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Berwaldhallen, Svensk Scenkonst, Musikverket och Kungl. Musikaliska akademien
arrangerade ett ”Riksting för västerländsk
konstmusik” i början på april i år. Syftet
var att stärka den västerländska konstmusikens roll i samhället. Alla var där!
Musiker, tonsättare, konserthuschefer,
redaktörer, producenter, kulturministern
och en massa andra jätteviktiga människor i det svenska musiklivet. Och alla var
överens om att konstmusiken är
himla viktig och att dess roll i
samhället måste stärkas.
En tanke slog mig; Om nu alla är
överens om hur bra och värdefull man är,
kanske problemet ligger någon annanstans. Det kanske finns en massa människor som inte tycker likadant. Det hade
varit spännande att prata med dem.
Men de hade kanske annat för sig. Det
är lite synd. Eller så är det här en
alldeles för viktig fråga att dryfta med
vem som helst. Vad vet jag?
Jonas Nyberg
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Ordförande har ordet:

Tack för mig, over and out...
När jag fick frågan att ta uppdraget som
förbundsordförande kände jag både
glädje, tvekan och lite rädsla. Hade jag av
någon anledning fått frågan om hur länge
jag skulle stanna hade jag aldrig svarat
”tolv år”.
Men så blev det, och det har varit år
som innehållit spänning, tillfredsställelse,
besvikelser, oro och mycket annat, ja alltså
ungefär som livet i övrigt.
Det ska ärligen erkännas att det periodvis
varit jobbigt, med både en och annan
sömnlös natt, men jag skulle aldrig vilja
vara utan den här tiden. Att få företräda
oss alla, professionella, hårt arbetande och
oerhört skickliga sångare och musiker har
varit ett privilegium som jag är stolt över.
Det har också varit ett oavbrutet lärande
inom många områden, från arbetsrätten till
politikens irrgångar.
Har jag fått något gjort under de här åren?
Förhoppningsvis, men det viktigaste är
det vi tillsammans gjort för att stärka våra
positioner: förbundsstyrelse, kanslipersonal,
lokala förtroendevalda och alla ni medlemmar. En sådan kedja är inte starkare än sin
svagaste länk, men samtidigt helt beroende
av den starkaste: våra lokalavdelningar
med alla fantastiska förtroendevalda vilkas
arbete är själva grunden för förbundet.
När jag reflekterar kring var vi står idag
tänker jag på 1980-talet, då jag själv
började arbeta som professionell orkestermusiker. Ni som uppnått min aktningsvärda
ålder kommer säkert ihåg ett citat av en
av tidens framträdande kulturpersonligheter, punkrockaren Trindeman Lindeman:
”vi arbetar inte, vi spelar musik”. Vid den
tiden var herr Lindemans uppfattning spridd
bland många. ”Kul, du är musiker, men vad
jobbar du med på dagarna?” var ingen
ovanlig fråga. Här har det ändå hänt saker,
och den allmänna attityden har förändrats
från att vi sysslar med en, möjligen, kvalificerad hobbyverksamhet till att se oss som
en kvalificerad yrkeskår på egna ben.

Det är svårt att peka på några få saker som
sticker ut under de här tolv åren, men jag
gör ett försök: den utvidgade yrkesrollen,
avtalet om digitala överföringar och Symf
som aktör i musik- och kulturpolitisk debatt.
När avtalets beskrivning av vad som ingår
i våra yrkesroller vidgades för ett antal år
sedan fanns bland många en oro för att
våra arbetsuppgifter skulle breddas på ett
sätt som skulle skada själva kärnan: att
framföra musik på högsta nivå. Som jag ser
det blev det inte så. Tvärtom tror jag att det
var helt rätt väg att gå. Det handlar inte så
mycketom vad som i praktiken förändrats,
utan mer att vi såg behovet av att öppna
våra verksamheter i en tid då de konstarter
vi representerar inte är självklara delar av
den offentliga kulturen. Så har också skett,
något som jag tror vi alla ser som både
positivt och nödvändigt för framtiden.

När vi med den reglering som finns i
dagens riksavtal öppnade för – visserligen
begränsade men dock – rättigheter till digitala överföringar av olika slag, fick vi kritik
för att vi riskerade att underminera upphovsrätten. Kritiken var absolut relevant, men
även i det här fallet tycker jag att beslutet
var rätt. Det finns flera skäl till detta, men
det viktigaste är att jag är helt övertygad
om att digitala överföringar ändå kommit
igång på ett antal arbetsplatser utifrån
lokala uppgörelser. Då hade vi totalt tappat
kontrollen över frågan på central nivå, vilket
gjort situationen ännu mer komplicerad än
den redan är.
”Symf som aktör i musik- och kulturpolitisk
debatt” låter kanske lite stöddigt. Men faktum är att vi under senare år blivit lyssnade
till på ett annat sätt än tidigare. Vi har regelbundna kontakter med departement och
kulturråd, och våra pressmeddelanden får i
många fall uppseendeväckande bra spridning. I våras anordnade vi ett i samarbete
med näringsutskottet ett riksdagsseminarium
kring kulturdriven tillväxt i hela landet.

Tanken var att föra in våra frågor i andra
politiksa sammanhang än de vanliga. Detta
kommer förhoppningsvis att följas upp med
ett andra seminarium riktat mot en bredare
målgrupp. Självklart ska vi inte tappa den
fackliga kärnverksamheten, men i dagens
politiska landskap, med snabba beslutsvägar och många som skriker högt måste vi
synas i debatt och opinionsbildning.
Ett stort tack till er alla, nuvarande och
tidigare styrelsekollegor och kanslimedarbetare, med- och motparter. Ingen nämnd och
ingen glömd. Och ett minst lika stort tack till
alla er medlemmar, det är ni som är Symf!
Till sist en högst personlig reflektion: att
lämna ordförandeuppdraget känns helt rätt,
jag har gjort mitt och det finns annat här i livet. Om jag fått önska något hade det varit
att jag också fått tacka min kära hustru, som
fått stå ut med mycket under de här åren.
Så blev det inte, men sånt är livet. n
Lev väl!
Bosse Olsson
Er (snart) f.d. förbundsordförande
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VARANNAN
MUSIKER ÄR
HÖRSELSKADAD!
EAR GUARDIAN
är appen som hjälper

dig att inte bli en av dom.

Behöver du anställa
professionella
frilansmusiker?

Ladda ner från App Store
(iOS) och mät hur mycket
av rekommenderad
dagsdos ljud du
förbrukar under en
repetition eller hur lång
tid du kan öva utan
att påverka hörseln.

De hittar du i
FRILANSKATALOGEN

www.symf.se
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Har du fått sommarjobb?
Grattis! Kom ihåg att gå med i a-kassan också.
Medlemskapet i facket är viktigt när du arbetar. Medlemskap i a-kassan är viktigt om du hamnar mellan jobb.
För att få ersättning som baseras på din lön måste du ha
varit medlem i minst 12 månader. Därför är det en bra idé
att gå med så fort du börjar jobba.
För 112 kronor per månad försäkrar du din inkomst hos oss.
Och det är enkelt att gå med!

SKOLA

SOMMARJOBB

Gå in på www.unionensakassa.se för att bli medlem idag.

Du hittar mer information om a-kassa och kulturarbete på vår hemsida
www.unionensakassa.se/kulturarbete.
Telefon 0770-77 77 88 (knappval 5). Du kan skicka meddelande på
Mina Sidor eller mejla till kultursektionen@unionen.se

Ordförande Olsson tackar för sig

Morsning och Goodbye!
Symfs förbundsmöte den 29:e maj blir Bo Olssons avskedsföreställning. Då slutar mannen som under en räcka av år varit Symfs
förbundsordförande. Dalkarlen och altviolinisten Olsson slutar då att flacka land och rike runt. I varje fall i Symfs tjänst. Istället
kanske vi hittar honom med fiolen i ett spelmanslag eller på en bastuflotte i Bjursåstrakten.
Hur länge har du suttit i Symfs förbundsstyrelse?
Det har blivit 19 år i förbundsstyrelsen. Jag
har varit ordförande i 12 år men i praktiken
är det 14 år eftersom den tidigare ordföranden Peter Höglund fick hälsoproblem och
tvingades hoppa av uppdraget efter halva
sin mandatperiod.

många orkestermusiker spelar med glädje
både jazz och klezmer. Det skapar en helt
annan öppenhet än vad som fanns förr.
Vad vill du ska hända med Symf i framtiden?
Symf har ett humlesyndrom. Vi flyger fast vi
egentligen inte kan. Det har funnits tankar
på ett gemensamt kulturarbetarförbund. Om
det ska kunna realiseras måste vi först ha ett
gemensamt förbund för alla musiker. Och
för att det ska komma till stånd krävs att vi
reder ut våra relationer till Musikerförbundet.

Den 29:e maj blir ditt sista förbundsmöte.
Känns det sorgligt?
Det känns bra. Jag är förberedd på det och
jag har planerat för det här ett bra tag. Min
fru gick bort för ganska precis ett år sedan
och vi hade långt innan dess lagt undan
pengar för att jag skulle kunna gå i tidig
pension. Jag har fått frågan om jag har
ändrat mig nu, men det är snarare tvärtom.
Det kan gå så fort här i livet och det finns
annat som är viktigt.

Vad ska du göra nu?
Det blir ganska mycket folkmusik. Jag vet
inte hur organiserat det kommer att bli men
vi har ett spelmanslag i Bjursås som jag
leder. Man är ju inte heller direkt sysslolös
när man har ett hus.
Men mest av allt känns det viktigt att hitta ett
eget lugn. Jag säger som den gamla stinsen
sa: Nu går det ett tåg, men det ger
jag fan i! n

Du är 61 år. Är det inte väl tidigt att lägga
av?
Jag har pendlat mellan Dalarna, Göteborg
och Stockholm i snart 15 år. Det räcker nu.
Nu är det dags att sätta sig ner och hämta
andan.
Du slutar också din tjänst i Göteborgs
Symfoniker?
Ja, jag slutar sista september. Jag har spelat i GSO i 36 år. Jag har räknat ut att jag
har rest till 33 länder på turné och jag har
spelat det mesta som finns att spela. Nån
gång for man sätta streck.
Vad kommer att vara svårast att lämna?
Det är lite svårt att säga. Vad gäller Symf
så kommer det säkert att klia i fingrarna när
det händer grejer i förhandlingar framöver.
Men det är klart att jag kommer att sakna
arbetskamraterna på kansliet både som
kollegor och vänner. Jag kommer också att
sakna kontakten med medlemmarna som
har varit jäkligt inspirerande. Skäll har jag
så klart fått, men till och med lite beröm
ibland.
Vad har ändrats i Symf under dina år som
ordförande?
Det som har utvecklats mest är att styrelsen
har blivit mer involverad än det var tidigare.
När jag tillträdde var det ett mer tjänstemannastyrt fackförbund. Jag tycker också att
vi har skapat oss en lite men betydelsefull
nisch i kulturdebatten. Som förhandlingspart har vi fått en betydligt starkare roll.

Jonas Nyberg
Bosse Olsson testar altfioler hos Sebastian Skarp

Finns det annat som har ändrats?
En viktig händelse var 2007 när vi definierade yrkesrollen i avtalet. Där fick jag
sätta den lilla prestige och stolthet som jag
hade på spel. Det som förändrades var att
musikerna i de sju stora symfoniorkestrarna
tidigare inte hade plikt att spela i enkelbesatta ensembler. Det förändrades då. Det
blev det en hel del gruff om. Tanken var ju
inte att orkestermusikerna skulle sitta och
spela stråkkvartett utan snarare att spela i
exempelvis skolproduktioner i liten besättning. Jag tycker att det ligger helt inom
rollen för vad en orkestermusiker ska göra.
Yngre musiker har absolut inga problem
med det. För en del äldre musiker blev det
en svårare omställning. Min åsikt är att det
har öppnat nya möjligheter och även visar
att vi från musikerhåll ser behovet av att
göra oss relevanta i samhället.
Har attityden hos Symfs medlemmar ändrats
under åren?
När jag började i orkestern 1980 så fanns
en viss uppnästhet och ibland ett förakt för
andra genrer. Det har förändrats totalt och

Kammarorkestern Musica Vitae
(15 stråkar 5-4-3-2-1)
Malin Broman konstnärlig ledare
söker

viola, alt stämledare
tillträde oktober 2017 eller enligt
överenskommelse
21 augusti
4 september

ansök senast
provspelning

Mer information på
musicavitae.com
under ”Aktuellt”
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Bilden t v: Örjan under en lunchkonsert i Guldfoajén, Kungliga Operan.
Bilden t h: Releasekonsert för nya skivan på Rost bistro och mekotek.

Örjan Högberg:

Historien om
Fläskvartetten
I Västerås Sinfonietta violastämma spelar musikern Örjan Högberg. Han har levt och lever fortfarande ett musikaliskt dubbelliv. Som klassisk musiker och som rockstjärna. Han har varit en
konstnärlig urkraft i Fläskkvartetten sedan den bildades 1983
och han har skrivit musiken till merparten av deras låtar. Nu
har han precis släppt sin första soloplatta, Close to Love. Här
kommer historien om Örjan och Fläskkvartetten.
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Historien om Fläskkvartetten startade första dagen för Örjan Högberg på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1972. Han tittade
in ett rum där det satt en massa ungdomar som skulle ropas upp.
– Det fanns bara en person där som jag tyckte kändes lite adekvat. Det var Jonas Lindgren som spelade fiol. Jag satte mig bredvid
honom, morsade och det sa bara klick direkt. Jag var 19 år. Vi
blev oskiljaktiga.
Efter ett tag träffade de Mattias Helldén som spelade cello och
hade börjat senare på terminen. De blev en trio med fiol, viola
och cello.
– Vi hade kammarmusik på schemat och vi gick för Otto Kyndel.
Han älskade oss men ingen visste riktigt varför. Kanske var det för
att vi gav mycket mer än vi faktiskt kunde. När vi spelade Bartóks
första stråkkvartett utbrast Otto: ”Inte visste jag att de kunde
spela!”.
Åren gick och Örjans kompisar slutade på musikhögskolan en
efter en. Han var den ende som gick alla fyra åren. När han gick
ut fick han ett vikariat i Radiosymfonikerna och Mattias hade börjat
jobba på Birkagårdens folkhögskola.
– Där träffade han Sebastian Öberg som var någon sorts rock &
roll-cellist. Efter det mötet började vi spela i Sebastians replokal. Vi
jammade helt enkelt. Både jag och Jonas kom ju mer från popen
än från den klassiska musiken. Vi började väl utveckla något eget
under lite märkliga musikaliska riter.
I slutet på 70-talet träffade Jonas Lindgren sin blivande fru som
var dansare och var med i dansgruppen Vindhäxor. Han fick i
uppdrag att skriva musik till en föreställning. Det gjorde han och
gruppen spelade.
– Det här var ju förspelet till Fläskkvartetten. Då hette vi Drunken Darlings. Det mesta av musiken var noterad med det fanns
utrymme för en del improvisation. När föreställningen var slut klev
dansarna fram först och fick applåder. När vi sedan reste oss
ställde sig publiken, ljublade och skrek. Då började vi förstå att
det vi gjorde kanske var nåt att ha ändå.
Örjan minns att de åkte på turné med Vindhäxorna till Köpenhamn och spelade på en festival som hette Festival of fools. De

beslöt sig för att gå ut på gatan och spela på hatten.
– Vi spelade kanske bara en fem sex låtar men folk bara
slängde pengar över oss. Det var jättehäftigt och vi kände att
det här var nog inte vilken skit som helst!
Åren gick och de började ta en del pop-jobb. Vissa rockband
hörde av sig och de fick gå in och lägga lite stråk i studio.
– Vi gjorde några sessions med Imperiet och Joakim Thåström.
De ville ha ett namn på oss och då myntades namnet Fläskkvartetten. Det var mest ett skämt och syftade på Freskkvartetten
samt att Thåström hade sagt ”Fläska på, grabbar!”. Vi gjorde en
spelning på ett ställe som hette Söderhallarna och låg på Folkungagatan. Redan på den tiden hade jag hittat på en stänkare,
en rockpryl som var lite punkig. Jonas hade några fantastiska
ballader som han hade skrivit och vi spelade ett par covers. Det
blev ungefär en halvtimmes musik. Efteråt bara skrek folk. Det
blev en sån utväxling på det där så man blev helt jävla tokig.
– Vi satte ett andra gig. Sen hittade vi en slagverkare, Johan
Söderberg. Han hade gått på musikhögskolan i Göteborg,
var otroligt bra och framför allt kreativ. Han spelade med oss i
tre, fyra år. Vi började få TV-jobb och spelade i tv-programmet
Daily Live med Lill-Marit Bugge och Anna-Lena Brundin. Varje
avsnitt spelade vi originalmusik och kompade artister. Jag fick
träffa Alice Cooper, Ray Charles och massa andra. Jag hade
dessutom lite fria händer och fick göra som jag ville. Jag kommer ihåg att jag kastade mig framför kameran och drog upp en
död fisk från brallorna. Jag tyckte det var askul men jag vet inte
om det var så uppskattat.
Efter allt det här åkte de på en stor turné med Imperiet. Fläskkvartetten var förband.
– Det var som karriären serverades på en bricka. Vi spelade för
tusentals kids. I början var det väl lite jolmigt men vi blev mer
och mer ambitiösa. Efter halva turnén spelade vi med en fruktansvärd energi och fick nästan bättre recensioner än Imperiet.
Efter turnerande återvände Örjan tillbaka till Västerås och
spelade i orkestern. Han hade började där redan 1978 och
det var hans stadiga jobb, om än på halvtid. Det behövdes för
han hade familj att försörja.
– Jag hade ju så mycket barn hela tiden. Först fick jag två på
70-talet, sedan två på 80-talet och sedan två på 90-talet. Med
samma fru.
Freddie Wadling kom med och sjöng med Fläskkvartetten.
Under de cirka 12 år han var med i bilden spelade de mest på
rena rockklubbar. Freddie hade redan då en stor publik och de
åkte på turné fyra eller fem veckor varje år.
– Vi spelade överallt, på småställen och i konstiga hålor. Sen
gjorde vi turnéer i östblocket. Vilka äventyr. Det var misär och
underbart!
Örjan får något alldeles varmt i blicken när han tänker tillbaka
på den tiden och han är full av historier och anekdoter.
– Vi spelade på ett ställe som drevs av två bögar. De var
förföljda och persona non grata i Östtyskland. De drev tappert
sin rockklubb. När vi skulle övernatta i deras hem hade de inte
lyckats få tag i eldningskol. Temperaturen var nere under 10
grader på natten. Vi låg i ytterkläderna och huttrade.
– Vi spelade på ett ställe som hette Plauen. Vi bodde i ett
studentrum. Det var lite kyligt men det fanns stora kakelugnar. Vi
skulle elda med några mystiska briketter som man behövde en
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Cullbergbaletten och Mats som hette Fluke. Den spelade vi sen med
Nederlands Dans Theater, världens bästa danskompani. Det var så
sent som 2010.
Fläskkvartetten har under åren gjort musiken till 19 Wallanderfilmer och en hel del annan musik för film och TV. Signaturmelodin
till Skavlan är ett exempel. Den har Örjan Högberg skrivit.
– Skavlan ringde och frågade mig vad låten hette och jag hade
bara en halv sekund på mig att tänka. Oljerigg, kom det ur mig.
Fläskkvartetten gav ut skivan Voices of Eden ihop med en hel
hop av svenska sångare år 2007. Det blev en efterföljande turné
och då slutade Jonas Lindgren av olika anledningar. Fläskkvartetten
fortsatte att spela, nu på fyra, och det droppade in nya projekt.
De spelade på Judiska Teatern i Stockholm, för första gången utan
Jonas.
– Vi spelade en halva med musik av Steve Reich och en med egen
musik. Chrille (Christian Olsson har sedan länge ersatt Johan Söderberg som slagverkare) spelade förstafiol-stämman på slagverk. Det
var ganska repetitiv musik och det funkade på något märkligt sätt.
Det var ingen som riktigt fattade hur det där gick till.
Det var ungefär då, kring 2009, som de började få fler filmjobb,
bland annat med Wallander-filmerna.
– Det innebar ju en viss förhöjd ekonomisk status, kan man säga.
När Jonas slutade förlorade Örjan sin bästa spelpolare.
– Det var han och jag som verkligen musicerade och de andra i
bandet hade egentligen ingen lust att bedriva en konsertverksamhet,
vilket jag tyckte var stinkande tråkigt.
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Örjan spelar med Anders Öberg, bas, Roger Svedberg, slagverk och Jens
Persson, sång i Guldfoajén, Kungliga Operan.

speciell tändvätska till för att få fyr på dem. Den fanns så klart inte.
Då började vi såga ner möbler och slängde in i kakelugnen med
påföljden att nästa morgon grät väggarna av fukt. Vi drog i väg
fort som fan på morgonen. Det var fantastiska resor.
På ett ställe hade arrangören svårt att betala och det dröjde med
pengarna.
– Vi hade då en chaufför som hette Per-Åke Holmgren, en fantastisk
kille. Han gick till bilen och hämtade en kofot och bröt upp dörren
till kontoret. Då fick vi våra pengar.
Det började gå bra för Fläskkvartetten och de åkte till New York
och spelade 1988. De flängde runt, spelade överallt och släppte
skivor med jämna mellanrum.
– 1990 fick vi en grammis för plattan Goodbye Sweden i kategorin ”Bästa instrumentalalbum” och tre år senare fick vi en grammis
för skivan Flow.
Någonstans där i glappet mellan 80- och 90-talet blev de kontaktade av Mats Ek, koreografen.
– Han hade en polare på La Scala i Milano som var sugen på att
få ihop ett projekt med deras balett och Fläskkvartetten. Men det
sprack för att hans polare fick sparken. Det dröjde säkert tio år
innan Mats Ek återkom till oss. Men jag vet att han använde en del
strölåtar av oss i sina baletter under 90-talet.
– Parisoperan beställde en balett, Apartements, av Mats Ek och
det var nog runt år 2000. Det blev en pyramidal succé och vi
spelade i två perioder. Mellan dessa gjorde vi en produktion med

I det vakuum som uppstod väcktes tanken på att spela in en egen
skiva, en soloplatta.
– Jag hade skaffat mig inspelningsutrustning och en massa teknisk
utrustning. Jag började göra beats och spela in bakgrunder som jag
använde när jag spelade ute. Jag tycker att det är rätt trist att spela
ensam . Samtidigt kändes det som slöseri att inte använda mig av
allt material som jag hade samlat på mig under åren och av det
som hela tiden tillkom.
– Jag hittade en kille, Martin Gustavsson, som är kompis till en av
mina döttrar. Han är en techno-kille egentligen men som är lite egen
och jobbar som datakonsult. Han är bra på att mastra inspelningar.
Det betyder att han kan ställa in alla värden och alla nivåer på
inspelningarna. Det gjorde han åt mig och han lade upp låtarna till
försäljning på cdbaby, som är en digital skivaffär, kan man säga.
Man skulle ha kunnat förutsäga att det var slutet på någonting
men det kanske är början på något annat. Jag känner mig ganska
hoppfull.
Örjan har skrivit extremt mycket musik under åren. Mängder av
låtar till Fläskkvartettens skivor, massor av filmmusik, en uppsjö av
tv-serier och till andra artister. Men han är ingen textförfattare.
– Nej, texter har jag inte gett mig på. Jag har en enorm respekt för
de som gör det. Jag är mer intresserad av musiken. På skivan Voices of Eden fanns det väl 11 låtar och jag gjorde musiken till åtta
av dem. Folk har gått loss på min musik och skrivit texter till den.
Thåström skrev text till en låt med titeln T.K.K. till den skivan. Betydelsen av titeln är höljd i dunkel. Han hade skrivit den till någon
person som han har varit tillsammans med.
– Den är så magstark och han skändar den här människan totalt.
Det är nog bara Fläskkvartetten som kan kosta på sig att ge ut
något sådant. Ingen annan skulle våga sig på det.
Av alla de artister som Fläskkvartetten har spelat med har Örjan

massor av favoriter, men han nämner en med särskild värme,
nämligen Anna Ternheim.
– Hon är en grym tjej. Hon är så begåvad och skriver så fina
texter. Jag önskar att man kunde få göra mer musik med henne.
Under alla år har Örjan Högberg regelbundet återvänt till
Sinfoniettan och Västerås, inte bara i rollen som orkestermusiker.
– När jag började i Västerås var det (precis som nu) halvtidstjänster. Då fick jag ha fiolelever för att klara livhanken här. Jag
har ju ingen pedagogexamen menjag fick börja med elever
som ingen annan ville ha. Jag fick många att sluta. Jag bad
dem göra en lista på saker som de var intresserade och då
hamnade fiolen långt ner. Jag sa: ”Hurrudu, du kanske ska sluta
spela fiol?” Men de var så glada och jag fick presenter. Det var
toppen!
Det gick bra för Örjan i Västerås musikskola. Man kan ana att
han av många ansågs som en främmande fågel. Han berättar
att han brukade sitta och spela bongotrumma när de spelade
Mozart. Klart innovativt.
– Men tiden fick jag bara bättre och bättre elever. Jag hade Anders Öberg som spelar kontrabas i Hovkapellet och Tony Bauer
som lirar viola i Radiosymfonikerna. Jag hade Susanne Magnusson, nu i Uppsala Kammarsolister och Linn Elvkull som spelar i
Örebro. De är bättre än mig, hela bunten!

– Jag var borta rätt mycket och vi hade en hopplös konstruktion
eftersom den musiker som var alternerande stämledare inte vill
hoppa upp. När jag skulle vara ledig och spela med Fläsket
var de alltid tvungna att ta in en vikarierande stämledare. Då
frågade de mig om jag kunde stiga åt sidan. Då hade jag suttit
på den positionen i 30 år och jag tyckte det var helt ok att flytta
på mig. Det är en drömposition att sitta på andrastolen. Man
har inget slutansvar men man kan ändå sitta där och drilla och
spela ut. Det är underbart att spela i orkester.
Efter att Sebastian Öberg härom året uteslöts ur Fläskkvartetten
pågår en rättsprocess. Öberg lämnade i november förra året
genom en advokatfirma in en stämningsansökan till Patent- och
marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Det handlar om
rätten att använda namnet Fläskkvartetten.
– Det är helt sinnessjukt. Det kostar hur mycket pengar som helst
att betala advokater och domstol. Vanliga killar har väl inte råd
med sånt här? Men förhoppningsvis ska det lösa sig på något
sätt.
Fläskkvartetten har aldrig varit en kvartett eftersom sättningen
varit violin, viola, två celli och en trummis. Christer Olsson,
slagverkaren, är också gitarrist så nu blir sättningen viola, cello
och gitarr.
– Det låter tråkigt men det är det inte. Det är jävligt roligt! n

I Västerås Sinfonietta var han stämledare i violastämman
under många år. Han lämnade dock den positionen för ungefär
åtta år sedan.

Jonas Nyberg
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TRUMPET
Tillsvidareanställning med provår enligt överrenskommelse. Provspelning äger rum 28-30 augusti 2017 i
Göteborgs Konserthus. Ansökan med CV skall vara oss tillhanda via mail senast 28 juli 2017 till trumpet@gso.se

VIOLA TUTTI
Tillsvidareanställning med provår enligt överrenskommelse. Provspelning äger rum 24-25 augusti i Göteborgs
Konserthus. Ansökan med CV skall vara oss tillhanda via mail senast 23 juli 2017 till violaprov@gso.se

LÄS MER PÅ GSO.SE/JOBB

Göteborgs Symfoniker – en del av
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Dansaren och koreografen Karin Modigh i Kurtisanen och Kärleken. Foto: Carl Thorborg

Gammal musik blir ny scenkonst
Operabyrån är en fri scenkonstgrupp som på senare år gjort sig ett namn inom den tidiga musiken. De skapar nya operaföreställningar med barockmusik som de letat fram, ofta musik som sällan eller aldrig tidigare hörts i Sverige. Musiker, sångare och
dansare deltar dramatiskt i föreställningarna och musiken ska helst spelas utan noter. Violinisten Catalina Langborn och sopranen
Christina Larsson Malmberg driver Operabyrån som just har ingått ett flerårigt samarbete med Konserthuset Stockholm.
– Jag och Christina träffades på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm på tidig musik-utbildningen. Vi skulle göra ett masterprojekt
tillsammans och ville skapa något som levde kvar efter utbildningen, något som gick att fortsätta med även senare, säger Catalina
Langborn när vi ses på ett café på Södermalm en sedvanligt iskall
vårdag i april i år.
–Vi ville göra något som lyfte kvinnor och vi ville göra något sceniskt. Då föddes idén om att göra en föreställning.

Lovisa Ulrika

De valde att skapa en föreställning om drottning Lovisa Ulrika, den
preussiska prinsessa som kom till Sverige 1744 och som efter en
hel del om och men tidigare det året ingått äktenskap med den
svenske tronföljaren Adolf Fredrik. Det blev en föreställning om
makt och maktlöshet, om kvinnlighet och moderskap.
De letade musik som funnits kring henne. Valet föll på bland annat
Carl Philipp Emanuel Bach som förutom kompositör också var
Lovisa Ulrikas cembalolärare vid hovet i Preussen och på Johan
Helmich Roman som var hovkompositör i Stockholm och som
skrev Drottningholmsmusiken till Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas
bröllopsfest. Föreställningen skulle vara kammarmusikalisk och Catalina ville att musikerna skulle vara involverade i föreställningen.
– Att experimentera är själva idén med Operabyrån och vi ville
ta reda på hur jämställda vi musiker och sångarna kunde vara
på scenen. Det blev jättekul! Den föreställningen har vi spelat ett
40-tal gånger.
Ville lyfta fram kvinnor
Susanne Jaresand, som även var en av deras handledare, gjorde
koreografi och Rami Jawhari Jansson dansade modern dans.
För att kunna genomföra projektet samarbetade de också med
DI, det som numera heter Stockholms Dramatiska Högskola. De
behövde en kostymtecknare, en maskör och en manusförfattare.
De fick napp där på tre personer, nämligen Bente Rolandsdotter,
kostymtecknare, Sigrid Herrault, manusförfattare och Hanna Holm,
maskör.
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Jonas Nordberg med teorb i Kurtisanen och Kärleken. Foto: Carl Thorborg

– I samband med det växte tanken fram om att lyfta kvinnliga
upphovspersoner. Vi började leta barockmusik skriven av kvinnor
och idén föddes om att göra en föreställning om Barbara Strozzi
som skrev otroligt mycket musik.
Det blev till slut en ny föreställning, Kurtisanen och Kärleken, som
var inspirerad av Barbara Strozzi och hennes liv. Hon var född
i Venedig 1619 och levde som musiker, kompositör och som
kurtisan.
– Där fanns en nutidskoppling kring äktenskap och kvinnligt konstnärskap. Det är viktigt för oss att det finns en relation mellan dåtid
och nutid. För även om musiken är flera hundra år gammal vill vi
ha en tematik som känns aktuell idag.
Efter Lovisa Ulrika och Kurtisanen och Kärleken blev det ytterligare
en föreställning, Ingjutet i mitt hjärta, som hade premiär i januari
2016 och den spelades på turné under en månad, från norr till
söder. Regissör var Helena Röhr och det blev även föreställningar i
Berlin och Köpenhamn.

Christina Larsson Malmberg och Rami Jawhari Jansson
i Lovisa Ulrika. Foto: Johan Westin

– Turnéerna har vi ordnat själva och med hjälp av länsmusikarrangörer. Det har även blivit en hel del skolföreställningar. Det har
gått bra eftersom produktionerna är gjorda för att gå på turné och
inte heller så utrymmeskrävande.
Ingjutet i mitt hjärta
Föreställningen Ingjutet i mitt hjärta var inspirerad av Antonia
Bembo. Hon var kompositör, bördig från Venedig och levde i ett
dåligt äktenskap där hon troligtvis blev misshandlad av sin man.
– Det finns brev till hennes advokat kvar där hon försökte få ut
skilsmässa men inte fick det. Då rymde hon och lämnade man och
barn. Hon tog sig till Paris troligtvis med sin första kärlek, Corbetta,
som var en känd lutenist på mitten av 1600-talet. Han tog med sig
Antonia till Versailles där de uppträdde för Ludvig XIV. Hon sjöng
och han spelade. Solkungen blev helt betagen och gav henne ekonomiskt beskydd så att hon kunde flytta in i Paris teaterkvarter och
fortsätta komponera. Vi använde oss av musik av Antonia Bembo,
Elisabeth Jacquet de la Guerre och nyskriven musik av Mattias
Petersson. Mattias musik blev nutidskopplingen.
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Ett detektivarbete
Catalina Langborn berättar att när de letar musik ser de att många
kvinnliga kompositörer under barocken var stora och etablerade
under sin levnad. Senare har de tyvärr försvunnit ur historiebeskrivningen.
– En del musik finns utgiven i modernare utgåvor men annan musik
är det ett rent detektivarbete att få tag i. Antonia Bembos musik fick
vi beställa från det franska nationalbiblioteket. Dessa faksimilutgåvor är inte helt lättlästa idag. Det är skrivet i olika klaver och blir

Catalina Langborn och Christina Larsson Malmberg, Foto: Johan Westin

väldigt tidskrävande att få dem läs- och spelbara. Vi har tänkt att vi
ska kontakta musikvetare för framtida samarbete om utgivning av
moderna noter. Men vi har inte kommit dit ännu.
Nunnekonsert
Nu har Operabyrån och Stockholms Konserthus inlett ett flerårigt
samarbete. Det samarbetet inleds i Grünewaldsalen 1 februari
2018. Den första föreställningen kommer att bli Ingjutet i mitt
hjärta. Operabyrån arbetar med att ta fram ytterligare produktioner men de är inte offentliga ännu. Ett av dem kommer att bli en
scenisk konsert med musik skriven av nunnor.
– I början av året beställde vi hem massor av musik som vi har
börjat gå igenom, bland annat av Isabella Leonarda som var
nunna i klostret i Novara i Italien och skrev massor av musik. Hon
komponerade mycket för sång men när hon var 73 år skrev hon ett
instrumentalopus med bland annat en fantastisk violinsonat.
– Det finns musik därute som vi vill lyfta fram, både genom våra
föreställningar men också genom sceniska konserter som vi tänker
göra framöver.
Inga verksamhetsbidrag
Operabyrån arbetar i projektform. Det innebär att de skriver
extremt mycket ansökningar. De är helt beroende av projektstöd.
De flesta som håller på med barockmusik i Sverige arbetar under
likartade ekonomiska förutsättningar. Långsiktiga verksamhetsbidrag
är minst sagt ovanliga.
– Jag och Christina har jobbat med att driva Operabyrån sedan
2010 och vi är överens om att vi vill göra det här på halvtid. Vi
jobbar ihop flera gånger i veckan med ansökningar och med att
ta fram nya idéer. Vi letar musik och får fram noter. Sedan när vi
ska göra föreställningar anställer vi de personer vi behöver, så som
musiker, manusförfattare, regissör, librettist och koreograf.
Litet medialt utrymme
Catalina har svårt att bedöma om barockmusikens status har förändrats under senare år och om intresset för musiken har ökat.
– Det är det här jag är utbildad för och det är det enda jag jobbar
med så för mig är det mitt liv. Problemet med att spela gammal musik och kyrkomusik är att det är svårt att nå fram till journalister och
recensenter som ofta vill skriva om nyheter. Tidig musikgenren får
inte så mycket medialt utrymme som den förtjänar. Medialt utrymme
är viktigt för att människor ska få veta att genren finns. Evenemang
som Stockholm Early Music Festival är viktiga för genren och jag
tror att det har lett till större mediabevakning och en större tidig
musikpublik.

Ur Lovisa Ulrika: Christina Larsson Malmberg i titelrollen omfamnas av
Rami Jawhari Jansson. Foto: Viveka Engström

Nyskriven musik
Till föreställningen Ingjutet i mitt hjärta skrev tonsättaren Mattias
Petersson ny musik och Emma Broström skrev librettot. Det är inte
helt ovanligt att ensembler som spelar tidig musik spelar och beställer nyskriven musik. Det kan tyckas motsägelsefullt men Catalina har
tankar om den kopplingen.
– Det kan hänga ihop med att i barockmusiken finns inte allt utskrivet i notbilden. Det finns mycket tolkningsutrymme och en viss frihet.
Och detsamma blir det med nyskriven musik. Jag skulle tro att det
är det som är kopplingen. Att skapa något nytt. Jag tycker att det är
jättehäftigt att kombinera musiken så. Musikstilarna och spelsätten
smittar av sig på varandra. Det är väldigt inspirerande!
Ständigt arbete att hitta finansiering
Ungefär två månader om året går åt att skriva ansökningar, tid som
de inte får betalt för. Att hitta finansiering är ett ständigt pågående arbete. De söker pengar från Statens musikverk, Kulturrådet,
Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen och Helge Ax:son
Johnsons stiftelse med flera. Ibland kan det ta tid att genomföra
projekten.
– Man gör all planering med de inblandade och sen får man skjuta
upp allt om inte ansökningarna beviljas. För Kurtisanen och Kärleken sökte vi samma stöd tre gånger. Sista gången fick vi det.

SVERIGES RADIOS
SYMFONIORKESTER
CHEFSDIRIGENT DANIEL HARDING
SÖKER

1:E KONSERTMÄSTARE
PROVSPELNING DEN
16 OKTOBER 2017
Ansök senast den
16 augusti 2017 via
www.srso.se

Feministisk värdegrund
Operabyråns verksamhet vilar på en feministisk värdegrund. De
väljer regissörer och kostymtecknare som jobbar genusmedvetet och
är intresserade av det. Det kan handla om hur man gestaltar människor på scenen, vad man väljer för kostymer och hur man berättar
historien.
BERW0078_Platsannons_Provspel_90x130.indd
– Det ska genomsyra ensemblen för vi skapar föreställningarna
tillsammans.
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Operabyrån på halvtid
Både Christina Larsson Malmberg och Catalina Langborn frilansar
mycket, Christina som sångerska och Catalina som barockviolinist
i flera ensembler. Arbetet med Operabyrån utgör en ungefärlig
halvtid. Ett uttalat önskemål för framtiden är ett verksamhetsbidrag
som skulle göra det möjligt att anställa en producent.
– Vi skulle verkligen behöva en person som kan skriva ansökningar
och sälja in föreställningar. När vi turnerade i januari 2016 och
fick fina recensioner och mycket medial uppmärksamhet fanns
ingen tid till att ringa runt och sälja in föreställningen eftersom vi
spelade föreställningar hela tiden. Och det var ju precis då vi skulle
ha gjort det.
Samproducera mera
På önskelistan för framtiden finns fler samarbeten med länsmusiken
och med musikinstitutioner. Eftersom scenkonstproduktioner blir
kostsamma med så många upphovspersoner inblandade har de en
önskan om att kunna samproducera mer i framtiden. Även om deras föreställningar oftast bara har fyra till sex aktörer på scenen så
ska kostnader för bland annat regissör, koreograf, kostymtecknare
och librettister täckas.
– Det skulle vara bra om fler institutioner öppnade upp för det fria
musiklivet så som tex Konserthuset i Stockholm gör nu. De flesta konserthus och operahus har en liten scen som passar bra för gästande
ensembler. n
Jonas Nyberg

www.fioler.se
Medlem av:
Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d’Art
Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e. V.
Sveriges Violinbyggarmästare
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Frilansavdelningen
Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar)
E-post: frilans@symf.se

Frilanskollegor!
Ett årsmöte har klarats av och en ny styrelse har valts. Jag vill rikta
ett stort tack till de ledamöter som av olika orsaker valt att inte
längre stanna kvar och hjärtligt välkommen till alla nya i styrelsen.
Utan er vilja att ställa upp för allas bästa kan vi inte åstadkomma
någonting.
Min resterande mandattid som ordförande för frilans kan bli kort.
Jag har av valberedningen blivit nominerad som efterträdare till
Bo Olsson som slutar som förbundsordförande i samband med förbundsmötet 29 maj. Om jag blir vald kommer jag med omedelbar
verkan att avgå som ordförande för avdelning 14. Skälet är att en
förbundsordförande inte ska riskera att hamna i intressekonflikt med
det övergripande ansvar för hela förbundet som ett sådant uppdrag
medför. En tråkig men självklar konsekvens. Mer information kommer efter förbundsmötet.
När jag skriver det här kan jag välja mellan att nynna på ”Den
blomstertid nu kommer” eller Povel Ramels ”Titta det snöar”. Men
den troliga utvecklingen är att den första titeln stämmer och snart
kommer också erbjudanden om olika sommarjobb att slå ut. När
de stora institutionerna stänger för semester blir alla sommaroperor och festivaler en både lockande och, för många, nödvändig
inkomstkälla. Inte så sällan är villkoren inte de som vi önskar och
det kan också vara oklart vad ni egentligen får betalt för. Ingår
semesterersättning? Är det ett paketpris för repetitioner och föreställningar utan att det är specificerat? I det sistnämnda exemplet kan
det innebära att ni kan gå miste om ersättning från försäkringskassan om ni blir sjuka.
Det viktiga är att om ni är det minsta osäkra på de erbjudande
ni får, så ring eller maila oss innan ni skriver på. Då har vi större
möjlighet att hjälpa er till bättre villkor. Har ni väl skrivit på så blir
det betydligt svårare. Var särskilt uppmärksamma på skrivningar
som antyder att föreställningar kan ställas in utan ersättning om
publiken sviker. I värsta fall kan ni gå miste om hela den beräknade
inkomsten.

I det sammanhanget kan det också vara på sin plats att påpeka
fördelen med att bli ersatt med lön i stället för att fakturera. Vårt
skarpaste vapen om lön inte betalas ut är att begära en arbetsgivare i konkurs. Då träder den statliga lönegarantin in i de flesta fall.
Men, som vi sagt tidigare, detta regelverk gäller inte för de som
fakturerar.
En stående önskan är att alla som har en fast inkomst i ryggen hjälper oss frilansare att försörja oss genom att inte acceptera för låga
gager. Det gynnar hela musikerkollektivet på lång sikt.
Vi kan nu konstatera att avdelning 14 Frilans har vuxit med över
10% det senaste året. Det innebär att nästan 30 nya musiker har
valt Symf som facklig hemvist. Vi är självklart glada och stolta över
förtroendet och hoppas att vi ska leva upp till det förtroende som vi
fått.
Låt oss därför fortsätta under det kommande året med att sprida
information om Symf Frilans till kollegor som vi möter i olika sammanhang, så att vår positiva trend håller i sig. (Eftersom vädret
påminner mer om en annalkande julafton önskar i alla fall jag mig
att var och en försöker att värva en medlem under det kommande
året.)
Med detta vill jag å styrelsens vägnar önska er alla en trevlig
sommar. n

Gunnar Jönsson,
frilansordförande

Ny kurs för Symfs skyddsombud:

Arbetsmiljö för scenkonsten

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete behöver
grundläggande kunskaper i arbetsmiljöfrågor, däribland
skyddsombud, chefer, mellanchefer och arbetsmiljöansvariga.
Grundkursen i arbetsmiljö är en specialdesignad utbildning
för scenkonstområdet. Initiativtagare till kursen är Teater- och
Musikområdets Arbetsmiljögrupp, TMA. TMA är ett gemensamt
arbetsmiljöorgan för Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Teaterförbundet, Unionen, Akademikerförbunden, Ledarna
samt Svensk Scenkonst.
Utbildningen erbjuds i samarbete med Prevent, som är en ledande aktör inom arbetsmiljöområdet. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Via Prevent
anlitar vi konsulten Mikael Rehnberg, som är den som kommer
att hålla vår arbetsmiljökurs. Han föreläser med utgångspunkt
från den senaste forksningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa. Deltagarna får
med sig konkreta verktyg för användning i sitt dagliga arbete.

Nytt medlemserbjudande från
Danske Bank
Symf och Danske Bank har startat ett långsiktigt samarbete. För dig som medlem
betyder det att du får exklusiva förmåner och
lånevillkor från och med 3 maj och framåt.
Här ser du några exempel på vad du får i
ditt förmånliga helhetserbjudande:

Kursen är förlagd till Djurönäsets kursgård, Värmdö utanför
Stockholm. Datum är 10-11 oktober 2017 och sista anmälningsdag är 28 augusti.

• Låga bolåneräntor från 1,32 %
• Kontopaket med unik medlemsrabatt
• VIP-nummer för bästa service
• Fördelaktiga bil- och båtlån
• Smidig digital rådgivning
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Tänk på att anmäla dig i god tid för att få plats på kursen. Du
hittar länk till anmälningssidan på symf.se n

Symfs medlemsförsäkringar:

Betalar du rätt avgift?

Instrumentförsäkringen finns hos en
av Europas ledande försäkringsgivare
inom Fine Art.

Symfs medlemsavgifter

Fullvärdigt medlemskap:					 varav frilansavgift
Avgiftsnivå I

Inkomst över 275 000 		

280:-/mån

54:-/mån

Avgiftsnivå II

Inkomst mellan 200 000 - 275 000

240:-/mån

46:-/mån

Avgiftsnivå III

Inkomst under 200 000 		

180:-/mån

34:-/mån

Avgiftsnivå IV

Första verksamhetsåret 		

135:-/mån

26:-/mån

Avgiftsnivå V

Yrkesverksam pensionär 		

135:-/mån

26:-/mån

Avgiftsnivå VI

Dubbelansluten (från annat förbund än LF) 135:-/mån

26:-/mån

Medlemskap med begränsade förmåner:

Studerandemedlem, pensionär: 300:-år (Information, rådgivning, hemsida, tidning
och försäkringsförmåner ingår)
Vilande: 300:-år (Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)
Symf intro, för de som går förberedande musikutbildning 0:-/år
(Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)

Vid föräldraledighet från första dagen och vid sjukskrivning mer än tre månader är
avgiften reducerad. Tänk på att för avgiftsnivå II-III krävs intyg.
Kontakta medlemsregistret så får du veta hur du ska gå till väga.

Sjukvårdsförsäkringen är konstruerad
för att du som musiker snabbt ska
komma under specialistvård om du
råkar ut för en skada eller sjukdom.
I Gruppförsäkringen ingår livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och barnförsäkring. Alla
försäkringarna har bra villkor och
låga premier.
Symf kan erbjuda en hemförsäkring
och bilförsäkring med enkel premieberäkning. Försäkringarna tecknas på
www.bostadsforsakringen.se där du
lätt kan jämföra med din nuvarande
premie.
Läs mer i detalj om de olika försäkringarna på Symf hemsida
www.symf.se
Frågor om Symfs medlemsförsäkringar besvaras av Direct på telefon
026-614100 eller på symf@direct.se.

Bli inte rökt

Skydda ditt viktigaste instrument

SVERIGES RADIOS
SYMFONIORKESTER
CHEFSDIRIGENT DANIEL HARDING
SÖKER
TUTTI KONTRABAS
PROVSPELNING DEN
15 - 16 SEPTEMBER

Hörseln gör ingen comeback. Gör som
Sveriges musiker- och artistelit. Skydda
din hörsel med Bellman ER. Formgjutna
hörselskydd med kompromisslös ljudkvalitet och oslagbar passform.

Ansök senast den
7 augusti via
www.srso.se

Tel 031 748 37 50
bellman.com/bellman-er
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Expertis, värderingar och handel.

Violoncell av mästaren Johann Öhberg d.ä. 1759.
Sebastian Skarp Violinateljé,
Regeringsgatan 72, 111 39 STHLM. Tel: 08-22 24 20.
www.sebastianskarp.se

Upphovsrätt och digitalisering
Arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst bjuder varje år in till en branschdag för scenkonsten. Då möts musik-, teater- och
danslivets parter och diskuterar aktuella frågor. I år kom det att handla om utmaningarna kring upphovsrätt och digitalisering. På
Helsingborgs Stadsteater förelästes om och debatterades kring en digital framtid som hade slående likheter med en analog dåtid.
Metropolitan i New York har blivit stilbildande med digitala utsändningar av sina operaföreställningar. De sänds live över stora delar
av världen. Här i Sverige kan man se dem på biografer runtom
i landet. Folkets Hus och parker sköter distributionen. Kungliga
Operan I Stockholm sänder också ett urval av sina uppsättningar
på samma sätt.
Göteborgs Symfoniker lanserade för ett par år sedan sitt GSO Play
där deras konserter kan ses på webben och Kungliga Filharmonikerna har följt det spåret med sin Play-funktion. Dessa bägge
tjänster är gratis och i avtalen med Symf är ersättningsnivån till
orkestermusikerna satt till noll kronor vad gäller vidaresändningar till
vård, skola och omsorg och för on-demand-material som ligger ute
under högst 30 dagar.
Det finns en mer eller mindre uttalad förväntan på att alla offentligt
finansierade scenkonstinstitutioner ska göra sig mer tillgängliga.
Från teatersidan hörs suckar och oroliga tankar. Talteater, med
skådespelare som måste nå ut till en en hel salong med sina starka
stämmor, fungerar inte alls i en utsändning utan att uppsättningen i
grunden görs om för att passa formatet.
Det gruffas till höger och vänster. Från arbetsgivarhåll höjs oroliga
röster över att man måste betala musiker, solister, dirigenter och
upphovsrättsinnehavare när föreställningen eller konserten ska nå en
större publik. Från arbetstagarhåll ser man det som en självklarhet
att ersättningar förhandlas och betalas ut.

Allt känns lite nattståndet. Om digitalisering endast handlar om distribution och dokumentation så är det egentligen inga nyheter. Om
den digitala teknikutvecklingen bara handlar om överföringshastigheter, högre upplösning och bättre tillgänglighet är det i grunden
inget större nytänkande. Dessutom är det tveksamt om de kostsamma satsningarna på teknisk utrustning för inspelning, redigering och
distribution verkligen når någon ny publik överhuvudtaget.
Det finns fog för att undra om det är rätt personer som nu diskuterar
scenkonstens framtida digitalisering. Var är alla unga människor?
Var är de coola kreatörerna som blickar framåt, tänker utanför branschens gamla boxar och som struntar i hur det var förr? Det kanske
inte är vi som är bra på att spela Brahms symfonier eller sätta upp
Shakespeares pjäser som är den digitala framtidens påläggskalvar.
Men det finns en och annan ljuspunkt. Smålands Musik och Teater
ska i samarbete med Riksteatern och Operahögskolan i Stockholm
ge en föreställning som framförs från två olika spelplatser. Jönköpings Sinfonietta spelar i sitt konserthus, Spira, och sångsolisterna
sjunger sina partier på Folkets Hus i Värnamo. Via fiber skickas
ljud och bild så att orkestern hörs och syns i Värnamo och så att
solisterna syns och hörs i Jönköping. Förhoppningsvis samtidigt. Det
blir ett kul projekt att följa och skapar spännande möjligheter att
framföra stora föreställningar live i lokaler som annars skulle vara
för små. Håll utkik efter Opera Extravaganza i april nästa år. n
Symfoni

Paneldabatt om Scenkonstens framtida tillgänglighet med Thomas Bjelkerud, Musikerförbundet, Bo Olsson, Symf, Madeleine Wagemyr, Teaterförbundet,
Fransesca Quartay, Västerbottenteatern, Sten Cranner, GSO och Birgitta Svendén, Kungliga Operan.
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www..olaﬀaren.se

LJUDKABIN

Ljudisolerade övningsrum
som man monterar själv
När man
vill öva
utan att
störa sin
omgivning.
Flera
storlekar.

Välkommen

till vår nya notavdelning!
z

Vi har tagit över Aulos musik’s
notlager och kan nu erbjuda noter
för alla instrument.

Tel 0523-22517

Sparta System AB

Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18 & lör 11-15

www.spartasystem.se
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STRÅKSTUDION
VIOLINATELJÉ

16:e
året

Musik
i Ladan
Skifsladan, Uppsälje, Dala-Järna

Anders Emilssons komiska kammaropera

Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

I rollerna: Daniel Viklund Kejsaren
Jeanette Bjurling Sömmerskan m fl
Musiker ur Kgl Hovkapellet
regi Nigel Harvey
Midsommardagen lör 24 juni 16.00
& sön 25 juni 16.00
Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992
michael@wallmo.com
ww
www.thebowstudio.com

förköp & info: www.musikiladan.se
Applådtack efter föreställningen. Foto: Jan-Olav
Wedin (bilden är beskuren).

Mozart Requiem Speak
Konstmusikinstitutionerna brukar ha stora problem med att få till skolkonserter för högstadiet. Därför är det extra kul när det
lyckas. Stockholms Konserthus och Kungliga Filharmonikerna spelade musik ur Mozarts Requiem tillsammans med en åttondeklass,
sångsolister, rappare och Kungsholmens Musikgymnasium i början av mars i år. Det blev en föreställning med Mozarts musik och
med ungdomars egna tankar om livet och kärleken. Och det blev riktigt bra.
Idén och konceptet kommer ursprungligen
från Köln där barockensemblen Concerto
Köln arbetade med skolungdomar, rappare
och Mozart för att tillsammans skapa en
föreställning. Karina Svensson, projektledare på Stockholms Konserthus, var där och
hämtade inspiration.
– Det de gjorde var kanske något mer
djuplodande än det vi gjorde. De arbetade
med ungdomarna och skrev texterna under
längre tid än vi hade möjlighet till. Deras
föreställning visade den processen medan
vår var mer inriktad på att skapa en bra
produktion, säger Karina Svensson.
I oktober förra året började de arbeta
med en åttondeklass från Metapontum
Skolor i Fruängen. Rapparen Adam Baptiste
(i rappvärlden mer känd som ADL) och
Aaron Phiri, musikproducent och låtskrivare,
hade workshops med ungdomarna under
hösten. Alla elever i klassen deltog och de
fick skriva texter, lära sig vad en rapp är,
att röra sig och hur det är att uppträda inför
publik. Ett tema utkristalliserade sig och det
kom att bli olycklig kärlek.
Eleverna i klassen delade upp sig i fem
grupper och jobbade vidare med det allt
skulle handla om: Pojken, flickan, vännerna, föräldrarna och hatarna. De skrev
rapptexter till fem Remix-satser som musikern
Miki Kekenj gjort; Dies Irae, Rex Tremendae, Confutatis, Lacrimosa och Sanctus.
Miki är både klassisk violinist, konsertmästare, rappare och arrangör. Han och
ungdomarna strävade efter att musiken ur
Requiem skulle hänga ihop med det man
rappade om. Dies Irae, Vredens dag, blev
inte helt otippat den musik som fick representera föräldrarna.
Texterna föddes fram ur deras arbete och
Karina tror att de samtidigt fick en fördjupad förståelse för Mozarts musik. Karina
Svensson menar att verket tålde att bli omarbetat utan att det gick sönder.
– Det här var första gången vi jobbade
med en skolklass som inte var en musikklass. Det var helt vanliga ungar med en
helt vanlig dynamik. Det är tufft att gå i
åttan, det händer så mycket just då. Det var
kanske därför det här passadeDeltagare
dem så bra.
från
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Två rappande åttondeklassare och Adam Baptiste öser på i slutet av Mozart Requiem Speak på Stockholms Konserthus scen. I bakgrunden några av Kungliga Filharmonikernas musiker.

Det finns så mycket potential hos dem och
man behöver ge dem chansen, säger hon.
Dirigenten Katarina Andreasson gjorde
”klippningen” av Mozarts Requiem, så
att föreställningen inte skulle bli för lång.
Karina är full av beundran för hur Katarina
arbetade med musiken och med ungdomarna.
– Hon var precis lagom inbjudande,
ledande och bestämd. Lyssnande och
tydlig.
Katarina Andreasson själv är imponerad
av vad de lyckades åstadkomma tillsammans och hur hårt ungdomarna arbetade.
– Det var fantastiskt att se deras resa. Det
var en oerhört intensiv vecka och det var
fantastiskt att se hur de utvecklades och tog
för sig mer och mer. Alla skolklasser borde
få göra
något
sånt här.
Tänk, vilken
nytta
förra
årets
upplaga
av tävlingen
som
gick på

de kommer att ha av det här, säger hon.
Föreställningen spelades först som skolkonserter och avslutades med en offentlig
konsert. Katarina menar att det var ett viktigt
projekt inte bara för dem som var med på
scenen utan även för publiken.
– Det här är en ung publik som inte kommer så ofta till ett konserthus. Det är därför
viktigt att beröra dem och att låta den här
musiken möta deras rapp, säger hon.
Och publikreaktionerna var översvallande. Även reaktionerna från orkesterns
musiker och alla andra som medverkande
var odelat entusiastiska. Bäst beskrivs
det genom en kommentar från en av de
medverkande åttondeklasser som Katarina
hörde säga: ”Jag vill att denna dag aldrig
ska ta slut!”. n
Jonas Nyberg
Barsebäck.

Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Box 49144
100 29 Stockholm

1 1 0 9 8 0 1 0 0

Varför nöja sig
med mindre?
Som medlem i SYMF behöver du inte det. Med en
av marknadens lägsta bolåneräntor från 1,32 %*
kan du få mer plats för det du älskar. Läs mer om
ditt förmånliga helhetserbjudande på
danskebank.se/symf

*3 månader 1,32 %. Effektiv ränta 1,328 %. Ex 2 Mkr/50 år, totalt 2 733 138 kr

Bolån från

1,32%

