
Rio mitt Rio 
Söndag den 24 mars 

Vaknade så klart tidigt, cirka 04.00. Men det är 
ju som vanligt ungefär. Enda skillnaden är att jag 
i vanliga fall kan smyga ut i köket å koka kaffe å 
läsa tidningen; nu fick detta bytas ut mot sorte-
ring av kläder och diverse prylar ur resväskan.  

Detta hanns inte med i går kväll då tröttheten 
dominerade efter en lång resdag som började 
med uppstigning klockan 04.00 i Malmö.  

När resväskan hade packats upp installerades 
Wi-fi så att kontakten med omvärlden kan skötas 
på bästa sätt. Detta varvades med slötittande på 
någon av alla de dubbade filmer som finns i Bra-
siliansk TV. Skönt att CNN finns, denna kanal är 
i stort sett den enda som det inte talas portugisis-

ka på. Sedan efterlängtad frukost, Lena hade tjuvstartat men höll mig sällskap du jag åt 
några rostade mackor med salami men framförallt en ganska stor frukttallrik.  

Sedan kom Bartolomeau och hämta-
de oss med bil för en sightseeing ut 
till en gammal portugisisk befästning 
utanför Niteroi. Efter detta bjöd han 
och hans fru Marcia oss på en under-
bar senlunch på ett bufféställe med 
libanesisk touch som heter Elias, där 
vi åt bland annat underbart grillat 
kött i de högre divisionerna. !  1

Desserten avåts hemma hos Bartolomeu och Marcia, i deras lägenhet som ligger ett sten-
kast från Flamengostranden. Vid hemkosten till vårt hotell provade jag poolen som ligger 
på taket (tolfte våningen) på vårt hotell. En trevlig upplevelse för kroppen efter en dag i 
30 graders värme! 
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Måndag den 25 mars 

Så var det då dags för mig att börja arbeta lite också! 
När och var i stan detta skulle ske låg fortfarande höljt 
i dunkel vi när traskade hem från Bartolomeau kvällen 
innan; men via mail och Whats up-meddelanden be-
rättade Bartolomeu att han skulle visa mig och Lena 
hur tunnelbanan skulle exekveras, han mötte upp oss 
på vårt hotell och turen gick till min arbetsplats nere i 
city vid station Carioca. Dessa kvarter består av  mo-
derna byggnader (tänk er ett litet Manhattan) och den 
”skrapa” jag skulle starta min arbetsdag i visade sig 
vara av allra modernaste slag med diverse säkerhets-
uppgifter såsom visa passet, bli fotograferad, bli regi-
strerad, få passerkort. Sedan gick turen upp till 21 vå-
ningen med en utsikt som hette duga.  

 

Tänk att få tala om svensk folkmusik och 
spela allt från Rättviks Spelmanslag till 
Ale Möller och Jon-Erik Öst via Jon 
Erik Hall och Bengt-Arne Wallin med 
”Sockertoppen” i bakgrunden. Det slår 
banne mig skolans mexitegel med häst-
längder det! Vi samtalade mycket Marcus 
(Marcus är gitarrlärare å Ferrer efter-
namn) å jag, å fyra hans studenter som 
lyssnade på mitt 60 minuter långa före-
drag om svensk folkmusik!  

Vi konstaterade att vi har många gemensamma nämnare vad det beträffar muntlig tradition 
samt att Sverige har en hel del förflutet i trefjärdedelstakt. Polskorna stod som spön i backen, 
Jon-Erik Öst, Jon-Erik Hall, Bengt Arne Wallin, Rättviks Spelmanslag samt Ale Möller 
stod för den musikaliska nederbörden. Nästa vecka byter vi till fyra slag i takten då dessa ele-
ver önskade att få höra lite om svensk jazz. Jag nejade mig inte hes på denna förfrågan! 
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Tisdag den 26 Mars 

Dagen avlöpte i lugnets tecken. Ingen undervisning för mig denna dag däremot började Lena 
sina lektioner. Hon undervisar i en annan del av stan än jag och hennes arbetsplats är gammal 
och väldigt sliten. Till råga på allt fick de även ett strömavbrott under dagen. Hon kan skatta 
sig lycklig att körsång och kördirigering är hennes arbetsfält där hon inte är lika beroende av 
tex dator och projektor som i princip är ett måste för att mina lektioner skall gå att genomfö-
ra. Hennes studenter fick bland annat prova på att sjunga klassikern En vänlig grönskas rika 
dräkt. Bokstäverna U och Å var särdeles arbetsamma att uttala berättade Lena. Själv hade jag 
det mindre arbetsamt med detta, men desto mer arbetsamt att få mitt bankkort att fungera.  

I butiker ja, i uttagsautomater, nej. Undersökte problemet med en bankman vid en bank nära 
hotellet utan lyckligt utfall. Mina kontanter räcker ett tag till men ett kontantuttag måste nog 
göras inom åtminstone 5-6 dagar. Fortsättning följer. Annars avlöpte dagen med små prome-
nader i närområdet för att upptäcka olika lunchställen, butiker och dylikt. Temperaturen pend-
lade mellan 30-33 grader hela dagen varför jag inte orkade vara ute mer än 1-2 timmar åt 
gången. Tur att vi har vår hotellpool! Den besöktes några gånger under dagen i samspel med 
Kalle Linds essäsamling Människor.  

Onsdag den 27 Mars 

Idag har jag undervisat Bartolomeus studenter på förmiddagen. Vi hade en 120 minuters lek-
tion där jag presenterade svensk jazz. Eftersom väldigt många studenter inte förstår eller läser 
engelska så bra måste någon student eller lärare med bättre förståelse för språket, översätta 
vad jag säger eller visar i skriven text vid  varje lektionstillfälle. Detta gör att jag måste tänka 
om i mina planerade föreläsningar för att hinna med att lära dem något i det aktuella ämnet. 
Jag får i realtid sortera ut den fakta jag presenterar för att de skall få nån substans i materialet. 
Jag kan konstatera att mina i förväg planerade föreläsningar innehåller för mycket fakta för 
att hinnas med på den tid jag till förfogande. Jag blir tvungen att tänka om och stryka en del 
material inför nästa veckas lektioner. Och kanske till och med överväga att inte tex. göra 
mina två planerade föreläsningar om Gil Evans och Leonard Bernstein.  

Min föreläsning om Astor Piazzolla hade Professor Celso och hans studenter önskat att få 
höra och denna gjorde jag med glädje, men det vara bara det att jag hade bara 60 minuter på 
mig så jag gick rakt på en del av den 
föreläsningen som jag kallat ”How 
to make an Piazzolla-Pastisch in 
almost one hour” och skippade 
hela den personpresentation jag 
hade tänkt göra om Piazzolla. 
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”How to make an Piazzolla-Pastisch in almost one hour” blev mycket uppskattad och vi 
hade många givande samtal under lektionens gång tack vare den konversation som uppstod 
tack vare översättningen mellan studenterna/läraren och mig!  

En student kom fram till mig efter lektionen och undrade om jag skulle ge denna lektion en 
gång till under de 3 veckor jag undervisar på deras skola. Jag svarade ja, och berättade att 
Bartolomeus studenter kommer att få denna lektion nästa onsdag. Great, svarade studenten 
och berättade att han hade sänt sms under lektionen för att berätta för andra att det fanns ett 
tillfälle att höra lite om Piazzollas musik och hur Piazzolla arbetade med sitt material. Ef-
tersom detta nya lektionstillfälle är 120 minuter kommer jag att försöka att genomföra hela 
min föreläsning samt ge studenterna en skrivuppgift till deras sista lektion i vecka 3. Detta i 
hopp om att få höra någon eller några studenter spela upp sina alster för mig på lektionen! 
Alla dessa studenter spelar gitarr, cavaquinho eller mandolin. Professor Celsos studentgrupp 
bestod av en väldigt blandad skara, musikterapeuter, musiklärare och musikerstudenter, grup-
pen kändes så splittrad varför jag valde att inte ge dem en kompositionsuppgift. De ville höra 
om svensk folkmusik nästa vecka! 

Under dagen meddelade Bartolomeu att det 
skulle bli en vernissage i stan där tre svens-
ka konstnärer skulle vara representerade 
bland en hel massa europeiska och brasili-
anska konstnärer. Han tyckte att vi skulle 
besöka denna! Lena och jag promenerade 
den korta sträckan till Bartolomeus lägenhet 
vid Hotell Nuevo Mundo och blev som van-
ligt väl mottagna av värdparet vilka bjöd på 
ett glas vin innan vi for med taxi till vernis-
sagen.  

Väl framme så var det med spänning vi åkte hissen upp i den byggnad där konsten skulle be-
skådas, skulle vi möta några av de svenska konstnärer månde?! Men icke sa Nicke, inte ett 
spår av någon levande svensk konstnär i lokalen. Däremot kunde vi beskåda deras konst.  
Verk av bland andra Margareta Gelles och Kerstin Svanberg. En av de lärare jag tidigare i 
veckan hade mött, Marcus Heller ställde också ut två stycken funktionalistiska saker där man 
på en vev kund få ett ex antal cykelhjul att rotera på mångahanda sätt. Efter att ha okulärbe-
siktigat utställningen bar det av mot Bartolomeus lägenhet igen, nu skulle det ätas hämtpizza, 
det hade jag inget emot. Väl hemma vid hotellet slog John Blund till med full kraft. 
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Torsdagen den 28 Mars 

Inget arbete idag vare sig för Lena eller mig varför vi bestämde oss att turista lite och planer 
drogs upp vid frukosten. Varför inte en tur upp till ”Jesus”?! Jag lovade att forska i hur det 
hela skulle lösa sig rent praktiskt medan Lena gratulerade sin far Sven-Inge som dagen till ära 
fyllde 82 år. Lite komplicerad födelsedagssång genomfördes via dagens moderna uppkopp-
lingar. Brasilien-Malmö-Usa, födelsedagsbarnet blev jublande glad! Under tiden jag forska-
de vidare i hur vi skulle ta oss till statyn, utbröt veckans första regn vilket skrinlade möjlighe-
ten för oss att äntligen få möta Jesus. Vackert väder anbefalles i detta ärende. Så vi bestämde 
oss istället för åka in till centrum och flanera lite. Det blev ett besök på Nationalbiblioteket 
och diverse turer på olika smågator vilket lede oss fram till Rua da Carioca vilken är en gata 
med en hel del musikaffärer, mestadels elgitarrer, elbasar, trumset mm. Den stora notbutiks-
döden har även slags till här i Rio och när jag frågade om det existerar några butiker som säl-
jer ”partituras” såg en av butikens yngre medarbetare förbryllad ut, partituras? 

Som väl va hittade vi musikstället Casa do Choro på samma gata! Detta ställe är en kombi-
nation av konsertscen och skola. De hade även en liten samling noter och CD-skivor till för-
säljning, mest av pedagogisk karaktär. Här lyckades jag via en av ägarna i alla fall spåra upp 
några adresser i stan , vilka saluförde vanliga hederliga noter av något slag. 

    Interiör på Casa do Choro 

Vi bokade även biljetter till en kvällskonsert vilken skulle hylla Gerald Peririas musik. Musi-
ken var av det trallvänliga slaget och mycket välspelat av 8 musiker (3 slagverkare, 3 gitarris-
ter och en trumpet och en trombon) samt 3 sångare och en sångerska. Tajtheten och uttrycket 
va det inget fel på, inte heller lokalen som va mycket väl anpassad akustiskt och rymde cirka 
100 mycket nöjda lyssnare.  
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Fredag den 29 mars 

Denna dag hade jag bestämt mig för att vandra längs Flamengostranden. Men först va jag 
tvungen att kolla upp mitt VISA-kort som tyvärr inte fungerar i uttagsmaskinerna, i butiker 
och på restauranger går det alldeles utmärkt.Fick svaret att det tydligen behövs en annan typ 
av chip i korten för att maskinerna skall kunna läsa av korten, VISA+ skulle det tydligen 
vara. Inget vidare bra läge för mig som trodde att det bara va att ”klicka” i rutan ”SYDA-
MERIKA” på Skandiabankens hemsida. Icke sa Nicke. 

Vandringen tog sin början vid ”Torn 2” på Flamengostranden, efter en stunds promenerande 
tänkte jag -ä, varför inte prova att gå hela vägen upp till sockertoppen! Insåg att det skulle ta 
en stund men vädret va någorlunda bra så jag började min vandring och passerade efter en 
stund Botafoga, samtidigt 
som skyltarna började visa 
att det tydligen bara skulle 
ta några få minuter till än 
den ena, än den andra des-
tination (undra vem det är 
som räknar ut sådana tider 
och på vilken typ av kondi-
tionsdiagram och tester 
dessa görs) tänkte jag åter: 
först sockertoppen sen Co-
pacabana, så får det bli. 
När jag efter cirka 20 mi-
nuter stegade in på Telefe-
rico Pao de Açucar tänkte 
jag: Ä va faan jag åker upp hela vägen!  

Hade gått och burit på den tanken hela vägen från kröken av Botafogabukten, trots min otro-
liga rädsla för höga höjder. Så jag stegade lite morsk fram till entrén för att lite besviket upp-
täcka att de bara tog kort. Å jag som bara hade kontanter, usch å fy sa en sida av mig. Medans 
mesen i mig tackade för kontantinnehavet. Jag tågade raskt ned mot Botafoga med ett vagt 
minne av att en skylt hade upplyst om att det bara skulle ta 14 minuter till Copacabana.  

Fjorton minuter, va e de å snacka om när man för engångs skull ”surrar runt” lite i RIO! Jag 
valde vägen som var utmärkt med röda skyltar å gick väl i en sisådär 12-13 minuter innan jag 
tröttnade och vände. Den berömda stranden ville liksom aldrig ge sig till känna. Jag vände å 
gick hem. 
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     Flamengo-stranden 

Jag svettade mig genom hela Flamengo-stranden tillbaka till hotellet och åt en snabb och väl-
behövlig senlunch på den lilla syltan bredvid hotellet som har en buffé där du kan äta allsköns 
mystiska rätter till priset av cirka 40 svenska kronor med dryck.  

Jag kommer nog aldrig ens röra sleven i den där grumliga svarta bönröran.Väl hemma på ho-
tellet konstaterade jag hade varit ett kvarter från COPAN innan jag gav upp. Nytt mod gjöts i 
mig då jag berättade för Lena om min långpromenad! Det har så smått skapats en trevlig 
kvällsritual med lite småprat på vår takterass, denna kväll var inget undantag. Jag återgav da-
gens eskapader för Lena å vi kom snabbt överens att vi skulle återuppta jakten på den magis-
ka stranden i morgon! 
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Lördag  

den 30 mars 

Så har vi varit här i 
en vecka! Jag bör-
jar att löst och le-
digt förflytta mig i 
närområdet, känner 
till och med igen 
diverse original i 
omgivningen 
såsom de tre gub-
barna vid ett litet 
torg som sitter och 
lagar korgstolar 
eller den man som 
vid samma torg 
hela tiden kastar ett 
litet järnrör i mar-
ken för att skräm-
ma bort duvor. Det 
är hela tiden 
många människor 
igång på vår gata 
(Rua da Catete) 
Idag vandrades det återigen hela vägen upp till Sockertoppen. Denna gång åkte vi även upp! 
Jag som lider av tämligen stor höjdskräck fick verkligen bita ihop under turen med den något 
gungiga Cable Car som skulle ta oss upp mot toppen. Efter hand släppte nervositeten och 
när jag väl va uppe på berget var det en ren njutning! Man ser absolut allt härifrån, Copaca-
bana, Flamengo, inrikesflygplatsen, Atlanten you name it!! OTROLIG UTSIKT. 

Som jag nämnde tidigare missade jag ju Copacabana dagen innan med bara några hundra me-
ter. Detta berodde på att jag hade missat att ta den gång/biltunnel som ansluter Botafoga och 
Copacabana. Vi knallade genom tunneln med händerna för vår öron ty trafikbullret är ganska 
starkt i tunneln. Väl framme på den berömda stranden var det dax för en sen lunch. Efter någ-
ra minuters flanerande på stranden slog vi oss ned på en liten strandbar och beställde in mat. 
Jag noterade att det fanns en liten scen med en ljudanläggning där. 

�8



Maten beställdes och vår efterlängtade, 
kalla öl kom in! In kom tyvärr också en 
trubadur vilken förmodligen inte lärt sig 
att det finns volymkontroller både på 
gitarren och PA-anläggningen. Forte är 
bara förnamnet. Synd att volymen inte 
kan skrämma bort duvor tänkte jag då 
jag i väntan på maten även försökte hålla 
duvfritt runt vårt bord, störande moment 
av olika slag kan man säga. Nåja, maten 
kom in å en ny öl beställdes. Duvor och 
trubadurer hamnade nu i skymundan. 
Istället skådade vi återigen stranden mel-
lan tuggorna och konstaterade också att 
det passerade både enorma containerfar-
tyg och stora lyxiga passagerarfartyg i 
bukten.  

        Henrik Brandao Jönsson 

Vi fantiserade om att lastfartyget innehöll omogna bananer som skulle resa hela vägen till 
Göteborg för att mogna i nått kajskjul där. Här har vi fördelen att smaka på naturligt mogna 
bananer, åtminstone matsals-mogna. Vi traskade hela vägen hem till hotellet igen, samma väg 
som vi kom. När vi kommer gående precis där Flamengostranden böjer sig inåt mot Botafaga 
ser jag en MFF-hjälm på en cyklist. Jag ropar nåt i stil med: Heja Malme!! Cyklisten tvär-
stannar, tar av sig sina solglasögon säger: Dig känner jag igen å pekar på mig! Det visar sig 
vara journalisten Henrik Brandao Jönsson (Sydsvenskan och Dagens Nyheter)! Vi står och 
snackar om varför vi är här å en hel massa annat ända till en journalistkollega till Henrik från 
The Guardian dyker upp, även han på cykel. Vi säger hejdå och går vidare hem mot hotellet, 
något trötta. Stegräknaren står trots allt på 24 650 steg = 19,6 kilometer.  

    Bada i poolen är ett måste. 
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Söndag den 31 Mars 

Idag står inget särslit på menyn, det är väldigt vackert väder så det blir nog en lugn dag på 
takterassen med lite bokläsning och bad. 

Måndag den 1 April 

Jodå, nog blev det en dag på takterassen. Varmt som bara …….. å jag som trodde att sol-
skyddsfaktor 50 skulle räcka. Det fungerade alldeles utmärkt för några dagar sen men inte 
igår. Röd som en kräfta, tänk att jag aldrig lär mig.  

Tur att man får gå och arbeta lite idag! Där behöver man nämligen inte vara orolig för vär-
men: Hela den skyskrapa jag arbetar i är supermodern och air-condition är inget undantag. 
Idag står det en föreläsning om Maria Schneider på menyn, den amerikanska kompositören 
och arrangören! Hon har på senare år bland annat tonsatt en brasiliansk poet vilket ju kan 
vara passande att prata om när man ändå är i Rio. 

Så är man då hemkommen från ännu en dag i 
denna enorma byggnad. Jag arbetar i rum 
2014. Denna lokal är den enda som har en 
bra möjlighet att jobba med datorn i. Rum-
met har en bra TV att köra datorn i vad det 
beträffar ljudåtergivning, andra lokaler jag 
varit i förra veckan måste tillfälligt utrustas 
med en projektor vilken man tydligen inte 
kan koppla upp några bra högtalare till.  

Toppen att höra i en projektor-högtalare är: 
Diskantljud. Botten att höra är: Basljud och 
mellanregister. Alltså är det omöjligt att på 
ett rättvist återge tillexempel ett symfoniskt 
verk eller en storbandskomposition. Jag be-
gärde idag att få undervisa resten av perioden 
i detta rum med TV:n, basta! Ett i-landspro-
blem i ämnet är att, i detta rum så låter pianot 
som ett gammalt positiv, vilket är ett negativ 
för min del. Nåja, jag har ju en del annat att 
glädjas över. Tillexempel att få berätta om 
svensk populärmusik från dansband till 
Avicii!  
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Ni må tro att det kändes märkligt att spela Leende guldbruna ögon med Vikingarna på uni-
versitetet i RIO. Studenterna såg något chockade ut men jag berättade klart och tydligt hur 
denna musik fungerar på det sociala planet i Sverige och jämförde den med amerikansk 
country and western. Vi konstaterade att harmoniken va av det enklare slaget och att melodi-
ken och rytmiken inte heller gjorde några större utsvävningar. Sen blev det både ABBA, EU-
ROPE, ROXETTE och Avicii! När de flesta studenter konstaterade att de faktiskt kände igen 
det mesta av musiken räckte en student upp handen och frågade om vi hade någon intressant 
klassisk musik i Sverige och undrade om vi kunde få höra lite om detta så sa: jag visst!  

Vi kan väl börja med Johan Helmich Roman! Sen tar vi lite om Franz Berwald? OK! Jag bör-
jade med dessa två och lovade att den sista veckan fortsätta att tala om Hugo Alfvén, Lars-
Erik Larsson, Bo Nilsson och slutligen Jan Sandström. Fortsättning följer! 

Sen var det dags för lektion nummer två! De studenter som nu entrade rummet hade jag mött 
veckan innan tillsammans med deras lärare Marcus, då hade vi talat om svensk folkmusik, nu 
styrde kosan mot Maria Schneider.  

Första gjorde jag en presentation av henne på det personliga planet, studier osv.  

För att sedan komma in på en av 
hennes kompositioner vilket också 
kommer att bli fortsättningen på det-
ta kortseminarium om henne nästa 
vecka, då jag fortsätter tillsammans 
med studenterna och Marcus att göra 
en kort analys av hennes komposi-
tion Some Circles. Fortsättning föl-
jer även här! Slut för idag, tack för 
idag.  

Nej men förresten jag glömde ju be-
rätta att jag även satt med på en lektion i solfegé med cirka 8-9 studenter och en lärare. En hel 
timme solfegé blir ganska segt måste jag säga, så jag dristade mig att ställa frågan om de nå-
gon gång varvade lektionerna med lika delar melodi, rytm och harmonik. Svaret blev ganska 
svävande men jag förstod att de ibland varvade med flerstämmiga diktat. Studenterna va av 
blandad musikalisk kvalitet vad det beträffade notläsning och intonation. Färdigheterna hos 
den ena hälften av studentgruppen låg ungefär på ”folkisnivå”  medans den andra hälften 
motsvarade vår grundkurs år 1, andra terminen ungefär. 
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Tisdag den  2 April  

Så hade det blivit dags för en utflykt på stan! Jag har inte handlat så mycket plattor och noter 
än så jag bestämde mig igår kväll att ta en sådan tur under morgondagen.  Ägnade en timme 
igår kväll att speja upp lite olika adresser jag hade fått tips om föregående vecka, tur att 
Google Maps finns! Jag lade upp en dagstur med 5-6 stopp. Turen började med metron till 

Caroica sedan promenerade jag förbi den stora katedra-
len med sikte på Escaderia Selaron, turen gick även till 
jazzklubben Triboz som några studenter hade rekom-
menderat mig förra veckan. Dessa ställen gick ganska 
snabbt att hitta även om jag fick guidning den sista biten 
till Triboz av en jazzgitarrist som ändå skulle passera 
stället! Skönt att han visade mig den sista biten för den 
bakgatan va av det lite ruffigare slaget. Inget plejs man 
rumlar runt vid nattetid skulle jag tro.  

Sedan knallade jag tillbaka till Caroica med målet att 
hitta ett annat ställe vid Praca Tiradentes där det tydli-
gen skall vara bra jazz a la Hermeto Pasqual nu på lör-
dag.  

Frågade mig fram men ingen verkade veta var detta ställe 
låg. Jag traskade vidare med målet att finna en skivaffär 
som heter Tropicalia Discos men hann bara gå ett kvarter 
när jag bara sprang rakt in i en annan butik med massor av 
CD-plattor så jag slank in där och köpte en sisådär 5-6 
Sivuca-plattor i ett nafs. Snart blir det till att köpa en res-
väska till! Tropicalia Discos lades på is ett tag, turen gick 
istället mot en kombinerad bok och skivbutik som heter Folha Seca.  

Det visade sig vara en angenäm liten butik med lagom mycket noter/plattor men även lite an-
nan litteratur såsom teoriböcker, samlingar med arrangemang od. Där blev det väl 2-3 plattor 
och ett nothäfte! Slutligen hamnade jag på ett ställe som heter Arlequim som också har 
samma koncept som Folha Seca, men Arleqium är mycket större till ytan. Denna butik hade 
även klassiska CD-plattor och lokalen innehöll ett stort kafé där tjattrandet på portugisiska 
inte visste några gränser! Jag vandrade nu mot metron för hemfärd men lyckades återigen 
snubbla på en skivbutik med både jazz och brasiliansk musik, lyckades spåra upp en till 
gammal Sivuca-LP, Lycka! I morgon är det dags att arbeta igen å sen är det konsertdags 
klockan 19.00. Färden går återigen till Casa do Choro. Mer om detta i morgon!
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Onsdag den 3 April  

Så va det åter dags att träffa studenterna. Dagens första lektion skulle handla om Astor Piaz-
zolla och jag tänkte presentera en sak jag kallat: How to compose an Piazzolla pastisch in 
almost one hour , Bartolomeus studenter skulle också spela några låtar med sin ensemble. 
Detta hade det flaggats för redan veckan innan, ett mail hade till och med markerat att man 
skulle vara i tid till denna lektion (man skall väl alltid vara i tid tänkte jag) ! Jag tyckte det 
kunde vara bra att ensemblen började att spela för mig och att jag sedan gick igång med pre-
sentation av mitt material som sedan skulle utmynna i en liten skrivuppgift till nästa lektion 
som blir den sista med denna grupp för mig.  

Klockan blev 11.00 men inga studenter, det gick 5 minuter till å en student kom släntrande. 
Så där höll det på till klockan va 11.25. Då bad jag att direkt få tala om How to compose an 
Piazzolla pastisch in almost one hour (ordet almost blev liksom mer och mer passande) Jag 
gjorde min presentation och talade om de vanligaste beståndsdelarna vilka Piazzolla använder 
i många av sina kompositioner, såsom kvintfall, milongarytmen, fallande basgångar och ty-
piska färgningar mm. Sedan talade jag något litet om hur de skulle arbeta med denna skriv-
uppgift, storform, material mm. 

Hade för säkerhetsskull förberett några teman till studenterna i fall de skulle ha svårt att 
komma igång med sitt skrivande till nästa lektion. Efter ett kaffe-break på 10 minuter var det 
dags för studenterna att spela för mig! Gruppen bestod av en cavaquinho, mandolin, en 7-
strängad gitarr å resten vanliga gitarrer. De började med den kända valsen Santa Morena! 

 Av en händelse hade jag spelat den själv så det va kul att höra hur de spelade den på sitt sätt. 
Harmoniken jag är van att spela i valsen va till 99% den samma som de spelade, kul! Sedan 
spelade de några kompositioner för trio! Efter detta upprepa jag delar av den lilla komposi-
tionsuppgift de hade fått av mig och önskade dem lycka till med veckans arbete! Lunch! 
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Sedan va det dags för lektionen om Maria Schneider igen fast nu med en ny grupp studenter, 
den fungerade alldeles perfekt tack vare att en av dessa studenter hjälpte mig med översätt-
ning från engelska till portugisiska på ett alldeles strålande sätt. Även denna grupp skall som 
sista uppgift nästa vecka tillsammans med mig analysera kompositionen Some Circles.  

Så va arbetsdagen slut och Lena och jag hade 
bestämt att vi återigen skulle bevista Casa do 
Choro där skulle det firas födelsedag, nämli-
gen poeten Paulo Cesar Pinheiros 70-årsdag: 
Denna legend som skrivit texter till stort sett 
alla de kända sångarna i Brasilien. Denna 
kväll spelades dock bara Baden Powell-melo-
dier som han hade satt text till. Inget att be-
kymra sig över! 

Bandet bestod av en gitarrist (kapellmästaren) en cavaquinho och 4 slagverkare samt en kör 
bestående av 2 killar och 2 tjejer. En sångerska var också inbjuden som solist. Paulo Cesar 
Pinheiro läste dikter och deltog mellan varven även i några sångnummer. Sicket sväng! Så 
oerhört samspelt!! 

Torsdag den 4 april 

Ledigt igen, denna dag tog jag återigen upp jakten på Tropicalia Discos. Idag lyckades jag 
finna denna skivbutik tack vara att någon på gatan sade att: nej men den butiken ligger inte på 
gatan, den är inrymd några våningar upp i ett höghus! 

Vidare sa mannen: följ ”blomstergatan” till den slutar där ligger den, butiken alltså! 

Å där låg den, väl där uppe på 4:e våningen lyssnade jag igenom några fler Sivuca-plattor. 
Det visade sig att de hade en hel del av den varan, men jag konstaterade att varannan platta 
som butiksägaren visade mig hade jag redan i min samling (några av de plattor han visade 
upp är inspelade i Sverige av Rune Öfverman). Det blev bara 3 Lp-skivor i denna butik. I 
samma ögonblick som jag har betalat säger killen i kassan, känner du till Satisfaction-Re-
cords? Nej. Men snart gör jag det tänkte jag, å travade vidare med min nyvunna kunskap om 
vinylbutiker i Rio, Där på Satisfaction-Records blev jag 3 vinylplattor rikare! 

Fort hem i värmen, äta på Catete Grill, vilket va underbart gott. Sedan raskt ned i poolen, 
läsa lite bok, ner i poolen igen, osv. Sedan på med kläderna för att åka till den ”gamla musik-
högskolan” å träffa Lena som ville lyssna på en blandad kör med namnet Brazilian Ensemb-
le vilka skulle repetera körstämmorna i Haydns skapelsen, kören skall sjunga den på konsert 
nu på lördag i en helt annan del av Brasilien. Dessa stackars korister skall sätta sig i en buss 
och åka 8 timmar enkel resa för sjunga Haydn, vilken bedrift. Och då menar jag att åka buss.
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Fredag den 5 april  

Idag var både jag och Lena fria från våra sysslor på Universitetet så vi bestämde oss för att 
åka ut till Copacabana och bada trodde ni kanske, men Lena hade via Bartolomeu spårat upp 
ett surdegsbageri. Hennes fäbless för denna brödtyp verkar inte veta några gränser då vi efter 
frukost gick hela 7 kilometer i 35 graders hetta 
för att finna surdeg.  

Jag sade lite försiktigt, hade du gått denna sträcka 
i Skåne, i 35+ för ett stycke bröd ? Nåja, det va 
mycket trevligt att slå sig ned i detta kombinera-
de bageri och fik och njuta en kopp brasilianskt 
kaffe och en chokladkaka, livsandarna kom så 
sakteliga tillbaka! Lena fick sitt efterlängtade 
bröd, jag fick en kopp kaffe. ”Mer behövs änte”, 
som det heter i den gamla skånska reklamen!  

       

Vi tågade snabbt till Metron i Botafoga och steg 
på ett väl avkylt tåg som skulle ta oss tillbaka till 
vårt hotell! Detta visade sig vara lugnet före stormen, vi hade knappt passerat nästa station 
förrän det utbröt panik på tåget. Vi stod i den näst sista vagnen i godan ro när det plötsligt 
väller fram massor av människor mot vårt håll i total desperation. Någonting hade hänt långt 
fram i tåget å folk flydde i massor så lång bak de kunde. Vi sprang en vagn bakåt i tåget med 
alla de övriga hysteriska människorna bakom oss, några skrek calma, calma, några va choc-
kade och skrek. Vad som hade hänt visste vi inte riktigt.  

Tåget stod helt stilla en stund och många människor tryckte i panik på alla nödknappar som 
fanns. Tåget började så sakteliga rulla igen och vi beslutade att stiga av vid nästa station och 
invänta ett nytt tåg. Vi tyckte att det luktade rök och trodde att nog att en brand kunde ha ut-
brutit längre fram i tåget och att detta va orsaken till paniken. Men vi vet inte vad som hände. 
Vi steg på ett nytt tåg och tog oss hem utan till hotellet igen, något omskakade. Jag åt lunch 
på rummet och gick sedan upp till poolen för ett avsvalkande bad. En från början så harmlös 
dag höll på att sluta riktigt illa. Strax dags att gå och lyssna på en körrepetition. Hoppas den 
blir lugn och sansad. 

Kören repeterade. Det klingande fint och musiken lät som en modernare variant av Missa 
Criolla ungefär. Den blandade kören bestod av cirka 25 personer, några gick på på musikhög-
skolan andra verkade komma utifrån. Efter cirka en timme tackade vi för oss och gick hem, 
värmen i replokalen va outhärdlig då endast fläktar och öppna fönster stod för svalkan, puh.
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Lördag den 6 april 

Mycket bokläsning vid poolen denna dag! Men även ett uppdrag i musikens tjänst på kvällen! 
Vi tågade iväg till Bartolomeus lägenhet vid 17.00-tiden för att tillsammans med honom och 
en komponist lyssna igenom 22 ansökningar till de utbytesprogram som finns att tillgå mellan 
Malmö och Rio. Det var en blandad skara ansökningar vi fick ta del av!  

Sångare, sångerskor, 
trumpetare, gitarrister 
mm. Lena och jag satte 
oss ned i en soffa hos 
Bartolomeu och startade 
okulärbesiktningen av 
alla insända filmer. Kva-
litén på de sökande var 
överlag god och vi lycka-
des efter cirka 2-3 tim-
mars lyssnade/tittande 
komma överens om 8 an-
sökningar vi tyckte var 
värda att gå vidare med.  

En annan lärare på skolan hade lyssnat på ytterligare 12 ansökningar och vaskat fram några 
potentiella sökanden därur. På onsdag kommer ytterligare en grupp lärare att kalla de studen-
ter vi har plockat ut för en intervju. I slutänden kommer två studenter hamna på Musikhög-
skolan i Malmö. Kvällen avslutades med en god pizza och kylskåpskallt vitt vin. Toppen-
kväll! 
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Söndag den 7 april 

Åter en kraftig slagsida åt poolhållet till! Bäst att passa på, nästa vecka verkar regna var på 
ingång. Ikväll skall vi besöka de legendariska klubben BipBip. Google maps vägbeskrivning 
till BipBip är kass; eller så är det helt enkelt jag som inte kan läsa vägbeskrivningar.  

Efter lite irrande (nästa gång vet jag exakt hur jag skall hitta till stället) hittade vi så det le-
gendariska BipBip, där hade jammandet inte tagit fart än utan en herre i övre medelåldern 
gav några slags instruktioner från ingången av denna lilla, lilla bar om huruvida vi som sam-
lats därutanför skulle uppföra oss.  

Pöbeln skulle undervisas en smula. Strax började musiken å folk sjöng omedelbart med i 
sångerna! Det va samba som gällde denna afton; tyvärr inga sambor jag kände igen. Men för 
de flesta brasilianare som hade samlats i mängder utanför klubben verkade ingen melodi obe-
kant! Jag hade i förväg läst på nätet att man inte skulle snacka i bakgrunden när musikerna 
jammade; å mycket riktigt varje gång folkmassan sorlade blev den hyschad av någon inbiten 
besökare. Om man däremot skrålsjöng melodierna gick det utmärkt att väsnas, jag började 
begripa vad den medelålders mannen hade talat om!  

Efter en cirka en timme vandrade vi så ned mot stranden å upplevde nattlivet en smula för att 
sedan ta sista tunnelbaneturen hem till hotellet. Det lär bli fler besök till denna legen-
domspunna bar; kanske redan om några dar. I morgon måste dock ett jobb skötas 
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Måndag den 8 april  

Så var det då dags att avsluta de klasser jag haft på måndagarna här i Rio. Den första lektio-
nen jag skulle ha var en fortsättning på en genomgång av svenska klassiska kompositörer. Jag 
hade talat om Roman och Berwald på den föregående lektion och skulle nu börja med Hugo 
Alfvén via Lars-Erik Larsson och Bo Nilsson för att avsluta med Jan Sansdtröm. Celso och 
Bartolomeu tog plats i lektionssal 2114, den sal jag nu i tre veckor kopplat upp min dator mot 
skolans enda storbilds-TV. Vi små-snackade lite och väntade på studenterna. 15 minuter efter 
utsatt tid hade fortfarande ingen student kommit; efter 25 minuter (av en 60 minuters-lektion) 
dök plötsligt en äldre student upp och bad 1000 ggr. om ursäkt.  

Jag började att i raketfart tala om ovanstående kompositörer och hann precis fram till ”Mo-
torcykelkonserten” av Sandström då ytterligare en student slinker in och sätter sig. Det är nu 
bara cirka 7 minuter kvar av ordinarie tid och jag frågar om det är okej att vi avslutar med att 
lyssna lite på motorcykelkompositionen och frågar samtidigt den inskridande studenten om 
hon tillhör nästa grupp studenter; hon svarar att, nej det gör hon inte. Snacka om effektiv stu-
dent. Hörde 4 minuter av en lektion.  

Nåja nästa lektion startar bara med 4 minuters fördröjning. Vi analyserar en komposition av 
Marias Schneider som heter Some Circles, detta flyter på fint och vi talar om storform, so-
lobakgrunder, harmonik, instrumentation mm. Studenterna och läraren Marcus är intresserade 
men verkar vara ovana att analysera musik på detta sett. Jag tror att jag sådde ett litet frö hos 
dem hur man via olika parametrar i ett partitur kan komma musiken lite mer på spåren. Jag 
hoppas det i alla fall! På kvällen blev Catete Grill. Regnade gjorde det också och inte bara lite 
utan i mängder. Jag visste via väder-appen att det skulle komma regn, men att detta skulle bli 
ett regn som fullkomligt skulle ödelägga delar av Rio anade jag inte när jag somnade. 

Tisdag 9 april 

Jag vaknade 06.45 av att det fortfarande fullkomligt vräkte ned. Jag slog på TV:n och började 
inse att regnet hade orsakat enorma skador på delar av Copacabana, det rapporterades om 
totalförstörda hus, bilar, försvunna och avlidna människor. En katastrof helt enkelt, det hela 
kändes riktigt kymigt. Jag meddelade detta för Suzanne och Mats Andersson mfl. på mes-
senger. De meddelade i sin tur tillbaka att detta inte va känt alls i svensk media. TV-nyheterna 
här visade hemska bilder. Jag började bli orolig för hur det såg ut där vi bor och gick efter 
frukosten ut på gatan där vårt hotell ligger och kunde konstatera att det bara va ett ordinärt 
vanligt regn här, puh. Kände mig riktigt orolig ett tag när jag satt och kikade på TV-nyheter-
na. Förödelsen är mycket stor runt Copacabana med omnejd. Tyvärr skall det fortsätta att 
regna i morgon, dock inte lika mycket. Det har faktiskt redan lugnat ner sig lite med regnan-
det nu vid 17-tiden, hoppas detta är något som något som är ihållande. 
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Onsdag den 10 april 

Idag skulle jag ha undervisat mina sista lektioner här i Rio men alla lektioner i alla skolar va 
inställda idag. Detta var på uppmaning av stadens borgmästare. Inställd skoldag för alla 
pågrund av regnkatastrofen. Tack å lov så slutade det att regna idag! På kvällen firade vi en 
av lärarna på universitetet, Celso, han fyllde 42 år. Han är gitarrlärare och är en av två lärare 
som kommer att komma till Malmö i höst!  

            Celso med familj  

Kvällen blev sen då vi alla sedan hamnade på efterfest hos Bartolomeu. Nya caipirinahas.  

Torsdag den 11 april 

Trött i dag. Har bara latat mig. Strax skall vi hämta Per och Suzanne på flygplatsen. 

Semestern kan börja!
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