist på systerföreningen
SKAP, berättar att man där också
arbetar fram en avtalsmall för sina
medlemmar. Föreningarna är i ständig
dialog med varandra och har tillsammans varit drivande för att få till ett
nytt avtal med arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst. Men eftersom
man där än så länge sagt nej till ett
avtal som stipulerar arvodesnivåer får
de bägge tonsättarsammanslutningarna just nu nöja sig med de aktuella
10
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och konserthus. Om jag talar i egenskap av konserthuschef i Stockholm
kan jag tycka att vi bidrar ganska bra
med två stora festivaler för den samtida
musiken varje år.
– Därutöver beställer Konserthuset
och Kungliga Filharmonikerna årligen
ett stort antal verk av såväl svenska som
utländska tonsättare. Just nu har vi elva
beställningar ute till i huvudsak svenska tonsättare, säger Stefan Forsberg.
Ett moderniserat avtal

Få komponister
tjänar mer än en
busschaufför trots att
många är utbildade
lika länge som läkare.
Martin Q Larsson,
ordförande FST

rekommendationerna.
Någon förhandling på central nivå
är ännu inte aktuell, men Svensk
scenkonst kommer till hösten att bjuda
in FST till samråd för att diskutera hur
man bäst kommer vidare i denna fråga.
Stefan Forsberg, Svensk scenkonsts
styrelseordförande och tillika vd för
Stockholms konserthusstiftelse och
Kungliga Filharmonikerna, vill inte
kommentera arvodesrekommendationerna förrän han sett det slutgiltiga
förslaget. Han tycker inte heller att det
är någon bra idé att i förtid låsa upp sig
för hur ett avtal mellan parterna skulle
kunna se ut.
– Rimligt betalt ska tonsättarna ha,
så långt är Svensk scenkonst eniga med
FST. Vårt kulturarv måste ständigt utvecklas varför den samtida musiken är
mycket viktig för alla symfoniorkestrar

Marcela Contardo, FST:s jurist, har
arbetat fokuserat med projektet sedan
2014.
– Jag skulle vilja påstå att det tidigare
så kallade beställningsverksavtalet
innehöll begrepp som inte var särskilt
lättförståeliga, vare sig för beställare eller komponist. Avtalet ifråga omfattade
dessutom relativt många parter, något
som alltid innebär kompromisser med
både lydelser och bestämmelser. Men
mycket av det som var svårtillgängligt
hade fått stå kvar oförändrat år efter
år, trots initiativ till förändring från
åtminstone FST:s sida. När det till slut
inte blev aktuellt med ett nytt avtal
parterna emellan tog FST tillfället i akt
att lägga krut på att den nya avtalsmallen ska upplevas som pedagogisk av
användarna.
Användbar checklista

Komponistens ställning har stärkts så
till vida att mallen innehåller tydliga
bestämmelser och moment.
– Det går inte att blunda för att det
i slutändan ofta blir producent/beställare som sitter med pennan när det väl
är dags att skriva kontrakt. FST vill
med avtalsmallen visa på alternativ.
För många, förhoppningsvis också
för beställare, kommer den säkerligen
fungera som en checklista, avslutar
Marcela Contardo

•

foto: Patrik Bonnet

Martin Q Larsson hoppas att
svenska musikinstitutioner
tar ökat ansvar för nyskriven
svensk musik genom att
avsätta mer pengar för
beställningar.
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MUSIKUPPLEVELSEn

Min starkaste
musikupplevelse ...
… jag är uppväxt på operan, har sett
min mamma sjunga och haft musik
runtomkring mig jämt, men det som
överskuggar allt annat är en gång på
Fasching 1980 då jag för första gången hörde Steve Dobrogosz spela med
sin trio – Steve på piano, Pétur Island Östlund på trummor och Tommy Johnson på bas. Det började i något ambient, en öppen tonalitet, de
låg på ett ackord jättelänge. Sen till
slut kom dominanten och då började tårarna spruta på mig. Jag brukar kalla det »När Steve Dobrogosz
bytte ackord på Fasching«, det låter ungefär som ett ämne i radioprogrammet »På minuten«. Jag kan fortfarande känna effekten av detta på
mig. Inledningsvis en känsla av oändlighet när de ligger på det där ackordet, som visade sig vara ett dess.
Sen, som en bomb, kommer ett ass
och låten löser upp sig. Det ackordbytet fick hela mig att bryta ihop.
Sådant där är häftigt, det handlar om timing och disposition i
en extremt lyckad mix, men det
har jag ju kommit på senare när
jag försökt förstå vad som hände. Låten »Innocents« finns på LP:n
»Songs« – fortfarande en av de bästa trioskivor en kan lyssna på.
Berättat för Anna Hedelius
FOTO av moa Karlberg

...........................
Paula af Malmborg Ward
Bor: Göteborg
Yrke: Tonsättare
Skriver på: Operan »Dansa min
docka« samt verk för Susanna
Levonen (sopran) Bernt Wilhelmsson
(pi) och Orquesta Filarmonica
de Montevideo.

ORKESTERREpORTOAREN

FÄRGSTARKT OCH
KONTRASTRIKT PÅ
BERWALDHALLEN
TEXT • Birgitta Haglund
FOTO • Annika av Klercker

För att utöka och bredda den
svenska orkesterrepertoaren presenterades i juni tio tonsättare
och deras verk på Berwaldhallen.
På plats fanns orkestrarnas programråd, som fick höra idel nya
kompositioner.

U

»

p pva k n a n d e t ä r e t t

fallskärmshopp från drömmen«. Catharina Palmér står
på Berwaldhallens scen och
läser ur Tomas Tranströmers
dikt Preludium. På detta sätt presenterar hon sitt verk Färd genom ögonblicket, vars titel hon lånat ur just
denna dikt. Palmér är den enda av
tio utvalda tonsättare, medverkande
i FST:s presentationsdag i början av
juni, som berättar om sitt verk på detta
sätt, vilket på sätt och vis är synd. Det
hade varit givande att få höra alla tio
ge en kort introduktion till sin musik.
Vissa av verken får vi lyssna till i sin
helhet, andra hör vi utsnitt ur. Färd
genom ögonblicket börjar ljust, skirt,
porlande, stundtals med en svindlande
känsla, som just ett fallskärmshopp
eller svalors irrande färd över ladugårdstak, innan uttrycket blir mer dramatiskt med starka kontraster mellan
violinerna och blåsinstrumenten.
14 TONSÄTTAREN
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Av fyrtio verk som sändes in till
FST inför presentationsdagen valdes
tio bidrag ut att framföras. I urvalet
tog juryn fasta på att uppmärksamma
tonsättare som inte står i rampljuset
dagligdags och vars verk vi inte hör så
ofta, samt att sprida sitt urval åldersoch könsmässigt, geografiskt, och även
vad gäller stilar i de utvalda kompositionerna. Tillsammans ger därför
verken ett färgstarkt och kontrastrikt
intryck, med många fascinerande och
fantasieggande ljudbilder. Sveriges
Radios symfoniorkester, under ledning
av dirigenten Andreas Hanson, har
repeterat in de framförda verken på
endast två dagar.
I Kerstin Jeppssons spröda, poetiska
Luce di notte per orchestra d’archi, –
där enbart stråkinstrument ingår – är
tystnaderna och pauserna betydelsebärande. Direkt därpå följer Stefan
Thorssons Don’t bang the drum, som en
motpol. Thorsson använder symfoniorkestersättningen till fullo och inleder
explosivt. Hela orkestern får pröva sina
muskler i ett mäktigt och kraftfullt,
ibland nästan upproriskt, ljudlandskap.
Även Johan Svenssons betydligt mer
sparsmakade och lågmälda Bricks and
waves drar tydligt åt det atonala och
experimentella. I Miriam Tallys La-

Vi har ett uppdrag
att hjälpa till och
orientera våra
lyssnare om den
musik som finns i
vårt land idag.
Helena Wessman

Andreas Hanson och
Sveriges Radios symfoniorkester framförde idel ny
musik på Berwaldhallen.

ment smeker en cello örat med en melodislinga
som violinerna så småningom tar över. Det är
bitvis vemodigt, stillsamt, men också passionerat och temperamentsfullt. Daniel Fjellströms
Quiet arcs/Pulsating surfaces, sist ut för dagen,
söker sig först försiktigt fram, formar harmoniska melodislingor, och sväller slutligen ut i
ett mäktigt crescendo.
Inspelningar till orkestrarnas programråd

Organisationen Svensk Musik förser oss under
dagen med gratis partitur till samtliga verk.
Men att läsa partitur är en sak, att kunna höra
hur det kommer att klinga en annan. Och

den största poängen med presentationsdagen
är att alla uppföranden spelas in och sänds till
svenska orkestrars programråd. Något som Tomas Löndahl, ständig sekreterare i Kungliga
Musikaliska Akademien, lyfter fram under
dagens avslutande panelsamtal, där han ingår
tillsammans med tonsättaren Paula af Malmborg Ward och Helena Wessman, konserthuschef för Berwaldhallen:
– Det är inte så många i programråden som
kan läsa partitur och faktiskt höra hur det
klingar. Därför tror jag att den här modellen,
att både få se partitur och lyssna till musiken,
är oerhört viktig för att nå ut, säger han.
TONSÄTTAREN NR 2–3  •  2015
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Huvudfrågan för panelsamtalet är hur vi
kan utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren. FST vill dra sitt strå till stacken
genom att försöka se till att evenemanget blir
årligt återkommande. Under samtalet diskuteras bland annat kulturarvets betydelse för den
nykomponerade musiken. Seminarieledaren
Martin Q Larsson, ordförande i FST, förklarar
att en av ambitionerna med presentationsdagen är att på sikt utöka inte bara nutida musik
utan även främja det som ska bli vårt kulturarv i framtiden.
Publiken hungrig på nytt

Men hur stort är egentligen behovet hos den
svenska publiken att få lyssna på ny konstmusik? Tomas Löndahl upplever att publiken
idag är oerhört hungrig på ny musik. Han
förespråkar sambeställningar av nya verk
och tror att kontakten mellan tonsättare och

orkestrar är väsentlig, om dessa verk ska uppföras. Och han understryker att nybeställda
verk bör framföras mer än en gång, för att få
en »interpretationstradition«:
– Verken måste framföras flera gånger, på
hög nivå, och gestaltningsarbetet måste få ta
tid under repetitionsdagarna.
Helena Wessman påpekar vikten av att
spegla samtidsmusiken och sätta både den
äldre och nyare musiken i ljuset av varandra.
– Berwaldhallen är public service. Vi har ett
uppdrag att hjälpa till och orientera våra lyssnare om den musik som finns i vårt land idag.
Det handlar dels om att stötta den grund
som den svenska musiken står på, menar hon.
Dessutom håller den svenska samtidsmusiken idag oerhört hög kvalitet och är gångbar
världen över.
Paula af Malmborg Ward lyfter fram
slöseriet i att gå en lång utbildning till ton-

Verken måste
framföras
flera gånger,
på hög nivå.
Tomas Löndahl

Endast stråkar ingår i
Kerstin Jeppssons spröda,
poetiska »Luce di notte
per orchestra d’archi«.
16
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sättare och sedan inte få möjlighet att
utöva sitt yrke. Hon ingick i juryn till
presentationsdagen och noterade att
det var många välrenommerade och
väletablerade tonsättare som sökte med
sina verk.
– Det sätter fingret på att deras verk
inte finns på repertoaren, fast de befinner sig på en internationellt aktad nivå.
Nätverk viktigt

Vad beror det på? Självklart behöver
programråd och orkestrar bli medvetna
om vad som faktiskt finns att tillgå.
Helena Wessman lyfter fram att de i
Berwaldhallen arbetar i en internationell kontext vad gäller dirigenter
och solister, vilket också är viktigt för
orkestrarnas utveckling.
– Men i den kontexten kan det vara
jobbigt att övertyga om att just det här

svenska verket ska spelas.
Tomas Löndahl anser att utmaningen för svenska orkesterledningar är att
driva en tydlig och helgjuten konstnärlig policy, där även den svenska
musiken ingår.
– Då tror jag det är enklare att få
gehör.
En sak är dock säker: om man som
tonsättare ska få uppdrag är det viktigt
att kunna nätverka.
– Att göra reklam för sig själv ingår
inte i tonsättarens jobb, rent traditionellt, säger Paula af Malmborg Ward.
Samtidigt får vi slåss om vartenda litet
utrymme, medialt sett, och det finns
fortfarande hierarkiska strukturer. Så
hur ska vi få ut den svenska orkestermusiken och göra den till gemene
mans egendom?
Hennes svar är att inrikta sig på de

Porträtt:
Annika av Klercker

Tonsättar-twitter

unga, på skolorna. Kerstin Jeppsson
lyfter fram en annan aspekt när jag
talar med henne i en paus. Hon efterlyser agenter som kan marknadsföra
tonsättarna och hjälpa dem att placera
ut deras verk hos lämpliga orkestrar
och dirigenter

•

Arrangemanget var ett samarbete mellan
FST, Kungl. Musikaliska Akademien, Berwaldhallen, Svensk Musik och Gehrmans,
med stöd av Stims Promotionnämnd.

Vi bad de tio medverkande tonsättarna
att marknadsföra sitt verk på 140 tecken.

Bricks and waves har framförts
av holländska orkestern Ricciotti och norska Kringkastingsorkestret men har ännu inte haft
Sverigepremiär.

Baserat på en poplåt från 80talet. Originalets harmonik har förvrängts i retrograd – den inledande
komplexiteten avtar, klingar av i
moll.

Johan Svensson, »Bricks and waves«

Stefan Thorsson, »Don’t bang the drum«

Lamento di Terra är »ett enastående musikaliskt debattinlägg i en
ödesdiger aktuell fråga«. Citat ur
recension i Uppsala Nya Tidning
2007.

Mitt verk är en tolkning av Beethovens nionde symfoni. Ett recitativ bildar någon slags mantra
som upprepas, blandat med brus
och kluster.

Olov Franzén, »Lamento di Terra«

Mirjam Tally, »Lament«

TONSÄTTAREN NR 2–3  •  2015
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fortsättning Tonsättar-twitter
Det är ett omväxlande, klangrikt
stycke som utnyttjar den riktigt
stora orkesterns rika ljudvärld.
Tranströmers ord ger en extra
dimension.
Catharina Palmér, »Färd genom ögonblicket«

Pyramid är en musikalisk tolkning av Hilma af Klints målning
Altarbild, nr. 1; en resa från den
materiella till den spirituella
världen.
Molly Kien, »Pyramid«

Orkesterklangen bygger på oboemultiphonics och elektroniska bearbetningar av dessa; en spektral,
säregen ljudvärld – organisk och
levande!
Jenny Hettne, »Reed, motion«

Ett perkussivt, klangligt utmanande stycke med tre solister. Dags
för orkestrar att även framföra
utomeuropeiska svenska nutida
tonsättare.

Att göra reklam för sig själv
ingår inte i tonsättarens jobb,
rent traditionellt.
Paula af Malmborg Ward

Mauro Godoy Villalobos, »Nexo II«

Quiet arcs/Pulsating surfaces
är ett verk om det magiska norrskenet, ett verk med sköhet,
kärvhet och inte minst stor
klangfullhet!
Daniel Fjellström, »Quiet arcs/Pulsating surfaces«

Verket är, likt all min musik, komponerat utifrån min upplevelse av
här och nu. Titeln kan syfta på livet
självt, med sitt ljus och mörker.
Kerstin Jeppsson, »Luce di notte per orchestra d’archi«
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Under panelsamtalet diskuterades hur vi kan utöka och bredda
den svenska orkesterrepertoaren. På bild från vänster: Paula
af Malmborg Ward, Martin Q Larsson, Helena Wessman, Tomas
Löndahl.

REPERTOARSTATISTIK

Äldre musik skriven av utländska män dominerar fortfarande repertoaren
vid svenska musikinstitutioner. Det visar den grundliga repertoarstatistik
som FST och KVAST har presenterat.

Tyska döda män präglar
repertoaren
V
TEXT • Anna Hedelius

3,9 %
kvinnor

10,3 %
svenska tonsättare

11,4 %
nykomponerad musik

»Detta är stående
frågor för oss på varje
programmöte. Medvetenheten har aldrig varit så
hög, men vi har och kommer att ha svaga siffror
under en tid. Det beror
på att musikerna i
orkestern är skolade i
Brahms, Bach, Beethoven, Bruckner och
Mozart. Det är den musik de hela tiden har skolats i, sökt till skolorna
med, den musiken är deras musikaliska blod.
Emellanåt måste vi gå
tillbaka till blodet för att
hålla orkestern i toppform. Det är det största
skälet till att processen
är så långsam.«
Stefan Forsberg, vd för
Kungliga Filharmonikerna om
deras repertoar .

musiken som
framförs av svenska orkestrar?
Den frågan har FST och KVAST (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare) gått till
botten med. För första gången har de båda föreningarna gått samman för att undersöka repertoaren vid 23 musik- och operainstitutioner. Tre
perspektiv har särskilt synats: hur förhåller det
sig med balansen mellan musik skriven av män
respektive kvinnor, hur mycket svensk respektive utländsk musik spelas, hur mycket nyskriven
musik spelas det i jämförelse med äldre?
– Genom att ta fram fakta i stället för åsikter ville vi helt enkelt se om den repertoar institutionerna presenterar har en rimlig balans.
Vi ville ta reda på om offentligt finansierade orkestrar följer de kulturpolitiska mål som
är uppsatta, säger Martin Q Larsson då statistiken en majdag presenteras på Musikaliska i
Stockholm.
I de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen beslutade om 2009 formuleras bland annat att kulturen ska vara en dynamisk och utmanade kraft, att man vill främja kvalitet och
konstnärlig förnyelse samt att man vill prioritera förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. Målen påbjuder också att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet – kvinnor som män.
e m h a r k o m p o n e r at

Musikmängd i minuter

FST:s och KVAST:s undersökning avser repertoaren höstsäsongen 2014 / vårsäsongen 2015
vid arton svenska orkestrar och fem operahus
och presenteras i en omfattande statistik. Mu-

sikmängd har räknats i antal framföra minuter
(durata) i stället för, som i KVAST:s tidigare
undersökningar, antal verk. Tidigare jämställdes till exempel en längre Mahler-symfoni med
ett nyskrivet 10-minutersverk, vilket resulterade i en missvisande statistik. Beteckningen
»ny musik« har varit förhållandevis generös och
getts all musik som är skriven efter 1984, det
vill säga har 30 år på nacken.
Dubbelt osynliggörande

Som väntat är dessvärre siffrorna nedslående för
vän av jämställdhet och förnyelse. Endast 3,9
procent av de totalt 30 153 minuter musik som
spelats vid de aktuella orkesterinstitutionerna
är skriven av kvinnor. Vad gäller musikens ursprungsland är den största andelen musik, 26,6
procent, komponerad i Tyskland, medan svensk
musik står för 10,9 procent av kakan. Inte heller ny musik får någon avsevärd betydelse. 11,4
procent av musiken är komponerad efter 1984,
medan hela 55,1 procent är skriven under 100årsperioden 1850–1950.
Således präglas den klingande musiken vid
offentliga institutioner i Sverige fortfarande av
tyska döda män.
– Det blir ett dubbelt osynliggörande av
kvinnliga tonsättare när både andelen nyskriven musik och andelen musik skriven av kvinnor är så låg, säger Maria Lithell Flyg, ordförande i KVAST.
I ivrig väntan på en förändring fortsätter
KVAST och FST sitt arbete, bland annat med
att årligen uppdatera statistiken

•
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NOTISER

Snart dags Nutida musik
för Nordic i Martin
Music Days Nyströms bok

154 tonsättare från hela
världen vill arbeta i ett
nytt samarbetsprojekt
med GöteborgsOperan
och Share Music Sweden.

Stephen Langridge
Foto: MATS BÄCKER

Utlysning av
tonsättare succé
Under våren efterlyste Göteborgsoperan och Share Music
Sweden tonsättare till ett samarbetsprojekt. De fick stort gensvar. 154 tonsättare bosatta i 34 länder, varav 37 kvinnor, är intresserade av uppdraget att skapa ett nytt opera- eller musikteaterverk. De
sökande kommer från såväl
Nord- som Sydamerika, Europa, Australien, Mellanöstern

och Nordafrika.
 Den utvalda tonsättaren
kommer att arbeta fram en ny
produktion under ledning av
Stephen Langridge, konstnärlig ledare på Göteborgsoperan.
Sångare och musiker hämtas
i operahuset och en ensemble
från Share Music.
www.opera.se
www.sharemusic.se

Nordic Music Days går i
år av stapeln den 24–27
september i Köpenhamn.

Musikskribenten Martin
Nyström fångar musikhistorien i tio ögonblick.

Fyra fullmatade festivaldagar
med konserter, installationer
och föreläsningar kommer
att äga rum på Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek,
Kongernes lapidarium samt
Hofteatret.
Svenska tonsättare som
medverkar är bland andra
Malin Bång, Fredrik Gran, Anders Lind, Christopher Elgh,
Crichan Larson, Sofia Jernberg,
Erik Peters, Fredrik Österling,
Jenny Hettne och Johannes
Bergmark
Mer information på
nordicmusicdays.org

»Eviga ögonblick.« Så heter
musikskribenten Martin Nyströms nyutkomna bok (med
medföljande cd) i vilken han
har valt ut tio ögonblick från
den klassiska musikens tusenåriga historia för att fånga den
mitt i steget. Inget av de tio
verk han beskriver är komponerat på 2000-talet, men om detta årtusende skriver han att i en
kortfattad historik att kvinnorna har börjat spela en alltmer
tongivande roll inom den nutida konstmusiken. Bland dessa
nämner han bland andra Kaija
Saariaho, Unsuk Chin Maja Ratjke och Britta Byström.
»Eviga ögonblick« ges ut på
Fri Tanke förlag.

Levande körmusik i Eric Ericssonhallen
Ett heldagssymposium
om samtida körmusik
för amatörkör arrangerades i Eric Ericson-hallen
den 8 maj.

20
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Voces Nordicae

Bakom arrangemanget stod
Eric Ericsson International Choral Center (EIC) tillsammans
med Föreningen Svenska Tonsättare (FST) i samarbete med
Föreningen Sveriges Körledare
(FSK) och Sveriges Körförbund.
Omkring 60 körledare och komponister från hela landet samla-

des för att lära sig om amatörkörens specifika förutsättningar
och om hur den samtida musiken låter och fungerar. Dagen
avslutades på plats i hallen med
middag och mingel, under vilket
körledare och komponister fick
möjlighet att ställa frågor, lära
känna varandra och boka tid för
fortsatt samarbete.
 Dagens klingande inspiration
stod Voces Nordicae samt klasserna 8E och 8F från Adolf Fredriks musikskola för. Symposiet
var första steget i ett långsiktigt stimulationspaket med arbetsnamnet »Levande körmusik«, vars syfte är att slå ett slag
för den samtida körmusiken.

NOTISER

Nya festivalen Norrköpingsljud

Mats Larsson
Gothe fick
SvD:s operapris

Publiken strömmade till.
1 500 besökare kom då
Norrköpingsborna gratis bjöds på dryga 20-talet evenemang med nutida konstmusik under fem
intensiva dagar i maj.
Foto: Carin Fahlén

Den nya nutida musik-festivalen Norrköpingsljud ägde för
första gången rum 27–31 maj.
Initiativtagare till projektet är
tonsättarna Peter Lindroth och
David Swärd, bägge med anknytning till Norrköping.
– David och jag började prata om idén vid FST:s julmiddag 2012. Jag hade varit med
och startat och drivit SOS
2010–12, och såg hur man skulle kunna arbeta vidare med
grundkonceptet.
Kontakt togs i januari 2013
med övriga tonsättare med
Norrköpingsanknytning: BengtGöran Sköld, Lars-Åke FrankeBlom, Gunnar Valkare och Eva
Sidén. Senare tillkom även Molly Teleman, Anders Flodin samt
klarinettisten Bo Pettersson
och pianisten Mats Jansson.
 Därefter inbjöds föreningar,

Från vänster: David Swärd, Peter Lindroth, Bengt-Göran Sköld,
Lars-Åke Franke-Blom, Gunnar Valkare, Eva Sidén och dirigenten
Michael Bartosch.

ensembler, körer och andra
att vara med.
 Alla medverkande arrangörer ansvarade själva för sina
konserter – Norrköpingsljud arrangerade endast undantagsvis. En viktig grundtanke var
att det inte skulle finnas någon överordnad konstnärlig
ledning.
 Den lokala förankringen och
det lokala perspektivet prioriterades i arbetet, all musik har
komponerats och framförts av
tonsättare, musiker och sång-

Beryl Lunder, som i
september tillträder som
vd för Örebro konserthus och Svenska kammarorkestern
Marco Feklistoff, som
i oktober tillträder som
planeringschef för Göteborgs symfoniorkester

foto: Omar Ingerslev

troit samt Detroit Symphony
Orchestra.
Priset innebär att Britta komponerar ett verk som DSO ur-

Marika Lagercrantz,
som i maj valdes till
ordförande i KLYS

Fredrik Andersson, som
sedan i maj är programchef vid Kungliga Filharmoniska Orkestern
Helle Solberg, som
sedan i maj är orkesterchef i Kungliga Hovkapellet
Gabriella Bergman, som
sedan i maj är konstnärlig chef musik vid
Smålands Musik och
Teater.

Detroit Symphony Orchestra (DSO) prisar i år den
svenska tonsättaren Britta Byström med Elaine Lebenbom Memorial Award for Female Composers.
Byström valdes ut bland deltagare från hela världen av en
jury bestående av musiker, professorer och andra från De-

På nya poster

are med tydlig anknytning till
Norrköping. Publiken bjöds
även på musik komponerad av
stadens bortgångna storheter,
som Josef Jonsson och Nils
Eriksson.
– Norrköpingsljud borde kunna fungera som modell på det
nationella planet: Överallt där
det finns ett musikliv kan detta genomföras – i större eller mindre skala, säger Peter
Lindroth.
www.norrkopingsljud.se

Britta Byström
prisas

Mats Larsson Gothe har tilldelats SvD:s operapris 2015 för
sitt verk »Blanche och Marie«.
»Blanche och Marie« uruppfördes i höstas på Norrlandsoperan. Priset (25 000 kronor)
delades ut den 10 juli i Vattnäs
konsertlada i samband med premiären av Gothes nya opera »Silverfågeln« om Jussi Björling.

uppför
säsongen
2016–17.
Förutom uruppförandet tilldelas Byström en prissumma på
10 000 dollar.

Örjan Hans-Ers, som i
september tillträder som
chef för Gävle konserthus
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Nya tongångar

Uruppförandet

Hans Gefors, »Notorious«, Göteborgsoperan med Nina Stemme, John Lundgren, Michael Weinius, Katarina Karnéus med flera, libretto Kerstin Perski,
dirigent Patrik Ringborg, regissör Keith Warner, urpremiär 19 september.

Hej Hans, berätta om hur »Notorious« blev opera?
foto: Tilo Stengel

– Göteborgsoperan beställde en opera av mig 2010. Jag la
fram två idéer, varav denna var
den ena. Så vidtog arbetet med
rättigheterna till storyn, vilket
tog något år. Jag bad Kerstin
Perski skriva librettot. Det arbetet tog något år till. Efter det
komponerade jag i två år. För
ett år sedan lämnade jag den
färdiga operan ifrån mig.
Du är själv förtjust i Hitchcock?
– Ja, jag har många gånger
läst François Truffauts intervjubok med honom. Det var den
boken som förvandlade Hitchcock från underhållningsfilmare till auteur och stor regissör.
»Notorious« hade jag inte sett
på lång tid, men en vän tipsade
om den. Jag höll på att arbeta
på min doktorsavhandling om
musikdramaturgi, när jag gjorde en skiss på hur storyn skulle kunna bli opera. I början såg
jag filmen åtskilliga gånger för
att se hur den var uppbyggd.
Men sen avstod jag. Min ambition är att operan ska överträffa filmen.
Varför lämpar sig berättelsen
för opera?
– Den har tillräckligt många
tillfällen där sången kan fördjupa insikten i de situationer som
huvudpersonen Alicia befinner
sig i. Hennes väg genom det
svåra skapar ett innehållsrikt
förlopp. Det händer helt enkelt en massa i hennes liv och
vid varje tillfälle stannar storyn
och hon sjunger en aria. Eller
blir det plats för en ensemble.
Det är absolut ingen recitativ22
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Från repetitionerna av
»Notorious«.
Hans Gefors med
Nina Stemme (i
förgrunden).

opera, utan det finns gott om
plats för arior.

Min ambition är att
operan ska överträffa filmen.
Hur skapas spänningen?
– Hitchcock är ju spänningsfilmens mästare, men det var
framför allt kärlekshistorien
som intresserade mig i filmen.
Dramatiken i operan kommer
ur de olika aspekterna av kärlekshistorien. Kärleken står i
centrum, inte den lyckliga kärleken, utan kärleken som galenskap, äventyr och plåga.
Huvudrollen är specialskriven
för Nina Stemme?
– Ja, de fyra stora rollerna
är skrivna för dessa fantastis-

ka sångare. Alla har varit i min
studio och vi har diskuterat musiken. Att skriva en ny opera för
en dramatisk sopran är ovanligt. Nina Stemme är en av de
mest framstående dramatiska sopraner som finns. Vi var
helt överens om att »the sky
is the limit«. Alicia är en viljestark, handlingsinriktad människa, som till sist håller på
att gå under, dö. Det måste
finnas tillräcklig kraft i historien för att det ska fungera att
sätta en röst med Ninas format
i rollen.
Är musiken mycket dramatisk?
– Ja, men »dramatisk« musik
betyder inte ett expressionistiskt bumelibum med fräsande
utbrott i blecket och trummor
som går hela tiden. Dramatisk
musik är musik till dramat – en
musik som följer dramat, i det
intima såväl som det storslag-

na. Även kören har en stor betydelse för operans dynamik.
Jag vill påstå att musiken är
otroligt varierad.
Librettot skrevs först?
– Ja, men Kerstin Perski och
jag diskuterade fram ett gemensamt synopsis och blev
helt överens om vändningarna i storyn innan hon började
skriva.
Hur har du förhållit dig till musiken i filmen?
– Min musik har ingenting
med filmens musik att göra.
Musiken i »Notorious« är intetsägande skulle jag vilja säga.
I operakomponerande är det
viktigt att inte göra filmmusik. Det var en stor process att
göra opera av en film.
TEXT: ANNA HEDELIUS

konsertkalendarium

Sep t e mber
03

B Tommy Andersson, Pan, for
large orchestra, BBC National
Orchestra of Wales, Thomas
Søndergård (dir.), 18.30,
Royal Albert Hall, London.
Uruppförande

E=mc², 19.00, 3:e Våningen,
Göteborg. Uruppförande
Även 19 sep, 19.00, 2 okt, 19.00,
Vara Konserthus samt 3 okt,
19.00, 3:e Våningen, Göteborg

19

Broström, Theatron
03 Tobias
– for two percussion soloists
& orchestra, Johan Bridger &
Patrick Raab (Malleus Incus) –
Percussion, NorrlandsOperans
Symfoniorkester, Johannes
Gustavsson – Conductor.,
19.00, Norrlandsoperan, Umeå.
Uruppförande

05

Ylva Bentancor, Tittytainment, 19.00, Errant Bodies,
Kollwitzstrasse 97, Berlin.
Uruppförande

19

19

Emanuelsson, Människa,
06 Ulrika
DR KoncertKorets Kvindestemmer, 16.00, Köpenhamns
Rådhus, Festsalen, Köpenhamn.

09

12
15
17

18

Rolf Martinsson, Ich denke
Dein... , Lisa Larsson, Göteborgs
Symfoniker, Antonello Manacorda, Konserthuset, Göteborg.
Även 10 sep
Víctor Varela, High Pressure, Black Pencil, 20.15,
Het Orgelpark, Amsterdam.
Uruppförande
Ulrika Emanuelsson, En kraft
inifrån, Rollin´ Phones samt
vokalgruppen Vox, 20.00, Haga
kyrka, Göteborg. Uruppförande
Rolf Martinsson, Orchestral
Songs on Poems by Emily
Dickinson (high version), Lisa
Larsson, Roland Pöntinen,
Ceciliakapellet, Oskarshamns
Folkhögskola.
Även 20 sep, Carl Gustavs
kyrka, Karlshamn
Víctor Varela | Gun Lund,
Linear Dances, Gageego! &

19

Hans Gefors, Notorious, Göteborgsoperan med Nina Stemme,
John Lundgren, Michael
Weinius, Katarina Karnéus med
flera, libretto Kerstin Perski,
dirigent Patrik Ringborg, regissör Keith Warner, Uruppförande
Rolf Martinsson/Robert Schumann, Arrangement From “Five
pieces in Folk Style, op. 102” by
Robert Schumann, Martin Fröst,
Norrköpings Symfoniorkester,
DeGeerhallen, Norrköping.
Mauro Godoy Villalobos, Versus II for ensemble, Ensemble
Tropi, 19.00, conDiT – Conciertos del Distrito Tecnológico de
Buenos Aires, Buenos Aires.
Uruppförande
Víctor Varela | Gun Lund,
Linear Dances, Gageego! &
E=mc², 19.00, 3:e Våningen,
Göteborg.

Hettne, A swarm came
20 Jenny
in from the dark, Karin Hellqvist
& Gageego!, 18.00, Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus, Göteborg.

22

Tobias Broström, Kaléidoscope
(Réflexion – Faux Bourdon),
Orchestre Colonne, Laurent
Petitgirard – Conductor, 20.00,
Théâtre des Champs-Élysées,
Paris.

24

Rolf Martinsson, Energy,
Anders Paulsson, Andreas Pålsson, Konserthuset, Helsingborg.

24

Rolf Martinsson, Airy Flight,
Anders Paulsson, Helsingborgs
Symfoniorkester, Johannes
Gustavsson, Konserthuset,
Helsingborg.

24

Rolf Martinsson, Golden
Harmony – Soprano Saxophone
Concerto No. 1, Anders Paulsson, Helsingborgs Symfoniorkester, Johannes Gustavsson,
Konserthuset, Helsingborg.

24

Fredrik Gran, nytt verk,
International Contemporary
Ensemble, 19.00, Kongernes
Lapidarium, Köpenhamn.
Uruppförande

27

Víctor Varela, Oriente, Anna
Margules, 21.30, Teatro Helena
Sá e Costa, Oporto.

Tally, Land of tree wor04 Mirjam
shippers, Estonian Philharmonic Chamber Choir, c. Kaspars
Putninsh, 18.00, Kultuurikatel,
Tallinn, Estland. Uruppförande
Broström, Transit
08 Tobias
Underground, Malmö Symfoniorkester conducted by Håkan
Hardenberger, 19.00, Malmö
Live, Malmö.

11

Mauro Godoy Villalobos,
Toccata, Carolina Hernandez,
Carlos Vivas, 18.00, Großer
Saal der HfMDK (Hochschule
für Musik und Darstellende
Kunst), Frankfurt am Main.
Uruppförande

23

Ulrika Emanuelsson, Där livet
klingar ut, Östgöta Kammarkör, 19.00, Åtvidabergs kyrka,
Åtvidaberg.

24

Ulrika Emanuelsson, Där livet
klingar ut, Östgöta Kammarkör,
16.00, S:t Lars kyrka, Linköping.

24

Emil Råberg, En ny himmel och
en ny jord, Nya Motettkören,
dir. Samuel Lind, 18.00, Luleå
domkyrka, Luleå. Uruppförande

24

Andrea Tarrodi, Zephyros, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, dir. Sarah Ioannides,
19.30, Sparkassen Saal, Wiener
Neustadt, Wien.

Johnsson, Onoma,
29 Stefan
Borås Symfoniorkester, 19.00,
Åhaga, Borås.

OK tober
01

01

Rolf Martinsson, Ich denke
Dein... (Expo Milano 2015), Lisa
Larsson, Orchestra Sinfonica
di Giuseppe Verdi, Gustavo
Gimeno, Auditorium, Milano.
Benjamin Staern, Jubilate,
Duisburger Philharmoniker;
Stefan Solyom, 20.00, Theater
am Marienthor, Duisburg.

Martinsson, Ich denke
02 Rolf
Dein... (Expo Milano 2015), Lisa
Larsson, Orchestra Sinfonica
di Giuseppe Verdi, Gustavo
Gimeno, Auditorium, Milano.
Broström, Theatron
02 Tobias
– for two percussion soloists
& orchestra, Johan Bridger &
Patrick Raab (Malleus Incus)
– Percussion, Gävle Symfoniorkester, Jaime Martín – Conductor., 19.00, Gevaliasalen, Gävle.
Uruppförande
Martinsson, Ich denke
04 Rolf
Dein... (Expo Milano 2015), Lisa
Larsson, Orchestra Sinfonica
di Giuseppe Verdi, Gustavo
Gimeno, Auditorium, Milano.

Perder, Pax et caritas,
25 Kjell
Enskede Kammarkör, dir David
Åberg, 16.00, Enskede kyrka,
Stockholm. Uruppförande
Broström, Piano
25 Tobias
Concerto No. 1, – Belle Époque,
Per Tengstrand – piano, Jönköpings Sinfonietta, Johannes
Gustavsson – conductor., 18.00,
Konsertsalen, Spira, Jönköping,
Allmänt framförandeinspelning
BIS, 11–13 May), Lisa Larsson, Kungliga Filharmoniska
Orkestern, Andrew Manze,
Konserthuset, Stockholm.

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-

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.

TONSÄTTAREN NR 2–3  •  2015

23

Föreningen Svenska Tonsättare
Box 170 92
104 62 Stockholm

B

instrumentet

Tecknande som hörs.
Skrivpulpetinstrumentet
belyser de fina nyanserna.

S

och ljudkonstnär har
Anna E Weiser länge velat undersöka
hur kommunikation fungerar bortom
det hörbara.
– Jag är ute efter att skapa komplexa lyssnarsituationer och ville iscensätta en konsert som
lyfter fram skärpan i vår uppfattningsförmåga.
Så kom det sig att hon, i verket Ljud av tänkande händer, valde ett ovanligt fokus.
– Jag tänkte att jag skulle kunna komma åt
en djupare betydelse av linje och kontinuitet,
musikaliskt och idémässigt, genom att som huvudmusiker ha en person som tecknar. Verket
skulle byggas utifrån tecknandets ljud, handens
rytmiska arbete och hur tecknaren med sin
koncentration och närvaro bygger upplevelsen.
Centralt för verket är skrivpulpetinstrumentet, det specialbyggda skrivbord som Anna E
Weiser har skapat tillsammans med snickaren
Joakim Klint.
– Jag ville egentligen helt akustiskt och utan
elektronik jobba med varseblivning i rummet.
Men så tänkte jag att jag kanske måste förstärka det lite grann, och då valde jag att göra på
detta sätt.
Instrumentet är ett skrivbord, som samtidigt
fungerar som en resonanslåda med ljudhål riktade mot publiken. Instrumentets mått blev självskrivna tack vare att textilkonstnären Anna Linnea Liljeholm, solist vid konserten, helt enkelt
angav hur stort hennes favoritpappersark är.
Verket Ljud av tänkande händer utgår från
Anna E Weisers tillit till det vidgade lyssnandet. Vid uruppförandet i Almedalsbiblioteket
i Visby den 21 april medverkade också flöjtisten Lars Linna, kontrabasisten Nils Ossman,

TEXT • Anna Hedelius
FOTO • Anna E Weiser

om tonsättare

Skrivpulpetinstrumentet fungerar som resonanslåda med ljudhål riktade mot publiken.

Att som
huvudmusiker
ha en person
som tecknar.

konstnären Elina Ericson och dansaren Hanna
Bylund. Även publiken medverkade genom att
inleda konserten med eget tecknande/skrivande. Reaktionerna har varit många och positiva.
– En kvinna kom fram till mig och berättade
att han för första gången någonsin hade uppfattat allt vid en konsert, minsta ljud, och tyckte
jag skrivit en Konsert för tystnaden.
E Weiser hoppas på att framöver
kunna genomföra en nordisk biblioteksturné
med Ljud av tänkande händer och skrivpulpetinstrumentet
Anna

•

