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Det här projektet är en fortsättning på Stenhammarprojektet med Stockholms Saxofonkvartett
och elever i teori och komposition på Södra Latins gymnasium som ägde rum våren 2016.
Deltagare var också nu elever från kursen Arrangering/Komposition (Arrko) men i år deltog
även elever från åk 2. Liksom tidigare var tanken att eleverna skulle få chansen att skriva verk
för en professionell ensemble där de då kan koncentrera sig på sin musikaliska vision.
Även i år resulterade projektet i ett antal nyskrivna stycken för saxofonkvartett som
uruppfördes i Södra Latins aula av Stockholms Saxofonkvartett. Vi startade med en
inspirationsträff i SSQ:s lokal på Tulegatan då kvartetten inledde med att spela utvalda
stycken och sedan fortsatte med att visa olika typer av instrument och speciella
saxofontekniker såsom ”slaptounge”, ”multiphonics” etc. och efter det fick eleverna ställa
frågor.
Efter det gick alla hem och startade sitt komponerande. Under våren fick de återkoppling både
under sina vanliga lektioner med Magnus Michaeli och på individuella lektioner av mig. Det
fanns också möjlighet att höra av sig direkt till Stockholms Saxofonkvartett under denna tid
om det var något man ville fråga om. De flesta valde att skriva egna kompositioner, några
valde att göra ett arrangemang eller en bearbetning av någon melodi de tycker om.
Den 8 maj genomfördes en workshop där alla stycken spelades igenom och kommenterades.
Efter detta fanns ett par dagar för korrigeringar innan de färdiga partituren levererades.
Fotografi från konserten den 12 maj kl 18 i Södra Latins aula.
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Det här projektet har varit mycket uppskattat av både elever och lärare och har nu
fortsättningsvis fått en permanent plats i verksamheten på Södra Latin.
Ylva Q Arkvik, tonsättare, PhD

Stockholms Saxofonkvartett, Linn Persson, Jörgen Pettersson, Matias
Karlsen Björnstad och Leif Karlborg, har specialiserat sig på svensk och utländsk kammarmusik för saxofoner och avancerad elektroakustisk musik –
kvartetten som bildades 1969 av Sven Westerberg har fått sig tillskrivet mer än
500 verk.
En röd tråd i deras verksamhet är ett nära samarbete med svenska och utländska tonsättare, liksom blivande kompositörer, framför allt vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Kvartetten håller seminarier, deltar i konserter och
samarbetar även med konstnärer i andra genrer än den egna.
Deras sätt att arbeta har snabbt utvecklat deras stil och skicklighet och de
tillhör våra absolut främsta interpreter på sitt mycket omfattande område.
Stockholms Saxofonkvartett drivs av en obändig lust att ständigt utforska och
spränga gränserna för vad som sägs vara konstnärligt möjligt att åstadkomma.
De framträder ofta på internationella festivaler, i opera- och konserthus. Deras
förmåga att väcka intresse för nutida musik kommer allt fler tillgodo även i
deras egen studio i Stockholm.
Kvartetten har stor resvana – de har turnerat runt om i Europa (t.ex. Baltikum, Turkiet, Frankrike, Ungern, Grekland, Tyskland, Rumänien, Ryssland,
Italien, Spanien, Georgien, Ukraina) och de har framträtt i Japan, Egypten,
Israel, USA, Sydamerika, Sydafrika, Kina och Mongoliet.
Stockholms Saxofonkvartett sprider svensk musik i utlandet och tar med sig
nya musikaliska erfarenheter och upplevelser hem till den svenska publiken.
Eva Runefelt

Södra Latins musikprogram är mycket stolta över att gästas av Stockholms
Saxofonkvartett som är specialiserade på nutida musik. Ikväll spelar de musik
komponerad av elever i kursen Arrangering och komposition.
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