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med lÄrarYrket i fokus. I detta nummer av LIVE får du 

bland annat träffa Paulo och Pernilla, som båda är sprungna 

ur Musikhögskolans i Malmö musiklärarutbildning och som nu 

är verksamma i två av stans högstadieskolor. De tycker båda 

att det är roligt att undervisa och menar att yrket ger dem 

stora möjligheter att göra skillnad för elevernas kunskapsut-

veckling. Elevernas framgångar och variationen i yrket menar 

de är några av anledningarna till att de trivs så bra som musik-

lärare i grundskolan. Båda är också positiva till att undervisa 

i flera ämnen än musik. Inte minst stärker detta den egna 

relationen till eleverna på ett positivt sätt. Musikhögskolans 

praktikant, Jessica Björck, tog sig an uppdraget att åka ut till 

Bergaskolan respektive Oxievångsskolan för ett möte med två 

viktiga kulturbärare inom skolans område.

malmö vÄXer så det knakar. Också inom kulturområ-

det. En ny fantastisk mötesplats i centrala Malmö är under 

byggnation och väntas stå färdig sommaren 2015. Den som 

väntar på något så gott kan absolut inte vänta för länge! Läs 

om tankarna med nya Malmö Live, som hela anläggningen 

kommer att heta, där konsert-, kongress- och hotellverksam-

heterna är tänkta att befrukta varandras verksamheter. Med 

placeringen ett stenkast från Centralstationen är alltså ännu 

ett framträdande landmärke för Malmö under uppsegling. 

investera i din framtid. Den på många sätt viktigaste 

delen i detta nummer av Musikhögskolan LIVE har vi sparat 

till sist. Nu är nämligen tiden inne då en rad individuella, 

men ack så viktiga beslut, ska fattas av dig, som står i valet 

och kvalet att investera i en högskoleutbildning. Här finner 

du en första hjälp med både inspiration och fakta om de 

utbildningar som Musikhögskolan i Malmö har att erbjuda. 

Mer fullödig information finner du på vår hemsida. 

Det är min bestämda uppfattning att en yrkesutbildning 

på högskolenivå inom ett område man brinner för aldrig kan 

bli fel. Kunskaperna bär du med dig resten av ditt liv och ger 

dig både en inkomst och arbetsglädje på köpet. Men, jag vill 

också uppmana dig att noga jämföra kursplaner och andra 

viktiga dokument om respektive utbildning och lärosäte för 

att välja den utbildning, där du får ut så mycket som möjligt 

av din egen satsning. Jag önskar dig lycka till med ditt viktiga 

beslut! 

nYtt år, nYa insatser! Varje årsslut innebär en naturlig 

nedgång i den svenska BNP-produktionen. Att jul- och ny-

årsfirandet ligger i slutet av året är dock ingen slump. Särskilt 

inte på norra halvklotet. Den minskade tillgången på värme 

och naturligt ljus har i alla tider gjort att människan tving-

ats ligga lågt med de dagliga sysslorna jämfört med årets 

övriga månader. Men även i vårt moderna samhälle, där 

avsaknaden av naturligt ljus och värme inte nödvändigtvis 

behöver påverka yrkesverksamheterna lika påtagligt, finns 

ändå en hälsosam och biologiskt välbefogad koppling till att 

dra ner på yrkestempot. Ett slags kollektiv Ritardando, om 

jag nu måste hålla mig till musikvokabulären. Denna form av 

human batteriladdning ger goda effekter, både på kort och 

lång sikt. Min uppmaning till dig, bäste läsare, blir därför att 

passa på och njuta av denna avkopplande tid, så förenas vi 

i en gemensam Accelerando i början av januari, då mycket 

spännande aktiviteter hos oss på Musikhögskolan väntar. På 

vår hemsida finner du aktuell information om alla spännande 

konserter, masterclass, föreläsningar och festivaler, som äger 

rum under vårterminen.

Jag önskar dig en riktigt God Ny Verksamhetsvår 2013!
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www.kallakulor.com

www.kallakulor.com

”Äntligen finns det ett samlat verk – en Encyclopedia  
Synthetica – för både identitetssökande synthare och musikintresserade.”

– Petter Duvander, Zero Music Magazine

Dom Dummaste gödslar en scen i Linköping med dynga innan de under 
rituella former smörjer in sig själva och andra med grisblod. Cosmic 
Overdose spelar förband till ett nykläckt New Order och Lustans Lakejer 
blir landets mest provokativa band när de i en intervju antyder att kläderna 
är viktigare än musiken. Det här är den svenska synthscenen som du aldrig 
sett den förut.

Utöver kärleken till synthesizern och viljan att skapa något nytt, var de sam-
manbindande faktorerna få. Men tillsammans kom denna brokiga skara en-
tusiaster att skapa ett öppet och tillåtande musikklimat. Ett klimat som lade 
grunden till vad som kom att bli Musiksveriges mest utskällda rörelse.

Den Svenska Synthen är en berättelse om trettio år av musik, mode och 
gemenskap. Om gatuslagsmål mellan synthare och hårdrockare, ett själv-
valt utanförskap och medveten provokation. Med ett exklusivt bildmaterial, 
ingående intervjuer och belysande krönikor porträtteras en subkultur som 
under dryga tre decennier ständigt lockat nya anhängare.

Kalla Kulor Förlag är ett 
smart, snabbväxande och 
oberoende förlag som 
grundades 2001. Vi ger ut 
musikbiografier, samhälls-
debatt, popkultur och 
originella svenska deckare.

www.kallakulor.com

Bengt Rahm, 1972, är bosatt i Malmö. 
1998 grundade han det oberoende 
skivbolaget Labrador Records. 
Genom åren har de släppt närmare 
150 skivor och är idag ett av Sveriges 
ledande bolag för svensk, alternativ 
popmusik. Bengt var även involv-
erad i synthscenen under åttio- och 
nittotalet och släppte en EP med 
bandet Logic/Naive.

Omslagsdesign: Olof Nauclér/Navigare
Omslagsfoto: Annica Gissberg Fornbäck
Författarporträtt: Alexia Rahm 30
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Till våren inleder Musikhögskolan ett spännande 

samarbete med Malmö Konsthall. Under fem 

onsdagseftermiddagar kommer studenter inom 

olika genrer att ge cafékonserter på Konsthallen, 

i café SMAK. Att hitta nya forum och platser för 

konserter är ett naturligt steg i utvecklingen av 

Musikhögskolans konsertverksamhet

– Konserter är en viktig del i våra studenters 

utbildning och vi jobbar hela tiden för att hitta nya 

miljöer för dem att uppträda i. Att ingå den här 

typen av samarbete är en fantastisk möjlighet för oss att möta nya publiker, 

men också att sprida allt det som studenterna gör på Musikhögskolan. För 

de gör mycket! säger Johan Jeppson som är producent och ansvarig för 

konsertverksamheten. konserterna ges onsdagar kl. 15.00, 20/2, 27/2, 6/3, 
13/3 och 20/3. för mer information se www.mhm.lu.se.

Musikhögskolans 
konserter 2012/2013

musikhögskolan ger ca 200 konserter 

varje år inom allt från jazz, folkmusik och 

rock till klassiskt och opera. läs mer på 

www.mhm.lu.se. 

julkonsert

12 dec, kl. 19.30, malmö konserthus 

Stämningsfull och storslagen musik som hör 

julen till. Musikhögskolans symfoniorkester, 

körer, ensembler och solister. Dirigent Per-

Otto Johansson Gästartist Esbjörn Hazelius. 
Biljetter malmö konserthus Biljettkassa tfn 
040–630 45 01, www.mso.se

shostakovich for all

2 feb, kl. 16.00, vÄXjö konserthus

3 feb, kl. 15.00, malmö konserthus 

Musikhögskolans symfoniorkester spelar 

Dmitrij Sjostakovitj under ledning av den 

brittiske dirigenten Charles Hazlewood. 

concerto grosso: 

italian fever in europe

7 mar, kl. 19.30, ronnebY konsthall

8 mar, kl. 18.00, universitetsaulan, 

lund

9 mar, kl. 15.00, st andreas kYrka

10 mar, kl. 16.00, landskrona teater

Barockensemble under ledning av Peter 

Spissky framför verk av bl a Corelli, Bach 

och Vivaldi. 

cello spiel!

9 mar, kl. 18.00, rosenbergsalen

10 mar, kl. 16.00, Ystads teater

Blåsensemble spelar bl a Toch, Gulda 

och Mendelssohn tillsammans med 

celloprofessor Mats Rondin. Dirigent är 

Samuli Örnströmer.  

opera pieces: the jubilars

11 maj, kl. 15.00, rosenbergsalen, 

musikhögskolan

Solister från Musikhögskolan framför väl-

kända operapärlor av Wagner, Britten och 

Verdi, under ledning av Eva Ollikainen. 

konserter på malmö konsthall

onsdagar kl. 15.00, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3 

och 20/3

Minikonserter i Café SMAK av och med Mu-

sikhögskolans studenter inom olika genrer.

konstnÄrliga fakulteten

Festlig uppvaktning av 
avgående dekan på iAC

konsertsamarbete

Målande toner i vårens 
nya konsertserie

Lördagen den 10 november samlades ett åttiotal personer på inter arts 
center för att fira och uppvakta konstnärliga fakultetens dekan Håkan 
Lundström med musik, teater och konst. med en lång och gedigen karriär 
bakom sig lämnar Håkan Lundström uppdraget som dekan till årskiftet.

Uppvaktningen på Inter Arts Center leddes av Lunds universitets vicerektor 

Sven Strömqvist som började med att förklara att det brokiga och inspire-

rande programmet hade skapats utifrån Håkan Lundströms olika roller som 

forskare, administratör och entreprenör. Per Eriksson, universitetets rektor, 

överlämnade festskriften If I were a Drongo bird – tankar om längtan, 

fantasi och skaparkraft, tillägnad den avgående dekanen. 

Programmet som följde hade sitt ursprung i olika artiklar i festskriften. 

Håkan Rydin Trio (Håkan Rydin, piano, Nguyen Tuan Anh, trummor och 

Simon Petersson, bas) tolkade Virserumspolskan, en traditionell svensk 

polska med rötter i Håkans hembygd och analyserad av Magnus Gustafs-

son i festskriften. Stefan Östersjö och Nguyen Thanh Thuy bidrog med 

en videoinstallation, där de improviserade på vietnamesiska instrument, 

klädda i traditionella dräkter på en scen, där artisterna var skiljda åt av 

glasväggar. Bland de poetiska inslagen fanns Hanna Roth och Simon 

Rodriguez Strömberg, studenter vid Teaterhögskolan, som läste Kazuyo 

Lundströms tanka-dikter. Bengt Edlund skriver i festskriften en analys av 

Warum?, ett pianostycke av Robert Schumann. Bengt framförde detta 

och förde publiken återigen till en annan kulturkrets och en annan stäm-

ning, ett stråk av svårmod och vilsenhet. Musikhögskolans prefekt Staf-

fan Storms tonsättning av tre medeltida japanska dikter framfördes av 

Musikhögskolans kammarkör under Mats Paulson ledning. Den musikaliska 

delen av programmet avslutades med en pianistisk explosion framkallad 

av professor Hans Pålsson. 

Gertrud Sandqvist, prefekt vid Konsthögskolan, introducerade festens 

avslutande del, den del som i form av Erlend Grytbakk Wolds matinstal-

lation, utgjorde Konsthögskolans bidrag till uppvaktningen: rödbetskva-

drater och hembakt fröigt knäckebröd. I sitt tal belyste Gertrud särskilt 

Håkans roll som förhandlare och entreprenör. Allra sist samlade vår nya 

dekan – från och med januari 2013 – Solfrid Söderlind ihop alla trådar och 

representerade den tid som nu kommer på vår fakultet. | text peter berry

Stilbildande gitarrist lirade 
inför hängiven publik
den amerikanske gitarrlegenden larrY carlton besökte 

Musikhögskolan den 7 november för att spela och undervisa studenterna 

på rockutbildningen. Larry Carlton spelar främst jazz fusion, pop och rock 

och har samarbetat med artister som Steely Dan, Joni Mitchell, Michael 

Jackson och Quincy Jones. Läs mer på www.larrycarlton.com.

formulÄr-serien:
festskrift hYllar avgående dekan

I samband med att 

konstnärliga fakul-

tetens dekan Håkan 

Lundström avgår till 

årskiftet har en fest-

skrift producerats inom 

skriftserien Forum för 

Musikaliskt Lärande 

(ForMuLär). I boken 

som har titeln If I were a Drongo bird – tankar 

om längtan, fantasi och skaparkraft består av 

fyrtio kapitel skrivna av lärare, forskare, musiker 

m fl. Texterna är uppdelade efter tre områden: 

Längtan, Fantasi och Skaparkraft. De rymmer 

en mosaik av idéer om allt möjligt under det 

konstnärliga idéparaplyet med  anknytning till 

Håkan Lundström och hans tid vid Konstnärliga 

fakulteten. Detta är en bok för alla som funderar 

i konstnärliga termer, framför allt i en akade-

misk miljö. Berry, peter. (red). (2012). If I were 
a Drongo bird – tankar om längtan, fantasi och 
skaparkraft tillägnade Håkan Lundström. malmö: 
musikhögskolan i malmö, Lunds universitet. 

isBn 978-91-979584-5-5.

etablerad folkmusiker blir artist in 
residence på musikhögskolan 

Under de kommande två 

läsåren kommer Esbjörn 

Hazelius, en av Sveriges 

mest etablerade folkmu-

siker, att vara Artist in 

residence på Folk- och 

världsmusikutbildning-

arna. Esbjörn Hazelius 

har på senare år gjort sig 

ett namn även som soloartist med eget band, 

men är annars känd som musiker i grupper 

som Valramn/Lure och Eitre samt inte minst i 

Sofia Karlssons band. Sedan starten är han med 

i storsuccén Jul i Folkton. Irländsk och svensk 

folkmusik är hans främsta traditionsområden 

och fiol, cittern och sång hans instrument. Es-

björn Hazelius uppdrag innebär bl a att handleda 

studenterna i ett större inspelningsprojekt, ett 

ensembleprojekt, och även medverka på ett par 

konserter tillsammans med studenterna. mer 
information, kontakta kursledare pär moberg, 
par.moberg@mhm.lu.se. 
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Johan Jeppsson

Håkan Lundström och solfrid söderlind

Peter Berry (red.)

If I were 
a Drongo bird

Förutom att vara en uppskattning av Håkan Lundström är detta en bok 
av intresse för alla som funderar i konstnärliga termer och framför allt i 
en akademisk miljö.  Boken består av en mosaik av idéer om allt möjligt 
som ryms under det konstnärliga idéparaplyet och som har något slags 
anknytning till festföremålet. Utgångspunkten är drongo-fågeln som är  
en metafor för längtan i kammudiktningen, som har en central plats i 
Håkans forskning.

Apart from appealing to those who know and appreciate Håkan, this book 
is likely to interest the artistically inclined, particularly those in an aca-
demic environment. It is a mosaic of texts, more than a mere memorial, 
that allows us to accompany Håkan on a journey to many of the places 
contained under the artistic umbrella, especially those which happen to 
have a more intimate connection with our respected fellow. The drongo, 
as mentioned in the titel of our book, is a metaphor of longing in Kammu 
poetry, which has a central place in Håkan’s research.

ForMuLär – Forum för musikaliskt lärande
ForMuLär är en skriftserie för det konstnärliga utvecklingsarbetet vid 
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 

ISBN 978-91-979584-5-5

ForMuLär – Forum för musikaliskt lärande

Peter Berry (red.) | If I w
ere a D

rongo bird – Tankar om
 längtan, fantasi och skaparkraft tillägnade H

åkan Lundström

Tankar om längtan, fantasi 
och skaparkraft tillägnade 
Håkan Lundström

Reflections on yearning,
imagination and creativity 
–  a tribute to Håkan Lundström
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Det är 
en kick!

För att ta reda på hur musiklärare har det, 
är det bästa sättet att möta dem i deras 
vardag. vi har därför valt att åka till två 
högstadieskolor i Malmö för att ta del av 
två musiklärares tankar kring sitt yrke, men 
även för att få en glimt av hur deras vardag 
ser ut. 

TexT JeSSiCA BJörCK | FoTo leiF JohANSSoN

vårt första stopp blir på Bergaskolan 

i Limhamn. Vi ska träffa Paulo de Olivei-

ra. När vi anländer är vi något tidiga och 

i musiksalen pågår lektionen för fullt. 

Eleverna går i åttan och de spelar Bryan 

Adams låt Heaven. Vi får höra att det är 

första gången de spelar den och det är 

med en viss förundran som vi tänker på 

hur bra de spelar efter bara en gång. 

Paulo berättar att detta är något av det 

bästa med att arbeta som musiklärare. 

– Det roliga är när man snabbt får 

effekt och att eleverna blir bättre. 

Han fortsätter med att beskriva 

vad han anser vara det viktigaste för 

en lärare. 

– Att vara engagerad, strukturerad 

och flexibel. Det är även viktigt att upp-

märksamma den enskilde eleven för att 

skapa tillit och entusiasmera. 

Paulo berättar att de flesta ungdo-

mar lyssnar på musik och därför blir mu-

siken en naturlig gemensam nämnare.

 – Jag tror att musik berör alla och 

genom musiken kan man som lärare 

möta ungdomar i deras värld. Ungdo-

mar kan enkelt ta del av musik och lära 

sig via internet, men det kan vara bra 

att ha en lärare också, resonerar Paulo. 

uttrYckssÄtten i skolan är oftast 

att tala eller skriva. Men musiken ut-

trycker något annat än vad eleverna i 

vanliga fall är vana vid i skolmiljön.

Paulo tycker det är roligt att lära ut, 

men han är samtidigt tydlig med vad 

han förväntar sig av eleverna. 

– Eleverna blir seriösa när de känner 

att läraren har förväntningar. Annars 

sänks lätt nivån. Det är därför viktigt att 

både våga säga ifrån och att uppmuntra 

elever. Men även ödmjukhet är viktigt, 

att som lärare våga erkänna om man 

gör fel. 

musiklektionerna Är minst 60 

minuter långa. Niorna undervisas i 

halvklass och alla andra undervisas i 

helklass. Paulo vill att musiklektionerna 

ska fylla elevers kunskapsluckor och lära 

dem att spela bra. 

– Eleverna ska inte bara lära sig att 

spela, utan det ska även låta bra. Det 

är fortfarande en kick när det låter bra, 

säger Paulo och fortsätter: 

– Även eleverna tycker det är kul 

när det låter bra och det är roligt att 

man som lärare har möjlighet att på-

verka. Många elever vågar inte sjunga 

och sedan lyckas man få dem att fram-

träda vid en konsert. Detta är ett bevis 

på att man som lärare gör skillnad med 

sitt arbete, säger Paulo.

Intervjun avslutas med att Paulo 

berättar att han gärna hade undervisat 

i ett ämne till.

– Det hade varit skönt med varia-

tion och jag inbillar mig att det borde 

vara kul att ha en elev i två olika ämnen. 

Man är nog en vinnare av att komma 

ut i arbetslivet med flera ämnen. Att 

träffa elever i olika sammanhang är att 

"Jag tror att musik 
berör alla och genom 
musiken kan man som 
lärare möta ungdomar 
i deras värld."

namn paulo de Olivera
ålder 42
utbildning  musiklärarutbildning, inriktning ie klassisk 
gitarr. Läste under utbildningen in grundskola och gym-
naisekompetensen (gg-kompetens).
examen 1995
undervisar Åk 6–9, Bergaskolan
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rekommendera, både för lärarens och 

för elevens del.

efter mötet med paulo åker vi vidare 

mot Oxievångsskolan där vi ska träffa 

Pernilla Grahn. Vi är även nu lite tidiga 

och när vi kliver in i deras musiksal är 

lektionen i full gång. Eleverna sitter i en 

halvmåne och de går igenom den låt 

som de ska lära sig. Men de hinner ald-

rig börja spela tillsammans. Lektionen 

har gått så fort att de får skjuta upp det 

till nästkommande lektion. Pernilla be-

rättar senare att eleverna spelar under 

varje lektion och att spelningen varvas 

med lite musikteori. Teorin är praktiskt 

förankrad och kopplad till det eleverna 

ska spela.

– Det är viktigt att eleverna får 

grundläggande färdigheter i musik, 

men det allra viktigaste är att de kän-

ner att de kan delta och utvecklas på 

sin nivå och därmed få en positiv upp-

levelse av musiken.

 

pernilla tYcker att det roligaste 

med att vara musiklärare är att ingen 

dag är den andra lik och att få uppleva  

elevernas utveckling. 

– Ögonblicket när man känner att elev-

erna förstår är roligt, när polletten faller 

ner. Det är i elevers utveckling som kick-

arna med musikläraryrket kommer, sä-

ger Pernilla och fortsätter därefter med 

att berätta att den största utmaningen 

med musikläraryrket är att eleverna har 

olika musikaliska erfarenheter. 

pernilla beskriver sedan för oss om 

hur musikundervisningen på skolan har 

utvecklats.

– När jag började arbeta här 2003 

undervisade jag varje klass i helklass, 

40 minuter per vecka. Vi musiklärare 

ifrågasatte detta och då ändrades det 

till att vi skulle undervisa 20 elever per 

lektionstillfälle, men fortfarande i 40 

minuter per vecka. Idag är det nästan 

alltid delade klasser och när vi har hel-

klass är lektionerna 100 minuter långa 

och vi är då två lärare. Det gör att sta-

tusen på musikämnet har ökat. Men vi 

har tur att vår skolledning är positiv till 

musik, det blir enklare för oss då. För 

det finns många musiklärare som bara 

kämpar för att få undervisa i halvklass. 

Oxievångskolan satsar mycket på musik 

och de erbjuder sina högstadieelever 

att läsa i en klass med musikprofil.

– Många av de som börjar i musik-

klassen kan inte så mycket om musik 

sedan tidigare, men de är intresserade 

och vill lära sig mer. Dessa elever ger 

under utbildningens gång bland annat 

konserter och niorna ska i år åka ut på 

turné, säger Pernilla. 

I slutet av intervjun börjar vi tala 

om att undervisa i fler ämnen än musik 

och Pernilla berättar att hon tidigare 

även undervisade i SO. Hon är, precis 

som Paulo, positiv till att undervisa i två 

ämnen.

– Kontakten med eleverna var 

enklare och det var även skönt rent 

arbetsmiljömässigt med olika undervis-

ningsmiljöer, avslutar Pernilla. |

”ögonblicket när man 
känner att eleverna för-
står är roligt, när pol-
letten faller ner. Det är 
i elevers utveckling som 
kickarna med musiklä-
raryrket kommer.”

namn pernilla grahn
ålder 35 
utbildning grundskolelärare musik/religon åk 4–9 (gL)
examen 2003
undervisar Åk 4–9, Oxievångsskolan
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Ny mötesplats 
i expansiva Malmö

TexT ove TorSTeNSSoN | FoTo leiF JohANSSoN | riTNiNGAr oCh DATorGrAFiK SChMiDT hAMMer lASSeN

Just nu byggs ett kongress-, konsert- och hotellcenter, som blir ett nytt landmärke i staden 
och en spännande mötesplats med kulturen i fokus. hela anläggningen kommer att heta 
Malmö Live och inflyttningen är planerad till sommaren 2015.

kongresser och konserter ska 

utgöra kärnan i verksamheten, som 

även omfattar utställningar, publik-

föreställningar i olika format, hotell 

med skybar som har panoramautsikt 

i alla väderstreck, caféer, restauranger 

och samlingsytor för spontana möten. 

Läget kan inte vara bättre med gång-

avstånd från Centralstationen, mellan 

den gamla stadskärnan och den nya 

moderna stadsdelen Västra Hamnen. 

I slutet av augusti bjöd Malmö Symfo-

niorkester in till presskonferens för att 

berätta mer om detta nya spännande 

och framåtblickande projekt.

– Samarbete är honnörsordet när 

vi samlar tre olika verksamheter under 

samma tak, förklarar Dragan Buvac, 

konserthuschef och vd för Malmö Sym-

foniorkester. Tanken är att verksamhe-

terna ska kunna dra nytta av varandra. 

Malmö Symfoniorkester får tillgång till 

en stor konsertsal med plats för 1 600 

åhörare och en mindre flexibel scen 

med plats för 350 personer. Konsertlo-

kalerna kommer även att bli livescen för 

gästande artister och övrigt kulturutbud 

i Malmö, fortsätter Dragan Buvac.

– Malmö Symfoniorkester, tillsam-

mans med ett flertal andra stora kultur-

institutioner i Öresundsregionen, deltar 

även i ett annat synnerligen innovativt 

projekt, som inriktar sig mot framtidens 

musikupplevelser. Hela projektet har en 

budget på 14 miljoner, varav hälften 

finansieras med hjälp av EU:s struktur-

fondsprogram. Det handlar både om att 

fakta 
skanska är entreprenör samt byggherre 
för kongress- och hotelldelarna. malmö 
stad är byggherre för konserthusdelen. 
Bakom arkitekturen står det danska ar-
kitektkontoret schmidt Hammer Lassen. 
Både hotell- och kongressverksamheten 
kommer att bedrivas av clarion Hotels. 

Hela kvarteret omfattar totalt 90 000 
kvm. kongressdelen kommer att ta upp 
till 1500 personer, konserthusets stora 
konsertsalen rymmer 1600 åskådare, lilla 
konsertsalen 350 åskådare och hotellet 
får runt 445 rum. Hotellet blir ca 85 me-
ter högt, och på 25:e våningen byggs en 
skybar med utsikt över hela malmö och 
öresund. mindre parker och grönytor 
anläggs i kvarteret med möjlighet till att 
arrangera möten eller konserter, både 
spontana och arrangerade.

dragan Buvac, konserthuschef och vd för 
malmö symfoniorkester.



12 13musikhögskolan live nr 6 2013

använda ny teknik och om att kunna 

nå nya generationers konsertbesökare. 

Tänkbara exempel på vad projektet skall 

resultera i är nya spännande applikatio-

ner för mobiltelefoner eller verktyg för 

att visa det som händer på scenen för 

en större publik än de personer som sit-

ter i salongen. Även utveckling av nya 

affärsmodeller för digital distribution av 

klassisk musik ingår i projektet. Egent-

ligen är det bara fantasin, som sätter 

gränserna, avslutar Dragan Buvac.

På Malmö stads hemsida kan man 

lyssna till Kristian Lars Ahlmark, chef 

på arkitektbyrån i Köpenhamn, när han 

förklarar projektets unika förutsättning-

ar i och med den centrala placeringen 

på tomten i Neptuniparken.

– Vi har strävat efter att få de tre 

verksamheterna att bli en samman-

hållen enhet, som tjänar hela staden 

och som också binder ihop stadens 

omgivande delar. Norr om byggnaden 

ligger Universitetsholmen och Malmö 

högskola med alla sina studenter. Lite 

klingande spadtag. starten för bygget av nya konserthuset 27 juni 2012. urupp-
förande av stycket Digging av Jonas nydesjö. malmö symfoniorkesters brasskvintett: 
Anders Hassgård slagverk, Per Ivarsson och Björn Lovén trumpet, Henrik Halén horn, 
Olle elfström trombon, kristoffer Bröte tuba.

podiet samtidigt kan hissas upp när 

högtalarpaketen hissas ner. De trettio 

punktlyftsmotorerna över scenen ska 

göra en stor del av jobbet över podiet/

scenen, berättar Mikael Derving.

Ilmar Reepalu (S), kommunstyrel-

sens ordförande, ser de fantastiska möj-

ligheter som öppnar sig inom området 

evenemang, konferensverksamhet och 

turism för Malmö, Øresundsregionen 

och hela Skåne.

– Malmö Live fyller många viktiga 

funktioner på en och samma gång. På 

andra håll är sådana här anläggningar 

ofta stängda för allmänheten när det 

inte är något arrangemang som pågår. 

Vi har helt andra ambitioner. Huset ska 

vara öppet för alla och kommer att vara 

fullt av liv och rörelse, framhåller Ilmar 

Reepalu. 

malmö Är mitt inne i en fan-

tastisk utvecklingsfas, där mycket 

har hänt de senaste femton åren.  

Malmö högskola, som idag har 25 000 

mikael dervinger, teknik- och fastighets-
ansvarig på msO.

studenter, startade sin verksamhet 

1998. Öresundsbron som förbinder 

Malmö med världsstaden Köpenhamn 

stod klar år 2000. I stadsdelen Hyllie 

startade evenemangsbygget Malmö 

Arena, med plats för 15 500 besökare, 

sin verksamhet i slutet av 2008. Sve-

riges och Nordens högsta skyskrapa 

– det skruvade Turning Torso – såg 

dagens ljus 2005 och har sedan dess 

tagit över efter kockumskranen som 

siluettsymbol för staden. Citytunneln, 

som invigdes 2010, gav staden bekvä-

mare och kortare kollektivresor inom 

regionen. Emporia Shoppingcenter vid 

Hyllie tågstation, som blir Skandina-

viens största handelshus med sina 96 

000 m2 affärsyta, invigdes i slutet av 

oktober 2012. Och så nu då, Malmö 

Live, där första spadtaget togs i juni 

2012 och inflyttningen är planerad till 

sommaren 2015. |

"Malmö live fyller många viktiga funktioner på en och 
samma gång. På andra håll är sådana här anläggningar 
ofta stängda för allmänheten när det inte är något ar-
rangemang som pågår. vi har helt andra ambitioner. 
huset ska vara öppet för alla och kommer att vara fullt 
av liv och rörelse." ilmar reepalu, kommunstYrelsens ordförande

längre bort ligger Centralstationen och 

Citytunneln, som förbinder staden med 

flygplatsen Kastrup och Köpenhamn, 

vilket innebär att porten mot Europa 

och hela världen inte ligger mer än 15 

minuter bort. I söder, i den gamla med-

eltida staden, ligger stadens centrum 

med folkliv och affärsgator. Alldeles 

intill stadens äldre delar ligger även 

Malmöhus slott samt nya bostadsom-

rådet Västra hamnen med sin nya djärva 

stadsarkitektur. Vi bestämde oss tidigt 

för att designa den nya anläggningen 

utan någon tydlig fram- eller baksida, 

eftersom besökare kommer att närma 

sig byggnaden från alla väderstreck.

en som jobbat mYcket med detalj-

utformningen i konserthuset är Mikael 

Derving, teknik- och fastighetsansvarig 

på MSO. 

– Vi har fokuserat mycket på or-

kesterns behov av ensemblerum och 

övningsrum. Vi har även lagt ner mycket 

tid på att få en bra scen för orkestern 

i stora salen, tjugo höj- och sänkbara 

podier i solfjäderform. Förhoppningsvis 

har vi därmed lyckats skapa en bra lo-

gistik för inlastning och förberedelser 

för gästande ensembler parallellt med 

att vår egen orkester MSO repeterar i 

salen. Flexibilitet i stora och lilla salen är 

ett ledord för oss genom hela projektet, 

där t ex orkesterns akustikskärmar över 
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man kallar det rampfeber – det 

obehag som många känner inför att 

framträda framför en publik. Det kan 

gälla ett högtidstal på en middag, ett 

föredrag i skolan, en projektredovisning 

på jobbet. Rampfeber drabbar många 

musiker, skådespelare och andra artister 

som kan uppleva sin utsatta position i 

strålkastarljuset som så stressande att 

de stundtals undrar varför de över 

huvud taget vågat sig upp på scenen.

Rampfebern är jobbig, men den går att 

bemästra om man förstår vilka psyko-

logiska mekanismer som är i rörelse i 

musikerns inre.

– Det finns lösningar som ligger 

närmare än man tror, säger Francisca 

Skoogh, men man måste arbeta med 

problemet och det tar tid. Det kanske 

viktigaste i mina kurser är att studenter-

na i en trygg och lugn gruppmiljö kan 

vädra sina frågor om stress, rampfeber, 

utanförskap, speltrötthet och annat. 

Jag vill att de ska betrakta sig själva som 

musiker ur ett psykologiskt perspektiv 

och få ökad självförståelse. Att vara 

Framträdandets 
svåra konst

Francisca Skoogh är verksam som konsertpianist både nationellt och internationellt sedan 
15 år. Dessutom är hon utbildad psykolog. Med denna unika dubbelkompetens föreläser 
hon på Musikhögskolan i Malmö om framträdandets svåra konst. Målet är att lära stu-
denterna bemästra stress, nervositet och den hemska känslan av att få en blackout mitt i 
musiken. hon visar dem hur de med rätt teknik och självkännedom kan blomma ut som 
musiker.

musiker är mer än att bara öva på sitt 

instrument. Det är lätt att lägga skulden 

på sig själv när det kärvar, menar hon.

– Det är nästan det värsta av allt att 

känna att man är helt ensam om sina 

känslor: ”Det är nog ingen annan som 

känner så här, alla andra är så himla bra 

och säkra, det är bara jag som sitter här 

och skakar som ett asplöv”. Så ska inte 

studenter behöva känna, det är väldigt 

onödigt.

total blackout. Musiker och artister 

kan förlora sig själva på scenen och 

drabbas av en känsla av total blackout. 

Då blir man rädd och tror att man har 

tappat kontrollen och kommit av sig. 

Men det handlar inte om det, utan om 

att hjärnan inte orkat fokusera på det 

viset längre.

– På scenen klarar inte hjärnan av 

att ständigt ha ett mikrofokus med total 

kontroll över varje ton i varenda takt. Då 

byter hjärnan automatiskt fokus själv. 

Känner du inte till det blir du rädd.

Francisca berättar att hjärnan arbe-

tar med fyra olika fokus. Med ett brett 

fokus befinner du dig ute i publiken och 

känner av hur musiken låter. Ett lite när-

mare fokus låter dig vara tillsammans 

med dina medmusiker och dirigenten. 

Med ett tredje, mer koncentrerat fokus 

har du kontroll över vad som händer i 

nästa sats eller på nästkommande sidor. 

Med mikrofokus befinner du dig mitt i 

takten, mitt i ackordet, not för not. 

– Knepet är att lära sig växla fokus. 

Vi har därför olika fokusövningar i 

grupp i min undervisning. 

hjÄlpa hjÄrnan. Franciscas kurs be-

står av föreläsningar och seminarier 

om  inlärning, minne samt mentala, 

kognitiva och psykologiska processer 

vid  framträdande och instudering. 

Kursen riktar sig inte bara till Musik-

högskolans studenter utan även till 

professionella musiker eller musiklärare 

som vill vidareutveckla och fördjupa sig 

i psykologiska aspekter av sitt musice-

rande. 

Under sina föreläsningar beskri-

TexT BJörN luNDquiST | FoTo leiF JohANSSoN |  illuSTrATioN loviSA JoNeS

"Är jag nervös eller rädd? 
Stor skillnad. Man ut-
sätter sig för en väldigt 
hög aktivitetsnivå un-
der scenframträdanden, 
säger Francisca Skoogh. 
Som konsertpianist och 
psykolog föreläser hon 
på Musikhögskolan i 
Malmö om framträdan-
dets svåra konst."



16 17musikhögskolan live nr 6 2013

bertil melander är en eldsjäl som 

har haft kopplingar till Musikhögsko-

lan i över ett halvt sekel. Redan 1959 

började han sin anställning som flöjt-

lärare på Musikhögskolan och här har 

han stannat fram till pensionen 1995. 

Men trots pensionen har han inte lagt 

eldsjälen som fortfarande 
brinner för att undervisa

Musikhögskolan bakom sig, utan han 

ägnar fortfarande en del av sitt liv på 

att hjälpa studenter. Han berättar vad 

tjusningen är med att hjälpa studenter 

som har flöjt som huvudinstrument.

– Det är ett socialt arbete, som är 

väldigt stimulerande för mig och efter-

som jag är pensionär har jag gott om 

tid. Jag får både träffa studenter och 

mina gamla kollegor över en kopp kaffe 

i skolans café, men jag får även spela 

själv och med studenterna.

Antingen frågar studenten själv 

honom om de kan spela eller frågar 

han vilka som är intresserade av hjälp. 

Men han spelar inte enbart med de 

nya studenterna, utan även med äldre 

studenter för att hjälpa dem som sö-

ker orkestertjänster att förbereda sig 

för provspelningar inför en jury. Bertil 

berättar att det är hög konkurrens om 

orkestertjänsterna och därför är det bra 

med all hjälp de kan få. 

– Det jag kan bidra med är min 

rutin i orkesterarbete, eftersom jag har 

spelat många år i olika orkestrar, säger 

Bertil och avslutar med att poängtera 

att flöjtlärarna som finns på Musikhög-

skolan är otroligt skickliga.

TexT JeSSiCA BJörCK

FoTo leiF JohANSSoN
ver hon hur hjärnan fungerar och lär 

studenterna att hjälpa den när de till 

exempel ska memorera stora musiksjok. 

– Vi har alla ett begränsat arbets-

minne, precis som på våra datorer. Vi 

måste minska belastningen på arbets-

minnet och successivt lägga över till 

långtidsminnet. 

En del musiker undviker formlära 

och funktionsanalys, men Francisca 

menar att dessa kunskaper behövs i 

memoreringsprocessen. Det är lättare 

att memorera en lång och snårig melo-

distämma om man tar stöd i informa-

tionen från harmoniken där ackorden 

fungerar som fixpunkter.

för lite grupptÄnkande. Francisca 

ber studenterna titta in i sig själva för 

att sätta sin rädsla och nervositet i ett 

större perspektiv och därigenom neu-

tralisera rampfebern. I gruppen tar hon 

upp mycket som inte direkt har med 

spelandet att göra: hur studenterna 

mår, hur de har det på skolan, hur deras 

uppväxt varit, vilken omgivning de har, 

vilka deras starka respektive svaga sidor 

är. Målet med undervisningen är att de 

ska må bättre på scenen. 

vad säger du till de studenter 
som inte lider av rampfeber?

–  Jättebra att de har det så, men 

det kan komma en stund senare i livet 

när det inte längre fungerar. Ramp-

feber kan nämligen komma och gå. 

Dessutom kan det som jag lär ut vara 

bra att kunna när de senare som lärare 

möter elever eller när de får kolleger 

med problem i en orkester.

mer grupptÄnkande. Francisca me-

nar att musiker i allmänhet har alldeles 

för lite av grupptänkande i sin kultur. 

Hon jämför med idrottspsykologin, där 

man flitigt och konsekvent använder 

laget, gruppen, ledarna och träningen 

för att hjälpa, stötta och utveckla en-

skilda individer. Hon har även upplevt 

skillnader mellan olika länders utbild-

ningsmetodik.

– När jag studerade i Paris och 

Genève var hela klassen alltid med och 

lyssnade när man spelade. Här i Sverige 

är vi fixerade vid enskilda lektioner. Det 

är viktigt att man spelar för någon varje 

vecka.

Förutom föreläsningarna om fram-

trädandets svåra konst och det aktiva 

musicerandet flyttar Francisca Skoogh 

nu fram positionerna ytterligare genom 

att doktorera i konstnärlig forskning. 

Det handlar om mötet mellan musiker, 

musik och publik. Vad upplever en kon-

sertpublik som lyssnar på ett klassiskt 

solostycke för piano av Brahms? Vad 

känner man? Vad tänker man på? Vad 

påverkas man av mest? Själva stycket 

eller solistens sätt att spela det? Och 

är publiken i själva verket en del av 

konstverket?

”Musiker och artister kan förlora 
sig själva på scenen och drabbas av 
en känsla av total blackout. Då blir 
man rädd och tror att man har tap-
pat kontrollen och kommit av sig.” 

för närvarande är francisca skoogh 
barnledig, men planerar att återuppta 
kursen Den framträdande människan 
hösten 2013. denna kurs har ingått både 
i musikhögskolans obligatoriska utbild-
ning och varit fritt val. francisca håller 
gärna föreläsningar för andra musiker, 
institutioner, privata företag och fören-
ingar om framträdandets svåra konst.

vill du satsa på en karriär inom musik? har 
du vad som krävs? Då är Musikhögskolan i 
Malmö något för dig! 

don't 
stop 
the 
music. Hos oss får du utveckla din passion, din glöd och din 

kärlek till musiken. Vi erbjuder kvalificerade utbildningar 
till lärare i musik, musiker, tonsättare eller kyrko-
musiker. 

Du hittar information om antagning 2013 på sidan 
48–50 i detta numret av LIVE (6/2012). Besök oss även 
på www.mhm.lu.se och läs mer om våra program och 
fristående kurser. 

Välkommen till Musikhögskolan i Malmö!
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lilla huset på erikslust. Fiolbyggare 

Nilssons affär och verkstad på Erikslust-

vägen i Malmö ser mest ut som ett hus 

man bor och inte driver affärsrörelse i. 

En föraning vad som väntar en får man 

när man intill ytterdörren upptäcker 

ett skyltfönster modell mindre. Dagens 

skyltning, som är en fiolverkstad i mi-

niatyr, byggd i skalenlig förminskning, 

lockar betraktaren att stanna upp. Men 

det är först när man kliver in genom yt-

terdörren, som man upptäcker att man 

kommit rätt in i en musikaffär med rik-

tig kunddisk och väggarna fulla av fioler 

och allehanda tillbehör. En bit längre in i 

affären ligger ett stort rum med fin lys-

rörsbelysning som åstadkommer så nära 

dagsljustemperatur man kan komma. 

Närmare tomtenissarnas leksaksverk-

stad i Kalle Anka på julafton går inte 

att komma i dagens samhälle. Detta 

är husets hjärta, själva verkstaden, där 

det monteras, justeras, repareras, tag-

las, sågas, filas, sandpappras, skruvas, 

lackas och poleras – you name it! Här är 

det lite snack och mycket verkstad helt 

enkelt och inte blir det mindre verkstad 

här kommer den avslutande delen från artikelserien från förra numret av Musikhögskolan 
live, där musikaffärernas nya konkurrenssituation med en ökande näthandel granskas. 
Turen har kommit till en anrik fiolbyggarverkstad och en något yngre blåsinstrument-
verkstad i Malmö, som båda även driver musikaffär och webbshop.

OBS!

VI HAR FLYTTAT 
TILL NÄTET.

MVH/
MUSIKAFFÄREN

MUSIKAFFÄREN

för att Musikhögskolan LIVE kommer på 

besök. Intensiteten i de anställdas kraft-

fulla tag med hand och verktyg vittnar 

om att här jobbas det med såväl händer 

som hjärna och hjärta. Roland Nilsson, 

tar emot oss i ett tredje, inre rum, där 

kunderna får möjlighet att i lugn och ro 

prova olika instrument.

hur är det att driva musikaffär 
idag?

– Man får rätta sig efter den tid 

man lever i. Vi har inte samma margi-

naler längre det får jag nog tillstå. Ett 

väl fungerande konkurrensmedel som vi 

har är att man alltid han ringa oss och 

rådfråga. Det är svårare ställa frågor i 

efterhand och att reklamera varor när 

man måste ringa till Tyskland eller till 

USA. Vi får mycket credit från kunder 

som är nöjda, vilket såklart är väldigt 

uppmuntrande!

hur möter ni den hårdnande kon-
kurrensen visavi näthandeln?

– Vi startade själva näthandel 2006 

och den fungerar väldigt bra. Det vi säl-

jer mest är tillbehör och strängar samt 

en del etuier och kunderna kan ofta få 

sina grejer dagen efter. Ska man köpa 

ett instrument vill man däremot känna 

och spela på det först och då kommer 

man hit till butiken. Näthandeln fung-

erar väldigt bra både som skyltfönster 

och som produktkatalog för affären. 

Kunderna tittar på nätet och blir intres-

serade av en produkt. Sedan tittar de 

in i affären och köper varan när de har 

vägarna förbi. Vi kan hålla låga priser 

och jag tycker vi klarar oss väl i kon-

kurrensen inom Norden och gentemot 

Tyskland. 

vilka är dina kunder?
–Vi har ett brett spektrum av kun-

der. Allt ifrån professionella musiker i 

olika orkestrar i Sverige till musikhög-

skolor, folkhögskolor och kommunala 

n. nilsson fiolbyggare ab
adress erikslustvägen 62, malmö
Ägare roland nilsson
www.fioler.se

Musikaffären 
av kött och blod

TexT ove TorSTeNSSoN | FoTo leiF JohANSSoN  | illuSTrATioN loviSA JoNeS
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musikskolor. När det gäller nybörjare 

erbjuder vi även en möjlighet till s k hyr-

köp. Detta är ett bra alternativ när man 

inte vet hur länge ens barn vill fortsätta 

spela. Om man i slutändan bestämmer 

sig för att köpa instrumentet räknas en 

del av hyreskostnaden av från priset. 

Vi har också ett bytessystem, där man 

med goda villkor kan byta upp sig steg-

vis, allteftersom behoven och kraven på 

ett fullgott instrument ökar i takt med 

den egna spelskickligheten.

Det finns tyvärr de som hyr ut 

skräpinstrument till barn. Då finns då-

liga förutsättningar för att det ska låta 

bra och sannolikheten ökar för att bar-

net tröttnar. Därmed kanske Fru Musica 

mister en god utövare och musikhan-

deln förlorar en lång kundrelation. 

vad gör ni i verkstaden?
– Alla nya instrument, som vi köper 

in monteras i vår verkstad, alltifrån ljud-

pinne till stall och stämskruvar. Vi köper 

också in många begagnade instrument 

och säljer dem vidare. Ofta behöver 

de fräschas upp inför nyförsäljning. 

Dessutom är det mycket service och 

reparationer av instrument.

varför är det roligt att jobba med 
stråkinstrument? 

– Kundkontakterna tycker jag är 

mycket stimulerande och spännande. 

Stråkinstrument i allmänhet och violinen 

i synnerhet är ett så brett instrument 

rent genremässigt. I vårt provspelsrum 

får man höra trudelutter inom de mest 

skilda musikaliska genrer och på olika 

nivåer av spelskicklighet. På senare år 

har jag t ex  fått höra melodifestival-

vinnaren 2009, Alexander Rybaks låt 

Fairytale, i ett antal tolkningar.

har det hänt något spännande i 
affären?

–För en tid sedan spelades några 

scener in från en Wallander-film i verk-

staden. Kurt Wallander (alias Krister 

Henriksson) kom med en bombskadad 

cello, som han ville ha renoverad åt en 

kvinnlig, rysk cellist. Hon hade i filmen 

blivit utsatt för ett bombattentat och 

hennes ovärderliga instrument hade då 

skadats. Jag fick dock inte agera fiol-

byggare i filmen, utan fick rollen som 

sakkunnig bakom kulisserna, eftersom 

de var mycket noga med att alla detaljer 

inom instrumenthantverket skulle vara 

helt korrekta. Det var spännande att 

få inblick i det speciella hantverk som 

TV-produktion är idag. Oj, så mycket 

inspelningsutrustning och folk det var, 

alla med sin specialistkompetens, som 

skulle få plats här i butik och verkstad. 

En person sprang omkring och satte 

färgglada klisterlappar överallt på gol-

vet som markering var skådespelarna 

skulle ställa sig och en annan person 

stod vid ytterdörren och stoppade 

vilsna kunder, som inte uppmärksam-

mat att affären var stängd just under de 

timmar som själva inspelningen varade. 

I början hände det att någon kund ändå 

tog sig in och smälte in i TV-teamet 

innan kundens egentliga ärende avslö-

jades. Då blev man tvungen att sätta 

en vakt vid dörren. Med filmteamets 

jovialiska jargong kostade det en flaska 

whiskey för den som obehörigen slapp 

igenom avspärrningen eller som lät sin 

mobiltelefon ringa när kamerorna rull-

lade och skådespelarna var i full aktion. 

Den stora inspelningsbussen parke-

rade de längs med livligt trafikerade 

Erikslustvägen en bit bort och de hade 

hela kittet med avspärrningskoner och 

övriga tillbehör med sig för att på ett 

säkerhetsmässigt sätt kunna leda trafi-

ken runt bussen.

– Jag har också haft besök av SVT:s 

populära program Antikrundan med 

Anne Lundberg som programledare. 

Men, då var det inte alls lika mycket 

folk här. Bara programledaren själv och 

en kameraman. |

skatt. roland med en av sina absoluta instrumentklenoder – den gyllene violinen. 
ett tidigt 1600-talsinstrument, byggt av den italienske fiolbyggaren giovanni paolo 
maggini (ca 1580–ca 1630), som ägts och spelats på av kung george iv av england 
(1762–1830), med fantastiska guldpåläggningar runt sargen.

i ett kvarter vÄster om landmärket 

Kronprisen i Malmö ligger musikaffären 

Windcorp Malmö i ljusa och inbjudande 

lokaler. Musikhögskolan Live fick en 

pratstund med personalen i slutet av 

sommaren en timme före dagens hög-

tidliga öppnande. 

hur går det att driva musikaffär 
idag?

– Vår verksamhet går huvudsakli-

gen ut på att driva musikaffär och att 

reparera instrument. Men, vi har även 

en webbshop inom Windcorp samt en 

musikskola som heter Windplay, där alla 

som vill, från barn till pensionärer, får 

möjlighet att spela, förklarar Andreas 

Huss, som är butikschef i Malmö. Inom 

musikskolans verksamhet har vi fokus 

på blåsinstrument, men vi har även gi-

tarr- och pianoundervisning. Många av 

våra elever har närt en dröm under sitt 

yrkesverksamma liv att börja spela ett 

instrument, vilket de kanske inte hade 

möjlighet att göra när de var barn. El-

ler också har de kanske spelat när de 

var barn och sedan haft ett långt up-

pehåll under sitt yrkesverksamma liv. 

Det är jättekul att se dem förverkliga 

sina drömmar, när de får möjlighet att 

göra detta som pensionärer, fortsätter 

Andreas.

hur möter ni den hårdnande kon-
kurrensen visavi näthandeln?

– Vår största konkurrensfördel jäm-

fört med näthandeln är att vi bygger 

en personlig kontakt med kunderna, 

menar Christoffer Sjögren. Vi strävar 

hela tiden efter att upprätthålla en 

långsiktig relation till kunden och då 

gäller det att ge god service och att ge 

dem det där lilla extra som gör att de 

vill stanna kvar hos oss. Det märks att 

kunderna gillar denna relation, vilket för 

oss är en viktig förklaring till varför det 

är så roligt och tacksamt att jobba i en 

musikaffär. Visst finns det konkurrens 

på marknaden, inte minst från Europa, 

men vi ser inte det som något negativt, 

snarare tvärtom. 

 – I affären låter vi kunderna prova 

olika instrument i lugn och ro. De får ta 

den tid de behöver innan de bestäm-

mer sig och vi som experter diskuterar 

med dem och lotsar dem fram till en 

förmånlig och trygg affär. Dessutom 

är det ju inte mer än 2,5 meter till vår 

egen verkstad, så skulle något gå sön-

der finns hjälpen inte långt borta, ler 

Christoffer.

Både Christoffer Sjögren och 

Andreas Huss har gått musikerutbild-

ningen vid Musikhögskolan i Malmö. 

Christoffer gick klassisk inriktning med 

trombon som huvudinstrument. An-

dreas gick jazzinriktning med saxofon 

som huvudinstrument och därefter 

en kortare utbildning till musiklärare 

(den s k LIM-kursen). Deras respektive 

arbetsuppgifter är fördelade utifrån 

deras huvudinstrument. Andreas är trä-

Windcorp malmö
adress ö. kristinelundsv. 15, 
malmö
Ägare Javi musik aB
butiken www.windcorp.se 
musikskolan www.windplay.se

fullt blås. fr v. christoffer sjögren, 
sho yamaguchi och andreas Huss.
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blåsansvarig och Christoffer är expert 

på brassinstrument. Andreas anställdes 

2010, vilket var samma år som instru-

mentmakaren Sho Yamaguchi kom till 

Malmöbutiken från Japan.

vilka är era kunder?
– Vi har hela bredden från nybör-

jaren till fullblodsproffset. Nu är det 

skolstart och då får man hjälpa många 

nybörjare med föräldrar, som oftast är 

noviser på området. Då gäller det att 

hjälpa dem tillrätta och nå fram till ett 

förnuftigt val av instrument och t ex 

om de ska hyra eller köpa. Det är också 

viktigt att hjälpa föräldrarna med en bra 

försäkring, eftersom instrumenten ofta 

lever ett utsatt liv både i skolmiljön och 

under transporter med ovana barnhän-

der. Vi har även många kunder som är 

lärare och studenter hos er på Musik-

högskolan, vilket vi såklart är väldigt 

glad och stolta över, fortsätter Andreas.

vad gör ni i verkstaden?
– Vi reparerar kunders skadade in-

strument och vi sköter hanteringen av 

hyrinstrument och inbytesinstrument. 

Allt vi säljer är iordninggjort på ett fack-

mannamässigt sätt och till skillnad från 

att köpa av en privatperson på Blocket 

så säljer vi med garantier, fri försäkring 

och ångerrätt, berättar Andreas. Detta 

är något folk ofta inte tänker på när de 

ska köpa ett instrument. De hittar kan-

ske ett liknande instrument på Blocket, 

som är billigare, men tänker då inte 

på att detta instrument kanske både 

behöver repareras och servas, vilket 

innebär att slutnotan ofta blir dyrare 

än om de från början gått in och köpt 

instrumentet hos oss i affären. Särskilt 

förstagångsköparen har lätt för att bli 

lurad på nätet.

– Vår verkstadsdevis är att varje re-

paration är unik, menar Christoffer. När 

man reparerar instrument lär man sig 

att man alltid kan gå tillväga på många 

olika sätt. Det är därför bättre att tänka 

en stund extra innan man börjar jobba 

än att kasta sig över instrumentet och 

börja jobba direkt. 

– För min egen del är jag från bör-

jan självlärd inom reparationsområdet, 

tillägger Christoffer. Jag köpte in en 

massa skrotinstrument och tränade på 

i början. Jag lärde mig också massor 

av killen jag tog över affären av samt 

mina kollegor på Windcorp Stockholm 

och Göteborg.

varför är det roligt att jobba med 
blåsinstrument?

– Det faller sig naturligt, eftersom vi 

alla är blåsmusiker, som är ute och spe-

lar så mycket vi orkar i regionen. Jag ser 

det som ett privilegium att t ex få spela 

med de musiker, som jag sedan hjälper 

med deras instrument. Man befinner sig 

hela tiden i en väv av människor, som 

brinner för samma sak i slutändan, 

nämligen musiken, förklarar Andreas.

har det hänt något spännande i 
affären?

– Många saker kan man inte berätta 

om, eftersom det är personliga saker, 

som ofta är lite pinsamma för kunden. 

Men, jag kan väl säga att det har hänt 

ett antal gånger här i affären att kunder 

lyckats få sina instrument att trilla ur 

fodralet. Sedan händer det också med 

jämna mellanrum att man får plocka ut 

diverse konstiga föremål, som fastnat i 

instrumentet. En kund kom t ex in och 

klagade på att ”saxen är trasig och låter 

inte bra”. Efter en stunds undersökning 

kunde jag då konstatera att ”det inte är 

så konstigt med tanke på att putstra-

san sitter kvar inuti instrumentet”, ler 

Christoffer.

hur har ni lyckats med konststycket 
att få hit en instrumentreparatör 
ända från japan?

– Det var snarare Sho som hittade 

oss, rättar Christoffer. Han kom till 

Windcorp i Stockholm och berättade 

för dem att han ville jobba i Sverige. 

De berättade då att det fanns ett ledigt 

jobb i Malmö. Och på den vägen är det.

– Jag gillar verkligen Sverige, inflikar 

Sho, som suttit tyst och lyssnat större 

delen av intervjun. Hans kunskaper i 

svenska språket ligger ännu inte i nivå 

med hans gedigna kunskaper i blåsin-

strumentreparationer. Med engelskan 

som hjälpande språk flyter hans spän-

nande historia bättre. 

– Jag läste till och med statskunskap 

med svensk inriktning på ett universitet 

i Japan. Min yrkesutbildning till blåsin-

strumentmakare fick jag på Yamaha 

Technical School. Efter utbildningen 

jobbade jag några år i japanska blåsbu-

tiker innan jag tog steget att flytta till 

Sverige, fortsätter Sho.

– Jag trivs väldigt bra i Sverige. Som 

hobby har jag byggt ett par svenska 

instrument med gamla anor, en nyck-

elharpa och en s k Moraharpa. Men, 

dessa byggen roar jag mig med på 

helgerna. 

Man kan konstatera att det svenska 

kulturarvet inom folklig instrument-

byggartradition därmed fått en klar 

förstärkning! |

att vara Yrkesverksam inom två 

så vitt skilda världar som musiker och 

hjärnforskare, kräver en hel del utöver 

det vanliga. Fredrik Ullén har verkligen 

många strängar på sin lyra och just där-

för är hans forskning extra intressant, 

eftersom han är framstående inom två 

så olika områden. 

Under den två timmar långa fö-

reläsningen hann Fredrik berätta om 

många spännande delar i forskningen 

och han fick dessutom många frågor 

av den månghövdade och synnerligen 

aktiva publiken. Men det var ändå det 

som kom mot slutet av föredraget, 

som tilldrog sig det största intresset. 

Nämligen att musikalisk verksamhet sti-

mulerar intellektet och höjer gruppens 

genomsnittliga allmänna intelligenskvot 

(IQ-värdet) högst mätbart. 

Det gick ett sus genom publiken 

när dessa siffor presenterades på over-

headen och många hårt koncentrerade 

ansikten sprack upp i förlösande leen-

den, som för mig tydligt sa ”Jag visste 

det! Inte undra på att man blivit så 

smart – som jag har övat! 

När föredraget var slut och applå-

derna till slut tystnat såg jag tydligt att 

ryggarna på den talrika skara åhörare 

som mött upp var betydligt rakare, när 

folk gick ut än när de gick in. Det blev 

i alla fall resultatet av mitt högst ove-

tenskapliga forskningsarbete stunden 

till ära. |

smart. professor ullén visar på samban-
det mellan ett högre iQ för grupperna 
som får musikalisk träning (klaviatur och 
sång) jämfört med gruppen drama och 
gruppen ingen undervisning (kontroll-
grupp). 

Musikalisk verksamhet 
ger högre intelligens

TexT ove TorSTeNSSoN | FoTo leiF JohANSSoN

vid terminstarten hade Musikhögskolan celebert besök, då Fredrik ullén, pianist och 
professor vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet i Solna, äntrade 
podiet för att föreläsa om det världsunika projekt han just nu leder: Den musicerande 
människan – kultur och arv i samspel. Projektet beräknas pågå i sju år.
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Genomskinligt 
& läckert – tidstroget med 

blockflöjt och cembalo
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Som lektor i blockflöjt och kammarmusik vid Musikhögskolan i Malmö spelar och sam-
arbetar Cecilia Kjelldén med cembalisten Anders Danman, internationellt verksam och 
även han lärare vid Musikhögskolan. här berättar de om sina favoritinstrument.

TexT BJörN luNDquiST | FoTo leiF JohANSSoN

man brukar sÄga att barockmusiken 

sträcker sig från slutet av 1500-talet 

fram till 1750. Den framförs ofta på 

blockflöjt och cembalo – två utma-

nande instrument med begränsad 

dynamisk räckvidd, men med speciella 

uttrycksmöjligheter. 

Blockflöjten är förmodligen ett av 

de äldsta musikinstrumenten. 

– Under renässansen började man 

skriva flerstämmig musik och lät som 

en följd av detta bygga instrumenten 

”familjevis” i olika storlekar, berättar 

Cecilia som har blockflöjten som sitt 

huvudinstrument.

Blockflöjtsfamiljen finns i minst 

åtta storlekar och tonlägen, från en 

decimeter  långa garklein, sopranino, 

sopran, alt, tenor, bas, kontrabas till 

subkontrabasen som är två meter lång. 

Blockflöjten hade sin storhetstid under 

renässansen och barocken, men kom 

under romantiken att alltmer ersättas 

av tvärflöjten.

Cembalon är yngre än blockflöjten.

– Den skiss som hertigen av Bour-

gogne gjorde omkring år 1400 före-

ställer förmodligen en cembalo. De 

äldsta bevarade instrumenten är från 

slutet av 1400-talet, berättar Anders 

Danman, som förutom cembalo även 

spelar orgel.

måste låta rÄtt! Som cembalist mås-

te man förfoga över instrument från 

olika geografiska områden och tidevarv 

för att musiken ska låta rätt. Dyrt men 

nödvändigt. Anders har en tvåmanualig 

fransk cembalo, en tvåmanualig tysk, 

en tvåmanualig flamländare, en enma-

nualig portugisisk samt ett klavikord. 

Hans franska cembalo ser gammal ut 

och låter gammalt, men är byggd 1996 

i Strängnäs av Andreas Kilström – en 

svensk cembalobyggare med interna-

tionellt renommé och kunder över hela 

världen.

– Fransk musik låter till exempel 

hemskt på en italiensk cembalo. Jag 

väljer hellre att spela fransk musik på 

en mindre bra fransk cembalo än på en 

fantastisk italiensk cembalo. 

– Så är det med blockflöjter också, 

inflikar Cecilia. Jag kan inte spela tidig 

italiensk musik på en barockflöjt, utan 

det måste vara en renässansflöjt, gärna 

modell Ganassi. 

Det är sällan som barockmusi-

ker spelar på originalinstrument från 

1600-talet. I stället använder man ny-

tillverkade kopior.

– Men det är fantastiskt att spela på 

ett instrument från den tid då musiken 

skrevs, säger Cecilia. Det går kalla kårar 

längs ryggen, men därmed inte sagt att 

jag skulle vilja ha levt under renässan-

sen med smuts, loppor och digerdöd. 

Fast jag hade ju gärna blivit avmålad av 

någon holländsk renässansmålare...

Cecilia har nio egna privata hand-

byggda blockflöjter, vackert svarvade 

och dekorerade. Förutom att hon även 

namn
anders danman

utbildning och karriär
pianostudier vid musikhögskolan i malmö, kompositions- 
och kontrapunktstudier vid universitetet i köpenhamn, 
musikvetenskap vid Lunds universitet. musikerexamen 
(master of fine arts) vid musikhögskolan i göteborg 1984 
(cembalo, med tillval orgel). diplomexamen i cembalo och 
basso continuo i amsterdam 1987.

Bosatt sedan 1987 i köpenhamn, där han har spelat en aktiv 
roll i upprättandet av concerto copenhagen, danmarks 
första barockorkester med tidstrogna instrument.

Har framfört otaliga solokonserter i en lång rad länder.

undervisar sedan 1990 i cembalo, basso continuo och kam-
marmusik vid musikhögskolan i malmö.

namn
cecilia kjelldén

utbildning och karriär
kantorsexamen 1971, tre år senare fick hon sin blockflöjts-
pedagogexamen vid musikhögskolan i malmö. 

Bildade 1980 flauto dolce (blockflöjt på italienska) tillsam-
mans med några av sina tidigare elever och är sedan dess 
ensemblens ledare. 

Ägnar sig åt solistiskt spel i olika sammanhang och spelar 
kammarmusik.

Lektor vid musikhögskolan i malmö där hon undervisar 
studenter med blockflöjt som huvudinstrument. Är även 
lärare i kammarmusik med inriktning tidig musik.

"Blir man förtjust i 
barockmusik fångas 
man lätt helt och hållet."
cecilia kjelldén



28 29musikhögskolan live nr 6 2013

spelar på Musikhögskolans blockflöjter 

kan hon även använda de många instru-

ment som hennes blockflöjtsensemble 

Flauto Dolce förfogar över. 

avgörande val av trÄslag. Det blir 

alltid intensiva diskussioner om träslag 

när musiker beskriver sina instrument. 

Så även när det gäller blockflöjt och 

cembalo. Professionella blockflöjter är 

nästan alltid byggda i buxbom, helst 

europeisk buxbom som är bättre än 

den australiska motsvarigheten. Själva 

blocket som styr luftströmmen ska vara 

mjukare och görs därför av ceder. Innan 

flöjtbyggaren kan börja svarva och 

borra i träet ska det torka flera år. Man 

får i regel räkna med flera års väntetid 

på ett toppinstrument.

– Barockflöjten är koniskt borrad, 

vilket gör att klangen blir övertonsrik 

och grundtonsfattig, förklarar Cecilia. 

Den har små hål och stort omfång och 

passar solistiskt spel. Renässansflöj-

ten har däremot stora hål och är helt 

cylindrisk. Den är grundtonsrik och 

övertonsfattig och passar därför bra till 

ensemblespel. 

Man kan ha en blockflöjt i många 

år, men blocket måste dock bytas ut nå-

gon gång. Instrumentet behöver då och 

då oljas in och även få insidan slipad för 

att träfibrerna rest sig, vilket sker den 

första tiden på en nybyggd flöjt. Detta 

kallas revoicing.

En cembalo kan lätt överleva både 

en och två musikerkarriärer. Anders har 

besökt historiska instrumentsamlingar i 

Haag, Bryssel, Paris, Antwerpen, Nürn-

berg och Berlin.

– Det finns många antika spelbara 

instrument och jag har spelat på ita-

lienska 1500-talsinstrument som låter 

fantastiskt, berättar han. Förr använde 

man i regel de lokala träslag som fanns 

tillhands till cembalobyggena: ceder och 

cypress i Italien, poppel i Flandern och 

valnöt i Frankrike. Min tyska cembalo 

är gjord av körsbärsträ. Man hade fö-

reträdesvis gran i cembalons resonans-

botten, eftersom det ger ett fint och 

starkt ljud.

stÄndiga omstÄmningar. På tal om 

trä – cembalon förlorar snabbt sin stäm-

ning, eftersom den är byggd helt ige-

nom av trä och saknar den metallram 

som ger flygeln dess stadga. Anders 

har förutom uppdraget som lärare på 

Musikhögskolan även ansvar för att 

stämma skolans cembalo. 

– Träet lever och rör sig och cemba-

lon måste stämmas ofta. Att stämma 

en tvåmanualig cembalo tar cirka en 

halvtimme. Ofta stämmer jag för att ge 

instrumentet en speciell temperering. 

Strängen på cembalon slås inte an 

som på ett piano utan knäpps med ett 

litet plektrum. De tunna strängarna och 

den speciella mekaniken ger cembalon 

ett karakteristiskt ljud med ljus och 

spröd klangfärg.

Anders och Cecilia har en god 

uppfattning om hur den renässans- och 

barockmusik som de framför verkligen 

lät då den skrevs.

– På 70-talet grunnade vi mycket 

på detta och pluggade källskrifter för 

att få veta hur det lät, säger Cecilia. I 

den vevan fick barockmusiken ett stort 

uppsving och vi arrangerade under 80- 

och 90-talen stora barockfestivaler här 

på Musikhögskolan. 

– Det finns mycket nedskrivet från 

den tiden om vad man fick och inte fick 

göra, säger Anders. Teoretikerna, ”ba-

rockpoliserna”, som inte alltid kunde 

spela själva, var mindre toleranta än 

de som skulle framföra musiken. Skrev 

man ”så här får ni inte göra”, då kan vi 

i dag utgå från att man ändå gjorde så!

Vad är det då som är så fängslande 

i barockmusiken?

– Lyssna på hur en orkester med 

tidstrogna instrument spelar Beetho-

ven, uppmanar Cecilia. Allt blir så myck-

et sprödare, vackrare, tydligare och mer 

dramatiskt med dessa instrument.

– Det blir så genomskinligt och 

läckert med tidstrogna instrument och 

orkesterstorlekar, säger Anders. |

centrum. cembalons hjärta – ett litet plektrum som knäpper 
på strängen när man slår an en tangent.

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde 

och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte 

fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. 

Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 

Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev 

kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.” 

(1 Mos 1: 1–5, Bibel 2000)

Den bibliska skapelseberättelsen är inte bara existentiell 

poesi, den är också en allegori för konstnärligt skapande. 

”Ljus, bli till!” säger den kristne guden och elden till miljarder 

solar tänds. Så lutar han sig bakåt, skapar avstånd, lite som 

en målare, och sätter betyg, ”såg att ljuset var gott”. Frågan 

är om det inte också var både varmt och skönt… Och guden 

fortsätter: först ett åtskiljande, ljuset skiljs från mörkret, och 

sedan ett benämnande, ljuset kallas dag och mörkret natt. 

Först skapande och avstånd, bedömning. Sedan åtskiljande 

och benämnande, analys och förklaring. Det liknar onekligen 

vad vi sysslar med i övningsrummen.

Vi spelar en passage, tar den en gång till med någon 

förändring, det blir lite bättre, men – nöjda är vi inte, vårt 

självförtroende är inte lika stort som bibelns gud.  Ändå liknar 

vi honom. Även vi tar ett steg tillbaka, distanserar oss, funde-

rar. Har vi spelat in behöver vi inte anstränga vårt minne, men 

gesten är densamma, distanseringens. Och sedan analyserar 

vi, försöker förstå vad vi gör, vad som är problemet. När vi 

lyckats benämna det, formulera svårigheten, kommer så lös-

ningen, nästan av sig självt. Språket hjälper oss att ordna våra 

erfarenheter. Och mer än det.

Reflektion behöver avstånd i tid – för både gud och män-

i huvudet på en organist
– musik, ord och reflektion

Konserten är bara toppen på isberget, me-
nar hans hellsten, professor i orgel, arbe-
tet med en konsert börjar långt innan den 
första tonen lämnar instrumentet på väg 
till lyssnarna. här funderar han över detta 
arbete, musikerns gestaltande, hur beroende 
det är av växlingen mellan närhet och dis-
tans, och hur språket helt kan ändra dess 
förutsättningar.    

TexT hANS hellSTeN | MoNTAGe loviSA JoNeS

niskor. En videoinspelning kan lägga till en distans i rummet. 

Och en av språkets viktigaste mekanismer, skapandet av 

metaforer och liknelser, kan hjälpa oss att skapa den distans 

som heter förändring av perspektiv.

Ser vi musikalisk tolkning som textexeges1 kommer vi 

sannolikt att arbeta på ett annat sätt än om vi ser det som 

en kärleksförklaring. Skillnad i resultat blir det nog också om 

vi tänker oss att vi leker, utför ett spel, istället för att bedriva 

detektivarbete i sökandet efter kompositörens intentioner. 

Avstånd och språk är viktiga redskap när vi färdas in i 

musiken, det vet vi och det kan vi roa oss med att läsa in i 

Skapelseberättelsen. Med avståndets hjälp ser vi helheten, 

men samtidigt delar vi upp denna helhet, undersöker den 

vidare med hjälp av språket – som också kan användas för 

att se en helt annan bild…|

1) ett tolkande av (heliga) texter, t ex bibeln.
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Från Dr. 
Martens
till svart 
kostym

TexT JeSSiCA BJörCK
FoTo leiF JohANSSoN

På det lilla fiket i cen-
trala Malmö sitter en 
man i svart kostym, 
ensam vid ett bord, 
med blicken riktad mot 
datorskärmen. Denne 
man är författaren till 
Sveriges första bok 
om synth. Boken har 
han arbetat med vid 
sidan av sitt vanliga 
arbete och livet som 
småbarnsförälder. 

bengt rahm har hunnit med att 

förverkliga många projekt i sitt liv och 

många av dem bottnar i hans intresse 

för musik. I slutet av 1980-talet var han 

medlem i synthbandet Logic/Naive. 

Sedan på 1990-talet grundade han 

skivbolaget Labrador Records som fo-

kuserar på alternativ svensk popmusik. 

Nu kan han även lägga till författarskap 

i sitt CV. 

Att han skulle skriva boken Svenska 

Synthen var inte givet från början. 

– Jag vet inte riktigt var jag fick idén 

till boken ifrån utan den bara poppade 

upp i mitt huvud. Allt gick sedan väldigt 

fort. På en halv vecka gick jag från idé 

till klartecken från bokförlaget, berättar 

Bengt. 

Nu ett år senare sitter vi på fiket och 

han visar sin bok. Den är grafiskt snygg 

och innehåller mycket bilder. Texten är 

uppdelad i tre olika kapitel; Musiken, 

Scenen och Kulturen. 

Kapitlet Musiken beskriver synthen 

rent musikaliskt och hur den har utveck-

lats genom åren. 

– Jag har arbetat med vissa epoker 

inom musiken. Under varje epok har 

jag valt att först plocka in en krönikör 

som var aktiv under denna epok och 

som beskriver sina upplevelser. Sedan 

kommer ett avsnitt där människor 

berättar vad som hände under denna 

period, vilka band de lyssnade på och så 

vidare. Därefter kommer hela intervjuer 

med utvalda band. Detta upprepas vid 

varje epok.

I kapitlet om scenen beskrivs hur 

klubbscenen har växt fram i till exempel 

Malmö och hur klubblivet har utvecklats 

i staden från 1980-talet fram till idag.

I det sista kapitlet om kulturen skrivs 

det om identitet och gemenskap, men 

även om mode och politik. Frågor som 

besvaras är till exempel om synthen är 

en politisk rörelse eller enbart handlar 

om musik. Kapitlet beskriver kronolo-

giskt modets utveckling sedan 1980-ta-

let, från det glada synthmodet till det 

svarta och sedan utvecklingen till ett 

militant mode. I boken berättar männis-

kor hur de klädde sig och det komplet-

teras med bilder. I detta kapitel skriver 

Bengt även om fördomar och våld. 

– Synthscenen har blivit anklagad 

för att vara en högerextrem rörelse och 

det var faktiskt många på 1980-talet 

som fick stryk för att de var synthare, 

avslutar Bengt.

Vi har nu druckit upp kaffet, tar i 

hand, tackar och säger hejdå. När jag 

går därifrån tänker jag hur fascinerande 

det är med människor med ett sådant 

driv. |

DEN SVENSKA SYNTHEN
BENGT RAHM
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”Äntligen finns det ett samlat verk – en Encyclopedia  
Synthetica – för både identitetssökande synthare och musikintresserade.”– Petter Duvander, Zero Music MagazineDom Dummaste gödslar en scen i Linköping med dynga innan de under 

rituella former smörjer in sig själva och andra med grisblod. Cosmic 

Overdose spelar förband till ett nykläckt New Order och Lustans Lakejer 

blir landets mest provokativa band när de i en intervju antyder att kläderna 

är viktigare än musiken. Det här är den svenska synthscenen som du aldrig 

sett den förut.
Utöver kärleken till synthesizern och viljan att skapa något nytt, var de sam-

manbindande faktorerna få. Men tillsammans kom denna brokiga skara en-

tusiaster att skapa ett öppet och tillåtande musikklimat. Ett klimat som lade 

grunden till vad som kom att bli Musiksveriges mest utskällda rörelse.
Den Svenska Synthen är en berättelse om trettio år av musik, mode och 

gemenskap. Om gatuslagsmål mellan synthare och hårdrockare, ett själv-

valt utanförskap och medveten provokation. Med ett exklusivt bildmaterial, 

ingående intervjuer och belysande krönikor porträtteras en subkultur som 

under dryga tre decennier ständigt lockat nya anhängare.

Kalla Kulor Förlag är ett smart, snabbväxande och oberoende förlag som grundades 2001. Vi ger ut musikbiografier, samhälls-debatt, popkultur och originella svenska deckare.
www.kallakulor.com

Bengt Rahm, 1972, är bosatt i Malmö. 1998 grundade han det oberoende skivbolaget Labrador Records. Genom åren har de släppt närmare 150 skivor och är idag ett av Sveriges ledande bolag för svensk, alternativ popmusik. Bengt var även involv-erad i synthscenen under åttio- och nittotalet och släppte en EP med bandet Logic/Naive.

Omslagsdesign: Olof Nauclér/NavigareOmslagsfoto: Annica Gissberg FornbäckFörfattarporträtt: Alexia Rahm
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En onsdag i månaden under våren har nystartade kam-
marmusikklubben Krinolin i Malmö bjudit på konserter 
med klassisk musik i typisk klubbmiljö. Varje kväll har 
inletts med en konsert och därefter har det varit Öppen 
scen med avslappnat kammarmusikspel i alla tänkbara 
konstellationer. Fritt inträde gör att publiken kan satsa 
sina pengar på god mat och dryck och få den mysiga 
atmosfären på köpet.

lÄngs med monbijougatan, på en 

av Möllevångens innergårdar, hittar vi 

restaurang Grand Öl & Mat, där klub-

ben håller till. Ingången ligger på andra 

våningen och man tar för ovanligheten 

skull trapporna på utsidan av huset för 

att komma dit. Skulle man vara osäker 

på var ingången är, så står 100-talet 

cyklar runt trappan och vägleder. Möj-

ligen är detta en indikation på att pu-

bliken är yngre än brukligt vid konserter 

med klassisk musik. 

Stämningen är på topp när vi dyker upp 

ett par timmar före konsertstart för att 

träffa initiativtagarna, tillika konsertpro-

ducenterna, Annasara Lundgren och 

Rebecka Lassbo. Det är redan fullt vid 

borden och det äts, dricks och samtalas 

av hjärtans lust. I kvällens konsert, som 

för övrigt är konsertseriens sista denna 

vår, framträder välmeriterade Duo Carr 

Quennerstedt på violin och piano. 

vad är konceptet?
– Vi började med att ställa oss själva 

frågan varför bara kammarmusik spelas 

i traditionella konsertsalar och varför 

det främst är den lite äldre publiken 

som hittar dit. Vår idé med Klubb Krino-

lin är att erbjuda levande kammarmusik 

på riktigt hög nivå i en avslappnad, so-

cial miljö där man inte väntar sig klassisk 

musik. Vår ambition är att nå ut till en 

bredare och framförallt yngre publik, 

menar Annasara Lundgren. 

– Men vi vill absolut inte konkur-

rera med den traditionella konsertsi-

tuationen utan erbjuda ett alternativ till 

virtuos och passionerad 
kammarmusik i ny miljö

denna. Öppen scen, som startar direkt 

efter huvudkonserten är också tänkt att 

ge en öppen och lättsam stämning. Det 

enda man behöver göra är att anmäla 

sig till Rebecka eller mig för att få spela 

av hjärtans lust, fortsätter Annasara 

Lundgren.

– Det är fritt inträde hela kvällen, 

vilket gör att publiken kan satsa sina 

pengar på god förplägnad istället. Det 

går bra att ta ett glas i baren, äta en 

matbit från Grands fantastiska kök el-

ler spara sina pengar och helt enkelt 

annasara lundgren 
& rebecka lassbo

studier
Båda har studerat fem år vid musikhög-
skolan i malmö på musikerutbildningens 
kandidatprogram (3 år) och masterpro-
gram (2 år) med violin som huvudinstru-
ment. 

Yrkesliv
Båda arbetar idag som frilansmusiker. 
Annasara har bl a spelat i Helsingborgs 
symfoniorkester och i anrika det kong-
elige kapel, som huserar på köpen-
hamnsoperan. rebecka har bl a spelat 
med malmö Operaorkester samt i malmö 
symfoniorkester.

aktuella
på deltid driver de fr o m januari 2012 
tillsammans kammarmusikklubben kri-
nolin i malmö i samarbete med malmö 
stad, kulturrådet, Helge ax:son John-
sons stiftelse, musik i syd och grand öl 
& mat. klubben finns på facebook och 
har i skrivande stund 234 personer i sin 
fanclub. 

hemsida
www.klubbkrinolin.se

TexT ove TorSTeNSSoN | FoTo leiF JohANSSoN

krinoliner. rebecka Lassbo 
och annasara Lundgren
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bara mysa in sig i lokalerna, som under 

kvällen fylls med klassisk musik på hög 

nivå. Vi vill att man ska känna sig som 

hemma när man kommer hit och lyss-

nar en kväll, berättar Rebecka Lassbo 

entusiastiskt.

hur får ni ekonomin att gå ihop 
med fritt inträde? musikerna måste 
ju ha ett gage.

– Naturligtvis går det inte att driva 

en sådan här klubb helt på egen hand. 

Vi har fått väldigt fint stöd från Statens 

Musikverk, som bidragit med bl a mu-

sikergager och Musik i Syd, som har 

hjälpt oss att skriva artistkontrakt, pro-

ducera trycksaker etc. Glädjande nog 

har vi haft omkring 250 besökare varje 

onsdagskväll och restaurangen har fått 

kalla in ett par extra personer för att 

klara av alla beställningar.

blir det någon fortsättning till hös-
ten?

– Absolut! Projektet fortsätter med 

samma koncept, berättar Annasara. 

Självklart kommer vi att göra allt för att 

det ska finnas utrymme för både musik, 

mat, dryck och samtal, men i en dose-

ring, så att de inte stör varandra. Vi ska 

försöka ordna en mindre anläggning för 

att förstärka musiken och ge musikerna 

bättre förutsättningar nå ut till publi-

ken. Detta hoppas vi ska göra att folk 

talar mindre och lyssnar mer aktivt utan 

att vi ska behöva skriva folk på näsan 

att vara tysta under konserten. 

– En annan idé som vi har är att 

konserter delas upp i två eller tre kor-

tare delar á 20 minuter, så får publiken 

möjlighet att ta en bensträckare och 

äta och samtala i pauserna. Som en 

tredje insats tänker vi oss också att vi 

som arrangörer inleder konserten med 

artistpresentationer och att även musi-

kerna själva berättar mer om den musik 

som de ska framföra. I höst kommer 

konserterna att starta redan kl 20.00, 

vilket är en timme tidigare än under 

våren. Många i publiken ska ju upp och 

jobba tidigt dagen efter och då känns 

det viktigt att alla som vill får möjlighet 

att komma hit, avslutar Rebecka. 

duo Quennerstedt/carr
elna carr och Håkan Quennerstedt har 
båda gått en stor del av sin musikerut-
bildning på musikhögskolan i malmö. 
Håkan gick både kandidat- och master-
programmet. elna gick ett år på kungliga 
musikhögskolan i stockholm (edsberg) 
innan hon sökte över till malmö, där hon 
sedan gick i närmare tre år på musiker-
programmet. därefter bar det iväg över 
sundet till det kongelige danske musik-
konservatorium i köpenhamn, där hon 
kom in på diplomutbildningen. våren 
2012 gick hon sin sista termin på den två 
år långa solistutbildningen. 

efter att ha vunnit kammarmusikbi-
ennalens tävling Ung & Lovande 2011 i 
västerås kommer duon att turnera hela 
spelsäsongen 2012/13, då de i princip 
besöker alla landets kammarmusikför-
eningar.

intervjun med rebecka och Annasara 

sker i ett hörn av lokalen, men plötslig 

dyker olika personer upp som har med 

konserten att göra och producenterna 

gör en smidig övergång från intervju till 

sitt för kvällen klart viktigaste uppdrag. 

Det är många saker som ska fixas och 

kommuniceras. 

Notvändaren till pianisten dyker 

upp och bjuds till vårt bord för lite 

förplägnad innan hans jobb börjar. Till 

slut dyker även kvällens huvudperso-

ner upp, violinvirtuosen Elna Carr och 

hennes medspelare vid pianot, Håkan 

Quennerstedt. 

plötsligt når klockan den magiska 

tidpunkten 21.00 och kvällens huvud-

personer gör entré på scenen. Program-

met är verkligen av det virtuosa slaget 

eller vad sägs om Preludium och allegro 

av Fritz Kreisler, Beethovens Kreuzerso-

nat och som avslutning det för violinis-

ten veritabla kamikazestycket, Tzigane, 

av fransmannen Maurice Ravel. Trots 

det halsbrytande programmet genom-

för duon konserten med en anmärk-

ningsvärd bravur. Det märks att det inte 

är första gången de ger sig i kast med 

dessa verk. Efteråt trycker jag mig fram 

i folkhavet och får en pratstund med de 

nöjda men trötta musikerna.

– Det kändes lite speciellt att spela 

i denna typ av miljö, medger Elna Carr, 

när hon välförtjänt får pusta ut med lite 

mat och dryck efter avslutad konsert. Vi 

fick verkligen jobba hårt för att nå ut 

med musiken till kvällens publik, som 

ju inte var av det tysta slaget precis. 

Men vi visste vad som väntade oss, så 

medvetet valde vi repertoar utifrån det 

vi älskar att spela och känner oss trygga 

med. Då funkar det ändå rätt bra även 

om man man måste höja medelvolymen 

ett par snäpp i sin musikaliska tolkning.|
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”run bY musicians for musicians!”

Pedagogerna på BIMM är alla även i 

någon form yrkesutövande musiker, 

producenter, studiomusiker vid sidan 

av skolan. De har turnérat med många 

artister som Red Hot Chili Peppers, Foo 

Fighters, U2, Coldplay, Muse, Marianne 

Faithful, David Gray, The Corrs, Damien 

Rice, Meatloaf, Marillion, Snow Patrol, 

The Blizzards, Damien Dempsey och 

Slane, och har synts på TV-shower som  

David Letterman, Jay Leno och Saturday 

TexT oCh FoTo iDA WeSTBerG, JANNiKe STeNluND 

Studenterna ida Westberg och Jannike Stenlund går sista året på musiklärarutbildningen. 
När det var det dags för dem att göra sin praktik hösten 2011 föll valet på irland, eftersom 
de brinner för den lokala kulturen och musiken och har flera vänner där. De har också 
båda jobbat där tidigare, men den utlösande faktorn till resan var när gemensamme vännen 
Johnny Boyle fick anställning på den nyöppnade skolan BiMM i Dublin. Då föll plötsligt 
alla bitar på plats och resan till den gröna ön blev en realitet.

Night Live.

Skolan utbildar blivande yrkesmusi-

ker och erbjuder fyra år av en högkvali-

ficerad och seriös studietid med mycket 

workshops och clinics tillsammans med 

världens toppelit av artister. De förbe-

reder de antagna för yrkeslivet som an-

tingen egenföretagare, entreprenörer 

som lär sig hantera verkligheten som 

aktiva musiker och ger en möjlighet 

till att möta och knyta kontakter inom 

musikvärlden. 

Skolan erbjuder tolv timmar lektioner 

per vecka inom inriktningarna Gitarr, 

Bas, Sång, Trummor och Låtskrivande. 

Inriktningarna innehåller både enskild 

och gruppundervisning på huvudinstru-

mentet, samt musikteori, ensemble, fö-

retagsverksamhet och musikproduktion 

samt musikdistribution. Man fokuserar 

också mycket på scengestaltning.

Gällande alla dessa fem utbildning-

ar kan du efter examen även läsa ett ex-

tra år som kallas ”Advanced Diploma”. 

ett möte med BiMM 
rockutbildning på irland

fakta

bimm – brighton & bristol institutes of modern music

skolan Bimm öppnades i dublin september 2011. efter 
att ha öppnats av grundaren Bruce dickinson i engelska 
Brighton på två olika platser 2001 och 2005, följde Bristol 
som öppnade 2008. med gästföreläsare som bland annat 
melanie chrisholm (spice girls) chad smith (red hot chilli 
peppers) Lemmy (Motorhead) och besök av Amy Winehouse 
är det inte konstigt att många söker till Bimm!

syftet med skolorna är att erbjuda en högklassig utbild-
ning inom musik/musikproduktion med inriktning mot 
kommersiell musik. framgångsrika artister som studerat på 
Bimm är bland annat the kooks som har sålt över 2 miljoner 

album och Kate Walsh som var den första osignerade artist 
som klättrade upp till plats ett på itunes albumlista.

inför skolans uppstart (2011) sökte 800 elever till Bimm 
dublin, som endast tar in 150 heltidsstuderande och 35 del-
tidsstuderande per år. därför räknar man med cirka 1000 
elever om 4 år. skolans plan är att expandera och utöka med 
fler lokaler allt eftersom. utbildningen kostar ca €2000 per 
år (sek 17 000).

de flesta eleverna är mellan 18–23 år, fast det finns några 
så kallade “mature students”. en mature student är en stu-
dent över 23 år, som inte kommer direkt från college och 
får därför en speciell antagningsprocess, där även tidigare 
musikerfarenheter räknas.

Läs mer om Bimm på www.bimm.co.uk/dublin

på plats. Jannike stenlund utanför Bimm i dublin.
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Detta år är dock ingen heltidskurs, utan 

du har lektioner 4.5 timmar i veckan.

besöken på skolan. Under våra besök 

på BIMM Dublin mötte vi lärare, elever 

och administrationspersonal. Under 

veckan hölls terminsprov och därför 

var stämningen i korridorerna spänd. Vi 

fick även lyssna på ett terminsuppspel, 

riktigt spännande! Lärare gick upp och 

jobbade/jammade med eleverna som 

spelade inför varandra som publik. 

Alla spelade samma låt på uppspelet, 

Rosanna med Toto. 

Vi får följa med Anthony Breslin 

och Shay Cosgrave på deras individuella 

trumlektioner och gör sedan en intervju 

med dem. 

varför sökte du till bimm?
Anthony: Det finns inga liknande 

förberedelserna för 2013 års upp-

laga av SMASK är redan igång vid Mu-

sikhögskolan i Malmö. Samtidigt rustar 

staden Malmö till tänderna efter att ha 

fått förtroendet att arrangera 2013 års 

upplaga av det betydligt större tv-ar-

rangemanget, European Song Contest 

13–18 maj, vilket inte varit möjligt utan 

Loreens formidabla seger i Baku 2012 

med låten Euphoria.

Men, vi börjar med att berätta om 

SMASK, som är en schlagertävling öp-

pen för alla studenter vid landets sex 

musikhögskolor: Malmö, Göteborg, 

Örebro, Stockholm, Arvika och Piteå. 

Tio bidrag deltar i den regionala täv-

lingen vid respektive skola. Vinnaren 

och andrapristagaren får sedan repre-

sentera skolan i den nationella finalen 

(Riks-SMASK), som i tur och ordning 

arrangeras av de medverkande musik-

högskolorna.

Under drygt 20 år har SMASK-eve-

nemanget bara vuxit och vuxit. Ett bevis 

Parodin som blev 
Sveriges enda riktiga 
schlagertävling

TexT ove TorSTeNSSoN | FoTo leiF JohANSSoN

Det började som en protest bland studenter 
vid Sveriges musikhögskolor mot Melodi-
festivalen och eurovision Song Contest. 
Med åren har inslaget av protest och ironi 
i Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest 
(SMASK) tonats ner. istället värnas den 
svenska schlagerfestivalens grundfunda-
ment – en levande orkester på scenen och 
minst en tonartshöjning i schlagerlåten. 

så gott som något på att konceptet hål-

ler. När både publik och medverkande 

förenas i sin kärlek till schlagern, till glit-

ter och glamour, spexiga danser, roliga 

texter och en och annan ordvits, inte så 

sällan med en sexuell anspelning, kan 

det inte bli annat än succé. Lägg därtill 

att tonartshöjningar och andra schla-

gerschabloner står som spön i backen 

och de medverkande spelar och sjunger 

av hjärtans lust. Kan det bli bättre?

smask arrangerades första gången 

1991 i Stockholm av ett par studenter 

vid Kungliga Musikhögskolan. Enligt 

legenden var de trötta på att år efter 

år ha skickat in bidrag till den etable-

rade svenska Melodifestivalen men 

blivit refuserade. De bestämde sig då 

för att starta en egen och mycket bättre 

schlagerfestival, dock efter samma 

grundprinciper som förlagan. Plötsligt 

fanns oanade möjligheter för dem att 

få skriva, arrangera, framföra och njuta 

av sin egenproducerade schlagermusik. 

Första tävlingen utformades i mångt 

och mycket som en parodi på schla-

geroriginalet. 

Men inget är beständigt för evigt. 

Den största och i sammanhanget roli-

gaste förändringen är det som skedde i 

den svenska Melodifestivalen, nämligen 

att orkestern avskaffades och låtarnas 

ideal förändrades. Plötsligt var det inte 

en tävling med låtar, som represen-

terade den sanna schlagern. Istället 

blev det SMASK, som tidigare varit en 

parodi på schlagern, som blev vår tids 

stora schlagertävling. Vill man idag 

uppleva en äkta schlagertävling så är 

det alltså SMASK man skall lyssna på, 

inte Melodifestivalen, enligt SMASK-

företrädarna. 

men, alla krafter föder som bekant 

en motkraft. Inte heller det helt stu-

dentdrivna projektet SMASK går helt fri 

från intern kritik. Är projektet ett hot 

möten. Fr. v. Jannike Stenlund, Shay Cosgrave, Anthony Breslin, Jack Sherrard och Ida Westberg.

kurser, denna är unik. Den är industri- 

och affärsrelaterad och det ger en bra 

grund för framtiden och ger ett bra 

kontaktnät. Det är väldigt bra kommu-

nikation med andra musiker. 

Shay: Jag vill bli musiklärare, i trum-

mor och musikteori. Jag vill specialisera 

mig ännu mer på musik och få mer 

erfarenhet. År 2 får man välja sin spe-

cialisering och det ser jag fram emot. 

vad är ditt mål efter utbildningen? 
Anthony: Att bli yrkesmusiker och 

“tour the world”! 

vad är bra respektive dåligt med 
skolan och utbildningen?

Anthony: Det bra är att det är en 

härlig atmosfär, ingen stress, ombytligt, 

att man får jobba med sina vänner. Det 

dåliga är i så fall att det är lite informellt 

ibland. 

Shay: De bra sakerna är samma som 

Anthony sa. Men också stimulerande, 

man får vara med duktiga musiker. Jag 

får anstränga mig för att komma på 

något negativt om skolan.

sökte du någon annan musikutbild-
ning? 

Anthony: Jag ville först studera 

marknadsföring, men kursen som 

BIMM erbjuder ville jag hellre läsa. 

BIMM fokuserar på produktionen runt-

om musikindustrin, vilket är nödvändigt 

för mig som vill bli yrkesmusiker. 

Shay: Det var mitt enda val. De 

andra musikutbildningarna baseras 

på klassisk musik och musikteori och 

BIMM på populärmusik vilket passar 

mig mycket bättre. |

"De har turnérat med många artister som red hot Chili Peppers, Foo 
Fighters, u2, Coldplay, Muse, Marianne Faithful, David Gray, The Corrs, 
Damien rice, Meatloaf, Marillion, Snow Patrol, The Blizzards, Damien 
Dempsey och Slane, och har synts på Tv-shower som David letterman, 
Jay leno och Saturday Night live."
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Lyssna på tidigare års smask-låtar genom att gå in på 
youtube och sök på respektive år, t. ex. ”smask 2011”. 
www.youtube.com

nummer ett. vinnare av 2012 års tävling i malmö 
blev Jag har en dröm av och med petter Boström.

mot studenternas prestationer inom 

utbildningen vid Musikhögskolan eller 

är det bara ett unikt och utvecklande 

inslag, som sätter krydda åt studietiden 

vid respektive skola? Ett projekt som 

förstås är både frivilligt och oavlönat. 

Om detta går åsikterna isär. Huvudskil-

jelinjen går mellan de studenter, som 

deltar med liv och lust i projektet och 

lärare, som blir drabbade av för mycket 

ideellt schlagerarbete. När SMASK är 

som mest intensivt är det många läxor 

och beting som måste skjutas upp och 

värst av allt – de mest engagerade stu-

denterna måste till och med utebli från 

en del av sina lektioner för att hinna 

med att ro projektet i hamn. Men la-

vinen SMASK kan inte stoppas. Lusten 

och drivkraften till gemensamma och 

individuella insatser i schlagermusikens 

namn är alltför stark! Fem minuter i 

rampljuset på denna höga nivå – vem 

vet, det kanske blir allt man får under 

hela ens yrkesverksamma liv. ”It´s once 

in a lifetime”, resonerar många studen-

ter, och lägger in sin, förhoppningsvis 

starka, överväxel under perioden mars 

till maj! 

Vem vet förresten, kanske har vi 

många av framtidens melodifestival-

proffs mitt ibland oss på Musikhögsko-

lan, som låtskrivare, arrangör, musiker, 

sångare eller varför inte som dansare, 

projektledare, ljussättare, koreograf 

m m. Hur som helst är SMASK, som ju 

numera är att betrakta som det verkliga 

schlageroriginalet, en väldigt bra grund 

att stå på – en fantastiskt fin påbygg-

nad till en redan gedigen yrkesutbild-

ning vid en musikhögskola.

hur klarade sig då Musikhögskolan i 

Malmö vid SMASK 2012? Som brukligt 

är började tävlingen med att tio finalis-

ter gjorde upp i en lokal uttagningen i 

respektive musikhögskolestad. I Malmö 

skedde detta på Nöjesteatern i början 

av maj. Vinnande ur den bataljen gick 

låten Jag har en dröm, framförd av 

schlagerentusiasten Petter Boström, 

som själv skrivit både text, musik och 

arrangemang. På andra plats kom låten 

Fula barn med Oskar Appelgren (sång), 

Niklas Larsson, Nils Magnell och Peter 

Olsson på scenen. Text och musik var 

skriven av Oskar Appelgren och arrang-

emanget stod Fredrik Gustafsson för. 

Båda bidragen fick åka till riksfinalen 

som ägde rum i Örebro fjorton dagar 

senare. Men, tyvärr var inte Örebro-

juryn lika entusiastisk som Malmöditon. 

Inget av malmöbidragen gick vidare till 

slutomgången. 

Men i Malmö är förberedelserna 

för 2013 års SMASK-upplaga redan 

igång. Drivkraften är stark för en come 

back efter vinsten i Riks-SMASK 2011 

i Arvika. Framgång föder som bekant 

framgång och segerns sötma ger sug 

efter mer!

slutligen lite om schlageroriginalet, 

den svenska Melodifestivalen, som 

startade redan 1958 samt the Euro-

vision Song Contest (ESC), som är en 

samproduktion mellan de europeiska 

TV-bolagen, the European Broadcas-

ting Union (EBU). Hela fem gångar har 

Sverige vunnit ESC och vi placerar oss 

därmed på en hedrande andraplats ef-

ter Irland med totalt sju segrar. Sverige 

vann 1974 med ABBA och Waterloo, 

1984 med Herreys och Diggi-loo, Diggi-

ley, 1991 med Carola och Fångad av en 

stormvind, 1999 med Charlotte Perrelli 

och Take Me To Your Heaven samt nu 

senast 2012 med Loreen och låten Eu-

phoria.

Nog vore det en god idé för svenska 

Melodifestivalorganisationen att ta 

hjälp av de fantastiska SMASK-proffsen 

vid landets musikhögskolor för att på 

nytt ympa in lite ”original-schlager-

kultur” i det svenska bidraget till Euro-

vison Song Contest, så att de blågula 

färgerna kan försvaras i Malmö i maj 

2013. Musikhögskolan LIVE förmedlar 

mer än gärna kontakten! |

”hur som helst är SMASK, som ju numera är att be-
trakta som det verkliga schlageroriginalet, en väldigt 
bra grund att stå på – en fantastiskt fin påbyggnad 
till en redan gedigen yrkesutbildning vid en musik-
högskola.”
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marianne jacobs är initiativtagare 

och konstnärlig ledare för NPCM och 

hon är van vid att ha många järn i el-

den. NPCM vänder sig till studerande 

vid musikhögskolor i Norden och Bal-

tikum, samt från städerna Amsterdam, 

Bryssel, Gdansk, Haag och Rostock. 

I år deltog även pianister från Japan. 

Nationaliteterna är däremot betydligt 

fler än antalet länder och för varje år 

ökar antalet tävlingsdeltagare stadigt.

tÄvlingen består av tre ronder. Varje 

deltagare skall ha förberett ett digert 

program med bland annat en hel 

pianokonsert i rond två och ett solo-

program till finalen i rond tre. Många 

av deltagarna har redan börjat på sina 

professionella karriärer. 

Vinnarna utses av en internationell 

jury. I år består den svenska delen av 

juryn av prof. Mats Widlund från Stock-

holm, prof. Hans Pålsson och Marianne 

Jacobs från Malmö. Den internationella 

delen av juryn består av prof. Erik Ta-

waststjerna från Finland, prof. Izumi 

Furukawa från Japan, Laurent Boullet 

från Tyskland och prof. Nikita Fitenko 

från USA.

första priset består av en Blüthner 

flygel värd SEK 450 000, en konsert 

med Lunds stadsorkester samt en kon-

sert i Japan. 

– Det är alltid roligt att kunna er-

bjuda ett sådant fint förstapris, säger 

Marianne och berättar att 2010 års 

förstapristagare i flera år hade sett fram 

emot att komma till Malmö för att delta 

Nordic Piano 
Competition 
Malmö firade 10 år
Det var år 2002 som den första Nordic Piano Competition Malmö (NPCM) anordnades 
vid Musikhögskolan i Malmö. Pianotävlingen, som arrangeras vartannat år, inleddes i år 
den 28 oktober med en öppningskonsert i rosenbergsalen på Musikhögskolan.

TexT JeSSiCA BJörCK | FoTo leiF JohANSSoN

i tävlingen. När juryns utslag kom, gick 

det inte att ta fel på hans förvåning, 

hans glädje och hans lycka. Sådant 

sprider värme omkring sig.

Marianne tillägger även att det an-

dra, tredje och fjärde priset också är väl 

värda att spela för.

– Förutom tävlingsronderna finns 

det även föreläsningar och konserter 

med fri entré. Lördagen den 4 novem-

ber kl 15 gavs till exempel en pristagar-

konsert i aulan vid Lunds universitet, 

avslutar Marianne Jacobs.

all information om tävlingen finns på 
npcms egna hemsida www.npcm.se.

nordisk pianotävlings initiativtagare och 
kostnärliga ledare, marianne Jacobs vid 
årets final. 

nOrdic pianO cOmpetitiOn 2012

1:a pris 
Yoshio hamano, japan
Blüthner grand piano, model nr. 6 (värde 450 000 sek)
konsert med Lunds stadsorkester samt konsert i Japan

2:a pris 
ruslan strogiy, estland
35 000 sek
recital med salomon smith kammarmusikförening

3:e pris 
paulius rudokas, litauen
25 000 sek

4:e pris 
christopher hästbacka, sverige
10 000 sek

samtliga pristagare deltog i prisvinnarkonserten i Lund 
dagen efter finalen. 

prisade. fr. v. ruslan strogiy, christopher Hästbacka, 
paulius rudokas, yoshio Hamano och ingbert Blüthner. 
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ibland kan man ju fundera på om det är nödvändigt att 

det finns så många olika kablar och kontakter som det gör. 

Det hade ju varit enklare om det bara fanns en typ av kabel 

som hette ”ljudkabel”. Men, det finns flera olika anledningar 

till mångfalden i kabelfloran. En anledning är att olika signal-

nivåer kräver olika typer av kablage. Till en linjesignal räcker 

det med en ganska tunn kabel medan högtalarsignalen kräver 

en betydligt grövre kabel, liknande den typ som vi använder 

till vanliga vägguttag. En annan anledning är att professio-

nella användare ofta har andra krav på kablage och kontakter 

än konsumenter. En ytterligare anledning är att tillverkarna 

ibland inte kan enas om vilken kabel eller kontakt som skall 

vara standard och på så vis får man flera olika kabeltyper som 

egentligen gör samma sak.

Här följer några vanliga kabel- och kontakttyper, ordnat 

efter användningsområde.

Mikrofonkabel är den typ av kabel som används mellan 

mikrofon och mikrofonförstärkare. Den signal som skickas 

här är alltså på mikrofonnivå. Mikrofonkabeln är balanserad. 

Balansering innebär enkelt förklarat att man sorterar bort 

brus och störningar som annars snabbt blir ett problem när 

man förstärker signalen. För att detta skall fungera krävs det 

att kabeln har tre ledare samt att kontakten har tre stift. Den 

typ av kontakt som brukar användas till mikrofonkablar kallas 

XLR-kontakt. Om mikrofonkabeln har en telekontakt i ena 

änden kan man utgå ifrån att den inte är balanserad.

Linjekabeln är egentligen samma typ av kabel som mik-

rofonkabeln, men måste inte nödvändigtvis vara balanserad. 

Eftersom linjenivån är betydligt starkare än mikrofonnivån är 

den inte lika känslig för störningar. Här finns det flera typer 

av kontakter. 

XLR-kontakten används även här, förutsatt att signalen 

är balanserad. Om signalen är obalanserad använder man an-

tingen en telekontakt eller RCA-kontakt. Telekontakt (6,3mm 

plugg) är den typ av kabel som man kopplar mellan exempel-

vis elgitarr och förstärkare (instrumentkabel), RCA-kontakt 

är den man använder mellan CD-spelare och förstärkare i 

en stereoanläggning. RCA-kontakterna är en stereokontakt 

och sitter oftast ihop i par där en är vit och en röd. Den 

speakon (c och d). används till högtalare.

vita är vänster kanal och den röda höger. Det finns också 

en RCA-variant som har en minitele-kontakt (3,5mm plugg) 

i andra änden. Denna kontakt är också i stereo och används 

t ex när man vill koppla en bärbar dator eller mobiltelefon till 

en ljudanläggning.

Högtalarkabeln är betydligt grövre än linjekabeln och är 

gjord för att snabbt kunna leverera stora mängder ström från 

ett slutsteg till en högtalare. Här förekommer också olika 

typer av kontakter. Ibland har man ingen kontakt alls d v s. 

man skruvar fast koppartrådarna i kabelns ena ände direkt 

i förstärkaren och den andra i högtalaren. Detta fungerar 

utmärkt vid fasta installationer som t ex en hemmabio- eller 

stereoanläggning. Om man däremot skall flytta runt ljud-

anläggningen, så är det lämpligt att använda någon typ av 

kontakt för att lättare koppla i och ur högtalare. Här används 

antingen en telekontakt eller en speakon-kontakt. Om man 

använder en högtalarkabel med telekontakt måste man för-

säkra sig om att det verkligen är en högtalarkabel och inte en 

linje- eller instrumentkabel som ju också kan ha telekontakter. 

En instrumentkabel klarar inte att leverera den mängd ström 

som krävs till en högtalare och riskerar att bli överhettad och 

i värsta fall börja brinna.

Kablar 
och kontakter
från ljud till ljud | anders hallbÄck

mini-tele stereo. används till hörlurar 
samt för att koppla portabla ljudkällor 
till exempelvis en pa-anläggning

rca. används till linjesignal, främst konsumentprodukter. a) Hane B) Hona Xlr (balanserad). används till att koppla 
mikrofon- och linjesignal. professionell 
standard.

tele mono. används framförallt till instrument men ibland 
också högtalare.

tele stereo. används till hörlurar men ibland också till balan-
serade anslutningar av linjesignaler.

a. B. 

c. d. 
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efter en lång och besvÄrlig upp-

handling åkte en grupp, bestående av 

pianotekniker Linda Stråhle och några 

pianolärare från Musikhögskolan, runt 

och tittade på flyglar. De sju som köptes 

in kom från olika flygel- och pianoför-

säljare i Hamburg. Egentligen skulle det 

bara köpas sex stycken, men de lycka-

des få till en bra deal och fick en sjunde 

som nu står i Liljeforssalen. 

– Inköpen innebär så många posi-

tiva saker för musikhögskolan att det 

hade behövts flera sidor för att beskriva 

det. Men kortfattat kan det sägas att 

flyglarna höjer standarden, studielus-

ten, arbetslusten och kvalitén i alla led. 

Det genomsyrar hela verksamheten och 

vi är väldigt glada och tacksamma, sä-

ger Linda och fortsätter sedan med att 

berätta om sitt yrke som pianotekniker. 

– De finaste flyglarna är som sport-

bilar, det krävs hög kompetens för att 

ta hand om så fina instrument, säger 

Linda som kan allt om stämning, into-

nation samt alla de tekniska bitarna av 

flyglar och pianon. Hon använder sin 

expertis för att musikhögskolans flyglar 

och pianon skall fungera ordentligt för 

undervisning och konserter på en pro-

Sju nya flyglar till 
Musikhögskolan

Musikhögskolan i Malmö 
har fått sin instrumentpark 
förnyad med sju f lyglar. 
Det gjordes möjligt genom 
en donation på 2,3 miljoner 
kronor från Crafoordska 
stiftelsen. 

TexT JeSSiCA BJörCK

FoTo leiF JohANSSoN

fessionell nivå. Förutom att stämma och 

reparera, talar hon även med studenter 

om pianokunskap. Linda berättar att 

det är för att pianostudenterna skall få 

ökad kunskap om sitt instrument. 

– Det är viktigt att veta instrumen-

tets möjligheter och funktion. Men 

även att pianisten engagerar sig lite i 

hur flyglar sköts om för att få möjlig-

het att spela på riktigt bra instrument, 

förklarar Linda. 

Musikhögskolan har en omfattande 

konsertverksamhet med över 200 kon-

serter årligen och konserterna involve-

rar oftast flyglar, eftersom det är ett 

ackompanjerande instrument. Hon ser 

över flyglarna inför konserter, framför 

allt inför de stora som till exempel exa-

menskonserterna. Konsertverksamhe-

ten gör att hon ofta får arbeta helger. 

– Allt måste fungera på en konsert 

och därför blir det en del obekväma ar-

betstider, säger Linda, som bland annat 

måste försäkra sig om att tonhöjden på 

konsertflygeln inte ligger fel.

För om det skulle ske så fungerar 

inte samspelet med till exempel blåsin-

strument eller sång. |

22–23 

mars Palladium

Malmö

For more information visit
www.malmostringfestival.se

2013



48 49musikhögskolan live nr 6 2013

Passion 
för musik!

förverkliga dina drömmar!

Musikhögskolan i Malmö utbildar musiker, kompositörer, mu-

siklärare och kyrkomusiker. Här kan du förverkliga dina visio-

ner och drömmar och skapa dig en yrkesidentitet. Du kommer 

att hamna i nya inspirerande musikaliska sammanhang och 

du kommer att jobba hårdare än du någonsin gjort tidigare.

Det händer hela tiden saker som får våra studenter att 

mötas och med sex hundra studenter i huset finns här alltid 

medmusikanter att spela med. Resultatet av din tid på Musik-

högskolan i Malmö är till stor del upp till dig. Möjligheterna 

är oändliga! Läs mer på www.mhm.lu.se

vi är skolan för musikern som vill nå högsta 
möjliga nivå i sitt konstnärliga uttryck och 
musikpedagogen som med sina kunskaper 
ska inspirera och utveckla människors in-
tresse för musik till en livslång passion.

Program
musikerutbildning 180 hp | avancerad nivå 120 hp

Programmet ges med följande inriktningar: symfoniorkester-

instrument, piano, sång, gitarr, blockflöjt, jazzimprovisation, 

världsmusik, individuell studiegång, arrangering klassisk 

inriktning, arrangering/komposition jazz samt komposition. 

Musikerutbildningen förbereder musiker, tonsättare och 

arrangörer för en professionell verksamhet i orkestrar och 

ensembler samt en växande frilansmarknad.

Undervisningen bedrivs i form av enskilda lektioner, ge-

mensamma (grupp-) lektioner, seminarier, gästföreläsningar, 

workshops/master classes samt enskilt arbete (övning och fö-

reberedelser). Förutom enskild undervisning på huvudinstru-

mentet/sång ingår musikalisk instudering och interpretation, 

kammarmusik och orkesterutbildning (för orkestermusiker). 

Vissa ämnen är gemensamma för alla, bl a musikhistoria, 

konserter och samverkan

Musikhögskolans konsertverksamhet med drygt tvåhundra 

offentliga konserter om året är en viktig del av regionens 

kulturutbud och inkluderar samarbete med bl a Malmö stad, 

Dunkers Kulturhus, Mix Musik och Jazz i Malmö. Skolan sam-

arbetar med olika orkestrar i regionen i bl a orkester- och 

kompositionsprojekt, t ex Malmö opera och stråkensemblen 

Musica Vitae i Växjö. Tillsammans med Musik i Syd genomför 

Musikhögskolan skolkonsertprojekt, som vänder sig till barn 

och ungdom vid regionens skolor.

internationell mötesplats

Musikhögskolan i Malmö ligger mitt i den expansiva Öresunds-

regionen. Det rika och gränsöverskridande kulturutbud och 

mångfald som finns här präglar så klart även oss och vi har 

ett starkt internationellt studieklimat. Vi är en öppen hög-

skola och har väletablerade samarbeten med renommerade 

universitet i Norden och Europa. 

För dig som är student innebär detta att du kan studera 

vissa delar av din utbildning utomlands och på sätt skaffa 

dig nya erfarenheter och få nya perspektiv. Genom att ta 

emot utbytesstudenter och gästlärare även på hemmaplan 

blir andra kulturers musik och synsätt en naturlig del i våra 

utbildningar.

kreativ studiemiljö

Våra utbildningar har en hög konstnärlig nivå och drivs av en 

lärarkår med djupa kunskaper om dagens musikliv och mu-

sikutbildning. De flesta är även utövande musiker och aktiva 

i det professionella musik- och kulturlivet. Vi satsar mycket på 

att studenterna ska få rikligt av den viktigaste resurs vi har – 

tid tillsammans med våra duktiga och engagerade lärare. Våra 

kursplaner och timplaner är den yttersta garantin för att de 

som studerar hos oss får mycket och kvalificerad undervisning 

under sin studietid.

För att kunna utveckla sina färdigheter inom musikom-

rådet har man tillgång till Musikhögskolans lokaler och öv-

ningsrum större delen av dygnet. Med sexhundra studenter 

under samma tak finns det alltid någon att spela eller öva 

tillsammans med, som delar din passion för t ex orkesterspel,

experimentell jazz eller folkmusik.

antagning

2013

viktiga datum för musikhögskolans antagning 2013

musiker-/kyrkomusikerutbildningarna
 
3 december Webbanmälan öppnar på www.antagning.se
 
15 januari sista dag för ansökan.

1 februari sista dag att komplettera din ansökan.

1 februari sista dag att betala anmälningsavgift/styrka  
  avgiftsbefrielse.

vecka 10 antagningsprov till musikerutbildningen samt  
  kyrkomusikerutbildningen master.

vecka 12 antagningsprov till kyrkomusikerutbildningen  
  kandidat. prov i stockholm. 

12 april utskick av antagningsbesked via 
  www.antagning.se

23 april sista svarsdag.

Ämneslärarutbildning i musik för grundskolans åk 7–9 och 
Ämneslärarutbildning i musik för gymnasieskolan samt 
kantorsutbildningen:
 
15 mars Webbanmälan öppnar på www.antagning.se

15 april sista dag för ansökan.

6 maj  antagningsprov till kantorsutbildningen.

vecka 20 antagningsprov till Ämneslärarutbildningarna.

ca 21 juni sista dag att komplettera din ansökan, t ex   
  gymnasiebetyg.

ca 15 juli  utskick av antagningsbesked 
  via www.antagning.se

ca 30 juli sista svarsdag.
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kantorsutbildningen.

Förkunskapskrav: Särskild behörighet: godkända antag-

ningsprov.

lÄrarutbildning i musik 270 hp | 300 hp

Utbildningen är en komplett lärarutbildning där musikstudi-

erna integreras och varvas med Utbildningsvetenskaplig kärna 

(UVK) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under hela 

studietiden. Utbildningen leder till examen för ämneslärare i 

musik antingen för grundskola eller gymnasieskola och väljs 

vid ingången till lärarutbildningen.

Utbildningen mot grundskolan består av ämnesstudier

i musik och ett eller två andra skolämnen (270 hp) och för

utbildningen mot gymnasieskolan i musik och ett annat skol-

ämne, alternativt musikestetisk fördjupning (300–330 hp).

Inom ämneslärare i musik med inriktning mot grundskolan 

ligger usikstudierna koncentrerade under de första två åren, 

samt i slutet av utbildningen. I musikstudierna ingår under-

visning i sång, piano, gitarr, tillval, satslära, gehör, rytmik, 

ensemble m.m. Enskild- och gruppundervisning.

Inom gymnasielärarutbildningen kan du profilera din ut-

bildning redan från start inom klassisk musik, folkmusik, jazz-

musik, rockmusik eller blandad genre samt inom arrangering/

komposition, körledning eller rytmik. Under utbildningens 

gång har du möjlighet att ytterligare profilera dig genom val 

av kurser utifrån dina egna förutsättningar och behov.

Utbildningen sker i nära kontakt med skola, musik- och 

kulturskola skola och det offentliga musiklivet. Den verk-

samhetsförlagda delen av utbildningen förläggs till olika 

praktikskolor och inom olika skolformer och arbetsfält som 

utbildningen förbereder för. Musikhögskolan i Malmö har en 

väl utbyggd internationalisering med ett sextiotal samarbets-

avtal inom ramen för Nordplus och Erasmus vilket öppnar för 

goda möjligheter till utbytesstudier.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Eng-

elska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6C) och 

godkända antagningsprov.

fristående kurser

Musikhögskolan i Malmö erbjuder också ett rikt utbud av

fristående kurser av fortbildningskaraktär för musikutbildade.

Mer information om dessa finns i den kurskatalog, som Mu-

sikhögskolan ger ut i början av mars.

anmÄlan

Du ansöker till Musikhögskolans program via 

www.antagning.se. Information om viktiga datum för dig 

som söker till hösten 2013, se sidan 49. 

kontaktinformation

Musikhögskolan i Malmö

Ystadvägen 25, Malmö

Box 8203, 200 41 Malmö

Tfn 040–32 54 50

info@mhm.lu.se

gehörsskolning, satslära och piano.

Under studietiden ges rika möjligheter att delta i det 

omgivande kulturlivet och utbildningen har väl fungerande 

samarbeten med det omgivande kulturlivet i regionen. Mu-

sikhögskolan i Malmö har också en väl utbyggd internatio-

nalisering med ett sextiotal samarbetsavtal inom ramen för 

Nordplus och Erasmus.

Utbildningen leder till konstnärlig kandidatexamen/mas-

terexamen i musik.

Förkunskapskrav: Särskild behörighet: godkända antag-

ningsprov

kYrkomusikerutbildning grundnivå 180 hp | 

avancerad nivå 120 hp

Högre kyrkomusikerutbildningen syftar till att utbilda musiker

med hög konstnärlig, pedagogisk och professionell förmåga. 

Studenten skall efter genomgången utbildning ha tillräckliga 

kunskaper och färdigheter för att kunna verka som musiker 

i församlingar inom Svenska kyrkan eller andra trossamfund.

Undervisningen bedrivs i form av enskilda lektioner, ge-

mensamma (grupp-) lektioner, seminarier, gästföreläsningar,

workshops/master classes samt enskilt arbete (övning och 

förberedelser).

Under studietiden ges rika möjligheter att delta i det 

omgivande kulturlivet och utbildningen har väl fungerande

samarbeten med det omgivande kulturlivet i regionen. Mu-

sikhögskolan i Malmö har också en väl utbyggd internatio-

nalisering med ett sextiotal samarbetsavtal inom ramen för 

Nordplus och Erasmus.

Utbildningen leder till konstnärlig kandidatexamen / mas-

terexamen i kyrkomusik.

Förkunskapskrav: Särskild behörighet: godkända antag-

ningsprov.

kantorsutbildning 120 hp

Utbildningen förbereder främst för tjänst som kantor i 

Svenska kyrkan, vilken den (tillsammans med Svenska kyrkans 

grundkurs, se nedan) ger behörighet för.

För kantorsexamen krävs, förutom 120 högskolepoäng 

kyrkomusikalisk utbildning, också Svenska kyrkans grundkurs, 

som omfattar en termins heltidsstudier. Kantorsutbildningen 

består av kurser på Musikhögskolan integrerade med prak-

tik i en församling. En mycket god förmåga till självständigt 

studiearbete krävs eftersom utbildningen i hög grad karaktä-

riseras av individuell undervisning, t ex i instrument och sång,

även om det också finns gruppundervisning, seminarier och 

föreläsningar.

Under studietiden ges rika möjligheter att delta i det 

omgivande kulturlivet och utbildningen har väl fungerande 

samarbeten med kulturlivet i regionen.

Utbildningen leder till en högskoleexamen i kyrkomusik

(kantorsexamen).

Den som vill kan efter kantorsutbildningen söka vidare 

till högre kyrkomusikerutbildning. Om man antas kan man 

på Musikhögskolan i Malmö tillgodoräkna sig vissa delar från 



don’t 
stop 
the 
music.
Med passion, kunskap och erfarenhet guidar 
vi dig på din resa mot ett spännande yrkesliv i 
musikens tecken. Välkommen till oss!

www.mhm.lu.se


