Kompositionsprojekt på Södra Latin, våren 2020.
Det här projektet gick av stapeln på Södra Latins gymnasium våren 2020. Deltagare var
elever med intresse att delta oavsett årskurs, huvudinstrument etc. Här fick de chansen att få
individuella kompositionslektioner och att få sitt stycke uppspelat av professionella musiker.
Här kunde man få känna på hur det är att skriva utan att behöva tänka på tekniska
begränsningar och istället kunna tänka fritt och koncentrera sig på sin vision.
Det har resulterat i 7 nyskrivna stycken för saxofon och piano som uruppfördes den 9 juni på
Södra Latins gymnasium av Matias Björnstad på saxofon och Eva Sidén på piano.
Vi började med att träffas och gå igenom utvalda stycken och fortsatte sedan med att visa
olika typer av moderna tekniker på piano och saxofon och sedan fick eleverna ställa frågor.
Efter det gick alla hem och startade sitt komponerande. Under våren var det tänkt att de skulle
få återkoppling både på sina vanliga lektioner av Magnus Michaeli och på individuella
lektioner av mig och Eva Sidén. Det fanns också möjlighet att höra av sig direkt till Matias
om det var något man ville fråga om gällande saxofonen. Då allting ändrades på grund av
virusutbrottet så fick lektionerna ske per telefon och dator.
Den 9 juni genomförde vi en workshop där alla stycken spelades igenom och kommenterades.
Det skedde på videolänk för elevernas del. De fick höra sina stycken och ställa frågor och
kommentera. Pga läget kunde vi tyvärr inte genomföra någon konsert och inte heller skjuta
den till hösten då flertalet elever har tagit studenten nu i vår.
Det här projektet har varit en mycket positiv erfarenhet för eleverna med många vunna
lärdomar som de får med sig när de nu går vidare från Södra Latin. Jag hoppas och tror också
att liknande projekt kommer att få en plats i den ordinarie verksamheten i framtiden.
Stockholm den 12 juni 2020
Ylva Q Arkvik

Matias Björnstad och Eva Sidén

Ylva Q Arkvik och Magnus Michaeli på länk.

Tankar och reaktioner från några av eleverna:
Jag tyckte det var ett väldigt bra sätt att få en uppfattning för hur ens skrivna musik kommer
att uppfattas av musikanter samt hur man kan vara mer kreativ med sitt skrivande.
Jag lärde mig att noggrannhet verkligen kan betyda mycket för hur musiker uppfattar musiken
och jag insåg också att man kan använda andra metoder som inte är direktkopplade till själva
instrumentet i sin komposition.
Jag blev också mycket bättre på att skriva för piano och saxofon eftersom jag aldrig gjort det
förut.
Till sist så var det också självklart väldigt roligt!
Hälsningar,
Zacharias
Jag har framför allt lärt mig att försöka planera ut en skiss med höjdpunkter och sound och
liknande innan jag börjar med själva skrivandet. Samt bestämma en ungefärlig tidsplan för
hur långt stycket blir. Jag har också lärt mig mer om hur saxofon och piano fungerar som
instrument, hur de låter i olika register och olika dynamiker.
Det här har varit ett väldigt kul projekt!
Trevlig sommar, Joel Lindmark!

Att få komponera under ledning av erfarna musiker och kompositörer har varit mig en
upplevelse som bringat lärdom och glädje; ett förändrat tankesätt, ett friare förhållningssätt till
musiken och en rak dialog med musikerna som framförde stycket - allt detta har bidragit i
utvecklingen av mitt musikutövande i stort. Den viktigaste lärdomen kanske ändå har varit
att besanna kontakten mellan musiker och komponister. Det roligast var ändock att det man
skrivit spelades upp.
Mvh
Samuel Li Mu18A
Jag tycker detta projekt är alldeles utmärkt för Södra Latin. Jag vill uppmuntra idén om att det
är fullt frivilligt för den som vill, och inte heller begränsat till en viss årskurs,
instrumentgrupp eller kurs. Jag tror att alla musikelever på skolan är angelägna om att träffa
proffsen och det är ett sant privilegium att få SKRIVA både ÅT och MED dem. Dessutom är
jag glad i att man behöver komponera med vissa restriktioner, till en deadline. Det kan
förvisso vara en utmaning för många (inklusive mig), men faktum är att det är så det kommer
se ut i arbetslivet i framtiden. Jag uppskattade särskilt dialogen vi fick ha med musikerna, så
man var överens om hur stycket skulle framföras, vilket är av ansenlig betydelse i den typen
av musik vi skrev.
I framtiden önskar jag till nästkommande generationer av musikare att kompositionsgäster ska
bli tradition.
Allt gott!
Teodor
Jag tycker överlag att projektet var väldigt givande, trots att det fick anpassas något efter den
rådande situationen. Att få skriva musik för proffs är ju inte något man får göra särskilt ofta,
och det var riktigt lärorikt. Men upplevelsen gick inte alltid hand i hand med mina
förväntningar, och jag vet inte om det berodde på att mina förväntningar var orealistiska eller
något annan. Jag trodde exempelvis att det inte skulle förekomma nästan några
"felspelningar" alls, i alla fall vid det sista tillfället, men så var inte riktigt fallet. Det kan ha
varit att jag skrev något som var för svårt, men i sådana fall hade jag hoppats att det skulle
anmärkas på. Hursomhelst, det är inte det viktigaste. Utöver detta upplevde jag också att det
fanns en svårighet i att försöka få fram till musikerna sättet som jag hade tänkt att stycket
skulle spelas på. Stycket spelades exempelvis betydligt långsammare än vad som stod och rätt
så rubato, vilket enligt min uppfattning inte var vad jag hade försökt förmedla i noteringen.
Jag skulle kanske ha varit tydligare vid tidigare tillfällen med hur jag hade velat ha det, men
lite till min besvikelse togs ingen omtagning vid sista tillfället även när jag kände att jag hade
framfört feedback som kanske verkligen gick fram. Det kanske hade blivit bättre om vi hade
fått närvara vid fler repetitionstillfällen. När det gäller feedback på kompositionerna tycker
jag att den var hjälpsam, och det var också bra att vi fick tips på hur man kunde notera olika
saker, även om det ibland kändes som att det tog ganska mycket fokus, och ibland kunde det
förekomma delade meningar om vissa saker. Överlag ett kul projekt som gav många olika
erfarenheter!
Hälsningar,
Abraham

