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Tema
Gitarr

En magsjuk solist, en försvunnen tubaist och en stad som 
ständigt sjunker.

Musikhögskolan i

VENEDIG

I höstas var Musikhögskolan i Malmö inbjudna till 
Venedigbiennalen – världens största festival för nutida musik. 
Live hängde med och fann ett gäng musiker med mer energi 
än ett elverk.

Text Ellen Skärstrand  Foto & montage Gustaf Johansson 

Internationellt
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enedig, mer känd som 
romantikens huvud-
stad. Miljontals turister 
vallfärdar hit varje år 
för att uppleva stadens 

berömda arkitektur, grönblå kanaler 
och poetiska atmosfär. Men staden 
är minst lika känd för sin kultur och 
det internationella konstarrangemang 
som går under namnet Venedigbien-
nalen. 

På den lilla ö som labyrintstaden 
Venedig samlas konstformer såsom 
teater, dans, arkitektur och musik 
varje år för att underhålla världens 
kulturturister.

Kanske är biennalen mest känd för 
filmfestivalen som drar de stora Hol-
lywoodkändisarna till staden. Men 
bland klassiska musiker förknippas 
biennalen mer med Igor Stravinskij 
än med Brad Pitt.

Så vad gör ett gäng svenska musik-
studenter i denna ”ökända” stad? 

V Egentligen är det tack vare en man, 
Luca Francesconi. Den italienske 
tonsättaren och professorn har sedan 
2008 varit ansvarig för utformningen 
av musikfestivalen. Han har också 
varit professor vid Musikhögskolan 
i Malmö sedan 2003 och det är han 
som bjudit in studenterna till årets 
biennal. 

är god och förväntningarna ligger i 
luften. Så fort alla funnit sitt bagage 
bär det av mot Venedig i taxi... båttaxi 
naturligtvis, eftersom båt är det enda 
fordon som kan ta sig fram i staden. 

Turnéledaren Johan Jeppsson vakar 
över studenterna som en herde över 
sina får. Han har planerat den här 
resan i över ett år.

– Jag var här förra hösten för att 
rekognoscera så att allt ska fungera nu 
när vi väl är här, berättar han.
Han är mest nöjd med att alla instru-
ment fick lov att tas ombord på flyget 
som handbagage. De större slagverks-
instrumenten har skolans vaktmästare 
Per Lundin kört hela vägen ner.

– Det krävs mycket pusslande, men 
det är en god känsla när allt faller på 
plats. Fast det kommer att vara skönt 
när vi väl sitter på planet hem, säger 
Johan och skrattar. 

Väl framme vid hotellet medan alla 
väntar på sina rum utbrister någon 

”Men var är Niklas?”. Blickarna söker 
vilt efter spår av den försvunna tu-
baisten, men utan resultat. Det visar 
sig senare att taxichaufförerna vägrat 
att ta ombord hans tuba, med förkla-
ringen att båten kommer att sjunka. 
Niklas och tuban anländer först två 
timmar senare efter att han åkt runt 
hela Venedig tillsammans med den 
lettiska radiokören.

– Jag fick i alla fall se hela staden, 

mig. Ingen ville köra mig och tuban 
in till stan! Men som tur var så löste 
det sig till slut.

ästa dag är det tidiga repeti-
tioner för slagverkarna som 
har sin konsert på kvällen. 
Ensemblen består av ett 

gäng grabbar som spelat ihop länge 
och som känner varandra väl. 

– Vi är nästan som en liten familj, 
berättar Andreas Vettefors.
Deras lärare Lennart Gruvstedt är 
med för att hjälpa till och dirigera i 
den mån det behövs. Under genrepet 
talar han till eleverna på ett trumspråk 
som är helt obegripligt för utomstå-
ende, men killarna fattar direkt. 

– Studenterna är fruktansvärt 
arbetsvilliga, det blir ju ofta långa 
arbetsdagar. De vill väldigt mycket 
allihop, berättar Lennart. Det är han 
som är ansvarig för kvällens repertoar.

– Festivalen hade ju en del önske-
mål, bland annat ville de att vi skulle 

”Men var är Niklas? 
Blickarna söker vilt efter spår 
av den försvunna tubaisten, 

men utan resultat.” 
”Studenterna är fruktansvärt
arbetsvilliga, det blir ju ofta 

långa arbetsdagar.”

N

Två konserter ska ges på biennalen. 
En med skolans slagverksensemble 
och en med blåsorkestern. Inte ett 
enda stråkinstrument finns med på 
resan, de skulle istället spela i Karls-
krona denna veckan.

Redan på flygplatsen i Venedig 
börjar slagverkarna trumma på knäna 
och diverse föremål som har oturen 
att finnas i närheten. Stämningen 

berättar Niklas Dahlstrand och skrat-
tar när vi träffar honom vid ett senare 
tillfälle.

– När chauffören fick syn på mitt 
tuba-case började han gestikulera med 
armarna och skrika på italienska ”im-
possible, impossible” och sedan gad-
dade alla taxichaufförer ihop sig mot 

VITSIGT. Håkan 
drar ett typiskt 
musikerskämt 
för studenterna.

SLANG. Tubaisten 
Niklas visar upp sin 
trädgårdsslang som 
han övar med.

KULISS.  Venedigs 
gränder känns 
bekanta från en rad 
olika filmer.

FÄRDIGHET. Läraren 
Lennart Gruvstedt 
hjälper studenterna 
under genrepet. 
Vartenda slag måste 
stämma på konserten.

n Venedigbiennalen är en 
internationell utställning för samtida 
konst. Den första biennalen hölls 1895 
och innehöll då endast konst, på senare 
tid har även arkitektur, dans, teater, film 
och musik lagts till i programmet. 

n Den första festivalen för modern musik 
på biennalen ägde rum 1930. Mellan den 
23 september och 2 oktober 2010 hölls 
den 54:e musikfestivalen som gick under 
namnet ”Don Giovanni and the man of 
stone”.  

n  Musikfestivalen innehåller både 
konserter, seminarium, workshops och 
installationer. Höstens program kunde 
stoltsera med hela  27 världspremiärer.

n Sedan 2008 har festivalen varit under 
ledning av den italienske tonsättaren och 
professorn Luca Francesconi.

Venedigbiennalen
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spela moderna stycken skrivna av 
svenska komponister. Det är därför vi 
spelar bland annat Sven-David Sand-
ström och ett nytt stycke av Tobias 
Broström, som själv gick på Musik-
högskolan för några år sedan. Sedan 
har vi ju valt dessa stycken för att vi 
gillar dem såklart. 

Lennart har varit lärare på Musik-
högskolan i Malmö i cirka 30 år. Han 
ser det som sitt ansvar att skapa en 
kreativ och stimulerande miljö för 
studenterna.

 – Mitt jobb är egentligen redan 
gjort, nu är det upp till studenterna 
att göra bra ifrån sig i kväll. Fast det 
är ju lite tråkigt att inte spela själv 
förstås.

lockan börjar närma sig 
sex och publiken tar plats i 
den mörka konsertlokalen. 

Salongen är nästan fullsatt när slag-
verkarna äntrar scenen. Det blir en 
konsert fylld av energi och spelglädje. 
I sista stycket ökar intensiteten och 
det känns nästan som att taket lyfter. 

Vid middagen efter konserten möts 
slagverkarna av applåder och bravorop 
från den övriga orkestern. De är själva 
nöjda med konserten och ser nu fram 
emot en trevlig kväll i Venedig. Den 
varma sommarkvällen är en välkom-
men omväxling från det svenska höst-
vädret.

Nästan alla har anekdoter om hur 
de gått vilse i staden. Det är inte så 
konstigt, att gå vilse i det invecklade 
pussel som Venedig påminner om är 
oundvikligt, och kartor är inte till 
någon större hjälp.

– Jag fick reda på att vi skulle spela 
här via ryktesvägen, och trodde först 
inte på det. När jag förstod att det var 
på biennalen kändes det överväldi-
gande, berättar trombonisten Martin 
Chorell. 

– Ja, här är ju de största namnen, 

fyller Nils Carlsson i.
När vi sitter och snackar runt mid-
dagsbordet kommer diskussionen in 
på framtiden och den dystra arbets-
marknaden.  

 – Jag vet faktiskt inget annat yrke 
där man utbildar sig så länge, och läg-
ger ner så mycket tid på att öva, och 
sedan får så dåligt betalt. Jag menar de 
flesta började ju när de var runt 6-7 
år gamla, och övar varje dag, berättar 
Filip Draglund.

– I Italien är det annorlunda. Här 
anses det väldigt fint att spela och det 
finns fler möjligheter. Men som utom-
stående är det svårt att komma in. Jag 
hade gärna flyttat hit, men då skulle 
jag väl bara stå på Marcusplatsen och 
spela Gudfadern, fortsätter han.

För många är drömmen att få en fast 
anställning i en orkester. Men vissa 
vill ta ännu ett steg ut i strålkastarlju-
set. Julia Sigova är 28 år gammal men 
har spelat piano sedan hon var 6 år. 

Hon är snart färdig på diplom-
utbildningen vid Musikhögskolan 
i Malmö, en utbildning för de som 
vill bli solister. ”Det är hon som är 
stjärnan”, säger en av studenterna om 
Julia. På morgondagens konsert har 
hon ett viktigt solo.

– Jag har lyssnat väldigt mycket på 
det här stycket, och övat rent tekniskt 
i ungefär en månad. Det är ganska 
komplicerat faktiskt, men det kom-
mer nog att gå bra. 

Julia har redan hunnit spela till-
sammans med Malmö Symfoniorkes-
ter, något hon hoppas få göra mer i 
framtiden. Nu är hon mest glad över 
att få jobba tillsammans Håkan Har-
denberger.

– Han är väldigt inspirerande, och 
har verkligen spelat en stor roll för 
min karriär.

Hans namn kommer ofta på tal när 
man pratar med studenter, och alltid 
i goda ordalag. Biennalens program 
beskriver honom som ”perhaps the 
greatest soloist of our time”. 

– Håkan får oss att få fram väldigt 
speciella klanger. Han säger saker som 
andra dirigenter inte säger, eller inte 
tänker på, säger Karin Brodin som 
spelar horn i orkestern.

”Håkan får oss att få fram 
väldigt speciella klanger. 

Han säger saker som andra 
dirigenter inte säger...”  

Håkan Hardenberger

Emil Fåglefelt  

Filip Draglund och Julia Sigova

Alica Tserkovnaja 

Slagverksorkestern

Leyla Peker & Anne Sophie Broholt Jensen 

SOLE MIO. Venedig är känt för sina klassiska 
gondoler. Men numera används de endast för 
att köra turister. En  timmes tur runt kanalerna 
kostar cirka 1 000 kronor.

K
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stöd när magen är tom. Alica började 
spela flöjt när hon var 10 år gammal, 
nu läser hon masterutbildningen på 

– När jag såg mitt namn på hemsi-
dan kändes det helt sjukt. Det är en 
stor bekräftelse, och ett tecken på att 
mina lärare litar på mig och ser min 
potential. Sen är det ju en bonus att få 
njuta av den här vackra staden också, 
berättar hon och ler.

Efter genrepet träffar vi en stressad 
Håkan Hardenberger. Han känner 
sig nöjd med morgonens repetition, 
och har en bra känsla inför kvällens 
konsert. 

– Studenterna är nog lite nervösa. 
Det är en svår repertoar, jag vill ju att 
de ska lära sig något, säger Håkan och 
skrattar gott.

– Det är otroligt vackra stycken, 
inget av dem har en enda ton i onö-
dan. Och gemensamt för de fem 
kompositörerna är att de inte är rädda 
för att utforska icke konventionella 
klanger.

Det har varit hårda och långa 
repetitioner för orkestern före resan. 

Håkan ser det som sin uppgift att 
förbereda studenterna professionellt.

– Jag blir aldrig nöjd. Jag vill att 
studenterna ska vänja sig vid höga 
krav och ett högt tempo, och finna 
lyckan i det. Det är ju det som är det 
vackra med musik, det finns alltid en 
till dörr att öppna.

– Det är också viktigt att de lär sig 
skilja på förberedelse och utförande, 
så att de inte övar under själva kon-
serten utan verkligen vågar lira när 
det gäller. Då finns det inte tid för 
självkritik.

Håkan har själv konsert i London 
om några dagar, och all ledig tid går 
därför till att öva. Men en sak ska 
han i alla fall hinna se medan han är 
i Venedig.
– Jag ska hälsa på Stravinskij i efter-
middag, han ligger ju begravd här.

rkestern stämmer instrumen-
ten i det kvalmiga omkläd-
ningsrummet. Snart dags 

för konsert. Publiken bjuds på en 
finstämd modern musikupplevelse, 
och trots att studenterna hoppats att 
fler människor skulle komma så är de 
ändå totalt sett nöjda. 

Efter konserten samlas orkestern 
för en avslutningsmiddag. Nu har 
nerverna äntligen släppt och alla kan 
njuta av Venedig fullt ut. Det dröjer 
inte länge förrän bestick klirras mot 
glas. Dags för tal, och Håkan Harden-
berger är först ut.

– Jag brukar tänka på livet som en 
hiss, och vissa personer åker med i 
hissen. Och jag är hedrad att få dela 
hissen med er igen. Det är inte varje 
dag man får spela med en så fantastisk 
orkester.

Håkans tals följs av jubel och app-
låder, och middagen fortsätter i sitt 
muntra tema. Ljudnivån i lokalen sti-
ger ständigt, och serveringspersonalen 
springer omkring som stressade höns. 
När maten är uppäten och bottnen 
på glasen börjar synas ställer sig Filip 

– Men ibland kan det vara lite job-
bigt att ha en världsstjärna som lärare, 
man blir ju lite nervös. Jag menar man 
respekterar ju honom som musiker så 
oerhört mycket, han säljer ju till och 
med skivor, berättar Nils Carlsson.

idigt nästa morgon fylls korri-
dorerna på vårt dåligt ljud-
isolerade hotell med skalor 

och harmonier. Blåsorkestern är uppe 
tidigt och värmer upp. Under repe-
titionerna i konsertlokalen är kon-
centrationen hög, och studenternas 
blickar är spända i partituret. 

Alica Tserkovnaja har all anled-
ning att vara nervös. Hon ska börja 
hela konserten med ett flöjtsolo, och 
för hennes del har resan inte börjat i 
turens tecken.

– Jag låg och spydde hela dagen 
igår, det var riktigt hemskt. Men idag 
mår jag bättre, fast jag har fortfarande 
inte kunnat äta något. Det är lite job-
bigt eftersom jag har svårt att nå mitt 

Draglund upp.
– Det är inte är lätt att organisera 

en turné, men en man har gjort det. 
Det är han som har sett till att vi fått 
mat varje dag. För en gångs skull Jo-
han, ställ dig i ljuset!

Applåderna tycks aldrig vilja tystna, 
och det blir inte bättre när Johan frå-
gar om alla vill ha efterrätt. Middagen 
avslutas så på äkta italienskt vis, med 
tiramisu och espresso. Festen fortsatte 
sedan långt in på småtimmarna, men 
detaljerna kring det bör nog helst inte 
återberättas i denna tidning. 

En sak är i alla fall säker, romantis-
ka gondolturer i all ära, men Venedig 
bör helst upplevas tillsammans med en 
blåsorkester och ett gäng slagverkare. 

T
”När jag såg mitt namn 
på hemsidan kändes det 
helt sjukt. Det är en stor 

bekräftelse...”

O

”Jag vill att studenterna ska 
vänja sig vid höga krav och 
ett högt tempo, och finna 

lyckan i det. "

Musikhögskolan.
– Jag trivs jättebra på skolan, vi 

har en väldigt bra sammanhållning i 
flöjtklassen. Det finns annars mycket 
konkurrens inom musikbranschen, 
men på skolan känns det som vi har 
en genuin kamratskap där alla kan 
slappna av och vara sig själva. Musi-
ken förenar ju oss, vi kämpar alla mot 
samma mål.  

När Alica fick veta att hon skulle 
spela ett solo på Venedigbiennalen 
blev hon överlycklig, samtidigt som 
hon visste att det innebar ett stort 
ansvar.

Dirigent – Håkan Hardenberger
n Claude Debussy – Syrinx (1913, 3’)
Flöjt – Alica Tserkovnaja
n Igor Stravinskij – Symphonies of Wind Instru-
ments (1920 - reviderad 1947’ 9)
n Olivier Messiaen – Oiseaux Exotiques (1955-56, 
16’)
Pianoforte – Julia Sigova
n Toru Takemitsu – Garden Rain (1974, 8’)
n Magnus Lindberg – Gran Duo (1999- 2000, 20’)

Dirigent – Lennart Gruvstedt
n John Cage – Second Construction (1940, 6’)
n Tobias Broström – Ombra (2009, 10, 10’)
n Alejandro Vinao – Estudios de Frontera 
(2004, 17’)
n Sven-David Sandström – Drums (1980, 15’)

EPILOG. Sista kvällen 
med gänget, i alla fall 
i Venedig. Hemma 
i Malmö väntar nya 
konserter och fler 
repertitioner. 

Repertoar : SlagverkRepertoar : Blåsorkester


