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Här följer en reseberättelse, som handlar om de tre veckor kollegan Håkan Andersson och 
jag fick tillbringa med arbete vid Escola de Musica, en musikhögskola i Rio de Janeiro, 
Brasilien våren 2019. Resan var en del av utbytessamarbetet mellan musikhögskolorna i 
Malmö och Rio de Janeiro, finansierat av Linnaeus-Palme Foundation. 
 
 
Första veckan 
Här står jag utanför Escola de Musica i Rio de Janeiro, min arbetsplats under de tre veckor 
jag ska undervisa här.   
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I denna byggnad äger körundervisningen rum och här ska jag ha mina lektioner.  
 
 



Den gamla Musikhögskolan är en vacker byggnad, men här och där skulle den verkligen 
behöva lagas och målas. 
 

 
 
 
 
Skolans administration och mindre salar finns på 21:a våningen i den blanka skyskrapan. 
Håkan undervisar i denna moderna byggnad. Han syns här på bilden i sällskap med vår värd, 
gitarrläraren Bartholomeu Wiese och hans fru Marcia.   
 

           
 



Bartholomeu tar hela tiden hand om oss och hjälper oss tillrätta på bästa möjliga sätt. Han 
tar med oss på sight-seeing, lär oss att hitta i Metron och presenterar oss för våra nya 
kollegor. Musikhögskolans byggnader ligger inne i city och det fungerar bra att ta Metro till 
och från jobbet. Vi bor på Hotell Royal Regency, beläget i bostadsområdet Catete en bit 
utanför centrum. Det är ett, med brasilianska mått mätt, mycket bra hotell, trevligt, fräscht, 
med en bra frukostbuffé och problemfri internetuppkoppling. Bland det vi uppskattar mest 
är takterrassen på tolfte våningen. Där finns tre etager, så vi kan välja att sitta i solen, i 
skuggan eller till och med under tak när det regnar. Simbassängen ger en guldkant på 
tillvaron i stort sett varje dag. Det är förvånansvärt tyst där uppe och knappast något 
trafikbuller hördes, bortsett från flygplanen som regelbundet lyfte och landade från 
flygplatsen bara en liten bit bort. I princip varje kväll avslutar vi dagen med att sitta däruppe 
en stund i den ljumma luften och samtala om dagens erfarenheter. 
 
Efter en vecka i Rio är tidsomställningen på fem timmar etablerad och vi börjar hitta ganska 
bra. Jag har för detta projekt valt ut särskilt intressanta stycken körmusik skrivna av nästan 
enbart svenska tonsättare. Jag undervisar en grupp studenter i kördirigering och detta är en 
samling mycket duktiga studenter. De övar flitigt bland annat på Sven-Erik Bäcks Våren, Lars-
Erik Larssons Ingen fågel flyger för högt samt John Høybyes Stand Up, My Dear. De går också 
in för att sjunga på vackert uttalad svenska och lyckas verkligen bra. Det är riktigt skojigt att 
få dela detta med dem!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Stora kören repeterar i salen på femte våningen och denna kör leder jag under två övningar 
den första veckan.  Salen har stora fönster, solen steker, det hörs kraftigt trafikbrus nere från 
gatan men fönstren måste vara öppna för att skapa lite tvärdrag. Det finns ingen 
luftkonditionering här, bara stora fläktar. Dock är det ofta strömavbrott, så fläktar och hiss 
funkar sällan. Toaletten är på entréplan. Det är inte så lyxigt, men det är ju bra för 
konditionen att springa ner och upp fem våningar. Värme och trafikbrus glömmer jag fort 
bort när vi har börjat lektionen. Kören sjunger svensk körmusik, bland annat Karin 
Rhenqvists Var inte rädd för mörkret, Waldemar Åhléns Sommarpsalm och Sven Inge Frisks 
Away In A Manger. 
 
Det är mycket fint att ha en pianist som stöttar när det behövs!  Detta är en självklarhet här, 
vilket det inte är i Sverige. Pianisten Gabriel (Ärkeängeln…) står bredvid flygeln på första 
bilden. Det är också lyxigt att få fin service av Selene, en assistent, som sköter närvarokoll 
och fixar kaffe åt alla. 
 
 

 



 
 
Körlärarkollegan Valeria Matos är ett gott stöd och en mycket trevlig ny vän! 
 
 
 
 

 
 
På väggen i salen sitter tavlor för att hedra pensionerade lärare. Väldigt tjusigt! Är detta 
något för Musikhögskolan i Malmö att ta efter, kanske? 
 

                          



 
Andra veckan 
Skolans rektor, Maria Chevitarese, kallad Zeze, är kördirigent, precis som vår rektor Lotta 
Carlén. Zeze är ledare för flera körer, bland annat skolans barnkör.  
 

                        
 
Här har musikhögskolan uppdraget att bedriva orkester- och körverksamhet för barn och 
ungdomar. Den andra veckan står barnkörmetodiken helt i fokus i mitt schema. 33 studenter 
samlas ungefär som i svenska musikhögskolors fristående kurser, och gruppen består både 
av studenter på skolan och verksamma barnkörledare. Jag har metodiklektioner med dem i 
tre stycken tvåtimmarspass, direkt följda av barnkörens övningar.  
 

               



 
Jag trodde barnkören skulle bestå av cirka 35 barn, men hoppsan – över 60 barn strömmar 
in. Liv i luckan! Åldersspannet är 7 - 16 år i samma kör, som repeterar ihop två gånger per 
vecka, och detta är inte så vanligt i Sverige. I en kör med sådan åldersspridning bildas en 
särskild kultur av att de yngre ser upp till de äldre, och de äldre hjälper de yngre, och det är 
mycket fint, tycker jag.  
 

 
 
 
I den 35-gradiga värmen i körsalen är de förvånansvärt uppmärksamma, fast småttingarna 
ser lite trötta ut efter ett tag. Svenska sånger stod på programmet, bland annat 
Riedels/Lindgrens Vi är blommor, fast översatt till portugisiska. Det är vackert med 
diftonger!  
 
Fredag 5 april får Håkan och jag lyssna på kollegan Valeria Matos’ kör som repade Missa Afro 
Brasileira, en mässa med rytmiskt utmanade musik, i alla fall om man jämför med vad 
svenska körer är vana vid.  
 
Söndag 7 april deltar Håkan och jag i en jury som ska bedöma ansökningarna från 22 av de 
34 studenter som har sökt de två platserna som utbytesstudenter på Musikhögskolan i 
Malmö i höst. Många mycket duktiga studenter hade spelat in ambitiösa filmer där de visar 
sina instrumentala/sångliga kunskaper. Här på bilden sitter vi tillsammans med Bartholomeu 
och tittar på studenternas filminspelningar av sina musikaliska framträdanden. 
 
 



                                    
                                                                                                              
 
 
På fredagarna klockan 13 samlas studenter och lärare i foajén på skolan och jammar 
samba. Det kallas Choro. Svängigt och mysigt! Vi borde införa detta även i Malmö. Själv vill 
jag helst lära mig spela  pandeiro, den speciella, brasilianska tamburinen. Hm, jag behöver 
bara hitta någon som har tid att lära mig… 
 
Vecka 3 
Tjänsteresan närmar sig slutet och här kommer en rapport efter den tredje veckan. 
Att besöka den världsberömda, långa stranden Copacabana är ett måste när du befinner dig 
i Rio de Janeiro. Här syns jag med Copacabana i bakgrunden.  
 

 

 



Bilden är tagen uppifrån utsiktsplatsen ”Sockertoppen”, ett av Rios välkända berg dit man 
åker linbana. På bilden med sockertoppen syns också i fjärran Rios andra välkända 
bergstopp, den med Kristus-statyn. Det vimlar av musikpubar där det spelas samba och ett 
av de mest legendariska ställena heter Bip Bip, och ligger alldeles intill Copacabana. Efter lite 
vilse och mycket letande hittar vi stället och det är inte mer än ett hål i väggen. Inne runt 
bordet sitter musiker och jammar samba och publiken står på trottoaren utanför och sjunger 
med. Precis som Allsång på Skansen, fast på Copacabana! Intressant att det verkar finnas en 
sångskatt med sambalåtar som alla här kan sjunga med i! 
 
På måndagseftermiddagen i den tredje veckan drar ett förfärligt regnväder in över Rio med 
åska och hårda vindar. Det regnar oavbrutet hela tisdagen också. På nyheterna sänds hela 
tiden larmrapporter om jordskred och olyckor. Regnmängden på ett dygn blir cirka 340 mm 
mot normalt cirka 130 mm för hela april månad. Flera människor mister livet i utsatta 
områden. Väldigt tragiskt! Universitetet stänger tisdag och onsdag och all undervisning ställs 
in i alla stadens skolor. Här på hotellet är vi i säkerhet och märker inte så mycket mer än att 
det regnar in lite grand på ett par ställen. Jag fick slå mig ner i hotellfoajén och arbeta vid 
datorn. 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 



Torsdagen blev min sista undervisningsdag här och allt fungerade enligt planen. En särskild 
engagerad student, Marcus Gerhard, syns på bilden från dirigeringslektion.  
 

 
 
Det var riktigt roligt att få avsluta arbetet här med repetition med Brazil Ensemble, vilket 
motsvarar Musikhögskolans Kammarkör.  
 

 
 



 
 
 
En riktigt bra och stor ensemble, med mycket duktiga sångare, med fina, skolade röster och 
bra notläsningsförmåga. De uppskattade verkligen mycket högt att få prova på mer 
avancerad svensk körmusik och de lärde sig snabbt. Tyvärr blev det ju bara en repetition, 
men de hann ändå jobba sig igenom och sjunga både Lars-Erik Larssons Ingen fågel flyger för 
högt och Emil Råbergs Ouverture, vilka är ganska avancerade stycken. TACK till er alla! 
 
Tjänsteresan är slut, men de etablerade kontakterna kommer att fördjupas med studenter 
och lärare som får besöka varandras skolor kommande terminer så att nya, spännande 
intryck kan ge stimulans till fortsatt utveckling. 
 
Det är eländigt att se alla fattiga människor här, alla tiggare och uteliggare, allt skräp, alla 
trasiga hus och hur tätt, stökigt och bullrigt det är i en stad med så många miljoner 
människor. Varje morgon promenerar jag längs stranden, och det är också väldigt många, 
väldigt vackra människor jag ser - fattiga såväl som välbeställda. Jag tycker mig se att många 
människor älskar sin stad och njuter av att vara på stranden och att röra sig bland folk. Den 
svängiga sambamusiken verkar vara ett kitt som svetsar samman människor och sprider 
glädje. Jag uppfattar också att människor med alla tänkbara, olika hudfärger och av alla 
storlekar och sorter på ett särskilt sätt lever sida vid sida som jag inte ser att vi gör i Sverige. 
Denna resa har givit oförglömliga intryck av musik, människor, kultur, natur och miljöer. 
 
Lena Ekman Frisk 
2019-05-24 
 


