
 
RESEBERÄTTELSE - Gästlärare i jazzsång, ensemble och performance vid Vietnam National 
Academy Of Music i Hanoi. 
 
Ett kärt återseende och en utmanande fortsättning med arbetet att bygga upp sångutbildningen på 
jazzavdelningen vid Vietnam National Academy Of Music (VNAM). Denna gång med fem nya 
förväntansfulla sångstudenter.  
 
De två projektomgångar jag har varit gästlärare på VNAM, första gången 2016, har båda varit 
spännande och givande utbyten, på olika sätt.  
 
Mitt arbete som gästlärare på VNAM 2019 
Intensivt och hårt arbete för att nu på riktigt försöka implementera vokaljazzen in i jazzutbildningen. 
Det är studenter från den klassiska sångutbildningen, som i princip aldrig innan lyssnat på jazz, eller 
har någon egentlig uppfattning om vad jazz är och diffusa förebilder att relatera till. De har inte heller 
det engelska språket med sig som en självklarhet att kommunicera genom och förståelsen blir därför 
ganska ”knackig”. Det i sig, är en utmaning, med tanke på att lektionerna utgår från engelska 
sångtexter och att göra sig förstådd. Arbetet med olika parametrar av språkförståelse, uttal och 
interpretation i den jazzrepertoar som ska användas är spännande. 
 
Studentgruppen 
Jag fick en handfull grupp av sångare från den klassiska utbildningen, som var intresserade av att lära 
mer om jazz och jazzsång. Det blev en fem-grupp av sångare (4 kvinnliga och 1 manlig student) som 
jag arbetade med individuellt, i grupp samt också tillsammans med jazztrio, för att sedan utökas till 
kvintett med saxofonist och gitarrist. Alla studenter var engagerade under var och ens lektion, vilket 
jag också kunde utnyttja för att föra in den metodiska medvetenheten.  
Jag lade märkte till att de hade kommit en bit på väg, sedan mitt förra besök, i att våga och försöka 
kommunicera på engelska och hjälptes också åt med att förklara och förtydliga för varandra. Märkbart 
och glädjande var att de under dessa intensiva dagar och veckor utvecklades även språkmässigt, med 
större ordförråd och förståelse i det engelska språket. 
 
Projektet 
Som lärare har jag med dessa fem studenter förutom språkligt, arbetat med stor flexibilitet, på olika 
plan, med olika delar och detaljer, samtidigt som det grundläggande har varit det gemensamma: 
rytmik, gehör, improvisation, text, frasering, sångteknik etc…Två av de fem hade något mer naturlig 
känsla för genren och resterande tre befann sig väldigt långt borta till en början, både från stil- och 
rytmkänsla, uttryck och teknik. Jag insåg att det skulle bli en stor utmaning för mig, med tanke på att vi 
hade få dagar på oss innan den avslutande viktiga konserten.  
 
Individuell lektion - Masterclass 
Oavsett individuell lektion, blir det ändå en form av masterclass, då alla sitter med och lyssnar och 
också hjälper till med översättning. Även andra ”ej aktiva” studenter, studenter från förra gången  och 
andra instrumentalister ”ramlar in” för att sitta med och lyssna. Jag upplever det positivt, då jag kan 
vara mer flexibel när det gäller att mixa individuellt arbete och i grupp med övningar som är matnyttiga 
för alla.  
 
The Big Concert 
Våra lektioner avslutades och kröntes med den pampiga VNAM ”Celebration Jazz & Friends Concert”. 
Ett samarbete mellan VNAM och den Svenska ambassaden med vår nya ambassadör Anna Måwe, 
som höll ett fint inledningstal. Även vår utbildningsledare Lars Andersson, höll ett inspirerande tal om 
det mångåriga samarbetet mellan VNAM och Malmö Musikhögskola. I den månghövdade publiken 
fanns många celebriteter, musiker, lärare, ledare, studenter, TV, media och ambassadörer. De fem 
sångstudenterna framträdde här för allra första gången som solister, med sina respektive jazzlåtar, 
tillsammans med jazzensemblen inför en till bredden (750-800 pers) fylld konsertsal. Det blev stor 
succé, med publicitet både i TV och flera tidningar.  
Jag konstaterade efteråt med både stolthet och glädje, att varje sångare på denna korta tid, 
presenterat sin jazzlåt stilenligt med närvaro, känsla, uttryck och lust. Studenterna själva var efter sin 
framträdanden omtumlade av upprymd glädje. 
 
 



Egna konsertframträdanden  
Utöver mitt arbete som lärare hann jag själv med att göra två konserter, på jazzklubben ”Cool Cats” 
och på den avslutande VNAM Celebration ”Jazz & Friends” konserten tillsammans med Lars 
Andersson och ledaren för jazzutbildningen, pianisten Manh Nguyen samt andra  jazzlärare/studenter 
som under kortare och längre perioder varit utbytesstudenter på MHM, roligt och mycket uppskattat!  
 
Lokaliteterna på VNAM 
Lokalerna på VNAM, är dessvärre mycket undermåliga. Smutsiga, skräpiga, fullständigt oacceptabla 
egentligen. Toaletterna är i det närmaste oanvändbara med dörrar som inte går att stänga, sittringar 
fattas, inget toalettpapper, ingen tvål. I ryggsäcken är våtservetter och handsprit ett måste. Många av 
dörrarna till undervisningsrummen går inte att stänga och måste backas upp av något tungt för att inte 
hela tiden öppnas ut till korridorerna. Man (lärarna) röker inne i lektionslokalerna på skolan och 
plötsligt ska någon renovera en vägg på ett våningsplan. Dit fraktas upp i hissen och via trapphus, 
sandhögar och cementsäckar, som sedan sopas omkring i den redan dåliga, varma och fuktiga luften. 
Det är inte lätt att vara sångare i det klimatet och speciellt inte om man är astmatiker, helt enkelt en 
prövning. Som en stor kontrast till detta finns två vackra konsertsalar med vackra foajéer, en mindre 
och en mycket stor, den senare rymmer 800 personer. Det gör en lite konfunderad över hur man 
prioriterar samtidigt som det är lätt att koppla bort det som inte fungerar, medan det intensiva arbetet 
pågår.  
 
Samarbetet mellan Musikhögskolan i Malmö och Vietnam Academy Of Music 
Efter det 16 år långa samarbetet mellan MAM och VNAM har jazzutbildningen idag en given plats på 
akademien i Hanoi, med en ledare och andra lärare som har utbildats i Malmö. Man kan tydligt se hur 
detta har genererat och utvecklat jazzen som konstform även här. Den har blivit mer och mer 
intressant, trots att det fortfarande finns lite motsättningar mellan den klassiska utbildningen och 
jazzutbildningen. Framgångarna som jazzutbildningen rönt de senaste åren uppskattas självklart och 
det finns flera personer i ledande position som verkligen slår an en ton för jazzutbildningens fortsatta 
utveckling. 
 
Landet Vietnam  
Vietnam är ett land som går spikrakt uppåt och framåt på världskartan, med ett mycket arbetsamt, 
ihärdigt folk och en ung generation med utåtblick, nya investerare och en progressiv 
marknadsekonomi (i topp av tillväxt i världen). Här vill man utbilda sig och ta till vara på all kunskap 
man kan få.  
 
Lärarna och Föräldrarna 
För en ung person och student på VNAM är lärarna, näst föräldrarna de allra viktigaste, som man 
hyser mycket stor respekt inför och ser upp till. Som lärare här har man ”mästare access” att 
undervisa så länge man orkar och har hälsan, här finns ingen åldersdiskriminering, tvärtom.  
Utöver sitt arbete på VNAM arbetar de flesta lärare även med privat undervisning, där de kan ta rejält 
betalt, för att efter hand kunna skapa ett drägligare liv för sig själva och sin familj.  
 
Fortsatt utbytesprojekt 
För mig som gästlärare har denna andra projektomgång gett mig än mer blodad tand, en önskan om 
att få fortsätta utveckla det arbete jag påbörjat mellan MAM och VNAM, att fortsatt utbilda och 
implementera vokaldelen på  VNAM´s jazzutbildning. Innehållet av både utmaningar, hårt, intensivt 
arbete, kunskap om annan kultur, studenternas ambition och vilja att jobba hårt mellan lektionerna, 
respekt och generositet uppmuntrar. 
 
Potentiell sångstudent för kommande projektutbyte 
När jag summerar mitt och studenternas arbete efter dessa veckor, ser jag en stark kandidat för ett 
kommande nytt projektutbyte. Med en ödmjuk personlighet, känsla, inställning samt en påtaglig vilja 
att vidareutveckla sin sång inom jazzgenren. Jag hoppas. 
 
Sammanfattning 
Att än en gång få uppleva detta fantastiska land, med dessa vackra människor, känns som en gåva i 
livet. Med en nöjd känsla av glädje och tacksamhet kunde jag lämna Vietnam för denna gång.  
På återseende!      
 
/Elisabeth Melander 


