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BLACKBIRD Written by John Lennon and Paul McCartney ©1968, ® 1996 Sony/ATV Tunes LLC. ©2011 C.F. Martin & Co. martinguitar.com

Blackbird singing in the dead of night
take these sunken eyes and learn to see

all your life, you were only waiting for this moment to be free

Martin Guitars Sverige Akustikken

blackbird_akustikken:Layout 1  17/08/12  17:04  Side 1
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Man brukar säga att det är svårt att göra prognoser, särskilt om framtiden. Ofta tror vi 
att allt ska fortsätta på samma sätt som förut. Men det händer oväntade saker och det 
uppstår nya trender som är svåra att förutsäga. På 1970- och 80-talen hade vi en stark 
klassisk gitarrtrend där Göran Söllscher blev ett viktigt namn. Den tidiga musiken fick 
ett uppsving med start på 1960-talet och utdöda instrument som lutan kom till liv igen.

Idag har vi, som de flesta gitarrlärare kan omvittna, en stark trend med ”fingerstyle gui-
tar” som kan utläsas som avancerat fingerspel på stålsträngad gitarr. Viktiga förebilder 
är Tommy Emmanuel och Sungha Jung. Idag säljs nästan inga elgitarrer, det är stål-
strängat och akustiskt som gäller. På årets Ingesundskurs väckte Emil Ernebro ett stort 
intresse på sin konsert och workshop som handlade om fingerstyle. 

Man kan förhålla sig på olika sätt till nya trender. Antingen säga ”nej, detta är inget 
för oss” eller ”det här verkar intressant, kanske något vi kan lära oss av”. Så länge som 
SGLS har funnits har vi tagit till oss nya sätt att bedriva kvalificerat gitarrspel, och 
successivt har flamenco och ackompanjemang kommit att ingå tillsammans med den 
klassiska gitarren. Det som kallas fingerstyle utövas redan av många deltagare på Inge-
sundskursen och Jan Ekedahl är en uppskattad lärare på detta område. Man kan spela 
den traditionella klassiska gitarrepertoaren på stålsträngat och man kan spela blues på 
nylonsträngat. Det viktiga är musiken, att det svänger och att man har kul när man 
lyssnar eller spelar. Det vi i SGLS är till för, ”kvalificerat gitarr- och lutaspel”, innebär 
att det är du själv som väljer vilken musik du vill spela. En bra teknik hjälper dig att 
uttrycka det du vill säga.

En sak vet vi om framtiden och det är att den som vill finnas med i den måste intres-
sera ungdomar, möta dem och föra en dialog. SGLS har mycket att erbjuda. På årets 
Ingesundskurs kom det en hel del ungdomar men också ny- och ”ombörjare” i olika 
åldrar som kan ha stor glädje av Ingesundskursen, Gitarr och Luta och annat som vi i 
SGLS kan hitta på i framtiden. 

I det här numret kan du läsa om personer som du nog kommer att höra mer om i fram-
tiden: årets masterclasslärare Anabel Montesinos, flamencogitarristen Robert Svärd och 
kompositören Mauro Godoy-Villalobos och andra. 

Med sikte på framtiden kommer vi som vanligt att vara med som utställare på Uppsala 
gitarrfestival för att berätta om det vi gör och få fler att vilja vara med i SGLS. Besök oss 
gärna i montern och har du tid och lust är du välkommen att hjälpa till!

Jan Rudling, redaktör

Jan Rudling, redaktör
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08-753 79 96

DIREKTNOTER      NOTBÖCKER      PROGRAMVARA

FINGERPICKING
av Jonas Strandgård
En lättillgänglig bok om 
� ngerspel. Boken vänder sig 
till alla som vill lära sig mer 
om � ngerspel inom musik-
stilar som country, blues 
och pop. Den passar både 
nybörjare och mer erfarna. 
CD medföljer.

REAL GUITAR BOOK
praktisk handbok för alla gitarrister

av KG Johansson
En omfattande bok med allt 
det väsentliga du behö-
ver för att bli en komplett 
gitarrist: ton� nnare, noter, 
tabulatur, spelteknik, ackord, 
skalor, � ngerpicking, sound, 
e� ekter, improvisation, licks 
... och mycket mer! Inkl. CD.

PENTABOKEN
av Jonas Strandgård
Den pentatoniska skalan är 
mycket användbar för dig 
som gitarrist. Här � nns teori, 
pentaboxar, tips och skalöv-
ningar. På den medföljande 
CD:n � nns komp att improvi-
sera till.

STORA KOMPGUIDEN GITARR
av Börje Sandquist & Mats Norrefalk

En komplett guide för dig 
som vill lära dig professionell 
ackompanjemangsteknik. 
Boken baseras på 70 välkän-
da sånger som presenteras 
med melodistämma, texter 
och gitarrackord med tydliga 
greppanvisningar, samt 
utskriven kompstämma.

GRUNDTEORI FÖR GITARR
av Mikael Lindkvist
Praktisk handbok för gitarris-
ter, såväl nybörjare som mer 
erfarna. Notkunskap är ej 
nödvändig.  Boken innehåll-
er grundläggande kunskap 
både för elgitarrister och för 
dig som spelar akustiskt.

IMPROVISERA PÅ GITARR
Soloteknik för rock, blues & jazz
av KG Johansson
En bok om improvisation 
i rock, blues och det som 
kallas modal jazz. Boken 
beskriver pentaskalor och 
bluesskalor samt solospel 
och ackordläggning i modal 
musik. CD medföljer.

COUNTRYGITARR
av Jonas Strandgård
Boken vänder sig i första 
hand till erfarna gitarrister, 
både de som har spelat 
country tidigare och de som 
är nybörjare i genren. Boken 
innehåller de vanligaste 
komp- och soloteknikerna. 
CD medföljer.

SOLOTEKNIK FÖR ELGITARR
av Jonas Hörnqvist
Boken för dig som vill lära 
dig moderna solotekniker 
som används av dagens 
gitarrister. Du lär dig bl. a. 
� ngersättningar, uppvärm-
ningsövningar, dämpteknik, 
oktavlicks, string-skipping, 
pivoting, single string-öv-
ningar och mycket mer.
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AKTUELLT & NOTISER

Lilla 
Jörgen Rörby Stipendiet 2015
TEXT: MARGARETA RÖRBY   FOTO: JOHANNES KITSELIS

Fakturera för giget 
utan att ha företag!
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by Scanna QR-koden med en 
QR-readerapp i din mobil 
så kommer du till oss.

Även via mobilsurf
ama.mobipage.se

3 Har du inget företag och behöver få hjälp med att fakturera för giget?

3 Vill du har mer tid över till musiken och slippa sköta bokföring och 
 skatteinbetalningar?

Då kan du anlita AMA!
Läs mer på ama.se 
eller ring oss idag! 08-587 060 92

Eric Lammers ny ordförande
På årsmötet 28 juli valdes Eric Lammers till 
ny ordförande i SGLS. Eric har sedan många 
år varit verksam som konsertgitarrist och som 
lärare på Oskarshamns folkhögskola. Han är 
en skicklig gitarrist och en mycket uppskattad 
lärare, bland annat på Liten Gitarrakademi på 
Ingesund. Eric har ett stort kontaktnät som 
kommer att vara till nytta för SGLS. I Gitarr 
och Luta 1/2015 finns en utförlig intervju med 
Eric. 

Eric har redan gett sig i kast med sina nya 
arbetsuppgifter, och arbetet med nästa års 
Liten Gitarrakademi är i full gång. Boka redan 
nu in vecka 30, 2016. Planeringen för kursens 
50-årsjubileum 2017 har också påbörjats. 
Viktiga utmaningar är att öka kännedomen 
om SGLS och få fler att vilja bli medlemmar, 
särskilt ungdomar. Det finns också behov av 
att diskutera SGLS framtida inriktning och 
verksamhet. För att understryka behovet av 
en ungdomssatsning valdes på årsmötet Afra 
Rubino Malmström och Victor Ritchey till 
nya styrelsemedlemmar. Den som vill veta 
mer om årsmötet är välkommen att kontakta 
någon i styrelsen. Mer info finns på hemsidan.

Tack Stefan!
Efter flera år som ordförande för SGLS har Ste-
fan Löfvenius valt att avgå. Stefan har en stor 
arbetsbörda och är en av de drivande perso-
nerna bakom Uppsala Gitarrfestival, se Gitarr 
och Luta 3/2014. Stefan tillträdde som ordfö-
rande 2007 och utmaningen var då att vända 
den nedåtgående utvecklingen med sjunkande 
medlemsantal och dålig ekonomi. Detta har 
lyckats, och i dag är antalet medlemmar betyd-
ligt större än 2007. Sällskapets ekonomi är i 
dag god.

Stefans engagemang i Uppsala Gitarrfestival 
har också varit till stor nytta för Liten Gitarr-
akademi. De senaste årens masterclass- 
lärare har varit mycket uppskattade, såväl för 
sin skicklighet som gitarrister/musiker som för 
sin pedagogiska och sociala förmåga. Det beror 
på att Stefan lärt känna många gitarrister på 
Uppsala Gitarrfestival och då kunnat se vilka 
som skulle kunna passa på Ingesund. Vi öns-
kar Stefan lycka till i det fortsatta arbetet och 
hoppas på ett fortsatt gott samarbete, där hans 
stora erfarenhet och kontaktnät även i fortsätt-
ningen kan vara till nytta för SGLS.

Nya appar
Vi tar gärna emot tips på appar för gitarris-
ter. London Sinfonietta har producerat en ny 
app för iPhone och iPad, Steve Reich’s Clapping 
Music, som ger vem som helst möjligheten att 
träna upp sin rytmik och lära sig detta ikoniska 
stycke. I sin ursprungliga tappning framförs 
Clapping Music av två personer, som helt enkelt 
klappar rytmer med bara händerna. I appen 
finns den ena stämman inspelad, den andra får 
man lära sig att klicka fram på skärmen. ”Mad-
deningly addictive” enligt The New York Times. 
Appen laddas ner gratis från App Store eller från 
clappingmusicapp.com och erbjuder också möj-
ligheten att se Clapping Music framföras av Lon-
don Sinfoniettas slagverkare David Hockings 
och en medspelare. Dessutom kan man klicka 
sig vidare till Inside Electric Counterpoint och se 
och höra Mats Bergström framför detta gitarr-
stycke av Steve Reich. 

SGLS på Uppsala gitarrfestival 
SGLS kommer som vanligt att vara på Uppsala 
gitarrfestival 9–11 oktober med en egen monter, 
för att berätta om vår verksamhet och ge fler 
möjlighet att uppleva fördelarna med att få till-
gång till Gitarr och Luta, Liten Gitarrakademi 
och annat som SGLS kan hitta på.

Vi som arbetar med detta ser gärna att vi blir 
fler som hjälps åt i montern. Det är ett roligt 
arbete, där man träffar intressanta personer och 
skapar nya kontakter. Känner du för att hjälpa 
till, kontakta Gabriella Oxenstierna, e-post: 
gabriella.oxenstierna@gmail.com, Helena 
Björzén, e-post: helena.bzn@telia.com eller Jan 
Rudling, e-post: jan.rudling@gmail.com. Om 
du känner några som du tror är intresserade av 
Gitarr och Luta, hör av dig till Gabriella så skickar 
vi några tidningar som du kan dela med dig av. 

Svenska gitarr- och lutasällskapets, SGLS, tidning kommer ut fyra 
gånger per år. Vi speglar det som händer i gitarr- och lutavärlden 
genom reportage, intervjuer, fördjupande artiklar, tekniktips, 
recensioner och konsertkalender. 
 
Prenumera för 270 kr/år

Välkommen att prenumera genom att kontakta: sekreterare@sgls.nu 

eller 

SGLS
Riastigen 16
125 33 Älsvjö
Plusgiro nr: 40 93 55-5

Senaste nytt och utförlig information om 
SGLS hittar du på www.sgls.nu och på 
SGLS Facebooksida.

Som prenumerant  
blir du medlem i SGLS  

och får rabatt på veckokursen 
Liten Gitarrakademi som  

ordnas varje sommar.
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Utgiven av Svenska gitarr- och lutasällskapet   

Scarlatti
– gitarrmusik på cembalo?

Erik Möllerström 

– tidigt ute med 

 den klassiska gitarren

Musikalisk crossover

– Jason Vieaux vs Pat Metheny

G_L2015_nr2 till Margareta.indd   1

2015-05-24   22:58

Traditionsenligt har Jörgen Rörby-stipendiet 
delats ut under Liten Gitarrakademi på Inge-
sund och det var i år dags för det lilla sti-
pendiet, som för första gången tilldelades en 
kvinnlig sökande, Rebecca Vats Jonsson. Det 
kändes minst sagt pirrigt att stå på podiet 
med Rebecca, som fick en stående ovation 
från publiken när hon presenterades!

Rebecca började spela gitarr som 8-åring 
för Stefan Fekete på Kulturskolan i Skogås. 
Hon började sin skolgång i Adolf Fredriks 
musikklasser, men i femte klass gick hon 
över till Lilla Akademien, som är en musi-
kalisk friskola med både grundskola och 
gymnasium. Där har hon haft Mårten Falk 
som lärare de senaste fyra åren men även fått 
lektioner av Jenny Horn, som också under-
visar vid skolan. Rebecca har en lillasyster 
som även hon går på Lilla Akademien. Hon 
spelar fiol och ibland konserterar de tillsam-
mans.

Systrarna kommer från en musikalisk och 
konstnärlig familj. Deras mamma var pro-
fessionell pianist i Estland innan hon kom 
till Sverige för kärlekens skull. Vats i efter-
namnet kommer från deras indiska pappa. 
Det finns också en moster i Estland som är 
erkänd keramiker. Helst skulle Rebecca vilja 
kombinera musik och konst i framtiden, 

eftersom hon inte riktigt 
bestämt sig för vad hon vill 
satsa på.

Att det blev just gitarr som 
Rebecca valde som instru-
ment berodde på att det 
i hemmet fanns en gitarr 
som hon blev nyfiken på 
och plockade ner från väg-
gen. Idag är Rebecca 15 år 
och ska börja nian på Lilla 
Akademien. Därefter blir 
det musikgymnasium. För-
hoppningsvis kan stipendiet 
inspirera henne att fortsätta 
gitarrstudierna. Hennes 
stipendiekonsert visade på 
en remarkabel begåvning 
och ett för sin ålder oerhört 
moget spel, och kvinnliga 
gitarrister finns det som 
bekant inte så många av i 
Sverige. Kanske var det ett 
trendbrott vi fick bevittna på Ingesund, när 
vi efter 27 år av manliga stipendiater fick utse 
en kvinnlig stipendiat. Att det faktiskt skulle 
kunna röra sig om en trend kan baseras på 
det faktum att tre av samtliga nio sökande 
var flickor. Alla tre var mycket lovande, och 

jämnstark konkurrent till Rebecca var också 
det en flicka. Så alla gitarrspelande flickor 
därute – fortsätt att spela gitarr och söka sti-
pendier, vi har ögonen på er!

I juryn ingick, förutom stipendiefondens 
styrelse, Mats Bergström, Georg Gulyás, 
Erik Möllerström och Robert Robertsson. 
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7-11 OKTOBER 2015
GITARRFESTIVAL
UPPSALA         INTERNATIONELLAXII

Program och biljetter: uppsalagitarrfestival.se

TERRY RILEY
& THE GOTHENBURG COMBO

MONICA ZETTERLUND

PAT METHENY

MAX SCHULTZJAN JOHANSSON GEORG RIEDEL

Konserter | Seminarier | Workshops | Masterclass | Gitarrmässa | Mingel

Göran Söllscher  | Gyan Riley | Pablo Uccelli | Macyn Taylor & Emil Ernebro
Diego El Cigala | Scott Hendersson | Derek Gripper | Duo Taborda-Zambrana

 Uppsala Konsert & Kongress

THE GOTHENBURG COMBO MARCIN DYLLAELENA CASOLI XUEFEI YANG

JAZZ PÅ SVENSKA - En hyllningskonsert till Monica Zetterlund och Jan Johansson

NYTT FÖR I ÅR 
“Uppvärmning för gitarrister 

varje morgon “

FESTIVAL PUB 
Under festivalen finns det en festivalpub. 

Gör ett besök efter konserten.

BOKA 
Boka ditt veckopass eller 

dagspass redan nu.

Nyköpings 
gitarrseminarium

Nyköpings gitarrseminarium 
ägde rum 13–17 maj vid Vibäcks 
semesterhem utanför Nyköping. 

Temat var hur man undviker skador och 
hur man bemästrar scenskräck. Som 
amatörmusiker med problem att fram-
föra stycken inför publik passade temat 
mycket bra för mig.

Seminarieprogrammet
Den kanadensiske gitarristen, kompositören 
och dirigenten Tim Phelan delade med sig 
av sin erfarenhet av skador och scenskräck. 
En otrolig resa som han berättade med sin 
karakteristiska värme och ödmjukhet. Dess-

utom hade Tim komponerat ett verk för 
två sologitarrer och med en gitarrensemble 
av oss seminariedeltagare. Repetitionerna 
ägde rum varje dag, och med hans lugnande 
utstrålning och mjukt framförda instruk-
tioner blev den här övningsstunden mycket 
njutbar.

Den skotske gitarristen Matthew McAl-
lister gav masterclasses där han visade hur 
man bäst värmer upp, samtidigt som man 
utvecklar sin musikalitet. Vi fick också ta del 
av hans filosofi och tips kring scenskräck. 
Han gav också exempel på hur man kan få 
nytt liv i ett sådant klassiskt verk som ett 
preludium av Tárrega. Jag spelade prelu-

TEXT: RICHARD ARBUS

diet och fick många nya infallsvinklar om 
musikalitet. Vi gick också igenom hur man 
planerar sina övningstimmar och vad man 
skall fokusera på.

John Elenius visade oss hur man kan 
bygga en intressant repertoar med enkla 
korta stycken. Han framförde alla dessa 
korta pärlor med övertygelse och entusiasm. 
Han gav inspiration att titta igen på små 
etyder, studier och andra korta verk och göra 
någonting spännande utav dem. Skådespe-
lerskan Eva Westin kom och delade med sig 
sin syn på hur man gör en bra entré och en 
bra sorti, samt hur man kan undvika scen-
skräck genom att ta på sig olika masker.

 Aisling och Matthew. Foto: Susanne Öjnert Lucia konserterar. Foto: Susanne Öjnert

Matthew undervisar. Foto: Susanne Öjnert    Tim Phelan dirigerar, Mikael Mannberg solist. Foto: Richard Arbus
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Du förtjänar att bli hörd
DPA d:vote 4099G är en livemikrofon av högsta kvalitet, för gitarrer och andra stränginstrument. 

Den ger riktad, naturlig ljudupptagning med hög ”gain-before-feedback”. DPA har utformat 
geniala fästen för att mikrofonen ska sitta skonsamt och säkert på ditt instrument.

Kontakta oss för mer information och inköpställen i hela Sverige.

”With the 4099 series, I finally have
studio quality microphones that can
be used for my live shows”

Sting

dpa4099_sting_Gitarr_Luta_maj2014_Layout 1  2014-05-16  11:13  Sida 1

Konserterna
Till seminariet hörde ett utförligt konsert-
program. Vi fick lyssna på Matthew och 
flöjtisten Aisling Agnew. Det blev Carmen, 
keltiska sviter och toner från Barrios, Gis-
monti och Piazzolla. Parets perfekta samspel 
och klangkontroll fick dessa stycken att nå 
nya höjder.

Lars Hedelius-Strikkertsen hjälpte oss att 
förflytta oss i tid och rum. Lars spelar enbart 
1800-talsmusik med en kopia av en dåtida 
gitarr och klädd som en 1800-talsherre! Sor, 
Carulli, Giuliani svängde rejält från den här 
lilla gitarren i Lars händer.

Lucia Sanchez Jordan gav en konsert med 
sydamerikanska verk, bl. a. El colibri. Att 
lyssna på en dam i 80-årsåldern som fortfa-
rande vågar gå ut på scen med en stor mängd 
humor värmde hjärtat. Lucia använde sin 
humor för att få oss att känna att varje kon-
sert är unik. Vi fick också höra duon Lena 
Liedholm–Thomas Garnbeck. Repertoaren 
var originell och varierande och innehöll en 
del japanska verk som jag aldrig hade hört 
förut.

Det blev sång med Hilma Wikström som 
sjöng dikter av Carin Malmsten Westerlund. 

Musiken var skriven av Mikael Mannberg 
som ackompanjerade Hilma. Mikaels unga 
ålder ger stort hopp angående framtida verk 
för vårt älskade instrument.

Tim Phelans kvällskonsert blev en riktig 
höjdare. Tárregas Capricho Árabe, Tims 
egna arrangemang av Dvořák och moderna 
verk av Eva Beneke och Andrew York. Åter-
igen hände det som seminariet handlade 
om: Tim fick börja om det sista stycket efter 
en minneslucka. Det gjorde han helt natur-
ligt och avslutade konserten på ett mästerligt 
sätt med Queen’s Bohemian Rhapsody.

Den sista dagen avslutades med tre gitarr-
orkestrar. Först fick vi lyssna på Stockholms 
gitarrensemble som leddes av Lucia Sanchez 
som spelade solopartiet i Giulianis gitarr-
konsert. Mikael Mannberg spelade Erland 
von Kochs gitarrkonsert tillsammans med 
Nyköpings kammarmusiker med Tim som 
dirigent. Mikael genomförde stycket med 
stor musikalitet och för mig omöjliga tek-
niska passager.

Finalen var The Journey som Tim skrivit 
för oss, en vacker skildring av en resa som 
svenska emigranter genomförde. Låten byg-
ger på Värmlandsvisan, Emigrantvisan och 
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Göran Söllscher, Tim Phelan,  
Mikael Mannberg med flera...

Dagar med fantastiska konserter, lektioner, före-
läsningar, samvaro och spel med och för varandra

www.nykopingseminarium.se

den kanadensiska folkvisan Red River Val-
ley. Solister var Thomas Garnbeck och Lena 
Liedholm. Tims stora tålamod fick oss att 
prestera bäst under själva framförandet, vil-
ket måste vara kännetecknande för en pro-
fessionell ledare.

Varje kväll efter konserterna fick vi under-
hållning av Ann-Catrin Persson på flöjt, 
gitarr och sång och Ingmarie Romell på 
nyckelharpa och sång. Då blev det folk-
musik och visor.

Vi kommer tillbaka!
Seminariet var av hög kvalitet och gav 
intryck och erfarenheter som jag kommer 
att ha stor nytta av. Jag fick en stor ”feel 
good”-känsla under hela helgen. Semina-
riet vände sig till både professionella och 
amatörer och lyckades förena teknik och 
musikaliska övningar men också beröra 
personliga aspekter för scenframträdande 
tack vare mycket bra masterclassledare och 
konsertister. Stort tack till Håkan Odeberg 
som har lagt ner mycket arbete och hela sin 
själ på seminariet. Jag längtar redan efter 
nästa års utgåva!

Mikael förbereder Foto: Susanne Öjnert
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LUTHIER

Lars Jönsson
Historiska instrument och gitarrer

www.luthier.se 

Jag stödjer Svenska gitarr och lutasällskapet

Var det gitarr som gällde från början?
– Ja, gitarr, bara gitarr. Jag har alltid gillat 

rytmer, min mamma är från Indien och där 
finns det ju massor av sådant. Min mamma 
lyssnade på mycket klassisk musik, även 
indisk klassisk musik och flamenco. 

Så det var så du hörde flamenco första 
gången?

– Javisst, jag kommer ihåg att jag hjälpte 
mina föräldrar att packa när de skulle flytta 
från sin villa och hittade ett programblad 
från när de hade varit i Madrid och hört fla-
menco, Paco och Camarón. Jag kände igen 
namnen och tyckte det lät coolt, med en 
massa energi...

Men du kom först in på den klassiska gitar-
ren, gick du kommunala musikskolan?

– Ja, men jag började först med privatlek-
tioner när jag var sex, tror jag. Lars Ohlsson 
var min första lärare, sedan gick jag för en 
av hans elever som heter Thomas Melin. I 
kommunala musikskolan hade jag Staffan 
Elenius, jag hade ju flera lärare parallellt och 
det kan man diskutera om det är bra eller 
dåligt... 

Hur blev det efter kommunala musiksko-
lan, började du på musikhögskola då?

– Ja, då flyttade min familj till Australien, 
halva familjen är därifrån. Mamma kom 
från Indien och träffade min pappa i London 
av alla ställen... Så jag gick hela musiklinjen i 
gymnasiet och musikhögskolan i Sydney och 
bodde där i åtta–nio år tror jag.

Och vid laget hade du alltså hört flamenco, 
men det blev inget mer sådant vid den 
tidpunkten?

– Nej, men parallellt med den klassiska 
gitarren blev det ju jättemycket elgitarr och 
sådant, men jag minns att varje gång jag sett 
eller hört flamenco så har jag alltid hajat till. 
Men just då, mot slutet av musikhögskolan 
var det så mycket med tävlingar och annat. 
Jag åkte runt hela Australien och spelade...

Vad hade du för repertoar som du spelade 
då?

– Allting! Jag hade en Paganini-era när 
jag skulle transkribera allt jag kunde hitta... 
mycket Bach, Albéniz, Granados... Men jag 
började nog där att ruttna på att spela sådant 
som inte är skrivet för det här instrumentet, 
som kanske funkar bra på gitarr men där 
man hela tiden måste göra kompromisser. 
Det hängde ihop med den läraren jag hade 
då, Gregory Pickler, som var en asduktig 
gitarrist och kom från en känd musiker-
familj. Han sa till mig att ”Om du ska göra 
det här, så gör det ordentligt då!” 

Jag höll på med det i flera år och det gick 
bra för mig, jag vann en tävling och fick göra 
en solokonsert i operahuset i Sydney...

Dit kommer du kanske inte med flamen-
con?

– Nja, de har faktiskt en hel del flamenco 
där. Men jag blev också nominerad till en 
tävling ,”Young achievers”, för lovande musi-
ker. Jag vann inte den tävlingen, men det var 

en framgång bara att ha blivit nominerad. 
Och då, 1997, så bodde jag på St. Andrews 
College och kom hem en kväll och öpp-
nade min dörr och hör från rummet mitt 
emot någon som sitter och spelar otroligt 
snabbt och virtuost. Och då visade det sig att 
musikerna från filmen ”Latcho drom” skulle 
komma och spela på en festival på operahu-
set i tio dagar. Och den som satt och spelade 
i rummet mittemot var Niño Josele (flamen-
cogitarristen Juan José Heredia, född 1974 i 
Almería), så jag knackade på! Och jag kunde 
inte ett ord spanska och han kunde inte ett 
ord engelska, men vi körde med teckenspråk 
och det funkade! Han fattade direkt att jag 
tyckte att han spelade bra som fan, och jag 
förklarade att jag också spelade gitarr – och 
vi hängde ihop alla de tio dagarna han var 
där. Deras tour-manager var strikt som fan 
och ville att alla skulle vara på sina rum 
klockan tio på kvällen, men vi var runt över-
allt dygnet runt. 
Och där kom den 
stora impulsen med 
flamencon till mig. 
Jag kollade in allt 
han gjorde, ända 
ner till hur han 
filade naglarna... 

Tack, Niño Josele!
– Och Niño 

Josele, han har en 
ganska fin ton... Så 
det var så detta med 
flamencon började 
för mig, då gick jag 
sista terminen på 
musikhögskolan.

Det måste ha varit 
ett stort beslut 
för dig då om du 
bestämde dig för 

– Jag har upplevt ibland när jag kommit till 
musikskolor med gitarrelever att en del dis-
sar flamencogitarr eftersom de utgår från att 
det är samma sak som klassisk gitarr, och då 
tycker de att det låter fult spelat i jämförel-
sen. Det är ju ungefär som att man förvän-
tar sig att Cornelis skulle spela klassisk gitarr 
bara för att han råkade ha en nylonsträngad 
gitarr i näven!

Det finns ju likheter mellan klassisk 
gitarr och flamencogitarr, men framför 
allt vad gäller anslag så har man ju 
helt olika ideal. Det fanns, åtminstone 

förr, en uppfattning om att en klassisk 
gitarrist aldrig kan spela flamenco 
riktigt bra, och vice versa. Och att detta 
berodde på de olika anslagsteknikerna. 
Men det har väl sedan mjukats upp, 
eller hur? 

– Jo det stämmer nog...

Hur började det med musiken för dig? 
Fanns det musik i din familj sedan 
tidigare?

– Ja, absolut! Jag kommer från en familj 
med en blandning mellan musiker/konst-
närer och armén/flygvapnet!

Då borde väl resultatet av mixen blivit 
militärmusik!

– Ja, just det! Nej, jag började spela när 
jag var fyra, Beatles-låtar med farsan, det 
var 1979. Mamma spelade piano och fiol 
och sjöng. Alla i familjen spelade, men inte 
professionellt. Våra föräldrar var ganska 
noga med att alla vi fyra barn skulle lära 
oss att spela något. Jag är väl den enda som 
varit dum nog att gå hela vägen... men 
egentligen känner jag det som att det ald-
rig varit något val för mig, det har varit en 
utstakad väg... som jag stakat ut för mig 
själv hela vägen.

TEXT: ROLF NILSÉN   FOTO: JOSÉ CAMPOS

Robert Svärd
– från klassisk till 
 flamencogitarr

  Foto: Stig-Magnus Thorsén

att inte fortsätta på den klassiska banan?
– Ja, det var det. Det pratades om skiv-

kontrakt och allt... jag och en annan kille 
som heter Slava Grigorian, som är ganska 
stor nu, jag tror han blev signad av Sony... 
Vi var en åtta–nio gitarrister som åkte runt 
och tävlade, och vi hade jättego stämning 
mellan oss: ”Är det inte din tur att vinna 
nu, jag vann ju sist?”

Lämnade du detta då?
– Ja, men jag gick klart utbildningen, och 

det gick bra – jag var ändå så pass fokuserad 
och ville inte skita i det helt efter tre år. Jag 
fortsatte att jobba med det klassiska, men 
parallellt satt jag och försökte förstå mig på 
flamencon. Niño Joseles pappa, José-Maria 
Heredia, försökte lära mig siguiriyas. Men 
till slut förstod jag att jag måste åka till 
Spanien för att riktigt kunna lära mig det. 
Och jag lärde mig också på de tio dagarna 

Jag träffade Robert Svärd för en intervju i samband med att den första flamencogitarrfestivalen hölls i 
Stockholm i våras. Över en hamburgare berättade Robban om sin väg till flamencogitarren och om sin 
kommande CD. Vi började med att enas om att vi båda tycker att kunskapen om flamencogitarr borde 
spridas. Robert berättade att han mött många felaktiga uppfattningar om flamencogitarr.
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med Niño Josele att det här, det är musik 
för gitarr, det kan man inte spela på piano 
eller fiol... Och jag hade ju också gått de 
senaste två åren då och känt att så fort jag 
spelade något så hörde jag en violinist spela 
samma stycke. ”Fan, det låter ju så mycket 
bättre på ditt instrument! Vad ska jag göra 
det här för?”

Ja, som gitarrist kan man ju lätt bli 
avundsjuk på violinens klangmöjlig-
heter...

– Nå, jag gick ut skolan och hade några 
konserter inbokade som jag spelade. Och 
sedan tänkte jag åka tillbaka till Sverige 
och fixa nåt kneg för att få pengar att åka 
till Spanien. I Göteborg var alla gamla 
kompisar i en helt annan fas i livet, hade 
skaffat barn och så... så efter tre måna-
der drog jag ner till Malaga och sedan till 
Sevilla. Där träffade jag en massa sköna 
människor, men sedan började pengarna 
sina. Jag brukade hänga på Bar Adriano, 
precis bakom la Maestranza (tjurfäkt-
ningsarenan), och bartendern där berättade 

en dag om ett band där gitarristen skulle 
sluta och de skulle ha audition för att hitta 
en ersättare. Och jag hade ju lirat elgitarr 
tidigare, så jag tänkte att jag kan ju prova. 
Så jag kom till audition och det var elva 
gitarrister och de var skitduktiga flamenco-
gitarrister, men det visade sig att det bara 
var jag och en annan av dem som visste vad 
en blues-tolva var, och hur det funkar, och 
som kunde improvisera på det. Och jag fick 
jobbet! Och sedan gav de mig en CD och 
sa: ”Lär dig 1, 3, 4 och 6 och sedan blir det 
TV på onsdag!” Och sedan var det nonstop 
i tre år!

De var alltså inte egentligen ute efter en 
flamencogitarrist?

– Nej, men mycket var ju flamenco i 
grunden, ungefär som El Barrios musik.

Vad hette bandet?
– Det var uppkallat efter sångaren som 

har artistnamnet ”El Pechuga”. Rafael 
Amador (stor förgrundsgestalt inom fla-
menco-fusionsmusiken) var också med och 
spelade på de större gigen.

Du måste väl ha jobbat dig in i flamencon 
efterhand under den här perioden?

– Ja, jag hade tur eftersom vi åkte runt på 
alla stora festivaler, och El Pechuga var ju 
lite av en kultfigur. Och där träffade man 
alla de stora, Vicente Amigo, Tomatito... 
Men jag har ibland fått frågan om vem min 
maestro varit – och jag har ju inte egent-
ligen tagit några flamencolektioner. Men 
Miguel Serrano som också spelade i bandet 
plockade jag ju upp mycket från. 

Vad hände efter de tre åren i bandet?
– Jag tröttnade. Och det blev en massa 

strul med skivbolag, med bokare och allt 
runtomkring. Och sedan blev min flickvän 
gravid, så då åkte jag hem. Spanien stod 
mig rätt mycket upp i halsen då.

Jag träffade dig första gången när vi 
arrangerade två konserter i Skåne med 
Erik Steens band, kanske 2001 eller så, 
och då tror jag du var ganska nyligen 
hemkommen...

– Ja, det kan mycket väl stämma. Jag 
träffade Erik första gången i Sevilla och 
han sa till mig att höra av mig när jag var 
tillbaka i Sverige. Och sedan spelade jag ju 
en del med Emil Pernblad.

Ja, ni hade ett band ni kallade Calle 
Nueva...

– Ja, och Soniquete. De finns inte längre, 
de banden. Jag tror att jag och Emil efter-
hand har dragit åt olika håll med musiken. 
Men det finns inga hard feelings alls.

Har du varit nere och vänt i Spanien 
regelbundet sedan dess?

– Nja, det tog nog fem år innan jag åkte 
tillbaks. Men nu de senaste åren åker vi 
varje år.

Ja, och det är ju viktiga vitamininjek-
tioner för hela flamencoscenen i Sverige 
att ni också tar upp gästartister för 
konserter och workshops (Robban driver 
tillsammans med flamencodanserskan 
Ann Sehlstedt flamencoskolan ”Centro de 
Flamenco” i Göteborg, när de framträder 
på scen kallar de sig ”La Compañia 
Flamenca”).

– Absolut! Det är ju viktigt också för oss 
att hålla koll på vad som händer där. Nu 
framöver är mitt stora projekt skivan, där vi 
ska försöka ordna med release både i Spa-
nien och i Sverige med sångaren Alfredo.

En fråga som tidigare alltid varit aktuell 
när man pratar med svenskar som ger sig 
på flamenco är ju autenticiteten. Hur gör 
man för att känna att det är rätt att syssla 
med flamenco när man är svensk och inte 
uppfödd i Triana t. ex. Men den frågan 

är kanske inte lika aktuell längre, nu när 
flamencon finns överallt och sprids via 
internet?

– Nej, det tycker jag har ändrats mycket 
den senaste tiden, vad som är flamenco och 
vad som inte är flamenco... Tack vare you-
tube och facebook sprids det ju så mycket, 
och det är klart att det kommer alltid att 
finnas ”puristas”som är emot allt detta, 
men... Det är ju en ny generation nu som 
tar över. Allting sprids så väldigt fort. När 
25.000 pers ”gillar” något som man gör så 
är det svårt att säga att det är skit... Men jag 
upplever att den här utvecklingen kommer 
lite långsammare för dansen än för gitar-
ren, det är lättare för en musiker att sitta på 
avstånd och lära sig saker.

Sången är väl också svårare på distans...
– Ja! Sången, javisst! Hur lär man sig 

att sjunga flamenco utan att vara på plats? 
Sången måste ju vara den disciplin som är 
svårast att lära sig att behärska när man 
inte är uppfödd i flamencon. Men om jag 
sitter och spelar lite av min musik för en 
spanjor eller en svensk så tror jag inte att de 
kan avgöra om det är en spansk eller svensk 
gitarrist. Däremot sång, där kan man nog 
höra var det kommer ifrån.

När du gick över från klassisk gitarr 
till flamencogitarr, hur gick det till 
egentligen?

– Oj, det tog sååå lång tid innan jag 
tyckte att det lät någorlunda flamenco, 
allt lät ju som Bach länge! Det var en jävla 
omställning. 

Hur lång tid tog det för dig?
– Alltså innan jag tyckte att det lät på rik-

tigt bra? Tja, sådär en fem år ungefär...

Vad var det som tog längst tid för dig när 
du skulle byta från klassisk teknik till 
flamencoteknik?

– Det som tog längst tid att förändra 
var soundet. Självklart lade jag mycket tid 
på att lära mig flamencoteknikerna också, 
men att få till ett sound som jag var nöjd 
med tog längst tid. 

Finns det några särskilt viktiga sångare för 
dig? 

– Camarón naturligtvis bland de som inte 
lever längre. Arcangel... han har en så fantas-
tisk disciplin... det är kanske något hos mig 
som sitter i från musikhögskolan... han tar 
ett ansvar för att sången blir så bra som det 
går att göra det. Och han vågar arbeta utan 
skyddsnät, många andra flamencosångare 
verkar ha ett mindervärdeskomplex när de 
hamnar i sammanhang utanför det vanliga 
med flamencon. Men den unga generationen 
är otroliga med detta, de räds ingenting. 

En del flamencogitarrister har ju bekänt 
att de egentligen är frustrerade sångare, 
stämmer det in på dig också?

– Är jag det? Hm... nja, men när jag lyss-
nar på Alfredos sång (Alfredo Tejada Here-
dia som sjunger på Roberts CD) så kan jag 
känna att ”Fan vad häftigt om man kunde 
sjunga så!” Det kan ju kännas som att det 
kommer direkt från själen.

Innan vi avslutar, jag brukar alltid fråga i 
mina intervjuer vilka gitarrer du gillar att 
spela på?

– Just nu spelar jag på en gitarr byggd av 
en kille som heter Gabriel Salvadores som 
håller till i Göteborg, men som varit mycket 
i Granada. Per Hallgren har varit lite av 
en mentor för honom. Tidigare spelade jag 
på en jättefin Conde Hermanos, men den 
sålde jag till en japan... 

Är det inte din tur att vinna 
nu, jag vann ju sist?

Jag älskar så mycket annan 
musik också, men jag får något 
av flamencon som jag inte kan 
få någon annanstans.

      Robban och Ann

En del flamencos ser ju rasgueadot som 
den definierande tekniken för flamen-
cogitarren. Hur ser du på skillnaderna 
mellan klassiskt rasgueado och flamencons 
rasgueado?

– Det klassiska rasgueadot är mycket 
snällare och inte alls lika ”exakt” som fla-
mencons. Det är ju betydligt mer avance-
rad rasgueado-teknik inom flamenco, där 
man allt som oftast blandar trioler, 16-delar, 
punkteringar i samma figur med olika 
betoningar för att få fram rätt accentuering. 
Något sådant minns jag inte att jag pysslade 
med på konservatorietiden...

Var det någon tidpunkt då du tyckte att 
”Nu är jag en flamencogitarrist”?

– Jag ser mig mer som en gitarrist, bara. 
Jag spelar så jäkla mycket olika grejer, och 
allt blir väl lite färgat av flamencon. Jag äls-
kar så mycket annan musik också, men jag 
får något av flamencon som jag inte kan få 
någon annanstans. 

Spelar du någon gång klassisk gitarr 
numer?

– Nej, det gör jag inte. Jag skulle minnas 
direkt i så fall hur bra det här lät en gång 
i tiden – och hur jävla illa det låter nu! Jag 
skulle behöva så lång tid för att få det att 
fungera igen.

Och då skulle du kanske tappa flamencon 
i så fall...

– Ja, garanterat. 

Du menar att du kan inte hålla liv i båda 
teknikerna samtidigt?

– Jag menar att vissa av de här styckena, 
speciellt av Manuel de Falla, skulle jag kan-
ske kunna spela jävligt mycket bättre nu. 
Om man skulle få ta sig friheter med musi-
ken.

Du menar så som Paco de Lucía gjorde 
med den musiken?

– Ja, men jag hade nog försökt göra lite 
mer av musiken, av stämmorna, än vad Paco 
gjorde. Han spelade så som man spelade på 
den tiden när han gjorde inspelningarna 
med de Falla-musiken. Och det är ju ett 
mode som förändras, även inom den klas-
siska gitarrmusiken, hur man ska spela. Nej, 
det känns som att den klassiska gitarren, det 
är ett avslutat kapitel för mig. 

Du tror alltså att om du skulle försöka 
återskapa din klassiska teknik så skulle det 
äta upp din flamencoteknik?

– Jag tror att oavsett vad det är man spe-
lar så måste man alltid tänka efter ”Vad är 
det som är viktigt här, är det den stämman 

eller basen...” Sedan kan jag ibland tycka att 
tonen, det är ju en viktig fråga, till exempel 
om man jämför det tidigare idealet i flamen-
con med en ”nagelton” med den mjukare 
tonen hos Niño Josele....

...eller Vicente Amigo...
– Ja, och det beror ju lite på vad man spe-

lar. Jobbar man med dans så måste man ta 
fram lite hårdare anslag. Och jag har disku-
terat detta i oändligheter med till exempel 
Erik Steen. Han skriver ju musik lite utifrån 
färger och sedan lägger han till en melodi till 
det. Men jag jobbar på andra hållet, börjar 
med melodin och sedan får man se vart det 
tar vägen... Jag är långtifrån så äventyrlig 
som Erik är.

Om du skulle beskriva din musik, den som 
kommer på skivan nu, hur skulle det låta?

– Jag är allergisk mot ordet modern, så det 
vägrar jag att ta i min mun. Melodisk... ryt-
misk... det är ju mina två passioner...

Känner du att du har en dragning åt något 
håll geografiskt i flamenco-världen?

– Nej, det skulle jag nog inte säga. Vis-
serligen var jag först 
i Sevilla ett antal år, 
men nu är det ofta 
Madrid vi åker till. 
Men det jag gillar 
allra, allra bäst i Spa-
nien finns ju i Anda-
lucía, såklart. Sevilla, 
Cádiz, Jerez...

Och Granada där 
du spelar in skivan?

– Det är nog ett 
av de ställena där jag 
varit minst faktiskt. 

Vilka flamencogitar-
rister känner du dig 
mest influerad av?

– Jamen, det är ju 
Vicente Amigo i så 
fall...

...ja, jag anade 
nästan det.

– Ja, på alla sätt. 
Det är ju så mycket 
melodiskt... det lig-
ger mycket, mycket 
närmare Vicente än 
någon annan i alla 
fall. Och sedan så... 
Diego del Morao... 
ah, det finns så 
många...
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För tredje året i rad var det dags för 
Lilla Gitarrfestivalen i Stockholm 
som en samproduktion mellan 

Lilla Akademiens Musikgymnasium och 
Länsmusiken i Stockholm. Festivalen 
ägde rum 6–8 februari på Lilla Akade-
mien och på Musikaliska. Det här året 
gästades festivalen av Ricardo Gallén och 
Eric Lammers. 

Ricardo Gallén är professor i gitarr vid 
Hochschule für Musik Franz Liszt i Wei-
mar, Tyskland. Han har gett konserter och 
masterclasses i stora delar av världen och är 
känd för sitt uttrycksfulla och dynamiska 
spel. Eric Lammers är född och uppvuxen 
i Nederländerna, men sedan många år 
bosatt och verksam i Sverige. Han är känd 
som en engagerad pedagog och är knuten 
till Oskarshamns Folkhögskola. Lammers 
har spelat på många av de större scenerna i 
Europa och Latiamerika både som solist och 
kammarmusiker. 

Nytt för i år är att festivalen även vänder 
sig till yngre gitarrister på alla nivåer som 
bjuds in till egna workshops, där de får 
möjlighet att träffa andra gitarrister i samma 
åldrar. Aktiviteterna arrangerades tillsam-
mans med Helena Björzén från Vallentuna 
Kulturskola och var öppna för alla intresse-
rade gitarrister. 

Festivalen började på fredagkvällen på 
Lilla Akademien med att de två arrangö-

rerna Jenny Horn och Mårten Falk hälsade 
alla välkomna. Mårten Falk spelade därefter 
en öppningskonsert där han använde sig av 
inte mindre än fyra olika gitarrer. Förutom 
sin vanliga gitarr hade han även med sig en 
rysk gitarr, en barockgitarr samt en kopia av 
en 1800-talsgitarr. Det blev musik av bland 
annat Gaspar Sanz, Fernando Sor och Alex-
ander Vetrov. 

Under lördagen ägde alla programpunkter 
rum på Musikaliska, Nybrokajen. Ett antal 
utställare fanns på plats, däribland flera 
gitarrbyggare. På förmiddagen var det mas-
terclass med Ricardo Gallén, där han visade 
att han besitter stora kunskaper i både spel-
teknik och musikteori. Varje musikstycke 
gicks igenom med både gitarr och piano 
som pedagogiskt hjälpmedel. 

Samtidigt som masterclassen pågick 
var det Gitarrdag för gitarrister 10–16 
år. Efter lunchen hade Mårten Falk en 
föreläsning om gitarrens historia, där han 
gick igenom olika tonsättare och visade 
upp sina instrument från olika epoker. 
Därefter var det konsert med gitarristerna 
som deltagit i Gitarrdagen. Jenny Horn 
hade en workshop som hette ”Yoga för 
gitarrister”, där man fick testa på ett antal 
avslappningsövningar som är nyttiga för 
gitarrister att göra emellanåt. 

Klockan 16 var det dags för den första 
konserten med en av årets gäster, Eric 

Lammers. En mycket fin konsert där han 
började med att spela sitt eget arrangemang 
av Sonata RV 44 för 2 celli av Antonio 
Vivaldi. Han fortsatte därefter med Sonat 
op. 15 av Fernando Sor samt två sonater 
av Scarlatti, för att därefter spela Stephen 
Dodgsons sista gitarrstycke Stemma. Efter 
paus fortsatte han med Stephen Dodgsons 
Partita 1–4, Giulio Regondis Deuxième Air 
Varié Op. 22, för att sedan avsluta konser-
ten med Ochos Valses Poeticos av Enrique 
Granados. 

Senare på kvällen var det dags för 
Ricardo Galléns konsert. Han spelade 
Bachs tredje lutsvit och Grand Sonata 
Op. 25 av Fernando Sor och fick för detta 
ändamålet låna Mårten Falks nybyggda 
gitarr av 1800-talsmodell. Efter det var det 
Sverigepremiär för Leo Brouwers Sonata del 
Pensador no. 4, tillägnad Ricardo Gallén. 
Hela konserten var en magnifik upplevelse, 
och Gallén visade prov på teknisk briljans 
och djup musikförståelse. Festivalen avslu-
tades på söndagen med en intensiv under-
visningsdag på Lilla Akademien, då både 
Ricardo Gallén och Eric Lammers hade 
masterclass. 

Det var en mycket bra festival med trevlig 
atmosfär. Det ska bli intressant att se vilka 
gitarrister som kommer nästa år. 

SVANTE HENRYSON
  MATS BERGSTRÖM
    MAGNUS PERSSON

Trion bildades 2001 och var verksam till och från fram till Magnus 
Perssons bortgång i november 2014.

Merparten av kompositionerna är gjorda av Svante Henryson,
en unik musiker med en unik bakgrund: solobasist hos 
Oslofilharmonikerna, elbasist i Yngwie Malmsteens band, 
självlärd cellist som samarbetat med Elvis Costello, Anne Sofie von 
Otter och många fler, samt av Sveriges Radio utnämnd till "Årets 
Jazzmusiker" 2014. 

Några skulle nog beskriva musiken här som "samtida jazz", andra 
skulle kanske kalla den "progressiv kammarmusik". Vi kallar den 
¬Musik för Trio.

Ny CD ute nu! Distribueras av Naxos Sweden

Lilla Gitarrfestivalen 2015

TEXT: TOMAS SEGERSON

Eric Lammers. Foto: Kjell Olausson

Ricardo Gallén undervisar. Foto: Tomas Segerson
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Många höjdpunkter
TEXT: DÖRTE MÜLLER

Vad bra att vi hade dåligt väder! Då var det 
lättare att hålla sig inne i lokalerna. Varje 
dag kändes som en hel vecka med alla 
intryck och erbjudanden, och det svåraste 
för mig som kommit till Ingesund för första 
gången var egentligen att välja. Redan på 
ankomstkvällen bjöds vi på en konsert av 
Anabel Montesinos och Marco Tamayo. 
Fast det var bara början, sedan kunde man 
prata med världsstjärnorna vid frukostbor-
det eller höra dem lira sent på den öppna 
scenen i kvällspuben. 

Ingesund är en blandning av högsta pro-
fessionalitet och enkel, trivsam samvaro, 
både med lärarna och med andra deltagare. 
Det var en blandad skara, unga gitarris-
ter och de som har kommit till Ingesund 
i många, många år. Det försiggick ett 
konstant utbyte, folk satt tillsammans och 
visade för varandra vad de höll på med, fick 
tips, fann varandra spontant och spelade. 
Jag har träffat några som jag framöver 

Jag ville göra allt
TEXT: SVANTE NYMAN

Sommarkursen på Ingesund är ett ”måste” 
sa min gitarrlärare Emil Kjellbom. Hur rätt 
han hade fick jag erfara under kursen. Med 
en fin gitarr och två års klassiska studier i 
bagaget och ambitionen att vidareutveckla 
mitt gitarrspel checkade jag in på Ingesunds 
Folkhögskola. Där möttes jag av ett 60-tal 
förväntansfulla elever från 16–80 år och ett 
lärarkollegium representerande den svenska 
och internationella gitarreliten. Därtill två 
av världens förnämsta gitarrister, Marco 
Tamayo och Anabel Montesinos. Vad mer 
kan man begära?

Efter en inledande presentation vidtog 
enskilt planeringsarbete framför anslags-
tavlan innehållande ett rikligt smörgåsbord 
av intressanta aktiviteter. Man kunde boka 
enskilda lektioner, delta i ensemblespel, ac-
kompanjemang, flamenco, masterclass m.m. 
genom ett fiffigt system med små röda lappar 
som nålades fast på tavlan. Som nybörjare 
var det inte helt lätt att veta vad man skulle 
satsa på. Jag ville göra allt, vilket ju var omöj-
ligt.

Första dagens höjdpunkt blev en fantas-
tisk konsert i musikhögskolans konsertsal. 
Anabel och Marco spelade både solon och 

Överträffade våra 
förväntningar
TEXT: TOR OCH JON SVENUNGSSON

Vi kommer från Stockholm och är 19 och 16 
år. Årets gitarrakademi var vår första, men 
inte vår sista. Det var på Uppsala Gitarrfes-
tival förra året som vi för första gången fick 
upp ögonen för SGLS och Gitarr och Luta. 
I ett av tidningens nummer läste vi om förra 
årets Liten Gitarrakademi på Ingesund och 
blev genast intresserade. Som förstagångs-
deltagare är det alltid svårt att veta vad man 
ska förvänta sig. Det lät naturligtvis spän-
nande med en hel vecka dedikerad åt gitarren 
och alla fina möjligheter till att fördjupa sig i 
sitt gitarrspel tillsammans med likasinnade. 
Men vi ska inte sticka under stol med att där 
fanns en liten oro inför vad som väntade. 

Tänk om alla på lägret var jättemycket bättre! 
Vad förväntades av oss? Skulle man visa sig på 
styva linan?

Nu i efterhand kan vi bara konstatera att vi 
inte hade behövt oroa oss och att allt överträf-
fade våra förväntningar. Bland annat tog vi 
givande privatlektioner, såg på inspirerande 
masterclasses – Jon deltog till och med – och 
gick på de fantastiska konserter som hölls 
varje kväll. De fina mötena och umgänget 
på lediga stunder måste också nämnas. På 
huvudbyggnadens bottenvåning fanns till 
och med en pub där alla samlades varje kväll. 
Det som tydligast gjorde avtryck var nog just 
känslan av att vara välkommen och den enkla 
relationen mellan amatörer och professionella, 
lärare och elever, virtuoser och oss andra 
dödliga. Det är sådant som inspirerar och 
ger en vilja att utvecklas i musikutövandet. 
En annan sak som gjorde allt så kul var den 
höga kvaliteten på de lektioner och framträ-
danden som pågick under hela veckan. Det 
är så fantastiskt att vi så enkelt kan ta del av 
den. 

Från årets gitarrakademi tar vi med 
oss inspiration och ny kunskap och ett 
minne av en fantastiskt fin upplevelse. Vi 
vill verkligen rekommendera SGLS Liten 
Gitarrakademi och ser fram emot att åter-
komma nästa sommar.

I Ingesund samlades närmare 80 spelsugna kursdeltagare och lärare för en intensiv 
kursvecka där våra kära instrument, gitarren och lutan, stod i centrum. Vi låter några 
av våra nya kursdeltagare dela med sig av sina upplevelser från kursen.

duetter i världsklass. Anabels tolkning av 
Tárregas Gran Vals skapade magisk stäm-
ning och gåshud.

På måndagsförmiddagen fick jag enskild 
lektion och efter lunch masterclass med 
Marco inför stor publik. Min nervosi-
tet avtog när jag märkte vilken vänlig och 
intresserad maestro jag hade bredvid mig 
på scenen. Under resten av veckan hade jag 
enskilda lektioner för olika lärare varje dag. 
Jag deltog även i ensemblespel med inrikt-
ning på ackompanjemang. Det blev stor 
variation i spelet och intressant bekantskap 
med pedagogerna. Kvällskonserterna med 
bl. a. Emil Ernebro, Viva Project och lut-
konserten med James Holland höll högsta 
musikaliska kvalitet och visade gitarrens och 
lutans stora variationsmöjligheter.

Kursen medförde trevliga sociala kon-
takter, framför allt genom aktiviteterna i 
puben, där lärare och elever samlades varje 
kväll under gemytliga former. På pubscenen 
framfördes fin gitarrmusik och sång. På fre-
dagskvällen samlades alla till en avrundande 
elevafton, där ett stort antal elever framförde 
utmärkta solon och fint ensemblespel. Ett 
sakta vemod spred sig då veckan led mot sitt 
slut och alla nyvunna vänner skulle ge sig av. 
En tacksamhetens tanke går till de lärare, 
kursledare och andra som på ideell grund 

Årets Liten Gitarrakademi

kommer att spela med.
Även bland lärarna finns många som 

återkommit i många år. Med undantag av 
masterclassen jobbar alla ideellt. Deras nivå 
som gitarrister fick man uppskatta i olika 
konserter i kammarmusiksalen. Och i de 
enskilda lektionerna med dem öppnades 
varje gång nya dörrar, och jag fick inspira-
tion och motivation för att vidareutveckla 
mitt spelande samt tips om gitarrlärare i 
mina trakter.

Hela veckan flöt smidigt tack vare den 
professionella organisationen, även den på 
ideell bas.

Det fanns många höjdpunkter under 
denna vecka, här är några få av mina:
•  att vara med på gitarrorkesterns resa 

till ett lyckat elevkonsertframträdande 
med Griegs Anitras dans

•  att under masterclassen se Marco 
Tamayo förklara och visa sin gitarrfilo-
sofi och uppvakta sitt instrument med 
hela kroppen i en lättsam kärleksdans

•  att delta i den dagliga uppvärmningen 

med många teknikövningar som kom-
mer att ge mitt spelande en rejäl skjuts 
framåt

•  att sitta i kammarmusiksalen på 
lunchkonsert och höra Peter Larsson 
framföra alla fyra Bachsviterna för 
luta – utantill – och önska att musiken 
aldrig tar slut

•  att överraskas av andra deltagares 
talanger, på masterclass, på elevkon-
sert eller på kvällens öppna scen, med 
turkisk folkvisa, Jimmy Hendrix 
på akustisk gitarr, spansk sång och 
mycket, mycket mera

•  att se Emil Ernebro i en och samma 
workshop lyckas med att både 
bemöta nybörjare på fingerstyle och 
prata improvisationsskalor och avan-
cerade figurer med professionella 
musiker.

När solen kom fram på sista dagen fat-
tade jag vilken fantastisk yttre inramning 
Ingesundsakademin har, även en fin bad-
plats finns intill. Och visst kommer jag att 
komma tillbaka.

delat med sig av sin tid och kunskap för att 
genomföra kursen.

Bestående intryck av kursen är den 
högtstående kvaliteten på undervisningen 
och konsertframträdena. Den vänliga och 
kamratliga stämningen innebar att jag som 
förstagångare och med aktningsvärd ålder 
omedelbart blev inkluderad i gemenskapen. 
Jag kan lätt förstå varför många deltagit ett 
stort antal gånger utan att tröttna. Jag läng-
tar redan till Liten Gitarrakademi 2016.

Från vänster: Dörte, Svante, Tor och Jon

FOTO: JOHANNES KITSELIS
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Föräldrarna lyssnade ibland till 
klassisk musik på kassettband. 
Anabel förtrollades av violinerna 

vars långa, längtande toner nådde henne 
från den lilla kassettbandspelaren. Hon 
lånade pappas linjal som stråke och 
följde med i musiken mot överarmens 
muskel med vänsterhandens fingrar i 
språng över låtsasgreppbrädan. Detta 
uppmärksammades av hennes mamma 
som lät henne börja i musikskola vid 4 
års ålder.  

Anabel föddes i Reus, Tarragona 1984. 
Hennes mamma kommer ifrån Andalusien 
och pappan ifrån norra Spanien. Det finns 
ingen direkt musikalisk tradition i familjen 
förutom det andalusiska arvet där gitar-
ren är en del av vardagen. Lite inspiration 
fick hon nog av sin storasyster som dansade 
balett och en kusin som är violinist.

På Escuela Municipal de L’Hospitalet de 
l’ ínfancia i Tarragona studerade Anabel 
först piano och sedan fiol för att vid sex 
års ålder gå över till gitarr. Det vanliga var 
på den här skolan att eleverna fick studera 
musikteori i ett par år innan de fick börja 
att spela sitt instrument. Men Anabel fick 
börja spela direkt för att hon var så receptiv.

Anabel talar varmt om sin lärare, kon-
sertgitarristen Vania del Monaco, som hon 
började studera för när hon var tio år. Hos 
henne fick Anabel bl. a. lära känna den klas-
siskt romantiska musiken som hon fortfa-
rande älskar att spela. Hon fick också under-
visning i scenisk närvaro. Parallellt med 
privatlektionerna gick Anabel på Conservato-
rie Superior de Musica i Tarragona. Hon var 
Vanias elev tills hon blev 17 år. Men under 
tiden hann hon med masterclasslektioner för 
Manuel Barrueco, Alfredo Panebianco, Car-
les Trepat och David Russell. Ignacio Rodes 
har också varit hennes lärare.

Mitt i allt studerande på hög nivå debu-
terade hon på Mallorca. Då var hon 12 år. 
Hon övade 10 timmar per dag vilket till 
slut gav henne smärtor. Men hon var snart 
igång igen efter 6 månaders vila. I en inter-
nationell gitarrtävling i Almeria vann hon 
första pris som junior. Då var hon 14 år och 
mötte för första gången Marco Tamayo. De 
möttes igen när de båda tävlade i Certamen 
international de Guitarra Francisco Tárrega. 
Hon kom till finalen och Marco vann 2:a 
pris. Året därpå, när hon var 17 år, gjorde 
hon sensation i samma tävling genom att 
vinna 1:a pris, publikens pris och pris för 
bästa interpretation av Tárrega.

Anabel tog lektioner på Mozarteum i 
Salzburg för Marco Tamayo. Hon lärde sig 
av honom framför allt en teknik att lita på 
sin intuition, handens naturliga anatomi, 
att släppa fram känsla och att mejsla ut 
detaljer. Tack vare Marcos undervisning 
och speciella teknik kan hon numera spela 
hur länge som helst utan att få ont.

De är båda födda i Jungfruns 
stjärntecken
Anabel och Marco upptäckte att de är 
mycket lika varandra. De beställer samma 
mat ur menyn på restaurang, de har 
samma humor och älskar att konsertera. 
En gång när de gick förbi ett ställe där 
man lagt ut sopor för hämtning på gatan, 
märkte de att de utan att säga någonting 
drog in och höll andan samtidigt och lika 
länge. Det är väl det de gör när de spelar så 
hisnande vackert och samspelt, andas sam-
tidigt. Båda har också ett snabbt gehör. De 
studerar in nya stycken på extremt kort 
tid.

För tio år sedan gifte de sig. De bor i 
Klagenfurt i södra Österrike, med bara 
några timmars bilresa till Wien, Salzburg, 
Bratislava, Venedig och Zagreb. Utgångs-
läget är perfekt för ett konserterande par. 
Marco är universitetsprofessor och under-
visar i bl. a. Klagenfurt. Anabel undervi-
sar inte. Hon menar att det är ett yrke i 
sig. Som konsertgitarrist är hon beredd att 
anpassa sin repertoar efter omständigheter 
och publik. Hon är en klassisk romantiker 
men spelar gärna musik av Bach, Beetho-
ven, Tedesco och spansk musik, varav en 
del finns inspelat på skivbolaget Naxos. 
Hennes gitarr är byggd av Simon Marty.

Anabel har vunnit många priser och 
framträtt som solist med en rad symfoni-
orkestrar och dirigenter. 2010 gav hon en 
uppskattad konsert på Uppsala Gitarrfes-
tival, och 2014 besökte hon Sverige igen 
med en liten turné och ett TV-program 
tillsammans med Mats Bergström. På 
frågan om hon och Marco har en agent 
svarar hon att de föredrar att ha kontakt 
med fristående arrangörer så att de lättare 
kan hantera sin tid. Tillsammans med 
Marco har hon en bred repertoar med bl.a. 
Joaquin Rodrigos Madrigalkonsert, som de 
också spelat in. 

Masterclass 
på Liten 
gitarr-
akademi
Marco Tamayo 
var inbjuden 
masterclass-
lärare 2014 
men var tyvärr 
tvungen att 
avbryta mitt 
i veckan. Nu 
2015 blev han 
inbjuden 
tillsammans 
med Anabel. 
De var mitt i 
en turné men 
kunde göra en 
avstickare till 

Ingesund på fyra dagar utan att göra avkall 
på antalet lektioner.

De kom i regn och rusk med bara en och 
en halv timme på sig innan de skulle hålla 
konsert. Meningen var att de skulle kom-
mit dagen innan men det blev förseningar 
med flygförbindelserna. Nu fick de mini-
mal tid för att skaka av sig resan och värma 
upp. Av detta märkte publiken ingenting. 
Tvärtom flödade Anabels varma, känslo-
samma och nyanserade spel. Hon öppnade 
konserten solo med musik av Sor, Tárrega 
och Barrios Mangoré. Konserten avslutades 
med att hon spelade duo med Marco, bl.a. 
Boccherini i transkription av Marco. Jag 
undrade hur de kunde spela så fantastiskt 
och samspelt utan att värma upp. Marco 
svarade att han har en metod som består 
av några nödvändiga rörelser som gör att 
händerna slipper spänningar. ”Du behöver 
inte göra gymnastik varje gång du går ut 
och går”, sa han. Om det har han skrivit ett 
häfte som snart går att köpa. Han kallade 
det ”How to don’t practice”. På ett semi-
narium på Ingesund gick han igenom de 
åtta grundläggande rörelser man behöver 
behärska för det klassiska gitarrspelet.

Anabel undervisade inte men var likt 
Marco mycket generös med sig själv. De 
slank in till gitarrbyggarna och prövade 
gitarr efter gitarr med solospel och duetter. 
Gitarrbyggarna fick möjlighet att diskutera 
sina instrument närgånget, på bredden och 
på djupet, som man gör med dem som bär 
på en passion och aldrig tröttnar.

Mot natten på puben
Trots den iskalla och dyblöta sommar-
veckan var det full fart i puben varje kväll 
tills morgonen grydde. De som orkade 
stanna efter tolvslaget på tisdagen och ons-
dagen fick vara med om när Anabel och 
Marco släppte loss i lek och allvar med sitt 
fenomenala samspel. På torsdagen reste de 
tillbaka för att fortsätta sin turné.

 Anabel Montesinos 
  – startade sin karriär som underbarn

Till årets Ingesundsvecka var Anabel Montesinos och Marco Tamayo inbjudna som 
masterclasslärare. Eva Norée träffade Anabel för ett samtal som kom in på frågan: Varifrån får ett 
underbarn disciplin och lust att vid unga år nå en hög musikalisk och teknisk nivå?

TEXT: EVA NORÉE   BILD: JOHANNES KITSELIS

Marco undervisar
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Sommardag
Hans Nilsson har publicerat 
kompositioner i Gitarr och Luta 
1/2015 och 2/2015 och återkom-
mer nu med ett stycke som heter 
Sommardag. Formen på stycket är 
A-B-A med några takters intro-
duktion/förspel. B-delen kan vara 
obekväm att spela på några stäl-
len. Det kan möjligen kompen-

seras genom att förhålla sig fritt/fri till tempobeteckningen eller spela 
rubato i B-delen. Även A-delen tål ett friare spelsätt, var och en får 
hitta sin tolkning. Stycket är tillägnat Hans barn och barnbarn.

Fritiof i 
Arkadien
”På Colla Bellas höjd där geten 
skuttar och glesa furor...” är början 
av texten till detta kända musik-
stycke som Evert Taube kompo-
nerade för nästan 100 år sedan. I 
min ungdom ingick Evert Taubes 
sånger i skolundervisningen och 

detta har genom åren inspirerat mig till att använda denna sångskatt 
för arrangemang som solostycken till klassisk gitarr. Läs gärna texten 
till Fritiof i Arkadien ur någon sångbok och tänk på dess innehåll när 
stycket spelas lugnt och eftertänksamt. Det är mycket vackra toner 
av Taube som jag med stor glädje brukar spela och genom tidskriften 
Gitarr och Luta får dela med mig.”

Kenth Dimberg är gitarrist och arrangör och har publicerat flera 
arrangemang i Gitarr och Luta av svenska visor för sologitarr. Vid Inge-
sunds sommarkurser har han framfört flera stycken i eget arrange-
mang för klassisk gitarr.
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Den svenska 
visskatten och 12 
komptips

TEXT: ROBERT ROBERTSSON

Vi i Sverige sitter på en guldgruva. 
Jag tänker på den oerhört rika tra-
ditionen av visor och dess nutida 

fortsättning, ofta kallad singer-songwrit-
er. Det gemensamma är att de framförs 
med sång och ackompanjemang, van-
ligen gitarr. Det är texter, ibland av så 
hög klass, att de kan läsas som fristående 
poesi. Till dessa fogas melodi och ac-
kord. Det kan framföras på ett enkelt och 
rättframt sätt, men det kan också göras 
elegant och raffinerat. Uttryckssätten är 
många. Tillsammans blir det en helhet, 
som i sitt intima format kan vara både 
rörande och stämningsfull.

Sverige har en unik ställning inom detta 

område. Visste du att Bellman, enligt Bell-
mansällskapet, är översatt till 40 språk? 
Många länder är glada om de kan lyfta 
fram fem framstående personer inom detta 
område. Vi har mångdubbelt fler. Låt mig 
ge några exempel: Carl Michael Bellman, 
Evert Taube, Olle Adolphson, Cornelis 
Vreeswijk, Ruben Nilsson, Birger Sjöberg, 
Joe Hill, Carl Anton, Dan Andersson och 
Alf Hambe. Dessutom har vi poeter som 
Nils Ferlin, Erik Axel Karlfeldt, Karin Boye 
och Stig Dagerman, som har tonsatts av 
många.

För att ta några mer nutida exem-
pel: Mikael Wiehe, Björn Afzelius, Sofia 
Karlsson, Håkan Hellström, José Gon-

zález, Stina Nordenstam, Sofia Talvik, 
Frida Hyvönen, Elin Sigvardsson, Annika 
Nordin och Lars Winnerbäck. Det kan 
diskuteras om alla dessa utövare är att 
betrakta, eller betraktar sig själva, som 
visartister. Tar man med begreppet singer-
songwriter kommer de, och många fler, 
med.

Varför är gitarren så populär inom denna 
genre? Den kompletterar sången. Den har 
en lång tradition, både i tid och geogra-
fiskt. Den är relativt lätt att transportera, så 
du kan spela på ditt eget instrument. Den 
är ett utmärkt kompinstrument. Dess bas-
register är likartat cellons och över det kan 
man lägga ackord. 

1.  Praktik. Det viktigaste först. Vill 
du bli en bra ackompanjatör; 
ackompanjera mycket. Detta kan 
inte nog understrykas.

2.  Lyssna. Prata inte bara om det, 
utan gör det. En viktig och ofta 
förbisedd egenskap vid musice-
rande. 

3.  Skaffa en välfylld verktygslåda. 
I den finns ett flertal plock- och 
slagkomp, harmonik, tempo, 
dynamik, artikulation, karaktär 
m.m. Ju rikare innehåll du har 
i verktygslådan, desto bättre 
rustad är du för att möta olika 
situationer.

4.  Vänj dig vid att transponera. 
Transpirationen minskar om du 
är van vid att byta tonart och vet 
vilka ackord som hör ihop. Capo 
tillhör standardutrustningen i 
verktygslådan.

tid. Orgelpunkt i basen; en stil-
lastående bas kombineras med 
olika ackord. Orgelpunkt i dis-
kanten; samma toppton åter-
kommer i olika ackord.

9.  Dra inspiration och lärdom av 
andra instrument. Själv har jag 
lärt mig mycket av kompböcker 
för piano.

10.  Repertoarkännedom. Ju bredare 
och djupare desto bättre.

11.  Utantill. Så mycket som möjligt. 
Blir du ombedd att kompa all-
sång, så är det inte läge att leta 
efter böcker.

12.  Våga. Få förväntar sig ett per-
fekt ackompanjemang vid en 
spontan förfrågan. Många för-
väntar sig dock att du spelar 
och blir glada om du gör det. 
Mig veterligt har ingen dött av 
lite sjabbel och felspel.

5.  Variation. Gör inte likadant vers 
efter vers utan variera ditt spel. 
Intro, mellanspel och coda ger 
ett intryck av och är ett tecken 
på ett genomtänkt komp.

6.  Läs text. Noggrant. Den ger inspi-
ration till karaktär och sinnes-
stämning på en sång. Textens 
rytmik är viktig. Helt nödvändig 
om du ska tonsätta. 

7.  Ackompanjera betyder att följa. 
Gör det, men det är alltid ett 
samspel där din insats är lika vik-
tig som melodibärarens. Goda 
sångare vet att lyfta fram sina 
medspelare. Om du kompar dig 
själv, en underskattad svårig-
het, så får du samarbeta med 
dig själv. 

8.  Säkra kort. Fallande bas är ett 
gammalt och beprövat knep. 
Lika effektivt idag som på Bachs 

Några komptips
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Preludium nr 1  
”Ett litet preludium för vänster 
hand. Du övar upp din smidig-
het med många luriga lägesbyten, 
så kolla upp att bytena blir täta 
och ha hela armen avslappnad. 
Mejsla fram melodin, så att den 
hörs tydligt. Pröva dig fram med 
stödanslag eller fritt anslag, det är 

ju väldigt individuellt vad den enskilda gitarristen föredrar.  
Detta preludium är det första av fem små preludier som jag kompo-

nerat, och som ger gitarristen möjlighet att finslipa sin tekniska/musi-
kaliska förmåga på olika sätt. Jag har alltid fascinerats av det mind-
re formatet, och ofta återvänder jag till Tárregas små preludier och 

etyder för att hämta inspiration. Min 
egen inspelning är väl något kvickare än 
lento.”  

Martti Reineholm är gitarrlärare vid 
Skellefteå Kulturskola och har tidigare 
medverkat i Gitarr och Luta med egna 
stycken för sologitarr. Den som vill ha 
en inspelning av stycket är välkommen 
att kontakta Martti på gitarrmartti64@
gmail.com eller så använder du dig av qr-
koden här intill. 

Robert undervisar på Ingesund
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   Mauro Godoy-      
Villalobos 
– kompositör och gitarrist 

Jag träffar Mauro några dagar innan 
hans stycke Nexo II ska uppföras av 
Radiosymfonikerna i Berwaldhallen 

3 juni. Nu har hans karriär som kom-
positör börjat ta fart. Det är prisutdel-
ning och uruppförande på gång av hans 
musik i Buenos Aires, Bologna och i 
Melbourne. Det är flera uruppföranden 
på gång av ett nyskrivet stycke för finska 
Duo vitare; Kimmo Rahunen, gitarr, 
och Agnieszka Kotulska-Rahunen, 
cello, och för en annan duo i Frankfurt 
på Hochschule für Musik und Dar-

stellende Kunst. Det börjar droppa in 
beställningar på ny musik... Men som 
Mauro säger: 

– Det har tagit lång tid att nå dit jag är. 
Det har varit en kamp. Man blir inte rik, 
men det går inte att leva utan att kompo-
nera.

Under arbetet med den här artikeln får 
jag i slutet av juli veta att Mauro också 
vunnit den internationella kompositions-
tävlingen i Claxica 2015, som är en festival 
med den klassiska gitarren som mittpunkt. 
Mauro var på plats för att lyssna på urupp-

förandet och ta emot diplom och priset för 
stycket Anawen för gitarr och stråkkvartett.

– Mitt uruppförande gick mycket fint, 
jag är nöjd med resultatet. Jag fick tillfälle 
att arbeta med musikerna och framföra 
mina tankar kring stycket samt hittade tek-
niska lösningar på svåra passager. Anawen 
kommer att ges ut av ett italienskt förlag, 
Isuku Verlag. 

Lång väg till klassiska gitarren 
Mauro kom till Sverige 1975 i samband 
med kuppen i Chile. Han var då 7 år och 

i hemmet var politik allt. Pappa var 
lärare i matematik, med i facket och 
vänsteraktivist. Det var ren tur att 
han överlevde. Han slussades ut via 
Röda Korset till Sverige och familjen 
kom efter senare.  

– Så vi hamnade i Växjö och det 
var bara att sätta igång och lära sig 
svenska. Jag kom in i musiken via 
kampsångarna med Inti-Ilimani och 
Victor Jara, hela den svängen. Jag 
började spela gitarr, lärde mig några 
ackord och plankade inspelningar. 
Men det var inte nog, jag var också 
intresserad av jazz och rock, och vi 
bildade ett band och spelade rock och 
sydamerikansk musik inspirerade av Inti-
Ilimani. 

Efter en tid ville Mauro också lära sig spela 
klassisk gitarr men kände ingen som höll på 
med det eller som kunde läsa noter. Så han 
gick till biblioteket i Växjö och lånade skivor 
av Segovia och noter och pusslade ihop. Det 
gick långsamt. Till slut fick han tag på en 
lärare när han var 18 år. Kanske litet för sent. 
Han hade fått upp en bra fingerfärdighet på 
gitarren med allt spelande. Men man behö-
ver rätt teknik för klassisk gitarr.

 Mauro flyttade sedan till Stockholm som 
20-åring och fick höra talas om en bra skola, 
i Avesta Sjövik där P-O Hedlund var lärare. 
Det blev att börja om från noll, lära sig ton-
bildning och förbättra tekniken:

– Tre år med Pelle Hedlund, det gjorde 
susen. Han öppnade upp mig musikaliskt. 
Jag gick där samtidigt med Christian Baraldi 
och vi bestämde oss att söka till musikkon-
servatoriet i Milano, där Christians yngre 
bror Stefan redan var elev. Vi kom in och det 
blev en tuff tid med musikteori, gitarrlektio-
ner och konserter. Min lärare, Aldo Minella, 
var elev till Segovia. Det var ett helt annat 
tänk än hos Pelle, det var mer vänsterhand, 
allt skulle gå fort. Efter tre års intensiva stu-
dier kom vi ut med en bra teknik men inte 
lika tekniskt skickliga som italienarna.

Börjar komponera 
Väl tillbaka i Sverige skulle Mauros karriär 
som gitarrist ta fart. Men så blev det inte:

– Det kom av sig totalt. Jag kom till Stock-
holm, fick mitt första barn och upptäckte 
att det var otroligt svårt att överleva som 
gitarrist. Jag spelade allt möjligt, klassiskt, 
i ett flamencoband, på inneställen, pubar, 
allt. Det var svårt att få det att gå ihop med 
familjelivet. Plus att jag undervisade på ABF, 
och en spansk akademi. Väldigt tufft eko-
nomiskt. Till slut sa jag, nej nu får jag skaffa 
mig ett jobb. Jag fick inget jobb som gitarr-
lärare, hade ingen pedagogisk utbildning, så 
jag sökte och gick på SMI i 3 år med Stefan 
Löfvenius och Peter Berlind Karlsson som 
lärare. Sedan dess har jag jobbat deltid på 
Kulturskolan, just nu är jag i Farsta.

Jag undrar när Mauro började komponera 
musik:

– Ända sedan jag började spela klassisk 
gitarr har jag skrivit musik, komponerat små 
stycken parallellt med mitt spelande, det 

Han är i stort sett okänd för den svenska publiken, men de senaste åren har 
han vunnit flera internationella kompositionstävlingar och börjar bli ett namn 
utanför Sverige. 
TEXT: JAN RUDLING   FOTO: BENEDIKTE WEINREICH

Claxica 2015. Framförande av Mauros vinnande bidrag Anawen.

har alltid varit lockande. Mitt intresse för 
komposition ökade hela tiden och jag kände 
också att det var för stor press att sitta och 
spela inför publik. Jag började också inse att 
jag måste lära mig komposition ordentligt, 
sökte och kom in på Gotlands tonsättar-
skola. Där hade jag förmånen att ha lärare 
som Per Mårtensson, Sven-David Sandström 
och Henrik Strindberg.

Efter Gotland fortsatte jag att ta privat-
lektioner i orkestrering av tonsättaren Johan 
Hammerth. Minst lika viktigt var att jag fick 
fler kontakter med musiker. Det är otroligt 
viktigt. Det är de som ska spela musiken och 
de påverkar dem som ska beställa musik.

– På Gotland lärde jag mig orkestrering 
och att skriva i olika genrer. Jag är ingen 
typisk gitarrtonsättare. Jag var trött på gitar-
ren när jag kom tillbaks från Italien och 
skrev musik för allt annat än gitarr. Det blev 
konserter, körverk, stråkkvartett och annat. 
Nu har jag förlikat mig med gitarren. Det 
är ett fint instrument och den har den här 
sångbara kvaliteten.

– Många utbildar sig till tonsättare men 
några få får skriva orkesterverk. Jag har haft 
tur som blev utvald på Gotland att skriva 
ett stycke för symfoniorkester och få det 
uppfört. Jag kom sedan på andra plats i en 
tävling för orkester i Stockholm med stycket 
Fanfar för orgel, harpa och orkester, ett stycke 
som uruppfördes inför invigningen av Årsta 
kyrka. Därefter skrev jag ett stycke för tio 
gitarrer (ensemble) som uppfördes av elever 
på kulturskola i Stockholm, under ledning av 
Arne Lindberg och Stockholms Ungdoms-
symfoniorkester SUSO .

För Mauro har det blivit en hel del kompo-
sitioner i olika konstellationer och genrer, allt 
från solostycken, duos, kammarensembler 
till symfoniorkester. Han har arbetat med 
elektronik i kombination med traditionella 
instrument och även skrivit körverk, bl. a. 
ett stycke för Radiokören med text av den 
chilenske nobelpristagaren Pablo Neruda. 
Mauro fick tillstånd av Nerudas familj att 
använda texten, sonett nr X och XI från hans 
diktsamling Cien sonetos de amor. 

För den som ska bli känd som kompositör 
kan tävlingar betyda mycket. Det arrang-
eras många kompositionstävlingar runt om i 
världen. Mauro har vunnit sex tävlingar och 
har börjat uppmärksammas som kompositör. 
Han skriver mest modern musik och priori-

terar därför tävlingar med sådan inriktning. 
Ofta vill arrangörerna ha musik som inte har 
uppförts tidigare. Man skickar in partitur, 
och ibland är det även krav på att man ska 
skicka med en ljudfil, oftast en midifil.

Gitarrkonserten Qualia
För några år sedan fick Mauro ett Stim-
stipendium och beslöt sig då att skriva en 
gitarrkonsert. Via Johan Hammerth fick 
han kontakt med Georg Gulyás och i nära 
samarbete med Georg kom gitarrkonserten 
Qualia till. Den är uppbyggd med tre satser 
i klassisk sonatform och tog ett år att skriva. 
Andra satsen är långsam och sista satsen är 
effektfull och slutar på toppen. 

– Det var inne då att skriva konserter i ett 
stycke. Men jag ville verkligen ha den tre-
delad. I slutet knyter man samman allt, så att 
gitarristen inte bara får nytt hela tiden, frag-
ment som kommer tillbaka.

Vi kommer in på svårigheterna att skriva 
för gitarr och hur man ska utnyttja gitarrens 
kvaliteter:

– Nackdelen med gitarren är den korta 
tonen. Men jag ville att gitarren skulle vara 
som en motor genom hela konserten. Jag för-
sökte lösa den här problematiken genom att 
använda campanella-effekter, lösa strängar 
som går in i varandra. Jag har lyssnat mycket 
på andra gitarrkonserter och ville komma 
ifrån det här man hör i många kompositio-
ner: gitarren gör långa löpningar, orkestern 
spelar, gitarren spelar och så vidare. Jag ville 
göra en konsert för en gitarrist av en gitarrist, 
orkestrerad så att det inte dränker gitarren. 
Mycket av det gitarristen gör i Qualia backas 
upp av träblåsarna och även stråkpizzicato.

Jag undrar hur han fick inspiration till 
musiken för Qualia?

– Jag hade ju material, små stycken som 
jag skrivit för sologitarr, så jag tänkte att det 
här kan utvecklas till en konsert. Gitarr-
stämman hade jag i stort sett klar i huvu-
det. Sedan byggde jag orkestreringen runt 
gitarren. Man måste hålla lyssnaren vaken, 
blanda med träblås och stråk, olika paletter, 
blanda klanger. Gitarren har många möjlig-
heter, man kan bända strängen, ponticello, 
tremolo, pizzicato, sul tasto, flageoletter, byta 
klang medan man spelar. Det återspeglas även 
i stråkarna, en del av konserten är lågmäld.

Tråkigt nog har Qualia ännu inte fram-
förts. Det fanns långt gångna planer med en 
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agent som hade kontakt med flera orkest-
rar. Agenten gick i konkurs och då dog hela 
projektet. Men:

– Jag har inte gett upp. Jag vet att det är 
en bra konsert. 

Inspiratörer
Den som skriver musik idag utsätts för en 
otrolig massa musik som man inte kan 
undgå att påverkas av.

– Jag har mitt latinamerikanska arv med 
Piazzolla och Inti-Ilimani. Det var Piaz-
zolla som fick mig att ta steget och skriva 
små stycken för gitarr och senare för andra 
instrument. Jag har haft en kvartett som 
spelat mycket kammarmusik. Det var cello, 
piano, bandoneon och gitarr och det blev 
mycket Piazzolla.

– Jag skriver modernt nuförtiden med 
klanger och riktningar, men ibland behö-
ver jag göra något mer traditionellt. Som 
att skriva en tango. Det blev ett stycke för 
gitarrduo som heter Un café con Astor. Det 
var ett stycke som jag bara behövde få ur 
mig. Det låg i byrålådan i två år. Jag såg 
den här duon, Duo Pace Polli Capelli som 
spelade Piazzolla, vow de här är duktiga, 
tänkte jag. Jag skickade ett partitur till 
dem och fick en inspelning dagen efter, en 
fantastisk tolkning. Nästa sak de gjorde 
var att spela in en video. De har stycket på 
repertoaren.

 Lutosławski är min favorit bland kom-
positörer. Som kontrast till honom har jag 
Takemitsu. Han gör så fin orkestermusik, 
han målar med toner. Sedan har vi Anders 
Hillborg och Arne Mellnäs. Mellnäs 
orkester- och körverk är fina. De är inte så 
kända.

Modern gitarrmusik
Bland gitarristerna har Julian Bream betytt 
mycket för Mauro:

– Jag är tacksam mot Bream, han öpp-
nade upp för att gitarren kan användas i 
den moderna musiken. Tidigare ansåg jag 
att gitarren var Sor, Giuliani och sydame-
rikansk musik. Sen släppte jag gitarren 
för att komma in i den moderna musi-
ken. De världarna kunde inte mötas. Men 
Julian Bream, han har ju Britten, och även 
Brouwer har visat att det går att skriva 
modern musik för gitarr. De fick mig att 
började bli vän med gitarren igen och kom-
ponera för den.

Några svenska gitarrister som Mauro 
nämner är George Gulyás, Joakim Lund-
ström, Mats Bergström och Göran Söll-
scher. 

– Mårten Falk gör ett otroligt bra jobb 
för den moderna musiken och det gör 
också Magnus Andersson. Gitarrepertoaren 
skulle må bra av mer modern musik. Det 
gäller att undervisa publiken. Det fanns 
en tradition på 70-talet att modern musik 
skulle vara svår och atonal. Men modern 
musik kan vara fusion, folkmusik eller jazz, 
det går inte att säga vad som är modernt. 
Gitarrepertoaren är rik, men rik på tra-
dition, den behöver ta in mer nytt som 
Murail, Maderna, Pisati m. fl. Men det 
behövs balans. Det kanske inte är så roligt 
att gå på en konsert med bara modern 
musik. 

Mauro använder även elgitarr i sina 
kompositioner. Ett stycke är Versus som 
han nyligen vann med i tävlingen ConDit 
i Buenos Aires. Elgitarren ger möjligheter 
till långa klanger och andra effekter. Mauro 
har också skrivit ett stycke för ärkeluta, 
Déjà vu, till Patrik Karlsson. 

Arbetet som kompositör
Den som vill lyckas som kompositör måste 
ofta arbeta hårt. Det gäller för Mauro:

– Jag arbetar halvtid och använder hela 

min fritid till att komponera. Det tar tid för 
mig att skriva musik. Jag har en idé, provar 
den och sitter och lyssnar på datorn på det 
jag har skrivit. Ofta har jag en idé som jag 
behöver testa. Ibland kan man göra något 
med den men det är inte alltid det stäm-
mer. Ofta kör jag fast. Jag kan känna att jag 
har en kärna, att det här är bra men sedan 
tar det stopp. Då är det bara att nöta och 
nöta och försöka lösa upp knuten. På något 
sätt så brukar det lossna.

När musiken är klar att lämnas över till 
beställaren så ska stycket instuderas. Mauro 
dirigerar inte sina egna verk. 

– Om det är ett orkesterverk så gör orkes-
tern och dirigenten sitt jobb, och om de har 
frågor hör de av sig. I slutskedet när musi-
kerna kan sina stämmor så vill de veta mer 
om tolkningar, vad man vill åt med olika 
saker.

– Det är det som är så spännande, 
magiskt när man lämnat ifrån sig musiken. 
Oftast blir det till det bättre, de betonar 
saker som jag inte tänkt på och lyfter musi-
ken. Varje musiker gör ofta sitt jobb så bra 
så att varje stämma lyfter, det blir levande. 
När man hör musiken inom sig så är det 
bara klanger och riktning. Senast var det 
Duo Haga. Jag lämnade ifrån mig stycket, 
fick höra resultatet och blev positivt över-
raskad. 

Släkt?
En fråga som Mauro ofta får är om han 
är släkt med den legendariske brasilianske 
tonsättaren Heitor Villa-Lobos. Men nej, 
det är han inte. Under många år använde 
Mauro enbart pappans efternamn Godoy, 
men senare i livet när han började kompo-
nera lade han till mammans efternamn Vil-
lalobos. Notera att det är utan bindestreck.

Visst kanske namnet kan vara en för-
del. Men inte i den kompositionstävling, 
Homage to Heitor Villa-Lobos i Melbourne 
som Mauro vann 2014.

– Alla bidrag var anonyma i tävlingen så 
jag hade ingen fördel. Men när vinnarens 
namn presenterades var det många som 
blev förvånade. Det var rätt kul för arran-
gören kände sig tvungen att skriva en notis 
på websidan att juryn verkligen inte kände 
till identiteten på vinnaren.

Och vi kanske inte ska bli förvånade 
om vi hör talas mer om Mauro framöver 
när han får fler möjligheter att få sina verk 
framförda även i Sverige. Gå in och lyssna 
på www.mauroworks.com

Under sommaren 2015 har i Rid-
darholmskyrkan genomförts ett 
intressant musikprogram som 

avslutades med den för oss ”gitarrnördar” 
relevanta konserten med Jonas Nordberg 
på luta och teorb. HÖGTIDSSTUND. 
Det kunde noteras att evenemanget 
lockat ett nästan fulltaligt auditorium, 
som med största andakt och intresse 
följde Jonas framförande. Initierat presen-
terade Jonas såväl de komplexa instru-
menten som de kompositörer och verk 
som skulle exekveras.

Konserten omfattade stycken av själv-
skrivna kompositörer som Dowland, Weiss 
och de Visée och för undertecknad mindre 
bekanta Dufaut och Kapsberger. Verken av 
Dowland, Dufaut och Weiss framfördes på 
luta och de av de Visée och Kapsberger på 
teorb.

Jonas började med en galliard, the Earle of 
Derby och en stillsam Pavane Lachrymae av 
Dowland (1563–1626). Stämningsfullt och 
ståtligt framfört i ”altenglisch style”. En viss 
nervositet kunde skönjas men den försvann 
snabbt efter publikens varma respons. Där-
efter följde en svit i midnattstonarten g-moll 
av Dufaut (1604–1672), bestående bl. a. av 
en Courante Suedoise och en Tombeau. Svi-
ten gjorde dock på undertecknad ett blekt 
intryck. Det ”svenska” förmärktes heller ej.

S. L. Weiss svit i f-moll(?) med sedvanligt 
Preludium, Fuga, Allemand, Ciaconna och 

Konsert med Jonas Nordberg
TEXT: CHRISTER FERNSTRÖM   FOTO: CHRISANDER BRUN

PER HALLGREN
g u i t a r m a k e r

mobil: +46(0)733-130599

välkommen till min hemsida: 

www.hallgrenguitars.com

Ensemble Toque, Mauro t.v.

Nyskrivet stycke för Duo Vitare

Fantasia lyste dock briljant och fulländat, 
särskilt ciaconnan. Här fanns många virtu-
osa sextondelslöpningar i barockens typiska 
kvintfall. Påverkan från Bach framkom 
också i fugan.

Så över till Teorben med stort T. För-
utom teorbens imposanta yttre, teknikalitet i 
sträng- och stämuppsättning samt den djupt 
solenna och maskulina klangen så kan man 
förstå att den och dess solist gjorde djupa 
intryck på samtidens jungfrur och sköna 
damer! Instrumentet väcker åldrig, slum-
rande resonans i öronsnäckan med direkt 
access till 
limbiska 
systemet. 
Sviten i 
a-moll av 
de Visée 
(1655–
1732) 
framför-
des vir-
tuost och 
magni-
fikt. Det 
inledande 
preludiet 
gjorde all 
rättvisa åt 
teorben, 
majestä-
tiskt och 

”grave”. Chaconne briljerade i sin fulla glans 
med virtuosa passager.

Sist, konsertens clou, den italienske lutenis-
ten Giovanni Girolamo Kapsbergers mull-
rande, bländande Toccata Arpeggiata. Ett 
stycke i dåtidens ”Villa Lobos”-stil, nämligen 
föreskrivna vackra ackordföljder i arpeggio 
och ad lib. för höger hand. Eminent! Slutli-
gen, Riddarholmskyrkan med dess sakrala, 
ålderdomliga och högtidliga miljö gav en 
”klockren” inramning. Alla vi i publiken 
tackar Jonas för en underbar konsert, modigt 
framförd, mästerligt och med bravur.
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när du behöver fina gitarrer, noter,  
tillbehör eller gitarrundervisning. 

 

tel. 08 661 9910 

Vi stödjer SGLS.

when people talk guitar

www.guitarissimo.com

Stefan Soewandis gitarrlandskap 
TEXT: ANGE TURELL   FOTO: KIM JUN SU

Avvaktande klanger. Täthet, 
sekundintervall, sedan 
brutna  ackord. Tystnad, stillhet, 

väntan. Varsam vandring mellan olika 
mollackord. Orgelpunkter, dynamiska 
centra som tonmassorna mjukt sling-
rar sig kring. Arpeggion som ger harp- 
eller kotoliknande klangfält. Närmast 
omärkligt skiftar tyngdpunkterna, flyter 
ihop, likt vattenfärger som överlappar 
varandra utan skönjbara gränslinjer. 
Porlande vatten, rinnande bäckar, virv-
lar. En statisk rymd, likväl i rörelse 
med sina täta, porösa block av varande 
som förflyttas stilla. Så fortgår musi-
ken under en elastisk tidsrymd, innan 
allt så småningom samlar sig på en platå 

av upphöjd överblick. Ett långt ande-
tag. Vajande skuggor. Lyssnande, en 
stilla ljuslåga. Nu landar allt i en enkel 
enklang och kvar finns en tystnad som 
kanske hela tiden funnits närvarande 
som en dold grundton under musikens 
färgskiftningar. Var är vi? Välkommen 
till Stefan Soewandis musikaliska land-
skap, där Zoran Dukic spelar Träumerei 
über ein javanisches Volkslied. 

En magisk värld 
Under en exkursion i den rikhaltiga flo-
ran av musik man kan finna med hjälp 
av diverse digitala musiktjänster stötte jag 
på Stefan Soewandis kompositioner för 
gitarr. Det må låta klyschigt, men allting 

omkring stannade upp och förundrad satt 
jag där, innesluten i ett magiskt tonspråk 
som hämtar sin näring från element som 
impressionism, traditionell indonesisk 
musik, minimalism, klassisk gitarrtradi-
tion och en gnutta avantgarde. Soewandis 
musik är drömsk och rik på associationer, 
men samtidigt ofta stillastående och medi-
tativ till sin karaktär. Den tycks bäras av 
en slags innehållsrik tomhet – om man nu 
kan föreställa sig något sådant...? I likhet 
med många inre erfarenheter där logik och 
våra vanemässiga föreställningar inte riktigt 
hittar någon fast förankring kanske denna 
musik bäst låter sig beskrivas just i sådana 
paradoxer. 

För att kunna ta till sig den bör man  

stanna upp, inte ha bråttom, inte förvänta 
sig att musiken ska röra sig i de förväntade 
fåror av harmonisk progression, tematisk 
utveckling och skiftningar mellan spänning 
och avspänning som vi må vara vana vid. I 
musiken finns i högsta grad framträdande 
tyngdpunkter och centraltoner som de 
musikaliska skeendena rör sig i omlopps-
banor kring. Men den är sällan uppbyggd 
kring tonalitet i vanlig mening eller funk-
tionsharmonik – de hierarkiska inbördes 
förhållanden mellan toner och ackord där en 
ton förväntas leda till en annan, där en lad-
dad dissonans ska upplösas i en vilande kon-
sonans, där det finns en slags underförstådd 
riktning i förloppen och harmonier förhåller 
sig till varandra i termer av nära eller avlägset 
släktskap. Musiken är istället snarast mo-
dal och ofta uppbyggd kring skaltyper för-
knippade med Sydostasien. Dessa skalor 
samlar sig i block eller territorier där musiken 
vistas en stund, för att sedan glida över i ett 
annat, ofta via kromatiska förskjutningar. 

Vem är Stefan Soewandi? 
Nyfiket sökande efter en hemsida, infor-
mation om eller foton av kompositören ger 
mycket liten utdelning. Vem är han? Med 
fortsatt detektivarbete kommer jag ändå 
till slut i kontakt med Soewandi, som nu är 
verksam som gitarrlärare i den lilla staden 
Garchen, nära München. Genom en givande 
mailkonversation får jag svar på en del frågor 
kring hans musik. Stefan Soewandi föddes 
i Tyskland 1962, med en tysk mor och en 
javanesisk far. Han växer upp på östra Java i 
Indonesien. Eftersom jag förmodar att den 
klassiska gitarren kanske inte är det vanli-
gaste instrumentvalet på Java undrar jag hur 
det kunde bli så?

– Båda mina föräldrar lyssnade mycket på 
västerländsk, klassisk musik och min mor 
ville att jag skulle spela piano, men jag var 
inte särskilt intresserad. Däremot hade vi en 
granne som brukade spela gitarr under ett 
träd i sin trädgård och jag tyckte verkligen 
om atmosfären. Sedan hörde jag inspel-
ningar där gitarrister som Narcisso Yepes 
och Christopher Parkening spelade musik 
av Granados, Tarrega och Sor och jag blev 
fängslad. Från den stunden blev den klas-
siska gitarren och dess musik centrum i min 
tillvaro under lång tid. 

Som 20-åring kommer Soewandi till Tysk-
land igen för intensiva studier i gitarrspel och 
komposition med flera prominenta lärare, 
däribland Siegfried Behrend, Roland Dyens 
och Leo Brouwer. Åren 1985–1998 skriver 
han flera verk för gitarr, samt några för gitarr 
och flöjt, gitarr och sång samt gitarr och 
piano. 

Ekon från Java 
I musiken hörs tydliga ekon av uppväxten 
på Java. Flera stycken är uppbyggda kring 
återkommande musikaliska gester som 
upprepas med små förskjutningar, såsom 
ofta sker i indonesisk gamelan-musik; den 
traditionella orkestermusik som en gång i 
tiden fascinerade Claude Debussy och som 
varit en stor inspirationskälla för minima-

Zoran Dukic Enno Voohorst

listiska portalfigurer som Steve Reich och 
Phillip Glass. Själva monotonin och de små 
förflyttningarna inom denna är musikens 
bärande fundament. 

– Jag studerade inte klassisk javanesisk 
musik systematiskt, men när jag var barn 
kunde man höra gamelan-orkestrar och öst-
javanesisk musik som Reog, Jaran Kepang 
och Kuda Lumping (musik som vanligen 
ackompanjerar skådespel, där dansare och 
aktörer ikläder sig roller av olika mytologiska 
väsen) på gatorna varje dag, där den spelades 
av lokala musiker. Essensen i denna musik är 
repetition och dess mål är att försätta dansare 
och skådespelare i trance. 

Den där tranceliknande komponenten är 
central i Soewandis musik, som rör sig mak-
ligt, liksom vid sidan av tiden i något slags 
utomvärldsligt tillstånd. Idémässigt hämtar 
den också delvis näring i hinduismens 
gudaföreställningar och de bilder och skulp-
turer av gudomliga gestalter som kantade 
tillvaron på Java. 

– I exempelvis min komposition Kama-
jaya var intentionen att ge uttryck för själen 
hos skönhetens gud, Kamajaya. Här försöker 
jag kombinera repetitionstekniken med 
västerländsk harmonik. 

Andra inspirationskällor
Som nämnts är nu inte indonesisk musik 
den enda inspirationskällan för Soewandi. 
Impressionistiska och ibland jazzartade 
klanger förekommer i rikliga doser, och 
han nämner Satie och Debussy som viktiga 
inspiratörer, vid sidan av tonsättare som 
skrivit för gitarr, t. ex. Richard Rodney Ben-
net, Benjamin Britten och Manuel Ponce. 
Tyvärr framförs hans musik sällan. Men två 
fina och mycket hörvärda album har spelats 
in: Echoing Silence från 1997, där gitarristen 
Martin Schwarz spelar och där även duetter 
med flöjt, piano och sång finns med, samt 
dubbel-CD:n DEWA, Guitarworks 2 från 
1999, där flera namnkunniga gitarrister med-
verkar: Zoran Dukic, Enno Voorhorst, Carlo 
Marchione, Laura Young, Siegbert Rem-
berger, kvartetten The Guitar4mation och 
återigen Martin Schwarz. 

Echoing Silence 
Jag lyssnar på några av duetterna på Echoing 
Silence. Klangsplitter är skrivet för den inte 
alltför vanliga kombina-
tionen gitarr och piano. 
Titeln låter dramatisk; 
det kunde kanske varit ett 
verk av Karlheinz Stock-
hausen, men all tystnad, 
de mättade pauserna mel-
lan de svävande klangerna 
som utspelar sig i dialog 
mellan de båda musikerna, 
påminner nog mer om det 
kontemplativa hos Arvo 
Pärt. Även då det i den 
andra satsen finns några 
modernistiskt färgade 
partier där Ilse Schumann 
dunkar locket mot pia-
not och gitarristen spelar 

snabba glissandi så landar det hela snart igen 
i de vida klanglandskapen. 

Zwei Lieder för sopran och gitarr är ton-
satta, vackra dikter av Yvonne Schrotten-
baum. Den första sången är som en romans 
i jazzkostym... I den andra är samarbetet 
mellan sång- och gitarrstämman intimt 
och det komprimerade textinnehållet tolkas 
ingående i musiken. Sonatina für Flöte und 
Gitarre börjar med ett modernistiskt anslag, 
fritonalt. Men ständigt återvänder dessa maj-
ackord, som en vilande, spegelblank yta där 
man ser sitt ansikte reflekteras för en stunds 
klarhet, innan perspektiven skiftar och vatt-
net grumlas igen. Flackande rörelser, partik-
lar som kort virvlar upp, dimstråk, molnban-
kar. Så återvänder lugnet och allt landar i ett 
moll9-ackord. 

På flera ställen konstaterar jag att harmo-
niken är påtagligt jazzdoftande. Den som är 
något bevandrad i jazzharmonik, kommer 
att känna igen sig i ofta återkommande maj-
ackord, moll-nior och minus-femmor. Det 
är en slags svävande klanger, vattniga och 
på något vis lite öppna, som om de rymde 
en fråga. Den här klangvärlden får mig att 
tänka på viss jazzmusik som givits ut av 
skivbolaget ECM (där bl. a. fina gitarrister 
som Ralph Towner, John Abercrombie och 
Terje Rypdahl återfunnits) och där både 
musik och ljudbild kännetecknas av det där 
vidsträckt öppna. 

Dewa
På DEWA, Guitarworks 2 är gitarr det enda 
instrumentet. Fantasia on a Theme by Tarrega 
är ett stycke med flera stämningsväxlingar. 
Ett uppfordrande, närmast enerverande, kro-
matiskt tema som spelas spetsigt ponticello 
återkommer titt som tätt. Däremellan böljar 
det hela fram med romantiska, svepande 
penseldrag. Mot slutet kommer Tarregas 
Etyd i e-moll (Opus 25:5) igenom, som en 
solstråle bakom molnen. Irrlicht framförs av 
Enno Voorhorst. Första delen är dröjande, 
med mer komplex harmonik än vad som 
annars är brukligt hos Soewandi. Andra 
delen börjar likaså avvaktande, lite klanger, 
tambora-effekter... Det är en sorgmarsch 
som närmar sig. Småningom reser sig en 
melodi i högt register som en lamentation 
med arpeggio-ackompanjemang. Långa sve-
pande linjer, långsamma tonförflyttningar. 
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Hur presenterar vi musikhisto-
rien? Hur skriver vi om den? 
Hur gör Mårten Falk? Framför-

allt måste det in mycket musik! När vi 
i somras hörde Falk berätta om gitarr-
musiken i SR P2, är det fjärde gången 
under denna säsong han gör sin epok-
orientering. Med bortemot 100-talet 
verk/satser, utspridda på åtta epoker över 
fem konserter och med en speltid på sju 
timmar får han publiken att befinna sig 
i ett musikhistoriskt Ica Maxi, där var-
enda vara är ett erbjudande, ett tillfälle, 
och där alla avdelningar finns med: alla 
tonsättare och verk blir sedda och hörda. 
Då blir Bach eller Tárrega eller Cage en 
i mängden, alltså inte bara den ”upp-
höjde tonsättaren”, utan någon vi kan 
gå fram till och samtala med och tacka 
för den fina musiken. Musikern finns 
också där, en gitarrist som får mottaga 
åhörarnas omnämnanden och kommen-

tarer. Under turnéns fem konserttill-
fällen med Mårten hinner publiken bli 
bekant med honom och det samtalas 
och frågas gärna under konserternas 
gång. Helt spontant kan någon utbrista: 
”Det där måste väl ändå vara jobbigt att 
spela?”Musikerskap och lärargärning är 
närstående roller för Falk, som bredvid 
turnérandet också undervisar på Lilla 
akademien. Vissa aspekter gällande verk 
och tonsättare eller detaljer av gitarrtek-
nisk art är lika intressant/betydelsefullt 
att veta oavsett om man själv spelar eller 
inte. 

Fördjupning
I följetongernas och TV-seriernas tid finns 
numer en önskan om fortsättningar. Vi vill 
veta hur det går sedan, och så kommer upp-
följaren. I musiklivet eller på teaterscenerna 
ges sällan möjligheten till fortsättning, till 
fördjupning, vilket gör att publiken får ta 

del av ett begränsat utbud. D. v. s. begräns-
ning i meningen att publiken ska ha rätt 
till sin del av klassikerna. Till varje pris! 
Utbildningsväsendet, läromedlen, speglar 
gärna detta gängse utbud och man talar om 
uppdrag, som kan innebära att framföra 
representativa betydelsefulla verk. Uppdra-
get går i arv från säsong till säsong, från 
programråd till programråd. Vad händer 
om vi väljer den svåra(re) vägen, nämligen 
att allt ska framföras? Då tar programsät-
tarna plötsligt steget bortom smak, ibland 
bortom sin kännedom om verken, och 
plötsligt kan konstarten utvecklas och 
publiken överraskas. 
   Falks långa musikhistoriska utblick bör 
göra oss mer nyfikna på gitarrepertoaren, 
att få den unge gitarristen att i än högre 
grad våga programsätta sina konserter med 
för publiken ohörda verk. Varför? Den stora 
Musiken ligger så stor grad i hur den spelas! 
Uppdraget är så att säga att hitta Musiken 

Dags för lite omtanke.

www.gitarrdelar.se 
Tel. 08-38 02 08
Arvid Mörnes väg 1, Bromma

Efter ett tag mer vilande, skirt, milt, lite 
som en barnvisa – men snart börjar harmo-
niken vandra iväg längs en kromatisk stig, 
och så blir det dramatik, rasgeuado. Sedan 
återigen lite tambora, med en låg baston 
som en ödesmättad skugga. Mot slutet så 
morendo, döende... allt tonar bort, slukas 
av den förlåtande natten. Här finns en del 
likheter med musik av Leo Brouwer, kan-
ske särskilt hans Preludios Epigramaticos. 
Ismaya avviker en smula genom att vara en 
friskt rörlig gitarrkvartett, med ett tilltal 
som påminner om Steve Reich. I mitten 
finns förvisso ett utdraget lyriskt parti, men 
snart återvänder spänstigheten och avslut-
ningen sker ovanligt nog i forte. 

Jag spelar några gånger själv igenom 
DEWA, sju korta etyder som var och en 
uttrycker karaktärsdrag hos någon av den 
hinduiska föreställningsvärldens gudar 
eller gudinnor. Samtliga stycken baseras 
på en pentatonisk skala: e-f-g-b-c. Tonerna 
a och d förekommer någon enstaka gång. 
Musiken är skenbart enkel, notbilden 
är luftig och inga särskilt oroväckande 
fingersättningar finns i sikte. Men något 
gör det ändå lite svårt (förutom att vissa 
tempi är raska). Jag inser snart att det 
är själva stillaståendet, avsaknaden av 
förmodade dramatiska förvecklingar som 
är... provocerande. Jag tvingas stanna upp, 
tvingas låta mig vaggas in i denna sugges-
tiva klangvärld. Och efter en stund är det 
skönt att vistas där. Vilsamt och skönt. 

Soewandi slutade komponera 1998. 
Varför?

 – Det jag ville uttrycka genom min 
musik var redan sagt och jag ville inte upp-
repa mig i framtida kompositioner. Jag 
hade uppnått det jag ville och min musika-
liska mission var över. 

Stefan Soewandi tycks ha återvänt till 

tystnaden, på samma sätt som hans musik 
brukar landa där. 

Flera av Stefan Soewandis kompositioner 
finns förlagda på Edition Margaux. CD-
skivorna som hänvisas till i artikeln är ut- 
givna på Kreuzberg Records.

TEXT: MIKAEL FORSMAN  
FOTO: JOHAN DAHLBERG

Mårten Falk – en 
historia 

Dewi Sri, riset och jordens gudinna, som tillägnats ett av styckena i etydsviten Dewa
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i musiken. Därför är gitarristen fri! Till 
skillnad från den som reproducerar andras 
tolkningar (även om det är ett viktigt inslag 
i utbildningen).  

Den som följt Falk genom århundradena 
har upplevt dessa hans många breda regis-
ter:  

•  Det klangiga, nyansrika – alltifrån 
högre klingande flageolettspel eller 
vihuelaspel till basklangfull rysk gitarr-
ekvilibrism

•  Det musikaliska – epokernas många 
tolkningstraditioner

•  Det kunskapsmässiga – belysandet 
av tonsättare och musik bland annat 
genom träffsäkra anekdoter

•  Det innovativa – utvecklandet av nya 
speltekniker och användandet av elekt-
ronik.

Innovatör
Våra vänner tonsättarna har i Mårten Falks 
händer de bästa tänkbara förutsättningar för 
sina musikaliska innovationer. Falk måste 
själv bli innovatör: när tonsättaren kom-
ponerar något (förmodat) ospelbart måste 
musikern göra musiken möjlig. Att ett 
instrument är så välklingande är förstås till 
att börja med gitarrbyggarens förtjänst. På 
konserterna i Ljungskile och på Hvitfeldska 
gymnasiet i Göteborg fanns inte bara intres-
serad allmänhet, gitarrkonnässörer, elever 
och tonsättare, utan här följde också gitarr-
byggaren Per Hallgren lyhört sina gitarrer 

Besök oss när du är i Göteborg!
Alltid minst 250 nya/begagnade/vintage gitarrer i lager.
Gitarrprylar -  Verkstad - Reservdelar.

Du hittar oss vid Götaplatsen mitt i Göteborg!
Johannebergsgatan 14 (bakom Stadsteatern)
Tel. 031-160049       www.No1guitar.se
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På försommaren publicerades ett 
imponerande och vill jag säga epok-
görande bokverk om de berömda 

lut- och fiolmakarna Martin och Johann 
Christian Hoffmann från Leipzig. Detta 
är en ”tung” bok i både bildlig och bok-
stavlig mening! Boken är i stort format 
och omfattar nästan 460 sidor. Den är 
resultatet av ett stort forskningspro-
jekt kring tre generationer av den tyska 
musikinstrumentmakarfamiljen Hoff-
mann i Leipzig på 1600- och 1700-talen. 
Bakom projektet står musikinstrument-
museet i Leipzig, Germanisches Natio-
nalmuseum i Nürnberg och Institut für 
Musikinstrumentenforschung Georg 
Kinsky. 

”Tysk grundlighet”
Till projektet har knutits en rad specialis-
ter inom många områden, och det innebär 
att boken ger en heltäckande bild av både 
det sociala, det hantverksmässiga och det 
musikaliska livet i vilket musikinstrument-
makarna verkade. Ibland använder man lite 
slarvigt uttrycket ”tysk grundlighet”, men i 
samband med detta projekt och denna bok 
så är det verkligen giltigt. Här lämnas inget 
åt slumpen! Ingen sten är för liten för att 
inte vändas på! Här finns inget utrymme 
för tomma spekulationer eller amsagor, utan 
varje fakta prövas och redovisas omsorgsfullt. 
Alla hypoteser, hur spännande de än kan 
vara, t. ex. sambanden mellan Johann Chris-
tian Hoffmann och Johann Sebastian Bach, 
Silvius Leopold Weiss m. fl. av dåtidens 
berömda ”musici”, testas omsorgsfullt mot 
verkligheten i form av bevarade dokument 
m.m. Många av dokumenten återges också 
in extenso.

Särskilda kapitel ägnas åt lacker, namn-
etiketter, dendokronologiska och datortomo-
grafiska undersökningar, dekor m.m. Det 
blir en spännande och synnerligen vederhäf-

med alla sina finslipade årsringar; hur krop-
pen reagerar på anslagen, hur de förstärker 
ackorden. Douze Études av Heitor Villa-
Lobos är ett verk ur gitarrepertoaren som 
självt kan stå som exempel för hur mångfa-
setterat det kan komponeras för instrumen-
tet. Här omfamnas såväl olika stilideal som 
gitarrkomponerandets möjligheter idioma-
tiskt. Det är helt enkelt fantastisk musik 
och den måste Mårten helt enkelt framföra! 
Utantill! 

Genom åren har Mårten Falk mött många 
av samtidens tonsättare. Hans musiker- och 
gitarrkollegor har berättat om sina möten 
med flera av tonsättarprofilerna, eller med 
gitarrister som varit elev till elev till elev. 
Gitarren är en viktig spelare i den samtida 
musiken, och det känner vi väl till genom 
Magnus Anderssons otaliga samarbeten med 
tonsättare världen över. Mårten Falk låter 
dagens musik få en framträdande plats i två 
av fem konserter och här återfinns en stor 
bredd av uttryck. Med Sofia Gubajdulina 
och Salvatore Sciarrino i program 4 anas just 
detta spann: vi upplever alltifrån romantik-
modernistisk uttrycksfullhet till utnyttjandet 
av gitarrens möjligheter att nästan inte höras 
alls. 

Samtida musik 
Program 5 är Idag, med tonsättare som Mår-
ten samarbetar direkt med och som han kan 
ringa och fråga om partituret. Här hördes 
Ida Lundéns mormors muffinsform i hennes 
fingerpickingverk Dadodado (på G – rejäl 
scordatura: alla strängar stäms till G). Ylva 

Martin och
Johann Christian    
Hoffmann 
– lut- och fiolmakare från Leipzig
TEXT: KENNETH SPARR

Jag säljer gitarrer i världsklass.

Casimiro Lozano

Gitarrist, Carsten Grøndahl

Tel. +45-24893285  ·  guitar@carsten.nu
www.carsten.nu
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∑
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Skogs stora antal gitarrverk för Mårten repre-
senterar det kvantitativa när hon i Nostalgia 
betraktar alla tillkomna verk under deras 
20-åriga samarbete. Falks eget verk Finster-
ling är något av en musikalisk kommentar 
till den modernistiska klanggestiken. Ole 
Lützow-Holms detaljrika partitur måste 
klippas sönder tyckte tonsättaren, till notcol-
lage, och plötsligt skulle här uttolkas notark 
och så får vi höra Ark 5.

Stunden med Lars Carlssons undersköna 
musik utspelas samtidigt med tragedierna, de 
pågående krigen, Moments during the Con-
flict. Vi följer Josephine Mindus musikaliska 
utvecklingar, vi har Kontakt – det hörde vi 
för första gången. Christopher Anthins Play-
master är en pärla till underhållning, eller 
om man vänder på det (bandet), stor konst! 
Playmaster framfördes utan video denna 
gång. Däremot blev det visuellt värre med 
suggestiva videorysaren Nullo av Fredrik 
Fahlman. Christofer Elghs Inside lägger till 
ytterligare en nyans av skirhet i gitarregist-
ret, från skirhet till klarhet! Anna Erikssons 
Stjärnskruvmejsel är något av en klassiker, 
med sina utmejslade, utmärkta gitarristiska 
klangutfall! Mårten avslutade programse-
rien med den ösiga full-dist-variationen (över 
Mertz) ReMakeUp av Tony Blomdahl. Och 
efter publikutropet ”En gång till!”kunde han 
sedan hänvisa lyssnarna vidare till SR P2, där 
hela föreläsningen med musik och allt nu går 
att återhöra.

Falks musikhistorier med verkförteckning 
finns på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.
aspx?programid=4836&artikel=6181769 

tig resa i det förgångna, men huvudfokus 
ligger naturligtvis på Martin Hoffmann och 
hans son Johann Christian Hoffmann, båda 
verksamma i Leipzig. Av speciellt intresse i 
detta sammanhang är naturligtvis att Mar-
tin och Johann Christian Hoffmann var och 
är speciellt kända som lutmakare, men lik-
som många av sina kolleger byggde de också 
stråkinstrument. Det finns dessutom några 
svenska kopplingar som jag återkommer till. 

Även om det är många som har bidra-
git med uppsatser och information så har 
huvudarbetet och -ansvaret för detta jätte-
arbete (projekttid 2008–2015) legat hos den 
tidigare chefen för musikmuseet i Leipzig, 
Eszter Fontana, Veit Heller och konservatorn 
vid Germanisches Nationalmuseum i Nürn-
berg, Klaus Martius. I anslutning till pro-
jektet har också visats en specialutställning, 
”Pomposa Die Lauten- und Geigenmacher 
Hoffmann in Leipzig”, som pågår t.o.m. 31 
oktober i musikinstrumentmuseet i Leip-
zig. I ett Youtube-klipp från museet, ”Eine 
Laute für die galante 
Welt” https://youtu.
be/iykKS25nNNA, 
så kan man både 
höra och se intres-
sant information om 
Hoffmanns lutor.

Bokens innehåll är 
alltså mångfasetterat 
och inleds med en 
detaljerad beskriv-
ning av familjen 
Hoffmanns liv och 
verk utgående från 
Martin Hoffmanns 
far, Veit Hoffmann, 
som också var musik-
instrumentmakare. 
Samtidigt ges en 
intressant beskriv-
ning av musiklivet i 

Leipzig under de aktuella perioderna. Den 
framstående musikforskaren Herbert Heyde 
har skrivit flera av de biografiska avsnit-
ten i boken. Här finns allt man kan begära 
av ett vetenskapligt arbete med noggranna 
källhänvisningar, register m.m. Givetvis 
innehåller boken en komplett och mycket 
detaljerad katalog över alla kända knäpp- 
och stråkinstrument av Martin och Johann 
Christian Hoffmann. Av Veit Hoffmann 
finns inget instrument bevarat. 

Fåtal bevarade instrument 
Katalogen är inget torrt återgivande av fakta-
uppgifter utan här finns också resonemang, 
hypoteser, diskussioner m.m. som innebär 
intressant läsning. Bildmaterialet är rikt och 
högklassigt. Av Martin Hoffmann finns bara 
fem lutor bevarade, varav en endast i form 
av fragment. Ingen av dem är i ursprungligt 
skick. Den bäst bevarade (i Germanisches 
Nationalmuseum, Nürnberg) är ombyggd 
av sonen Johann Christian och är spelbar 

13-korig barockluta av Karl-Erik Gummesson 1976 efter Martin Hoffmann. Bak-
kropp, hals och skruvlåda. Foto: Kenneth Sparr



Gitarr och Luta 3 | 201538

(inspelningar av Anthony Bailes och Johan-
nes Vogt). Av naturliga skäl finns betydligt 
fler stråkinstrument av Martin Hoffmann 
kvar. Från Johann Christian Hoffmann 
och hans verkstad finns desto fler lutor 
bevarade (14 st och uppgifter om ytterligare 
13 st samt 12 ombyggnader/reparationer). 
Flera av de bevarade lutorna är nära origi-
nalskick.

 Ett särskilt kapitel i boken ägnas åt 
Johann Christian Hoffmanns reparationer 
och ombyggnad av äldre lutor, vilket natur-
ligtvis var en viktig bisyssla för en verk-
stad. Hans handskrivna och oftast daterade 
reparationsnamnsedlar finns i åtskilliga 
instrument. Ett exempel på dessa ombygg-
nader är Rauwolf-lutan i Musikmuseet, 
Stockholm. Johann Christian Hoffmann 
hade inga barn i sina två äktenskap, så det 
fanns ingen som kunde fortsätta familjens 
instrumentmakartradition som alltså bör-
jade med Veit Hoffmann.

I Norden finns bara ett fåtal bevarade 
instrument med anknytning till Mar-
tin och Johann Christian Hoffmann. I 
Sibeliusmuseum i Åbo finns en kraftigt 
förändrad och ”gitarriserad” luta från 1707 
av Martin Hoffmann, där kroppen och en 
del av halsen är original. I Musikmuseet 
i Stockholm finns, förutom två viola da 
gambor, en intressant luta av Sixtus Rau-
wolf från 1612, som senare (1718) byggts om 
till ett 13-korigt instrument och repare-
rats av Johann Christian Hoffmann. Även 
denna ursprungligen högkvalitativa luta 
har dessvärre ”gitarriserats” på ett för-
skräckligt sätt. 

Spännande är att det kanske är just 
denna luta som omnämns i ett bevarat brev 
1740 från Johann Christian Hoffmann till 
den adlige lutälskaren Johann Friedrich A. 
von Uffenbach. Jag träffade för övrigt 2010 
en av utgivarna av boken, Klaus Martius, 
när denne besökte Musikmuseets maga-
sin i Tumba och precis hade identifierat 
Rauwolflutan i gömmorna. Ett spännande 
ögonblick vill jag nog säga! Lars Jönsson 
har senare på uppdrag av Musikmuseet 
gjort en 10-korig rekonstruktionskopia av 
lutan som den kanske såg ut när den läm-

nade Rauwolfs verkstad 1612. Tyvärr finns 
ingen dokumentation hur, när och med 
vem dessa intressanta lutor med anknyt-
ning till lutmakarna Hoffmann kommit 
till Sverige och Finland.

Moderna kopior
Jag måste erkänna att jag har en personlig 
relation framför allt till Martin Hoffmanns 
lutor. Jag minns mycket väl när lutenis-
ten Anthony Bailes hade med sig en kopia 
av en trettonkorig luta med basryttare av 
Martin Hoffmann i en privat samling (ori-
ginalet finns både beskrivet och avbildat i 
boken) till Liten Gitarrakademi på Grips-
holms folkhögskola (se bilder!). Jag blev så 
förtjust i denna luta att jag bad vår då främ-
ste svenske gitarr- och lutbyggare, Karl-Erik 
Gummesson, att göra en avritning och 
bygga en kopia på kopian! Så skedde 1976 
och denna välbyggda, fina luta är fortfa-
rande i min ägo. Senare har den engelske 
lutbyggaren Michael Lowe också gjort en 
uppmätning och ritning av originalinstru-
mentet. 

På instrumentbyggarkurserna på Marhol-
men under bl. a. Arne Lindbergs ledning 
fick jag 1995 tillfälle att själv bygga en kopia 
av Martin Hoffmanns 13-koriga svanhals-
luta efter en ritning från Germanisches 
Nationalmuseum i Nürnberg. Denna luta 
av Martin Hoffmann var ombyggd av 
sonen Johann Christian. Inte kunde jag 
då ana att Martin Hoffmann i sitt första 
äktenskap var gift med en dotter, Gertrud 
Rosina Sibylla, till en svensk fänrik vid det 
svensk-pfalziska regementet, Anton Jans-
son! Denne Anton Jansson fanns troligen 
bland de svenska trupper som inkvartera-
des på 1640-talet i den lilla staden Belgern 
nordost om Leipzig i nuvarande Nordsach-
sen. Anton Jansson tycks ha blivit kvar där 
och livnärde sig som värdshusvärd. Johann 
Christian Hoffmann har alltså svenskt 
påbrå på mödernet!

Utförlig musikhistoria
Sammanfattningsvis är det här en bok som 
kanske i första hand riktar sig till musik-
instrumentforskare och -makare med 

inriktning på stråk- och knäppinstrument, 
men den innehåller så mycket annan spän-
nande information för den som är mer 
allmänt intresserad av musikhistoria. Den 
hör nog till det bästa som har gjorts inom 
området organologi, d.v.s. musikinstru-
mentforskning, eftersom den ger en sam-
tidigt så bred och så detaljerad bild av vill-
koren för lut- och fiolmakare under gången 
tid. Textmaterialet är på tyska, men det 
finns en sammanfattning på engelska och 
det rikhaltiga, fina bildmaterialet borde till-
tala alla intresserade av musikinstrument. 
Den fullständiga titeln på boken är Fon-
tana, Eszter; Heller, Veit; Martius, Klaus, 
Martin und Johann Christian Hoffmann. 
Geigen- und Lautenmacher des Barock. 
Museum für Musikinstrumente der Uni-
versität Leipzig in Kooperation mit dem 
Germanischen Nationalmuseum Nürnberg 
und dem Institut für Musikinstrumenten-
forschung Georg Kinsky e. V. Friedrich 
Hofmeister, Leipzig 2015. 

13-korig barockluta av Karl-Erik Gummesson 1976 efter Martin Hoffmann.  
Den eleganta lösningen på basryttaren. Foto: Kenneth Sparr

13-korig barockluta av Karl-Erik Gummesson 1976 efter Martin Hoffmann. 
Lock. Foto: Kenneth Sparr

Omslag till boken



Gitarr och Luta 3 | 2015 Gitarr och Luta 3 | 2015 4140

David Miller, barockluta 
The Famous Weiss   
Timespan TS1401

David Miller inleder sin första soloskiva med Silvius Leopold Weiss välkända 
sonata i d-moll (nr 5 i Dresden-handskriften, eller WeissSW 34.1–8 eller Sm 
233–240, om man vill använda någon av de modernare numreringarna av 
Weiss verk), som väl alla dagens barocklutenister har spelat och övat på! 
Snyggt varierad repris i sarabanden för övrigt! Weiss tidiga verk fram till 
ca 1720 var skrivna för den 11-koriga lutan, men vid denna tid började man 
utöka den elvakoriga barocklutans basregister med två ytterligare sträng-
par fästade vid en särskild basryttare. Denna anordning krävde inte någon 
större ombyggnad av de 10- och 11-koriga lutorna. Eftersom gamla lutor var 
efterfrågade så skedde många anpassningar till lutans utökade basregister. En 
senare utveckling under slutet av 1720-talet är den s.k. svanhalslutan. Den 
13-koriga svanhalslutan fick ökad stränglängd i basregistret, vilket innebar att 
man kunde använda tunnare strängar och därmed få bättre klangegenskaper. 

Det är svårt att riktigt avgöra klangskillnaderna mellan de två lutorna Mil-
ler spelar på eftersom musikstyckena är olika till både tonarter och karak-
tär, men svanhalslutan ger en tydligare bas och rikare övertoner enligt min 
mening. David Miller spelar på en 13-korig luta med basryttare, tillverkad av 
Stephen Barber, och en 13-korig ”svanhalsluta” av Martin Haycock. Förutom 
d-mollsviten så spelar Miller en sen sonata i g-moll, samt stycken i c-moll och 
D-dur. Miller inkluderar en intressant campanella som har tillskrivits David 
Kellner för att den ingår i Kellners lutbok XVI. Auserlesene Lautenstücke... 
från 1747. Men ordet ”auserlesene” betyder bara ”utvalda” så Kellner gör väl 
egentligen inga anspråk på att vara kompositör. Den tidens syn på upphovs-
rätt var sannerligen olik vår och man lånade friskt från andra. Campanellan 
finns, förutom i Kellners lutbok, i tre handskrifter (Wrocław, Kremsmünster 
och München) och i München är den attribuerad till ”Sigre Weiss”. 

Millers val av musik på skivan visar på spännvidden i Weiss kompone-
rande. Det är lite märkligt att en så framstående lutenist som David Miller 
varit verksam under flera decennier och kunnat hålla sig så i skymundan 
som solist. På skivan framträder han som en fullfjädrad lutenist i all sin prakt 
med ett moget, dynamiskt, expressivt, balanserat och mycket njutbart spel 
på sina båda lutor. Det kan inte bli så mycket bättre enligt min mening. För 
den som är intresserad finns ett Youtube-klipp https://www.youtube.com/
watch?v=sQY1KnrtBLM med en intervju med David Miller och några 
prov på hans musicerande i samband med denna inspelning.

KENNETH SPARR

Elin Manahan Thomas och 
David Miller 
Ravish’d with Sacred Extasies. Devotional 
Songs Dowland, Campian, Humfrey & Purcell.  
Coro Cor 16081

Denna skiva ger ett urval av andliga sånger till lutackompanjemang och 
några solostycken för luta/teorb från engelskt 1600-tal. Skivan är intressant 
då den ger exempel på en engelsk repertoar som sällan framförs i dag. Sång-
erna speglar både musikaliskt och textmässigt de oroliga tiderna i England 
under 1600-talet, inte minst i politiskt och religiöst hänseende. Musikurva-
let visar på att 1600-talsmänniskan levde i en religiös värld med en mycket 
tunn gräns till det sekulära. Sångerna har en stor spännvidd i innehåll och 
karaktär från ”doktrinär vältalighet till det teologiskt ostadiga”, som Moira 
Allum beskriver det i det utmärkta texthäftet. 

Kompositörer (och ibland även textförfattare) är Thomas Campion, John 
Dowland, Pelham Humfrey och Henry Purcell. Dowlands sånger är häm-
tade ur samlingen A Pilgrim’s Solace från 1612. Sololutstyckena är av Dow-
land och de mindre kända kompositörerna John Lawrence och John Wil-
son från en senare generation. Lawrence och Wilson var båda anställda vid 
det kungliga hovet: John Lawrence 1626–1635 som ”musician for the lutes 
and voices” och John Wilson som lutenist och sångare vid ”King’s Musick” 
från 1635 samt som ”Gentleman of the Chapel Royal” från 1662. Lawrences 
namn förknippas också med de s.k. ”accords nouveaux”, d.v.s. de nya expe-
rimentella stämningar av lutan som praktiserades från mitten av 1620-talet. 

Även om jag sannerligen inte är expert på sång och sångare så måste jag 
erkänna att jag har lite svårt att uppskatta sopraner med kraftigt vibrato. 
Kanske har jag fördomar i det avseendet. Elin Manahan Thomas är för-
visso en utmärkt sångerska, med fin diktion och känsla för variationerna i 
musiken. Personligen hade jag nog föredragit ett betydligt mer återhållsamt 
vibrato för den här repertoaren, framför allt beträffande den äldre delen av 
den. Jag tycker att det blir för påträngande och störande. För min del är 
största behållningen av skivan David Millers solostycken som han framför 
med elegans, finess och känsla. Miller kunde gott ha fått litet större utrymme 
på skivan. Hans ackompanjemang till sångerna är också välbalanserat, tyd-
ligt och följsamt. Texthäftet ger en fyllig bakgrund till tiden och musiken 
samt kommentarer till de enskilda sångtexterna som också finns återgivna.

KENNETH SPARR

Jesule Losada 
Corre Chacho! 
Lola Records

Jesule Losada är flamencogitarristen som ackompanjerade den dansk-
spanska danserskan Selene Muñoz när hon turnerade i Skandinavien här-
omåret. Han härstammar också från en av flamenco-spaniens mest kreativa 
gitarrfamiljer, Losadas från Caño Roto i Madrid. Nu har han släppt sin 
första soloskiva och visar på skivan sin musikaliska mångsidighet och fly-
hänta teknik. Skivan inleds med titelspåret Corre Chacho! där Jesule rappar 
”Corre chacho, se lleva la bajañi!” vilket är spanska-caló (spanskt språk bland 
romer), som jag tror betyder ungefär ”Spring pojke, gitarren ska bära dig!”. 

Och Jesules gitarr bär honom genom skivans åtta spår, där man efter den 
inledande rap-rumban möter ett antal spår som visar bredden i Jesule Losadas 
musik: En rondeña med omstämd gitarr och vackra falsetas (variationer), 
en meditativ soléa med intrikata melodier som verkar som en labyrint för 
örat, en häftig bulerías som drar med lyssnaren på en snabb och intensiv 
dans, en minera som avslöjar Jesules lyriska ådra med sina mjuka melodier. 
På skivans näst sista spår släpper Jesule sedan fram pianisten Nika Losada 
(Losada-familjen är överfylld av otroligt musikaliska släktingar), som visar 
hur även detta instrument kan flamenco-laddas. Jesule Losada är en mycket 
spännande flamencogitarrist, vars solodebut på skiva säkert kunde ha kom-
mit mycket tidigare, mognaden har funnits länge märker man. Man får 
vara glad över att nu äntligen ha fått göra hans bekantskap.

ROLF NILSÉN

Gitarrbyggare
Heikki Rousu

www.gitarrmakare.se 
heikki.rousu@hotmail.com
0705-94 95 87     
Sand 213, 881 91, Sollefteå

Besök mig gärna här!
facebook.com/gitarrmakare

José Almarcha 
Vejezate
Oscar Herrero Ediciones AC171615

Flamencogitarristen José Almarcha debuterar som sologitarrist med skivan 
Vejezate och gör det på kollegan Oscar Herreros bolag. Att de båda gitar-
risterna kommer från samma spanska landskap, La Mancha, kanske har 
spelat roll. Men José Almarcha har sina egna meriter och hans musik kan 
stå på egna ben, det visar han tydligt med skivans musik. Almarcha inleder 
ambitiöst med en rondeña där ingen mindre än den legendariska dansaren 
Antonio Canales bidrar med ljudet från sin tunga dans. Därefter följer en 
alegría som är snabbare och snärtigare än de flesta i denna genre. Soleá är 
ofta ett mästarprov och Almarcha har en fin avvägning mellan det meditativa 
och melodiernas snirklingar i denna palo. Skivans långsammaste spår är en 
ballad, som visar att flamenco även kan göras med ett sug i taktslagen. José 
Almarchas gitarr lyser som mest intensivt på spåren där han spelar ensam, 
samtidigt som han i rollen av ackompanjatör känsligt lyfter fram sångarna 
i de mer arrangerade låtarna. Almarcha har på skivan hjälp av tajt spelande 
medmusiker och framför allt av en rad unga sångare (den mest namnkunniga 
av dem är Eva Durán), som bidrar med sälta till den musikaliska salladen.

ROLF NILSÉN

Säljes – två gitarrer
1) Tomas Fredholm (jakaranda/granlock)
   med nr 2001–2011.
2)  Karl Erik Gummesson (jakaranda/granlock)
    med nr 1969.

Kontakta Erik Möllerström
Tel: 070-266 17 45  08-10 59 82
 E-post: erik.mollerstrom@swipnet.se

Säljes – två gitarrer
1) Tomas Fredholm (jakaranda/granlock)
   byggd år 2001 (nr 11)
2)  Karl Erik Gummesson (jakaranda/granlock)
       byggd år 1969

Kontakta Erik Möllerström
Tel: 070-266 17 45  08-10 59 82
 E-post: erik.mollerstrom@swipnet.se
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Raul Mannola
40 años de guitarra 
Sonidos negros

Flamencogitarristen Raul Mannola firar 40-årsjubileum med gitarren genom 
att släppa ett dubbel-CD-album där han presenterar några nya komposi-
tioner, men huvudsakligen ser tillbaka på tidigare skivutgivningar från sin 
musikerkarriär. Mannola har ena benet i flamencolägret och det andra i 

Stefan Oser
Guitarra Latina 
Doblinger Wien 2005

Den österrikiska gitarristen Stefan Oser har samlat 11 egna latinamerikan-
ska kompositioner i arrangemang för gitarr i ett häfte, där han försöker att 
pedagogiskt lära ut några av Latinamerikas gitarrtraditioner. Det är huvud-
sakligen de brasilianska musiktraditionerna som får utrymme, och man kan 
inte säga att häftet täcker in hela kontinentens gitarrytmer, men det hade ju 
också varit en mycket större uppgift. Här blir det i alla fall nio olika rytmer 
som man kan studera på en medelsvår nivå. Det medföljer en CD där alla 
elva kompositionerna förekommer med både en version med Stefan Osers 
gitarr och en play along-version med bara percussion. Dessutom avslutas 
CD:n med några exempel på hur gitarrens ackompanjerande ackordspel 
rytmiskt kan varieras i samba och bossa-nova. 

Som alltid när en europeisk gitarrist spelar dessa latinamerikanska gitarr-
traditioner kan man få en känsla av att inte allt kommer med, att det blir lite 
akademiskt och inte lika levande som när de stora latinamerikanska gitarris-
terna spelar. Men Stefan Osers häfte är en bra hjälp på vägen och tydliggör 
rytmerna och grunderna bra. När man är klar med detta kan man lika bra 
åka över till Latinamerika och lära sig direkt själv!

ROLF NILSÉN

Manolo Sanlucar
Tauromagía Acordes Concerto 
Oscar Herrero Ediciones Madrid 2010

Manolo Franco 
Aljibe, Acordes Concerto 
Oscar Herrero Ediciones Madrid 2008

Oscar Herrero är ett av de stora namnen inom flamencogitarr, och han har 
utgivit en rad soloskivor genom åren som utövande musiker. Utöver denna 
musikerkarriär har han nu också sedan några år tillbaka byggt upp en paral-
lell karriär som musikförläggare, huvudsakligen inom flamencogenren. 
Hans bolag har övertagit rättigheterna till en rad klassiska kompositioner 
inom flamencons historia, såsom de två ovan nämnda skivtitlarna. Claude 
Worms, som är den som har transkriberat dessa flamencokompositioner, har 
tidigare sedan många år varit verksam på annat förlag och är välkänd bland 
de flamencogitarrister som sökt lära sig flamencospelets hemligheter genom 
att snegla på mästarnas kompositioner. Oscar Herrero Ediciones har även 
en rad pedagogiska verk på sin förlagslista, den senaste av dessa titlar som 
recenserats i denna tidskrift var Raul Mannolas The creative flamenco guitarist. 

Förlaget säljer även Oscar Herreros egna gitarrsträngar och en digital 
programvara som hjälper gitarristen med att förse honom med ett korrekt 
rytmiskt understöd i de olika flamencogenrerna. Programvaran heter Fla-
mencometro och kan programmeras till att utgöra en digital percussion-
grupp eller bara en metronom med rytmiska markeringar. Flamencogitar-
rister gör klokt i att avlägga ett besök på förlagets webbsida: http://www.
oscarherreropublisher.es/ För de två ovannämnda notutgåvorna kan jag 
förklara för de som inte känner till dem att de är två mycket legendariska 
skivinspelningar inom flamencomusiken, vars musik här finns tillgänglig 
i såväl notskrift som tabulatur med Claude Worms noggranna transkrip-
tioner. För Manolo Francos Aljibe, som troligen är slutsåld på skivbolaget, 
medföljer även CD-skivan med originalinspelningen.

ROLF NILSÉN

Peter Oldrup 
Guitar Debut 
Gateway DUOL002

Den danska gitarristen Peter Oldrup examinerades från solistklassen vid 
det Kgl. Musikkonservatoriet i Köpenhamn i våras. Denna CD innehåller 
de kompositioner han spelade vid sin debutkonsert och inleds med Bachs 
Chaconne, ett stycke man hört på ganska många inspelningar de senaste åren 
(med Manuel Barruecos inspelning från 2012 som eventuell impulsgivare). 
Oldrups version låter i jämförelsen lite lättare och kanske inte lika tyngd av 
styckets interpretationshistoria även om han diskuterar detta i texthäftet.

Efter Bach blir det musik från 1900-talet på resten av skivan. Den brittiska 
kompositören William Lovelady komponerar ofta för gitarr. Peter Oldrup 
har valt ett stycke inspirerat av dikten The white stone av Sacha Abercorn som 
flyter lätt och drömskt in i öronen. Tan Tuan Haos Through the fences, the 
light falls är mer dynamiskt, med intensivt snärtande strängar och däremellan 
lugnare ackord. Slutligen får Brittens Nocturnal avsluta Oldrups debutskiva. 
Man har svårt att föreställa sig skivan som en debut eftersom Oldrups spel 
är så moget och balanserat, och undersöker man saken närmare så finner 
man att han har medverkat i duo-format på skiva tidigare. Så debuten gäller 
som sologitarrist på skiva – och som sådan lovar det mycket för framtiden.  

ROLF NILSÉN

1970-talets jazzrock, men han vilar större delen av sin tyngd på flamenco-
benet. CD 1 startar med fem nya spår inspelade 2015 med modern flamenco, 
därefter följer inspelningar från 2011, 2008 och 2005, där Mannola stundtals 
spelar flamenco på en 12-strängad gitarr, vilket inte låter så egendomligt som 
man skulle kunna tro. CD 2 fortsätter vandringen tillbaka i Raul Mannolas 
musikaliska fotspår med nedslag mellan 2008 och 1980. 

Mannola har sällskap av duktiga musiker som sångarna El Falo och El 
Veneno samt gitarristen Jukka Tolonen, för att bara nämna de mest namn-
kunniga. Det här skivkonceptet är ju snarlikt att släppa en ”greatest hits”-skiva 
som sammanfattar karriären upp till dags dato. Jag vet inte om det är blyg-
samheten som hindrar Raul Mannola från att använda en liknande benäm-
ning – eller om det är på grund av att man sällan får en ”hit” i gängse mening 
(topplacering på en försäljningslista) i denna musikgenre. Som sammanfatt-
ning över Raul Mannolas spännande musikerkarriär fungerar skivorna i alla 
fall utmärkt, de visar på hur Mannola hela vägen balanserat mellan sina två 
stora musikaliska kärlekar, flamencon och jazzen. 

ROLF NILSÉN

Roy Henning Snyen 
Preludes for guitar 
Lawo Music LWM007

Detta är Roy Henning Snyens tredje soloskiva och han har fått tre norska 
kompositörer att skriva sammanlagt 23 preludier som här för första gången 
spelas in på skiva. Kompositörerna är Trygve Madsen, Kjell Marcussen och 
Björn Bolstad Skjelbred, varav den förstnämnde inte haft någon kontakt med 
instrumentet gitarr tidigare. Marcussen har gitarren som sitt huvudinstrument 
och har tidigare samarbetat med Roy Henning Snyen på en skivinspelning. 
Björn Bolstad Skjelbred var mitt i arbetet med att komponera sina 5 prelu-
dier då terrorattacken på Utöya inträffade. Han var också i närheten av den 
explosion som inträffade i Oslo samma dag. I skivkonvolutet är hans verk 
kallat 5 Preludes for guitar – men i själva verket är det sex stycken, varav det 
fjärde som heter Lamentation (220711) är ett minne av upplevelsen den dagen. 

Kompositionerna är mycket varierade och egendomligt nog gillar jag mest 
det som ”gitarr-nybörjaren” Madsen skrivit, men jag fastnar även för ett pre-
ludium av Bolstad Skjelbred med titeln Fluctuations som har en aning skru-
vad men konsekvent logik. Även Bolstad Skjelbreds minimalistiska Small 
machine A och B är intressanta. Roy Henning Snyens gitarrspel är mycket 
välbalanserat och dynamiskt och studioinspelningen har en ovanligt tydlig 
klangbild, vilket sammantaget gör det till en njutning att lyssna på skivan.

ROLF NILSÉN
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Konsertkalendern

KONSERTKALENDER

September

18  Avesta Centrumkyrkan kl 18.00 Mats Bergström gitarr  
& Georg Riedel kontrabas, Sånger utan ord.

18–20 Tyskland Berlin, Orfeo. Solistenensemble Kaleidoskop, 
Magnus Andersson teorb.

18  Vänersborg Folkets Hus Musik av Domeniconi, de Falla, 
Kreisler, Mompou, Piazzolla och Ysaÿe. Emilie-Anne Gend- 
ron violin, Mattias Jacobsson Schulstad gitarr.

19  Uddevalla Pingstkyrkan Collegium Musicum Musik av  
Domeniconi, de Falla, Kreisler, Mompou, Piazzolla och 
Ysaÿe. Emilie-Anne Gendron violin, Mattias Jacobsson 
Schulstad gitarr.

19  Stockholms slott Karl XV-salen kl 19.30 Musik på Slottet 
False Classics, Atanas Ourkouzounov gitarr, Mie Ogura 
flöjt, Cecilia Zilliacus violin, David Härenstam gitarr.

19  Göteborg Glenntown Irish Music Festival Musikens Hus kl 
19.45, Jan Ekedahl gitarr & Christy O Leary sång och säck-
pipa m.m. Gitarrworkshop med Jan Ekedahl på dagtid.

20  Grödinge Musik på Vretaberg kl 15.00 Maria Jonsson & 
Sabina Agnas.

20  Kungshamn Folkets hus Musik av av Domeniconi, de Falla, 
Kreisler, Mompou, Piazzolla och Ysaÿe. Emilie-Anne Gend-
ron violin, Mattias Jacobsson Schulstad gitarr.

20  Stockholms slott Karl XV-salen kl 16.00 Musik på Slottet, 
Atanas Ourkouzounov gitarr, Mie Ogura flöjt, Cecilia Zillia-
cus violin, David Härenstam gitarr spelar Sibelius Nielsen 
Piazzolla och Bulgariska danser.

20  Kristinehamns konsertförening Celia Linde.

20  Trollhättan Konsthallen kl 16.00 Andrews Massey Duo,  
Emily Andrews tvärflöjt, David Massey gitarr.

20  Linköping Wallenbergsalen kl 15.00 Jakob Högström bary-
ton, Dan Larsson klarinett, Magnus Grönlund gitarr. Musik 
av bl. a. Schubert, Puccini och Piazzolla.

23  Stockholm Kammaren kl 17.45 & 20.15. Anna Norberg flöjt 
& Mats Bergström gitarr.

24  Stockholm Kammaren kl 17.45 & 20.15. Anna Norberg flöjt 
& Mats Bergström gitarr.

24  Karlskrona Musik på Skärva kl 19.00 Från Bach till Beatles 
Göran Söllscher gitarr.

26–27 Tyskland Berlin, Orfeo. Solistenensemble Kaleidoskop, 
Magnus Andersson teorb.

27  Stockholm Ersta kyrka kl 16.00 Jeanette Köhn sopran, Mats 
Bergström gitarr & Teddy Walter kontrabas, ”Music for a 
while”.

30  Västerås Konserthus kl 19.00 Jeanette Köhn sopran, Mats 
Bergström gitarr & Teddy Walter kontrabas, “Music for a 
while”.

30  Stockholm Fruängen Vårfrukyrkan kl 12.00 ‘Världens Bäst 
Klädda Gitarrist’ Marcus Strand gitarr. 

30  Strömstad Kammarmusikförening kl 20.00 Eric Lammers.

30  Tyskland Berlin, Orfeo. Solistenensemble Kaleidoskop, 
Magnus Andersson teorb.

30  Säffle Teaterförening kl 19.00 Hyllning till Frida Kahlo, 
Sabina Agnas & Anna BomanHald.

Oktober

1–4    Tyskland Berlin, Orfeo. Solistenensemble Kaleidoskop,  
Magnus Andersson teorb.

3  Stockholm Biocafe Tellus kl 14.00 Ted Bjurwill med Mats 
Tiigiste, valda egna pärlor.

4  Varbergs teater kl 19.00 En enkel visa Olle Persson bary-
ton & Mats Bergström gitarr. 

6  Vaxholms kyrka Lunchmusik med Liv Skareng.

7  Upplands Väsby Vilunda kyrka kl 12.00 Lunchkonsert 
Magnus Grönlund gitarr.

7  Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarr-festival kl 19.30 Jazz på svenska – hyllningskonsert 
Monica Zetterlund och Jan Johansson i samarbete med 
Swedish Music Hall of Fame.

8  Tyskland Weissenfels Heinrich-Schütz-Haus Magnus  
Andersson luta.

8  Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarrfestival kl 18.00 Xuefei Yang. 

8  Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarrfestival kl 21.00 Scott Henderson Trio. 

9  Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarrfestival kl 18.00 Derek Gripper.

9  Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarrfestival kl 21.00 Diego el Cigala.

10  Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarrfestival kl 13.30 Tävling Unga Förmågor.

10  Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarrfestival kl 16.00 Duo Taborda-Zambrana & Pablo 
Uccelli.

10  Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarrfestival kl 19.30 Pat Metheny.

10  Umeå Kammarmusikfestival Vasakyrkan kl 18.00 Mats 
Bergström gitarr & Svante Henryson cello.

11  Ungern Budapest Bach, Weiss m.fl., Szabolcs Illes violin, 
Magnus Andersson luta. 

11  Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarrfestival kl 14.00 Marcin Dylla.

11  Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarrfestival kl 16.30 Macyn Taylor, gäst Emil Ernebro.

11 Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella 
Gitarrfestival kl 19.00 Terry Riley feat. Gothenburg Combo 
and Gyan Riley.

                  
                   

                 

GITARRFESTiVALLENTUNA 

LÖRDAGEN DEN 21 NOV KL.11-21                               
11-12 

ZINGALONG BARNKUL med                                          
Janne ZEBRA Schaffer,gitarr                                               

&                                                                                      
Tobias Djungeldjuret JIM Ågren,sång

12-13 
Janne Schaffers hörna                                                                 

Alla intresserade är välkomna !
15-16                                                                                         

SABINA AGNAS,gitarr & ANNA BOMANHALD,flöjt
Hyllning till Frida Kahlo

16-17
IRINA KULIKOVA,klassisk gitarr

PAUS
18.30                                                                                  

NYMAN/LEVIN,klassisk improvisation 
19.30                                                                                    

JANNE SCHAFFER med
NILS,MAX & MAURITZ AGNAS

300 kr 
inkl.  
TAPAS & 
DRYCK
Fri entré
under 18 år

2015

VÄLKOMNA!

VALLENTUNA KULTURHUS
 BILJETTKÖP på Kulturhuset, NORTIC eller via mail sabina.agnas@telia.com 

5 ÅRS JUBILEUM
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Forts. oktober 

11  Danmark International Guitarfestival Aarhus Frederik 
Munk Larsen (Danmark).

12  Danmark International Guitarfestival Aarhus Scandinavian 
Guitar Duo (Danmark).

13  Danmark International Guitarfestival Aarhus Jorge  
Caballero (Peru). 

14  Danmark International Guitarfestival Aarhus Zagreb 
Guitar Quartet (Kroatien).  

15  Kristinehamns Teaterförening kl 19.00 Hyllning till Frida 
Kahlo, Sabina Agnas & Anna BomanHald.

15  Danmark International Guitarfestival Aarhus Duo NAQSH 
(Iran).

16  Danmark International Guitarfestival Aarhus Derek  
Gripper (Sydafrika). 

16  Tyskland Berlin Berliner Dom, Agricola Lauttencompagney, 
Magnus Andersson teorb.

17  Lugnås kyrka kl 18.00 Timmen innan gryningen Sabina 
Agnas & Anna BomanHald. 

17  Stockholm Folkkulturcentrum kl 19.00 Stockholms Gitarr-
ensemble under ledning av Lucia Sánchez Jordán.

17  Uppsala Rasbokils kyrka kl 16.00 Mats Bergström solo-
gitarr.

17  Stockholm Gamla Stan Musikvalvet Baggen kl 18.00  
Carlo Bruno.

17  Danmark International Guitarfestival Aarhus Göran 
Söllscher (Sverige). 

18  Danmark International Guitarfestival Aarhus Ballake  
Sissoko & Lamine Cissokho (Mali). 

18  Tyskland Brandenburg, Agricola Lauttencompagney,  
Magnus Andersson teorb.

18  Sjugersta kyrka kl 18.00 Timmen innan gryningen Sabina 
Agnas & Anna BomanHald.

18  Stockholm Eric Ericsonhallen kl 16. 00 Romancero Gitano, 
Asturias m.m. Mats Bergström gitarr & Kammarkören 
Musikaliska. 

18  Stockholm Biocafé Tellus kl 20.00 Ted Bjurwill Orkester.

19  Gullspångs teaterförening Gamla Biografen kl 19.00 Hyll-
ning till Frida Kahlo, Sabina Agnas & Anna BomanHald.

20  Stockholm Valdemarsudde Musik på Udden kl 18.30–20.00 
Bartosz Cajler violin, Anders Lagerqvist violin, Anna Petri-
ni blockflöjt, Mårten Falk gitarr. Recitation: Agneta Pleijel 
läser egna texter om kvinnan, musiken och livet. Konst av 
Karin Broos. Musik av bl. a. Malin Bång, Andrea Tarrodi 
och Tebogo Monnakgotla. Samtal mellan dirigenten Jan 
Risberg och tonsättarna Malin Bång och Andrea Tarrodi.

21  Tyskland Charlottenburg, Agricola Lauttencompagney, 
Magnus Andersson teorb.

27  Stockholm Spanska Kulturinstitutet Cervantes kl 19.00 
Hyllning till Frida Kahlo, Sabina Agnas & Anna BomanHald.

28  Stockholm Sundbybergs kyrka kl 12.15 Lunchmusik  
Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett.

30  Tyskland Leverkusen “Still”, Juan Kruz Diaz de Garaio 
Esnaola, Magnus Andersson luta.

31  Täby Gribbylunds kapell Minnesgudstjänst. Tove Törngren 
cello och Liv Skareng gitarr.

November

8  Tyskland Berlin Bartolotti, Kapsberger u.a., Accademia 
degli Umoristi, Magnus Andersson teorb.

11–15 Tyskland Berlin Musikalische Seelenlust, Polyharmonique, 
Magnus Andersson teorb.

14  Östersund uruppförande Anna-Lena Laurin Concerto for 
Guitar Camerata Nordica, Göran Söllscher gitarr.

14  Skänninge Stadshotell kl 16.00 En enkel visa Olle Persson 
baryton & Mats Bergström gitarr.

16 Kalmar Anna-Lena Laurin Concerto for Guitar Camerata 
Nordica, Göran Söllscher gitarr.

17  Oskarshamn Anna-Lena Laurin Concerto for Guitar Cam-
erata Nordica, Göran Söllscher gitarr.

18  Upplands Väsby kyrka, lunchmusik. Anna Zander Sand 
mezzosopran och Liv Skareng gitarr.

18  Västervik Anna-Lena Laurin Concerto for Guitar Camerata 
Nordica, Göran Söllscher gitarr.

21  Stockholm Vallentuna Kultur&Bibliotek GITARRFESTiVAL-
lentuna 2015 kl 11.00.

 Barnkul med Janne Zebra Schaffer och Tobias Djungel-
djuret Jim Ågren kl 12.00, Janne Schaffers hörna kl 15, 
Hyllning till Frida Kahlo Sabina Agnas & Anna BomanHald 
kl 16.00, Irina Kulikova klassisk gitarr kl 18.30, Nyman/
Levin, klassisk improvisation kl 19.30, Janne Schaffer med 
Nils, Max & Mauritz Agnas.

22  Stockholm Musikvalvet Baggen kl 14.00 Gitarrkaleidoskop 
Duo Liedholm-Garnbeck, Håkan Odeberg och Trio Nord: 
Helena Björzén, Britt-Louise Ekman-Granseth och Yvonne 
Nordström.

22  Vallentuna Vada kyrka kl 16.00 Liv Skareng gitarr.

22  Malmö Heliga Trefaldighetskyrkan kl 18.00 Malmö Gitarr-
orkester.

28  Tyskland Potsdam Julianne Laake, Ferch bei Magnus  
Andersson teorb. 

28 Helsingborgs Konserthus kl 18.00 I decembertid Malena 
Ernman, Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström 
& Svenska Stråkensemblen. 

29  Malmö Live kl 16.00 I decembertid Malena Ernman, Lasse 
Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & Svenska 
Stråkensemblen. 

30  Halmstads Teater kl 19.30 I decembertid Malena Ernman, 
Lasse Berghagen, Jan Bengtson, Mats Bergström & 
Svenska Stråkensemblen. 

30  Umeå Schuberts Winterreise, Jakob Högström baryton, 
Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett.

KONSERTKALENDER
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