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Spännande tider  
Det här numret av Gitarr & Luta markerar startpunkten på 
något nytt. Sedan en tid tillbaka har en grupp inom fören-
ingen diskuterat och planerat för en förnyelse av delar av för-
eningens verksamhet och tidningen. I den processen har nya 
krafter kommit in och börjat bidra i tidningsskapandet, och 
en del av detta nya kan redan ses i detta nummer.

Egentligen kan man säga att förnyelseprocessen delvis startat 
tidigare, för ett par år sedan under ledning av förre redaktören 
Bengt Magnusson, men det är troligen nu som den processen 
börjar ta riktig fart. Och då är det riktigt roligt att vara med 
och delaktig. Jag som är tidningens redaktör ser ju detta förny-
elsearbete från en central position, men jag har själv varit med 
i redaktionen under ganska många år nu och känner inte att 
det är så mycket jag själv som åstadkommer denna förnyelse. 
När man deltagit i ett arbete under många år är man sällan så 
förändringsbenägen som när man kommer in med friska ögon 
och nya idéer. Därför är det härligt att det nu är så många nya 
krafter som kommit till.

Det gör att man kan hoppas på en ny vår för föreningen och 
tidningen. Vi som arbetar inom föreningen och med tidning-
en vill finna nya former för verksamheten. Vi frågar oss vad 
de unga gitarristerna vill läsa om, vilka nya musikstilar som 
lockar gitarristerna och vilka de nya husgudarna är? Men även 
om gruppen av medarbetare har vuxit så är det fortfarande 
viktigt att läsarna hör av sig till oss i redaktionen med idéer 
och uppslag. Och samtidigt som förnyelsen pågår vill vi ändå 
fortsätta med de inslag som kommit att bli tradition i tidning-
en. Som redaktör tänker jag att det måste vara möjligt att både 
förändra och att bevara samtidigt. Gamla och nya former kan 
självklart existera bredvid varandra och visa på bredden i för-
eningens verksamhet.

Samtidigt som allt detta spännande nya kommer till, så är 
det tyvärr så att vår layoutansvariga Kerstin Taxén efter detta 
nummer lämnar sin post på grund av tidsbrist. Kerstin har 
fört in en professionalitet i vårt tidningsarbete, som jag tror 
smittat av sig på oss andra inblandade och fått oss att höja vår 
standard. Redaktionen söker alltså efter en ny medarbetare 
som har erfarenhet av layoutarbete och som är intresserad av 
att vid fyra tillfällen om året vara med och skapa vår spän-
nande gitarrtidskrift. Intresserade kontaktar undertecknad.

ROLF NILSéN, REDAKTÖR

12-15 OKTOBER 2011
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Luta utkommer med fyra nummer per år och distribueras gratis till medlemmarna. 

Varje år arrangerar SGLS en veckolång sommarkurs i samarbete med Ingesunds 

Musikhögskola.

Jörgen Rörby-stipendiet instiftades 1988 och har till syfte att uppmuntra unga 

lovande studerande på gitarr eller luta. Stöd gärna Jörgen Rörby-stipendiet med ett 

bidrag till SGLS plusgirokonto 40 93 55-5.
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Söllscher-konsert i New York Times

Göran Söllscher konserterade i februari i New York och blev 
då recenserad i New York Times. Enligt recensenten Al-
lan Kozinn berättade Göran Söllscher för publiken om sin 
förkärlek för långsam musik. Repertoaren bestod av verk av 
Dowland, Weiss, Pärt, Bach, Johnson och Lennon/McCart-
ney. Kozinn redogjorde också för Söllschers bruk av altgitarr 
under konserten.

Johannes Möller på omslaget av Classical 
Guitar

Den internationella uppmärksamheten kring Johannes Möl-
ler fortsätter. Nu senast är det mars-numret av Classical Gui-
tar som låter ett foto av Möller pryda omslaget. Just vid press-
läggning av tidningen får vi också nyheten om att Johannes 
Möllers första CD på märket Naxos släppts.

Programmet för Uppsala Gitarrfestival 

Stora delar av programmet är spikat för årets gitarrhändelse i 
Sverige, Uppsala Gitarrfestival. En av de tidigare årens favo-
riter återvänder, John Williams ger en konsert tillsammans 
med John Etheridge. Det blir 5 x Assad i en familjekonsert 
med Badi, Sergio, Odair, Clarice och Carolina Assad. Övriga 
konserter är Kurt Rosenwinkels Time Machine, ryska Irina 
Kulikova, Maximo Diego Pujol från Argentina, kanadensiska 
Erik Mongrain, The New Guitar Trio och från svensk hori-
sont: Johan Norberg, Jonas Knutsson och Claes Yngström. 
Det är med andra ord laddat för ytterligare en härlig festival.

Kenneth Sparr föreläser i USA

Gitarr & Lutas uppskattade medarbetare Kenneth Sparr åker 
i mitten av maj över till USA för att delta i American Musical 
Instrument Society’s konferens i Phoenix, Arizona 18–22 maj. 
Kenneths föredrag har titeln "Jonas Elg: An 18th-century Lute 
and Violin Maker in Stockholm, Sweden and his 15-course 
Baroque Lute".
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Många gitarrister drömmer väl om att få spela i Spanien, gi-
tarrens hemland. Men till skillnad från Lena Böving är det få 
som lyckas förverkliga drömmen. 

Lena är spindeln i vår gitarrkvartett som startade på Ingesund 
2006. Kvartetten är utspridd från södra Danmark till Bor-
länge, men vi har trots detta lyckats få ihop några konserter. Vi 
brukar träffas några gånger per år för att öva, ofta i Bromma 
hemma hos Lena. Därför kallar vi oss Bromma gitarrkvartett. 
Förutom Lena och undertecknad har Birgitta Eriksson, Mats 
Jacobson, Ingrid Selnes och Arnie Brown ingått i kvartetten.  

En dag i höstas fick Lena en vild idé. 

– Kan vi inte åka till Spanien med kvartetten. Jag har vänner 
där som kan ordna några spelningar. Det är varmt och skönt 
och det finns mycket annat kul att göra.  

Bromma gitarrkvartett 
på turné i Spanien
AV JAN RUDLING

För min del var det ingen större tvekan. Men bara tre av oss 
kunde åka och det räcker ju inte för en kvartett. Som tur var 
kunde Christer Åström, känd gitarrprofil, ansluta som ny 
medlem. Christer har stor konsertvana, inte minst genom sina 
många år tillsammans med Birgitta Eriksson i Duo Lätt, en 
gitarrduo som ofta framträder i Dalarna. 

Med så rutinerade gitarrister var det inget problem att skapa 
en vinnande kvartett. En helg i Borlänge var den tid vi hade 
för att välja repertoar och att öva ihop. För att underlätta vårt 
eget övande hemmavid spelade vi in våra konsertstycken.

I slutet av mars var det dags för avfärd till Malagas vinstänkta 
redd. Det är inte lätt att flyga med gitarrer och få med sig dem 
i ett stycke. Lena chansade och checkade in gitarren som ba-
gage. Som tur var höll den. Men vi andra vågade inte riskera 
våra klenoder utan köpte extrastolar till dem. Att flyga med gi-

tarr kan vara värt en egen artikel i Gitarr och Luta 
(policy och kostnader hos olika flygbolag, fodral 
mm). Många av er har väl sett det dråpliga klippet 
på YouTube om en kraschad gitarr och hört låten 
med refrängen United breaks guitars. Så det gäller 
att vara försiktig.

Vårt högkvarter blev Almuñécar, en idyllisk stad 
på solkusten, 1 timmes resa från Malaga. Vi hade 
två spelningar inbokade för svenskkolonierna i 
Nerja och Almuñécar. De flesta spaniensvenskar 
är 50+ och bor i Spanien på vintern. Lagom till 
våren flyttar man likt fåglarna till Sverige och när 
det börjar bli mörkt och kallt följer man fåglarna 
tillbaks till värmen i Spanien.

Eftersom vi är jämngamla med vår publik var det 
inte svårt att välja repertoar. Vi spelar det vi själva 
gillar i egna eller andras arr. Som öppningsnum-
mer valde vi Olle Adolphsons Okända djur i ett 
jazzigt arr av Robert Robertsson. En stark öppning 
som följdes av klassikern El Noy de la Mare, några 
jazzstandards, Taube och Beatles, Scott Joplin med 
mera, för att avsluta med Roberts eleganta arr av 
Bellmans Så lunka vi så småningom. Kvartettspe-
let varvades med några duetter och sånger, bland 
annat Chisters arr av Maxwell’s Silver Hammer 
och Lenas sång Min gamla älskling. Konserterna 
blev uppskattade av publiken (ca 50 personer per 
gång) och gav en tydlig påminnelse om hemlan-
dets lockelser samt ett bevis på att även svenskar 
kan spela gitarr. 

Det är alltid roligt att spela gitarrkvartett, inte 
minst därför att nästan ingen i publiken har hört 
något liknande. Ryktet om oss spred sig och vi blev 
snabbt inbokade på vårt hotell för en konsert. Det 
dröjde ett tag innan vi förstod att det var vi som var 
svensk trubadurafton. Publiken blev inte besviken 
när vi packade upp våra instrument och satte igång 
med något helt annat. 

En vecka går fort men vi hann med litet annat ock-
så. Granada ligger 1 timmes bilresa bort och Al-
hambra var ett givet resmål, även om drömmen om 
att en sen kväll få lyssna till Recuerdos inte gick i 
uppfyllelse. Vi hade också fått veta att det fanns ett 
Segoviamuseum i hans födelsestad Linares och det 
blev en avstickare dit (en artikel om det kommer 
senare). 

Almuñécar har ett eget stamlokus för flamenco 
och spansk folkmusik. Det blev några sena nätter 
med härlig musik. Staden har även sin egen gitarr-
byggare som vi besökte. Genom ett par svenskar 
som driver en bodega i Almuñécar fick vi en skiva 
med Taube-sånger med texter översatta till span-
ska och insjungna av en lokal sångerska.

Resan gav mersmak och redan nu har vi börjat tala 
om en ny turné. 
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Ett foto fångar min uppmärksamhet i en biografi om Manuel 
de Falla. Året för fotot är 1922, och bilden visar ett sällskap som 
prydligt radat upp sig för fotografen. Stämningen verkar mycket 
god, och belåtna leenden syns hos flera av personerna. Några av 
dem är mycket kända för oss som: Manuel de Falla och Federico 
García Lorca. Med på bilden finns också bland andra pianisten 
Wanda Landowska, Federicos bror Francisco G.L. och María 
del Carmen de Falla, syster till Manuel de Falla. 

Den enda information som finns i boken är årtalet för bilden: 
1922. Vid närmare efterforskning så har jag fått fram att bil-
den togs när pianisten och kompositören Wanda Landowska 
var på besök hos Manuel de Falla i Granada.

Vad finns för gemensam nämnare hos flera av personerna på 
bilden och årtalet ? Jo ‒ att flera av dem var bosatta i Granada i 
Andalusien år 1922 och var aktiva och drivande när det gällde 
initiativet och genomförandet av den stora  Cante Jondo-täv-
lingen i Granada i juni samma år.

Vad föranledde då en tävling i cante jondo? Den direkta an-
ledningen till tävlingen var att man inom konstnärskretsar 
i Granada ansåg att man hade känt ett tydligt avtagande in-
tresse hos många människor för de riktigt gamla sångerna i 
Andalusien. Flamencon hade i stället börjat att dramatiseras 
och ”kommersialiseras”. Cante jondo var ju den ursprungliga 
flamencomusiken, och denna  var nu ”i fara”... Diskussionerna 
var intensiva hur man kunde göra något för att öka intresset 
igen, och man fastnade till slut för att utlysa en tävling. Denna 
skulle hållas i Granada i juni 1922. 

Man får gå tillbaka ett antal år i tiden före 1922 för att se 
bakgrunden till evenemanget. Det är bland många andra två 
för oss mycket bekanta musikpersonligheter, som spelade en 
viktig förberedande roll för evenemanget, och som senare var 
i händelsernas centrum, nämligen Manuel de Falla och Fede-
rico García Lorca. 

Manuel de Falla (1876-1946) hade vid tidpunkten för täv-
lingen flyttat till Granada, och tillbaka till Andalusien, efter 
ett antal år i Frankrike och Madrid. Han var född i Cadiz 
1876, där han också hade tillbringat sina barndomsår. Manuel 
de Falla var mycket fäst vid Granada som plats och stad, och 
han hade i sina arbeten på olika vis använt motiv från Gra-
nada i sina verk. Bland annat hade han flera gånger använt 
en zorongo gitano, ”zigenarsång”, från Sacromonte i Granada. 
Falla hade också besökt Granada vid många tillfällen innan 
han slutligen tog steget att flytta dit för gott. När Falla levde i 
Paris uppmuntrade särskilt två personer hans tankar att flytta 
till Granada. Det var gitarristen och kompositören Ángel Bar-

AV STIG-ARNE WIDéN

rios och Isaac Albéniz. Barrios kom själv från Granada, och 
hans far drev en restaurang där som var en känd träffpunkt 
för konstnärer. Isaac Albéniz hade själv en stark kärlek till sta-
den, som ju också var motiv i flera av hans kompositioner. För 
Granada som kulturstad innebar Fallas inflyttning ett stort 
lyft. Falla var tidens mest kända spanska tonsättare. Vid ett 
av sina besök i Granada (1919) blev han närmare bekant med 
Federico García Lorca, som var hemmahörande där, och de 
två utvecklade en givande vänskap som bland annat bidrog till 
initiativet att utlysa tävlingen. Redan 1920 besökte Falla och 
Lorca Sacromontegrottorna i Granada och fick där goda kon-
takter med många flamencoutövare.

För Manuel de Falla hade den musikkulturella betydelsen av 
cante jondo varit uppenbar ända sedan tiden han hade sina 
diskussioner och undervisning hos Felipe Pedrell. (Se tidigare 
artikel om Felipe Pedrell i Gitarr och Luta nr 4, 2010.) Pedrell 
var ju en stark förespråkare för sökandet av den nationella 
musikens rötter och hade utvecklat detta i sitt musikveten-
skapliga verk Por Nuestra Música (1891). Utflödet av Pedrells 
påverkan visade sig i Manuel de Fallas opera La Vida Breve 
där cante jondo har en central plats i verket. Operan utspelas 
dessutom i Granada. Falla skulle även senare i sin komposi-
tionsgärning falla tillbaka på den nationella traditionen och 
Pedrells påverkan och kompositioner.

Cante Jondo (el hondo) – den djupa sången – fick efterhand 
sina former under seklen 1400‒ 1700. De sånger den inne-
håller är till sin form de ”rena och äldsta” sångerna i flamen-
cotraditionen, och de hade sitt ursprung i Andalusien i södra 
Spanien. Efter att ha stigit i aktning och popularitet under 
1800-talet falnade dessvärre intresset för cante jondo. 

Gabriel García Lorca (1898-1936) hade vid tiden för Cante 
Jondo-festivalen en etablerad plats i konstnärskretsarna i Gra-
nada. Lorcas familj flyttade 1909 in till Granada, efter att ti-
digare ha varit bosatt i orter i närheten av staden. Lorca visade 
sig ha en stor begåvning när det gällde musik, och han tog bl.a. 
lektioner i pianospel. Han utvecklade också under 1910-talet 
sina lysande litterära talanger till en kommande stor beröm-
melse inom området. García Lorcas familj var emellertid helt 
inriktade på att sönerna i familjen skulle ha en ”traditionell” 
utbildning som t.ex. juridik. Så slutet av 1910-talet var för 
Lorcas del en uppsplittrad tillvaro mellan universitetsstudier i 
Granada och Madrid och en allt större ambition att uttrycka 
sig och skriva drama och poesi. Under sin tid i Madrid kom 
han att lära känna många stora kulturpersonligheter. En av 
dem, Juan Ramón Jiménez, tog sig an den unge poeten på 
studenthemmet La Residensia i Madrid på flera olika sätt: 
han tjänade som ett stöd för honom, och han lät också trycka 
några alster som Lorca hade skrivit. La Residencia hade höga 
ambitioner, och man bjöd gärna in framstående kompositörer 
och musiker för framträdanden: Igor Stravinskij, Manuel de 
Falla, Darius Milhaud, Andrés Segovia, Wanda Landowska, 
Maurice Ravel och många andra. I kretsen i studenthemmet 
fanns även andra kända spanska konstnärer som Dali och Bu-
nuel. Lorca gjorde ett mycket gott intryck på publiken på La 
Residensia när han läste sina texter eller spelade piano. Åren 
runt 1920 var en intensiv period i Lorcas litterära skapande, 
och som andalusier var han också genuint intresserad av fla-

mencon. Sommaren 1921 tog Lorca lektioner i flamenco för 
två romer från hans födelseby Fuente Vaqueros. Hans intresse 
förstärktes då för flamencon och särskilt den ursprungliga 
formen: cante jondo. Federico García Lorca skrev samma år 
Poema del cante jondo (Den Andalusiska sången), och några år 
senare Zigenarballader.   

Festivaltiden i juni 1922 närmade sig. Man hade lagt ut en 
förberedelseperiod på tre månader. Inte helt utan problem. 
Det visade sig att Granadas stadsstyre ansåg att festivalen 
hade hamnat i ett för högt kostnadsläge, och efter diverse tu-
rer med festivalarrangörerna så minskade man väsentligt på 
sina utlovade bidrag. Entusiasmen glödde ändå hos alla de 
som arrangerade evenemanget , och som del i förberedelser-
na sammanställde Lorca ett föredrag om cante jondo. Detta 
skedde under Manuel de Fallas ledning, och föredraget skulle 
ingå i kampanjarbetet. Detta tal höll Lorca den 19 februari 
på Konstnärsklubben. Manuel de Falla hade dessutom paral-
lellt gjort en kortare analys kring cante jondons ursprung och 
utveckling, och denna publicerades anonymt strax innan täv-
lingen började i juni.

Lorcas föredrag på Konstnärsklubben blev en upptakt till en 
intensiv förberedelseperiod under de tre månaderna. Slutet på 
denna intensiva väg mot tävlingen blev en konsert i början av 
juni. Den hölls i en liten teater i Hotel Alhambra Palace, inte 
långt från Fallas bostad. En del av programmet upptogs av en 
uppläsning av Fallas anonymt skrivna text om cante jondo. Vi-
dare framträdde den i Granada bosatta flamencogitarristen 
Manuel Jofré med ett solouppträdande. Så reciterade Federico 
García Lorca ur Den Andalusiska sången. Men mer intres-
sant stod på programmet: en redan då känd klassisk gitarrist 
i Spanien bidrog med något oväntat: gitarristen var Andrés 
Segovia, och han visade att han också kunde spela flamenco…. 
något som de flesta inte kände till eller hade hört! I tidningsre-
censionerna dagen efter konserten var dock alla överens om att 
Lorca var kvällens stora nummer, och man spådde en lysande 
framtid för honom. 

Cante Jondo-tävlingen som sådan hölls i Alhambras Plaza de 
los Aljibes den 13 och 14 juni. En stor publik bevistade evene-
manget. Feststämningen gick inte att ta miste på, och ögon-
vittnen berättar att många hade klätt sig i traditionella och 
vackra färgglada kläder. Flera sångare fick priser i tävlingen. 
En av dem var en ”gammal” cantaor, Diego Bermudéz Calas, 
som hade fotvandrat till evenemanget från Cordobaprovin-
sen. Han gjorde ett stort intryck redan första kvällen med sin 
stora känsla för genren. (Detta som kallas duende, och som 
Lorca återkommer till på flera sätt under sitt diktarliv.) Prista-
gare var också den blott elvaårige Manuel Ortega ”el Caracol” 
(snigeln). Han blev med åren en av de mest framstående sång-
arna. När festivalen så var över kunde man konstatera att den 
blivit en framgång på flera sätt. Publikt och konstnärligt. Den 
gick också ihop ekonomiskt. 

Vilken betydelse har då Cante Jondo-tävlingen haft? Ian Gib-
son (se Litt.förteckn.) menar att den framförallt för Lorcas del 
medförde stora insikter i cante jondon, och detta stärkte hans 
arbeten och hans allmänt breda andalusiska inriktning. Ian 
Gibson menar att arbetet och återupptäckten av cante jondon 

för Lorcas del hade ”…en djupgående och frigörande effekt på 
Lorcas poetiska fantasi”!

Initiativet att uppmärksamma cante jondon genom en tävling 
kommer fram på många ställen i musiklitteraturen. Men hur 
skall man se på den långsiktiga betydelsen av evenemanget? 
Musikforskaren Israel Katz menar i sin artikel om flamenco i 
New Grove att tävlingen inte just vid sin tidpunkt förmådde 
att återväcka ett stort och genuint intresse som kunde bli be-
stående. Flamencon hade börjat styras av en rad andra krafter 
i sin utveckling, och Katz menar att det skulle dröja ända till 
slutet av 1950-talet innan cante jondon genom nya utveck-
lingsströmmar med rätta åter kom att uppmärksammas i sin 
genuina form.

Mitt eget intryck är att initiativet till att utlysa tävlingen 1922 
har fått bestående avtryck i olika sammanhang för eftervärl-
den. En viktig symbolisk framgång.  

Ett foto – ett fruset ögonblick i tiden. Både för det som finns 
på bilden och för oss som ser bilden senare. Den bild som inspi-
rerade mig, och som jag har berättat kring, visade ett tillfälle 
när Gabriel García Lorca  var i en stark utvecklingsfas inom det 
litterära området. För Manuel de Falla hade den stora beröm-
melsen redan inträtt, och han var tidens mest kända spanska 
tonsättare. De båda var mitt uppe i kreativa och produktiva år, 
och de hade många sådana framför sig ‒ innan 1930-talets mör-
ker i Spanien till slut skulle sänka sig över dem.  

Jag känner att bilden utstrålar glädje och gemenskap och före-
ställer mig att så var stämningen i vänkretsen i Granada det år 
som man arrangerade tävlingen i cante jondo.   

Så fotografen fångade nog en ”sann” bild år 1922...

Litteraturförteckning och källmaterial

Ian Gibson: Federico García Lorca. Ett Liv (Ateneum, 1994. Översättning 
och dikttolkningar av Eva M. Ålander)

The New Grove Dictionary of Music (diverse artiklar)

Gilbert Chase & Andrew Budwig : Manuel de Falla, A Bibliography and 
Research Guide (Garland 1986)

Nationalencyklopedin

Sohlmans Musiklexikon
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Ariadna är född och uppvuxen i Havanna på Kuba. Hon bör-
jade spela som 8-åring och tack vare sin musikaliska talang 
blev hon antagen till Havannas Musikinstitut för Unga Ta-
langer. Hon deltog tidigt i många festivaler och nationella täv-
lingar där hon vid två tillfällen blev förstapristagare. Hon har 
också medverkat på åtskilliga masterclasses och bl.a. spelat för 
Leo Brouwer, David Russel, Roberto Aussel, John Williams, 
Alirio Diaz och Manuel Barrueco.

Vid 23 års ålder tog Ariadna examen vid Havannas musikhög-
skola med gulddiplom i både solo- och pedagogisk inriktning. 
Redan då var Ariadna mycket etablerad som solist och under 

årens lopp har hon hunnit med många konserter både i sitt 
hemland och utomlands.

Från Kuba till Sverige...Varför ?

– Det började för fyra år sedan med att min pappa genom 
sitt företag på Kuba fick möjlighet att arbeta i Göteborg. Min 
mamma, pappa, lillasyster och jag flyttade till Sverige. Jag fick 
den stora möjligheten att studera vid högskolan för Scen och 
Musik vid Göteborgs universitet och började forska om min 
favoritkompositör Leo Brouwer.

Ariadna Abreu Ruiz
Kubansk gitarrist i Sverige
TEXT: SABINA AGNAS    FOTO: THE STUDIO PÅ KUNGSGATAN 2 STOCKHOLM

Ariadna och hennes syster Lissy 

Ariadna berättar ödmjukt och med värme om den kubanske 
gitarristen och tonsättaren som på många olika sätt har påver-
kat henne både som musikant och människa.

– Leo Brouwer är en av världens mest berömda gitarrister, 
kompositörer samt orkesterdirigenter. Jag tror att hans kom-
positioner för gitarr har medfört att den klassiska gitarren har 
fått en högre status. Jag är väldigt förtjust i Brouwers musik 
och har alltid tyckt om att spela den.

Leo Brouwer och den afro-kubanska musiken

Två års forskning vid Artisten i Göteborg ledde till en 
djupanalys om Leo Brouwer och den afro-kubanska musiken.

– Det har varit mycket spännande att se på vilket sätt Brouwer 
i sitt komponerande för klassisk gitarr har använt sig av både 
melodiska och rytmiska influenser från den afro-kubanska 
traditionen. Fördjupningen av min analys betyder naturligtvis 
mycket för mig som musiker. Jag har fått en helt ny förståelse 
för Brouwers musik, vilket förhoppningsvis leder till att både 
jag och alla andra gitarrister världen över kan närma oss hans 
musik på ett sätt som mera stämmer överens med hans eget 
tankesätt som kompositör.

– Mitt forskningsarbete och en CD med all musik som jag 
har analyserat finns tillgängligt för de som är intresserade på 
Artistens musikbibliotek i Göteborg, berättar Ariadna stolt.

Ny Masterutbildning i Stockholm

Efter två år på musikhögskolan i Göteborg tog Ariadna sin 
masterexamen och därefter flyttade hon till Stockholm för att 
påbörja en ny masterutbildning med fokus enbart på interpre-
tation. Peter Berling, huvudlärare på klassisk gitarr, har under 
de senaste två åren undervisat en mycket nöjd Ariadna.

– Det har varit otroligt inspirerande och utvecklande att en-
bart koncentrera sig på att spela. Repertoaren har ju delvis va-
rit Leo Brouwer eftersom jag alltid på mina konserter har med 
åtminstone två stycken av honom. Men självklart har hela den 
klassiska gitarrepertoaren med bland andra J.S. Bach, F. Sor, 
Hector Villa-Lobos, A. Barrios Mangoré funnits med under 
min masterutbildning här i Stockholm.

En masterutbildning med interpretation som inriktning 
mynnar alltid ut i en avslutande konsert. Tisdagen den 17 maj 
i Stora salen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm är det 
dags för Ariadna att göra sin examenskonsert.

– Det ska bli jättekul! säger Ariadna med ett stort leende. Jag 
bestämmer själv upplägget på min konsert och vilken musik 
jag ska spela. Dessutom har jag bjudit in min syster Lissy som 
är en fantastisk violinist och vi kommer att spela som duo.

Lissy är en mycket lovande och framgångsrik musiker som just 
nu studerar på Edsberg Musikinstitut.

– Jag älskar att spela med min syster! utropar Ariadna mycket 
stolt. Vi har en väldigt naturlig kommunikation i vårt samspel 
och tänker musikaliskt på samma sätt. Klassiskt är huvud-

ingrediensen på våra konserter men vi spelar också kubansk 
och latinamerikansk musik. Lissy är en duktig improvisatör 
vilket ger en extra "krydda " på våra konserter.  

Ariadna och Lissy har spelat mycket tillsammans på Kuba 
men även i olika sammanhang här i Stockholm, bl.a. på Kul-
turhuset, i Berwaldhallen, på Konserthuset, Edsberg Musik-
institut vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och na-
turligtvis på KMH.

Att vara pedagog är en roll som Ariadna också är mycket för-
tjust i och hon har flera elever i Stockholm.

– Jag började tidigt att undervisa på Kuba och tycker det är 
väldigt roligt att som pedagog möta andra gitarrister. Förra 
året blev jag inbjuden som gästlärare till Musikhögskolan i 
Piteå. Jag föreläste om Leo Brouwers kompositioner, gav en 
masterclass och avslutade med en egen konsert. Fick också en 
annan inbjudan, nämligen att spela solokonsert på den Inter-
nationella Gitarrfestivalen i Norge!

 Framtida planer

– Jag skulle gärna vilja stanna här några år till. Jag är så tack-
sam för alla tillfällen då jag har fått möjlighet att presentera 
mig som musiker och gitarrist i Sverige. Det är extremt bety-
delsefullt för min karriär som klassisk gitarrist. Jag har nyligen 
godkänts till den tvååriga diplomutbildningen här på KMH 
och får besked i maj om jag blivit antagen. Man tävlar mot alla 
instrumentalister och konkurrensen är tuff, säger Ariadna. 

Tävlingar är inte helt ovanligt i musikvärlden och priserna 
varierar. Ariadna har själv deltagit i flera med mycket bra re-
sultat.

– År 2000 tävlade jag i den stora Internationella Gitarrtäv-
lingen i Havanna och vann fyra prestigefyllda priser på sam-
ma tävling. Ett av priserna var en konsertgitarr och jag fick den 
stora äran att vinna detta fantastiska instrument som är byggt 
av den spanske gitarrbyggaren Manuel Contreras. Gitarren 
tillhörde tidigare en samlare, Celedonio Romero, och hans 
son Pepe har varannat år skänkt en gitarr till en av vinnarna 
på denna prestigefyllda tävling.

Ariadna var också pristagare vid den Internationella Gitarr-
tävlingen i Torrent, Valencia i Spanien 2002 och tilldelades 
nyligen ett stort stipendium från Musikaliska Akademin. 

Avslutningsvis säger Ariadna:

– Jag är mycket glad över mitt musicerande och ser ljust på 
framtiden. Som det ser ut nu så kommer jag att åka hem till 
Kuba i slutet av juni för att vara solist med den Nationella 
Symfoniorkestern i Havanna för andra gången. Jag kommer 
att framföra Elegiaco av Leo Brouwer med den förnämliga or-
kestern och det är något jag verkligen ser fram emot!
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Ny Bachskiva med Georg Gulyás
Nu har Georg Gulyás spelat in J. S Bachs samtliga lutsviter på Proprius/Naxos!

"Även här imponeras man av nyansrikedomen och den lugna musikaliska andningen i Gulyás 
gitarrspel."  (Svenska dagbladet  Betyg: 5)
 

"Det är ett extremt rent spel där varje ton går fram" (Dagens Nyheter)
 

"Det är förstås en imponerande klang han får ur lådan, men det är fraseringens variation och 
intelligens som får mig att glömma tid och rum."  (Sydsvenskan Betyg: 4)
 

"Jag tycker att det här är väldigt musikaliskt , välartikulerat och �ärilslätt" (P2 CD-revyn Betyg: 4)

Skaffa i din skivbutik eller beställ direkt från www.naxosdirect.se   • Distribution: Naxos Sweden.

Georg Gulyás PLAYS BACH II
FUGUE BWV 1000, SUITES FOR LUTE BWV 995 & 
1006 & PRELUDE, FUGUE & ALLEGRO BWV 998För två år sedan gjorde jag en intervju med Erik Steen 

som publicerades i Gitarr & Luta nr 2, 2009. Det visade 
sig under den intervjun att vi hade så mycket att prata 
om när vi gick igenom hans karriär att vi bara hann 
ungefär halvvägs under det samtalet. Sedan skulle Erik 
hasta vidare till en workshop han skulle hålla i Kö-
penhamn. Vi fick säga ”hasta la vista!” och skjuta upp 
fortsättningen till ett senare tillfälle. 

I mars månad i år fick jag nu tillfälle att träffa Erik i 
familjen Steens lägenhet i Stockholm för att fullfölja in-
tervjun, och det blev en lång sittning även denna gång.

ERIK STEEN,  
THE LATER YEARS del 2

AV: ROLF NILSéN

Jag tror vi senast hann fram till tiden när du turnerade i Eu-
ropa med ”Flamencos en route”?
– Ja, det var hösten -87 till hösten -90, 3-4 månader varje år. 
Vi turnerade i första hand i Schweiz, men även runt omkring 
på kontinenten. Det var nyttigt eftersom jag då jobbade till-
sammans med folk som kunde väldigt mycket. Jag fick jobbet 
genom att danserskan Jannie Berggren hade varit elev till den 
konstnärliga ledaren, och hon tipsade om mig som andragitar-
rist när de behövde en sådan 1987.  

Sångaren Juan Cantero som du berättat om tidigare, var 
han den främsta sångaren i gruppen?
– Ja, det tror jag nog. Han var totalt ointresserad av mig den 

första tremånaders-sejouren. Och jag accepterade och vande 
mig vid det. Men sedan blev det en ny situation med personal-
omsättning i gruppen. Förstegitarristen begärde mer pengar 
och ersattes. Och alla undrade, hur det skulle gå nu? Men jag 
sa att jag kan väl visa honom? sa jag.

Jaha? undrade de andra då… 
– De förstod inte att jag hade lärt mig 
vad alla andra i gruppen gjorde också, 
inte bara gitarrspelet. Då gick det 
upp för de andra hur mycket jag snap-
pat upp. Till slut började de andra att 
komma till mig och fråga om sina egna 
danssteg! Då steg man i graderna.

Och då började även Juan Cantera att 
komma till mig före föreställningarna 
och säga ”Erik, sientate! Ahora vamos a 
cantar por…Polo!” "Erik, kom och sätt 
dig här! Nu ska vi sjunga en…Polo!”). 
Och då utbildade han mig i en massa 
stilar före varje föreställning, sånger 
som inte var med i föreställningen. Vi 
gick igenom en jäkla massa grejer! Och 
efter föreställningarna, på de lokala 
peñas, ville man alltid att Juan Cantera 
skulle sjunga. Och då sa han: ”Ok, men min ”primo”, Erik, 
han ska spela. Inte någon från peñan!”

Juan Cantera hade fast anställning vid Spanska National-
balettens flamencoensemble, så han kunde bara vara med i 

”Flamencos en route” när Nationalbaletten inte hade säsong.     

Det måste ha varit bra kultursponsring i Schweiz för den 
här gruppen?

– Ja, under de åren jag var med så var 
det i huvudsak två föreställningar vi 
arbetade med. Och då repade vi i typ 
en månad för att sätta ihop föreställ-
ningen. Så skulle man ju önska att det 
var alltid! Men de får sponsring från 
företag och kulturbidrag från staten. 
Det finns en stor livsmedelskedja, mot-
svarande ICA här, som delar ut jätte-
mycket pengar. Då fanns det pengar att 
jobba med, och det gjorde att jag blev 
peppad att skapa saker själv.

Ja, det är ju skillnad mot hur det of-
tast är här i Sverige där man förut-
sätts skapa en konsert på sin fritid!
– Ja, när man varit med i kulturråds-
svängen så ser man att där kan man 
söka pengar för musik, dans eller tea-
ter. Och är det teater eller dans så söker 
man för en produktion som ska ut och 

turnera. Men om det handlar om musik så får man inte peng-
ar till produktion utan till den verksamhet som är att vara ute 
och turnera!

”Då gick det upp för de 

andra hur mycket jag 

snappat upp. Till slut 

började de andra att 

komma till mig och fråga 

om sina egna danssteg!”

Erik med en tuff look på ett pressfoto från ett av hans turnéprojekt
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– Det behövs alltså inga förberedelser för musiker, som kul-
turrådet ser det?
– Nej! Det är helt snurrigt! Som tur var så hade vi så många 
spelningar med Flamenco Fusion-bandet så att vi hade till-
räckligt med verksamhetsbidrag för att sätta av pengar till 
produktion. Vi gjorde en rad produktioner under de villko-
ren, ”Från skymning till gryning”, ”Soniquete” och ”Cartas de 
amor”. Helt egna produktioner, alltid med helt ny musik.

En annan spännande musiker jag träffade genom Flamen-
cos en Route var José Losada, en av Losadas-bröderna (zigensk 
flamencofamilj från Madrid). Han hade bara spelat gitarr i tre 
år, men han var helt sjukt bra! Han kan allting! Han sjunger, 
spelar cajón helt tokigt bra och spelar gitarr nästan lika bra 
som brorsorna! Vi spelade in tillsammans på min första lilla 
portastudio, satt och gjorde låtar tillsammans och hade hur 
kul som helst. Det var verkligen peppande också!

Ja den familjen, Losadas… det går ju inte att vara mer fla-
menco än vad de är!
– Första spelningen med det som senare kom att heta Flamen-
co Fusion-bandet var 1990. Och då hade jag grunnat på vad jag 
ville göra med min egen musik. Och det är ju inget självklart, 
att göra en egen Solea-falseta t ex. Det är inget märkvärdigt, 
men man måste ändå ta steget från att spela andras musik till 
att sätta sig och fundera ut egna falsetas. Under 80-talet höll 

jag på och spelade Pacos grejer och sedan att stuva om i dem så 
att till slut blev de egentligen helt nya falsetas. Och sedan blev 
det ju så att jag skapade helt egna låtar, som jag sedan gjorde 
en inspelning av och tryckte upp på kassettband och skickade 
runt till olika skivbolag. Ett av skivbolagen var Rub-a-dub Re-
cords och de hörde av sig och hade fått fonogramstöd och ville 
ge ut musiken på skiva.

Var det så att skivinspelningen gav dig mer jobb runtom i 
Sverige?
– Javisst, och i den vevan kom percussionisten Rafael Sida 
med i gruppen och han tipsade om en ny basist som hette 
Björn Meyer, som kom in direkt vid inspelningen av skivan. 
Och honom har jag haft mest musikaliskt utbyte av genom 
alla år. Han har varit med och skrivit låtar på de senare skivor-
na och har arrangerat en del också. Nu bor han i Schweiz och 
har byggt en egen studio och har karriär där, han har släppt 
3–4 produktioner på ECM och spelar i oud-spelaren Anouar 
Brahems band. Oerhört bra basist! Båda mina senaste skivor 
har han mixat.

Och ja, bara att man gjort en skiva innebar ju något helt an-
nat än tidigare då.

På den tiden fanns det ju inte så mycket flamenco inspelat 
utanför Spanien. Visst, Eva Möller hade ju gjort ett par ski-

vor i Sverige, men det var mer traditionell flamenco. Det du 
gör med Flamenco Fusion ligger ju egentligen i framkant av 
var flamencon befann sig vid den tiden.
– Jo, på ett sätt är det ju det, för att man vågar ta steget fullt 
ut och göra något som är eget, kan man 
väl säga…

– Som jag ser det så är det två bitar i 
det som gör att det du gjorde står ut: 
Dels är sättningen helt modern och 
man hade ju inte spelat med cajón 
och elbas så länge inom flamencon. 
Och sedan är det fusionen i din ver-
sion som är unik. Och det är snart 20 
år sedan, så det var tidigt!
– Tjugo år sedan, ja Herre…! Svårt att 
fatta hur tiden går…

Och ser du på vad andra gjort runt 
omkring, så har nästan alla flamencos 
utanför Spanien samtidigt gjort mer 
eller mindre traditionell flamenco…
– Jo, det är klart. Men någonstans 
måste var och en hitta sitt eget förhåll-
ningssätt till flamencon, och jag har 
en djup respekt och kärlek till flamen-
cotraditionen. Men det är inte jag! Och man måste hitta sin 
egen flamenco, annars blir det som att det är på låtsas.

Och man måste ju också jobba med att nå ut och marknads-
föra sin musik, eller hur?
– Jo, det är klart att jag har jobbat en del med marknadsföring, 
även om jag också har provat att ha folk som gjort det åt grup-
pen, och vi har också ingått i något artistförmedlingsstall. 
Men det har fungerat bäst när jag själv skött det hela faktiskt. 
Namnet på gruppen, Flamenco Fusion, har ju med tiden blivit 
ett varumärke som folk kommit ihåg. Vi jobbade under en pe-
riod ganska mycket med regelbundna spelningar på mer eller 
mindre obskyra krogar runt om i Stockholmstrakten, där vi 
kanske spelade varannan fredag under en hel höst – det blev 
ju en hel del spelningar av det. Och då fick vi chansen att tajta 
ihop alltihop. 

Då hade ni en kontinuitet med många spelningar under 
ganska många år?
– Ja, praktiskt taget hela 90-talet höll vi på och spelade som 
tokar. Och det blev bara mer och mer. 1998 var kanske det 
flitigaste året med kanske 100 spelningar på ett år! Men då 
gjorde vi allt möjligt: skolspelningar, jazzklubbar, teatrar… 

Det var ju som att vi från och med den första skivan hade en 
produkt, även om det inte låter så kul, så var det ändå så. Fla-
menco kan ju vara folkligt, det kan vara som jazz, det kan vara 
som dansföreställning, det kan vara café-spelning, det kan fö-
rekomma på klassiska musikfestivaler. Eftersom flamenco inte 
härstammar härifrån så finns det inte heller etablerat en san-
ning om vilket fack den musiken tillhör. Så ”efter behov” kan 
man vara ”folkmusiker”, ”jazzmusiker” eller något annat som 
passar i sammanhanget. 

Det är ju också så att gränserna mellan dessa genrer har 
öppnats upp rejält också under den här tiden.
– Javisst, men man kan ju säga att vårt namn – även om jag 

”Men någonstans måste 

var och en hitta sitt 

eget förhållningssätt till 

flamencon, och jag har en 

djup respekt och kärlek 

till flamencotraditionen. 

Men det är inte jag!”

egentligen tycker det är ganska opoetiskt – så har det fungerat 
bra hela tiden och gett ganska rätta signaler om vad vi sysslat 
med. Vi spelade under en period regelbundet på Teaterstudio 
Lederman på tisdag eller onsdagskvällar. Då hade vi en kvar-

tett eller kvintett som bas och sedan 
alltid gästartister som bandoneonspe-
lare, nyckelharpa, flamencosångare, 
koraspelare – du vet ”Vad du vill!” Och 
då blir varumärket ännu mer passande.

Risken kan väl då bli att varumärket 
”eroderar” om man kan blanda det 
med precis vad som helst?
– Jovisst, men i grunden tycker jag att 
allt det här är ju bara musik, och mu-
sik och annan musik kan ju blandas. 
Och man måste inte behålla allt och 
göra om allt. Sedan tar man ju ibland 
ett steg tillbaka och gör lite straightare 
grejer emellan också. 

När du släppte din senaste skiva, 
som jag gärna kallar för ”soloskiva”, 
så tänkte jag först att ”Hallå, var har 
fusionbandet blivit av?” Men sedan 
tyckte jag att det kändes rätt, att du 

tog ett break och gjorde en mer renodlad inspelning.
– Ja, själv var jag nog rätt på det klara med att jag ville göra nå-
got mer gitarrbaserat eftersom jag hade gjort så mycket av det 
andra redan. Och det kommer att bli mer fusion i framtiden, 

Erik med hårdrockfrisyr under en tidig period.Erik ackompanjerande flamencodanserskan Maria Pröckl-Steen,  
som han också är gift med.

Etabl. 1888

Tunnelbanehallen Hötorget Stockholm
Tel. 08-20 21 21

www.gottfridjohansson.se
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det ligger en massa låtar och bara väntar på att bli inspelade. 
Men på de gamla skivorna fanns det ju alltid med något gitarr-
stycke på var och en och jag tyckte att de var ganska bra, så då 
tänkte jag att det måste ju gå att göra det också. Men sedan vet 
man ju inte hur folk uppfattar det.

Det är en smalare genre… 
– Ja, dels är det smalare och sedan kan det sticka lite grand i 
ögonen och uppfattas mer som solistiskt…

Jag kan tycka att du förr eller senare var tvungen att göra 
en mer solistisk skiva, och om det kändes rätt nu så var det 
säkert rätt tillfälle! Det måste ju också vara en inspelning 
som är lättare för spanska flamencos att förhålla sig till, el-
ler hur? Jag vet inte hur de i Spanien uppfattar din mix mel-
lan flamenco och svensk folkmusik till exempel? 
– Men samtidigt är det ju så att den musik jag gör, där re-
flekterar jag inte över om det ska bli ett fusionnummer eller 
vad. Idéerna kommer ju som de kommer och sedan får jag se 
vad det kan fungera som. Sololåtarna tar längre tid att arbeta 
fram, det kan ta upp till två år innan jag har bestämt mig för 
att så här ska den låten vara.

Har du någon uppfattning om hur spanska flamencos upp-
fattar dig och din musik?
– De jag har haft kontakt med tycker ju att min musik är jätte-
bra, men på det stora hela vet jag egentligen inte. Jag hade den 
här konserten på SUMA Flamenca i Madrid häromåret, och 
det blev en konstig upplevelse, måste jag säga.

På vilket sätt?
– Jo, jag övade ju inför konserten som inför ett OS ungefär, jag 
har aldrig varit på den nivån som jag slet mig upp på, varken 
förr eller senare. Jag visste att jag hade den kapaciteten, men 
man blir så splittrad annars att det inte blir tid över till att 
koncentrera sig så. Det är som stjärngitarristerna i Spanien, de 
har folk som servar dem hela tiden, de behöver inte dammsuga 
eller skjutsa ungarna till dagis. Med den uppbackningen kan 
många bli duktiga. Det är en annan värld… Men som sagt, jag 
övade som en galning inför konserten, och det gick verkligen 
jättebra. Det kunde inte ha blivit bättre. Och ändå efteråt blev 
det liksom, jaha? Visst, det var ju applåder, men sedan när 
konserten var över var det som att man aldrig hade gjort det, 
liksom. Inte för att jag trodde att hela Spanien skulle göra vå-
gen, men att någon skulle ha…

Jag har ju förstått att det finns folk som har uppmärksam-

mat att jag var där, och jag fick någon pytteliten recension, 
som inte var positiv. Han var lite imponerad, men också irri-
terad och skrev något om att musiken ”försvann i en orkan av 
arpeggios”. Som att jag var en teknikdåre! Och samma snubbe 
recenserade sedan min senaste skiva på Jondoweb (spansk fla-
mencosite som recenserar nyutkommen flamenco). ”Fuegos 
artificiales” skrev han (konstgjorda eldar) och då tolkar jag det 
som att mina melodier går honom förbi.

Det kan ju vara så i det här fallet som man säger att all re-
klam är bra reklam, all nyutkommen flamenco recenseras 
ju inte i Spanien. Då kan det vara en fördel att skivan har 
uppmärksammats överhuvudtaget.
– Från en del jag känner i Spanien får jag reaktioner som visar 
att de känner igen flamenco-formspråket i det jag spelar, men 
sedan säger de ”Fan, va bra det är – men jag har aldrig hört det 
förut!”

Flamencologen José Manuel Gamboa har skrivit om mig i 
sin ”Guia libre del flamenco”, att jag kallar min musik för Fla-
menco Fusion, men att det faktiskt är flamenco som följer de 
former som utgör flamencon. Och det skriver han inte som 
kritik utan som en beskrivning.

Ja, och Gamboa är ju en av de stora auktoriteterna, särskilt 
på flamencogitarr, så det är ju bra att han har fått upp ögo-
nen för dig! Och att han gör en korrekt bedömning.
– Ja, jag är glad att han noterar detta att jag följer formerna, 
för det har jag alltid satt en ära i, att harmonier och rytmer ska 
vara oklanderliga.

Men jag håller inte på och försöker marknadsföra mig i Spa-
nien, det har jag ingen som helst ambition att göra. Men när 
det råkar bli något så blir jag glad. 

Jag vet inte hur många gånger jag fått frågan ”Flamenco? 
Men varför flyttar du inte till Spanien och spelar där?” Jo, för 
all del, men jag har mitt liv här, och den musik jag trivs med 
att göra, har jag mycket större möjlighet att klara mig på här 
än om jag skulle försöka på det i Spanien. Det skulle kräva 
ytterligare 10 år att försöka bygga upp något där, så det finns 
inte en chans.  

Flamenco Fusion har ju hela tiden varit stommen i det jag 
gjort och sedan har det blivit en hel del olika saker vid sidan 
om, t ex danskurser där jag kompat. Varenda dag, särskilt un-
der 90-talet, har jag haft någon typ av engagemang. Sedan har 
det kanske dalat lite efter 90-talet. Jag har skrivit musik till 
tre eller fyra uppsättningar av ”Bernardas hus” (Lorcas tea-
terpjäs), till olika fria teatergrupper, alltid med någon spansk 
anknytning. Och jag och Mårten Karlholm arrangerade 1999 
musiken till operan Carmen för två gitarrer på Reginateatern.

Precis som Paco de Lucía i Sauras film?
– Javisst! Det måste vara en av de grejer jag gjort som har varit 
mest lärorikt för mig. Särskilt eftersom jag inte är bra på att 
läsa noter…

Men annars är det så att jag hela tiden hållit på och skriva 
musik jämt från slutet av åttiotalet, till olika projekt. Och till 
teateruppsättningar har det fungerat väldigt bra, för då får jag 
ett manus och sedan går man igenom det och får veta vilka 
önskemål som finns. Och sedan får man sitta och klura på det, 
och det tycker jag är skitkul! 

Har du gjort musik till film också?
– Jodå, både reklamfilm och annat…

Jag tycker mig ha anat din gitarr i ett par svenska reklamfil-
mer för några år sedan… Och det leder mig osökt in på frå-
gan om ditt ”sello” (flamencoterm för det egna, personliga 
musikaliska uttrycket), hur du har nått fram till att skapa 
ditt eget ”sello”?
– Ja, det hänger väl egentligen ihop med att jag alltid haft en 
tydlig bild av vad jag gillar med flamencon och vad som är min 
musikaliska ryggsäck. Där kan man ju hitta en massa influen-
ser som ligger utanför flamencon, som Mahavishnu Orchest-
ra, Chick Corea, Magma, Weather Report, Deep Purple… Jag 
kan inte exakt påvisa vad var och en av de influenserna finns 
i min musik nu, men jag ger mig fan på att de finns där ändå! 

Och det är långt ifrån färdigt! Jag har en massa idéer om 
vart jag ska ta vägen härnäst, bortsett från att jag har en massa 
Flamenco Fusion-låtar på gång. 

Jag håller på och jobbar med ett projekt där jag vill ta ut 
svängarna ordentligt, jag tar en av de gamla låtarna och gör om 
till en sorts symfonisk rock à la flamenco! Jag vill använda den 
kör vi arbetade tillsammans med vid inspelningen av flamen-
co-mässan. Och sedan också plocka in delar av den Big Band-
Flamenco Fusion-sättning vi hade på några spelningar under 
kulturhuvudstadsåret i Stockholm 1998. Och stråkar också! 

Erik Steen siktar högt med sin gitarr Erik ackompanjerande den bortgångne flamencosångaren  
Rogelio de Badajoz Durán.
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”Danza Española nr. 10”
Enrique Granados

Solen rullar ur gitarren,
ut ur ljudhålet, den andalusiska solen,
ut över Roslagens ängar.
Fylld inombords till varje gräns
och nära bristning,
det tysta lyckoskriet – en sång;
om så den sista, spetsar mig den korta dagen
i ett här och ett nu.

Jag vill, jag vill jag vill!
Och jag kan och är till!

Bassträngarna är nedstämda
men jag är euforisk,
till och med en dålig vits passerar.

Tanken erbjuder sig att avstå.
Bubblor stiger porlande mot ytan,
för vinglaset och den drunknande.

Ingen årstid stiger fram.
Himlen är ljusblå och döljer ännu
kvällens iskalla stjärnor.
 

Leif Klitze

”Danza española núm. 10”
Enrique Granados

El sol se despliega por la guitarra,
sale por su boca, el sol andaluz,
hasta por los prados de Roslagen.
Lleno por dentro hasta cada límite
y a punto de estallar,
el silencioso grito de dicha – una canción,
aunque sea la última, el breve día me clava
en un aquí y un ahora.

Quiero, quiero, quiero!
Y puedo y existo!

Las cuerdas graves están bajas de tono
pero yo estoy eufórico
(hasta puedo pasar un mal chiste).

Se me viene la idea de desistir.
Suben burbujas murmurando hasta la superficie
para el vaso de vino y para quien se ahoga.

No rompe ninguna estación del año.
El pálido cielo azul oculta todavía 
las heladas estrellas de la noche.

Du vill göra den riktigt stora maffiga satsningen, alltså! 
Hur fixar du ekonomin till det?
– Ja det kommer inte att gå ihop ekonomiskt, men idéerna 
måste man låta få full fart… Jag tänker mig att denna grej 
skulle man göra i Dalhalla! 

I övrigt numer så kör vi Flamenco Fusion oftast som en 
kvintett-sättning, med gitarr, bas, slagverk, slagverk och blås. 
Och sedan kan vi plocka in det som vi vill ha med utöver grun-
den – om det nu är sång, dans eller nå-
got annat som inte har med flamenco 
att göra. Detta samtidigt som jag har 
trio-gig som jag ser mer som nästan 
renodlade gitarrkonserter, där vi kör 
materialet från senaste skivan. Det har 
blivit en mer behändig form att arbe-
ta med för mig. Genom åren tidigare 
byggde vi ut Flamenco Fusion så myck-
et att folk till slut började förvänta sig 
att  vi skulle vara två fotbollslag på sce-
nen! Det blev ju slitsamt på alla möjliga 
sätt, inte minst ekonomiskt. Jag kan ju 
säga det, att det är inte Flamenco Fu-
sion som har gjort att jag överlevt eko-
nomiskt. Nej, det är allt det andra runt 
omkring! Man kan säga att Flamenco 
Fusion har fungerat som en stor och 
dyr marknadsföringsgrej för mig.  

Hur mycket har du undervisat genom 
åren?
– Tyvärr har det blivit lite ostrukturerat genom åren, men det 
har ju varit en hel del privatlektioner periodvis över åren. Och 
sedan enstaka gånger på musikhögskolorna och workshops 
här och var. Numer försöker jag få lite bättre styr på det ge-
nom att jag avsätter en halv dag i veckan då jag bara undervi-
sar. Och då kommer folk hit och det funkar jättebra, framför 
allt för mig själv. Och då blir det nog också bättre för eleverna.

–Vad ser du för nytt som händer inom flamencogitarr i vår 
tid? Finns det nyupptäckta tekniker, eller något annat?
– Det jag tycker händer är att man spelar tystare och tystare! 
Förr spelade man hårt som fan för att det inte fanns ordentliga 
ljudanläggningar. Om man tittar på gamla Carmen Amaya-
inspelningar så sitter där sju (!) gitarrister, och det var tvunget 
för att det skulle höras. Och nu behövs inte det längre och då 
spelar man tyst. På sätt och vis närmare ett klassiskt anslag, 
men fortfarande med en snärt. Och sedan är det ju så att proff-
sen jobbar mycket med mikrofonerna så att det blir som en del 
av instrumentet. 

Blir det några tekniska konsekvenser av detta att man inte 
behöver spela lika starkt längre?
– Javisst, det blir mindre rörelser och det allra mesta går då 
att göra fortare. Det blir inte så spänt. Energin kan vara den-
samma, men man kan få ut mer av det igenom musiken.

Jag har fått för mig att flamencogitarristerna använder sig 
av arpeggios på många fler och mer varierade sätt nu än i 
en tidigare generation, stämmer det med din uppfattning?
– Jo, det kan nog vara så. Förr var arpeggiospelet mer låst i 
positioner utifrån någon form man spelade i. Nu gör man ofta 
melodier utifrån arpeggios, eller att man använder det som en 
rytmisk grej. Istället för att göra rasgeados kan du göra arpeg-
gios!

När du nu säger detta om arpeggios kommer jag att tän-
ka på när jag tog lektioner för Rafael Riqueni för många 
år sedan. Han gjorde på en av sina tidiga skivor så att han 
spelade en blandning av arpeggios och legaton som då var 
helt snurrigt. (Erik plockar upp en gitarr och spelar några 
arpeggios som genom att fyllas på med legaton blir ”för-
längda”, och till slut tappar man nästan bort var början och 
slut på varje arpeggio hamnar.)

– Riqueni hade flera sådana grejer som 
bara fick mig att tänka ”Men vad fan 
är det för något? Men jösses!” Det är 
en blandning av olika tekniker som 
kan kombineras på olika sätt och då 
plötsligt öppnas hur många dörrar som 
helst! Och det startade där någonstans. 

Och det där finns det egentligen gan-
ska mycket hårdrocksgitarr i eller 
hur?
– Ja, just det! Det är det jag menar, det 
finns absolut en koppling där emellan. 
Likheterna som jag ser är att det är en 
stil som är tydligt uttalad, och man är 
tydlig med vad det är man vill åt. Men 
det finns egentligen inget absolut facit, 
utan det som gäller är att det ska bli bra 
och att det håller sig inom stilen. Och 
det ska vara ganska svårt och jävlar 
anamma!

Och det är väl det som de zigenska flamencogitarristerna är 
särskilt bra på: att bryta mot reglerna, men ändå få det att 
bli fantastiskt bra.
– Och ändå hålla sig inom stilen!

Och en ”utbildad” gitarrist skulle aldrig komma loss att 
tänka på det viset. Men de här killarna som bara sitter och 
spelar hela tiden de…
– Ja, för det är ju det man gör…

Jag är också nyfiken på vad det är för någon gitarr du spelar 
på nu för tiden?
– Det är den där Arcangel-gitarren som jag köpt av Eva (No-
rée) som jag spelar mest på numer. Sedan har jag ju en Bellido 
där jag har en myggmikrofon och en stallmikrofon, som gör 
att jag kan koppla upp den och spela syntljud genom den. Den 
fick sig en rejäl smäll en gång på en spelning, och när jag tog 
den till reparation hos min kompis Rickard Rolf, då sa vi att 
”Nu är det rätt tillfälle att göra om den till en experiment-gi-
tarr!” Det var samtidigt som vi skulle göra Big Band-Flamenco 
Fusion-grejen som jag ville ha en bra uppmickning så att man 
kunde spela starkt i förhållande till storbandet…

Efter en tre-timmars pratstund stängde jag av min bandspe-
lare och vi bestämde oss för att vi var färdiga med återkapi-
tulerandet av den andra hälften av Erik Steens karriär. Och 
ändå var det ju så uppenbart att han hade mer järn i elden än 
någonsin och att det kommer att komma oerhört många fler 
toner ur Eriks gitarr. Så måhända får vi göra en del 3 av inter-
vjun så småningom…   

”Det är en blandning av 

olika tekniker som kan 

kombineras på olika sätt 

och då plötsligt öppnas 

hur många dörrar som 

helst!”
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Mats Bergström är en aktiv och mycket uppskattad gitarrist. 

”Jag blev glad när jag ombads medverka i denna artikel. Jag har 
själv haft turen att inte ha några problem med skador och har 
orkat genomföra det konsertliv jag önskat. Jag har varit noga 
med att aldrig öva för långa stunder åt gången och att avbryta 
spelet direkt om jag känt minsta smärta eller andra symptom 
av spänningskaraktär. 

Dock är det så att åren adderas och under senare tid har jag 
fått tanken att man borde börja träna för att motverka ålders-
relaterade krämpor som stelhet, reducerad muskelmassa m m, 
men jag har inte riktigt vetat vad jag skulle göra eller hur jag 
skulle komma igång”. 

Balanserad disk mellan 
kotor i ländryggen

Högre sittande gitrarrist med bibehållen svank

Höften något högre än knät

Skonsamt för rygggen

Lågt sittande gitarrist med uträtad svank

Höft och knä i samma höjd

Arbetsamt för ryggen



Putande disk mellan 
kotor i ländryggen

Sittställning vid gitarrspel

Ryggraden har en naturlig svank i ländryggen. För att ej få 
skador på diskarna som ligger mellan kotorna är det viktigt att 
svanken bibehålls både i sittande och i rörelse, vilket underlät-
tas av en vältränad bålmuskulatur. Extremlägen både framåt 
och bakåt kan vara riskabla. Diskarna kan puta ut och trycka 
på nerverna till benen, vilket kan ge besvär som förlamnings-
känsla och andra obehagliga sensationer. 

Om svanken rätas ut är det svårt att upprätthålla en atletisk 
hållning och det krävs en betydande insats av bålmusklerna 
för att överkroppen inte ska sjunka ihop. 

Annica Näsmark arbetar som sjukgymnast på Artrokliniken i 
Stockholm med behandling av olika idrottsskador. Hon arbe-
tar också med dam- och flicklandslag inom fotbollen och har 
utvecklat träningsprogram för att förebygga idrottsskador. 
Tidigt i vårt arbete kom vi att fokusera på frågan om gitar-
risters sittställning. Många sitter och spelar länge, där både 
tid och rum försvinner i det passionerade engagemanget, men 
de sitter ofta med en hopsjunken sned hållning som kan leda 
till spänningar, värk och besvär som domningskänslor/stick-
ningar i benen.

Vi funderade också på varför det är så svårt att få oss män-
niskor att vara fysiskt aktiva. Vi är födda med en inneboende 
lust att röra oss, att gå, hoppa, springa, men i vuxenålder tycks 
lusten avta. Vi måste således stärka sidan i oss som vill träna 
och frågan är hur man bäst gör det. 

Sedan flera år har jag funderat på hur det kommer sig att gitarrister är noga med att värma upp fingrarna när de spelar men lägger 
ner så lite tid på att ta hand om resten av kroppen. Många gitarrister klagar över smärtor på olika ställen som skuldror, rygg och 
handleder. Några har haft så mycket bekymmer att de varit tvungna att göra speluppehåll. Själv är jag inget undantag och beslöt 
mig för att göra något åt saken genom att ta kontakt med sjukgymnasten Annica Näsmark och gitarristen Mats Bergström för att 
också få en erfaren musikers synpunkter. 

Överlevnadstips för gitarrister

Höften bör i sittande vara placerad lite högre än knät. Detta 
åstadkoms lättast genom att luta stolsitsen framåt. Samma ef-
fekt uppnås med en kilkudde på stolsätet. Man söker ett be-
hagligt jämviktsläge där svanken naturligt stöds av sitsen och 
överkroppen kan hållas upp utan extra ansträngning. Man 
måste individuellt prova sig fram vilken höjd stolen ska ha och 
vilken framåtlutning som är bäst. Med optimal höjd och lut-
ning får man ett fantastiskt stöd och god avlastning för ryg-
gen. Man blir helt fri att kunna röra armarna, händerna och 
fingrarna och att kunna röra sig med musiken. 

TRÄNINGSPROGRAM på kommande uppslag!

TEXT: GABRIELLA OXENSTIERNA     ILLUSTRATIOINER: BERTIL NORDSTRÖM     FOTO: BENGT MAGNUSSON
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Kom ihåg att alltid aktivera bukstödet vid varje rörelse. Det 
skyddar ryggraden och ger förutsättning för maximal effekt 
av övningarna. Sug in naveln mot ryggraden, spänn rumpan 

och skjut bäckenet en aning framåt. Tänk dig att du ska 
ha en atletisk hållning. Huvudet strävar uppåt.

Pausprogram med gummiband

All erfarenhet talar för att man inte ska sitta i samma ar-
betsställning längre än högst 30–45 minuter. Med pauspro-
grammet rör man sig med jämna mellanrum. Hela kroppen 
involveras, stelhet motverkas och muskulaturen stärks efter-
hand. Man spänner gummibandet så mycket man har lust 

FASTA RUTINER

Det blir nästan oöverkomligt att varje gång man ska göra 
något börja känna efter om man har lust, har tid eller är i 
form. Fördelen med en fast rutin är att man slipper tänka. 
Vi funderar ju aldrig på om vi ska borsta tänderna varje 
dag även om det tar en viss tid och möjligen inte är det 
roligaste vi vet.

LUSTEN OCH FANTASIN

Evolutionen har i hjärnan utvecklat ett belöningssystem 
som premierar energibesparing snarare än fysisk aktivitet. 
Det kanske effektivaste sättet att trots detta upprätthålla 
en rimlig träningsnivå är att koppla ihop motionen med 
något lustfyllt, som att promenera med hunden, spela 
fotboll med barnbarnen, dansa. Smart är att cykla eller 
springa till jobbet eller gå i trappor när tillfälle ges.

1. INLEDNING

Som uppmjukning 
och för att inte 
glömma benen, res 
dig upp och sitt ned 
ett antal gånger 
när du spelat en 
stund. Du som är lite 
starkare och behöver 
mer utmaning kan 
utföra övningen på 
ett ben.

3. SNÖÄNGELN

Ökar rörligheten i bröstrygg och axlar. Fatta 
bandet ovanför huvudet. Pressa händerna från 
kroppen rakt ut i sidled och tillbaks.

4. TUFFA SNÖÄNGELN

Ger styrka i axlar och skuldror. Stå 
med fötterna isär på gummibandet och 

greppa bandet med tummarna uppåt. 
För armarna sträckta upp i axelhöjd och 

långsamt tillbaks. Om man önskar mindre 
svårighetsgrad hålls armarna böjda.

5. TRICEPSPRESS                                           

Stärker baksidan av armar och 
skuldra. Stå på gummibandet med 
fötterna isär. Greppa bandet med 
händerna bakom huvudet. Pressa 
händerna mot taket. Bromsa 
nedåt.

6. RODD

Stärker muskulaturen 
mellan skulderbladen. 
Gångstående med 
bandet under främre 
foten. Dra ihop 
skulderbladen och 
dra armarna bakåt. 
Behåll spänningen vid 
återgången.

VILKA MÅL HAR JAG MED 

MIN FYSISKA TRÄNING?

I det gamla bondesamhället fick man 
träna sin kropp på betald arbetstid 
men civilisationen har nu lett till att vi 

måste göra det på fritiden med konst-
lade medel och till en kostnad i både tid 

och pengar. För att träna trots eventuellt 
motstånd är det viktigt att sätta upp mål 

som är helt ens egna och som verkligen 
betyder något för en själv. Det kan vara allt 

från att minska risken för belastningsskador och hålla 
sig smärtfri till att fysiskt orka med långa konserter. 
Andra mål kan vara att minska risken att dö i förtid 
av diabetes eller högt blodtryck. Ta dig en rejäl allvarlig 
funderare och tänk ut vad du själv vill.

2. UTÅTROTATION AV 
ARMARNA 

Rörelsen stärker baksidan av 
skuldrorna och axlarna. Håll 
armbågarna intill kroppen. 
Drag ihop skulderbladen. Håll 
bandet med tummarna uppåt. 
Pressa händerna utåt. 
Bromsa rörelsen tillbaks.

FYSISK AKTIVITET – VAR STÅR JAG?

Gå igenom vad du gör i träningsväg allt från yoga, prome-
nader, cykling, bollsporter, skidåkning till hård träning 
på gym och krävande löparpass. Blir resultatet att du har 
mindre än en aktivitet per dag kan det finnas anledning 
att fundera på om du ska intensifiera din träning.

och väljer fritt antal repetitioner. Bandet tar ingen plats och 
programmet tar bara någon eller några minuter. Efter ett tag 
går det lätt och känns väldigt självklart. Programmet kan i sin 
helhet eller till någon del integreras i ett större dagligt grund-
träningsprogram. 
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SITT FUNKTIONELLT

TAG PAUSER

TRÄNA KROPPEN

NJUT

Grundträningsprogram

Här beskrivs ett kort program på 10–12 minuter som 
är framtaget med tanke på gitarristers behov av styrka 
och smidighet. Fokus ligger på att stärka hela bålen 
men speciellt de små musklerna som stabiliserar själva 
kotpelaren, de stora musklerna som håller ryggen uppe 
och musklerna i skulderbladsregionen. Gitarrister sitter 
i princip något framåtlutade och framåtböjda varför det 
är väsentligt att stärka baksidan av kroppen. Man gör 
programmet på daglig basis eller med den fasta rytm 
man valt. Självfallet kan intensiteten ökas efter lust och 
behag med utökat antal repetitioner eller för den redan 
vältränade med mer krävande moment som armhäv-
ningar eller utfall med benen.

Programmet startas bäst med några få uppmjukningsrö-
relser där man i stående böjer ryggen framåt, bakåt och 
åt sidorna.  

PLAN FÖR TRÄNING

Om man är väldigt otränad och vill 
komma igång i någon form ska man 
alltid börja försiktigt och även kolla att 
man inte har någon skada eller avvikelse 
som man ska ta hänsyn till. Om man 
börjar för hårt blir det ruskigt jobbigt 
och erfarenheten säger att man snabbt 
lägger av. Gör upp em plan för din trä-
ning på kort och lång sikt.

SIT-UPS MED VIKT

Stärker bukmuskulaturen. Med fördel 
kan en vikt på 5 kg eller två tunga böcker 
användas. Håller du vikten från kroppen 
med utsträckta armar underlättas 
rörelsen. Hålls vikten intill kroppen blir 
det större effekt, vilket är  
lämpligt för de relativt 
vältränade.Om benen hålls 
raka blir rörelsen mindre 
tuff. Med böjda ben 
ökar svårighetsgraden.

PLANKAN

Stärker bålen i sin helhet. Knip med skinkorna. Pressa 
överdelen av bröstryggen mot taket med båda fötterna i golvet. 
Därefter samma hållning på en fot i taget.

KNÄBÖJNING/STRÄCKNING

Ökar rörligheten i ryggen. Håll ena benet utsträckt. Låt det 
andra benet vila i dina händer. Sträck och böj benet tio gånger. 
Upprepa sedan med det andra benet.

SÄLEN

Stärker ryggens muskler. Ligg på mage med benen något upplyfta. 
Sträck fram händerna och gör en simmande rörelse med armarna.

DÖRRDRAG

Bygger upp musklerna mellan 
skulderbladen. Fäst gummibandet 
dubbelvikt med en knut i en dörr 
i nivå med dina ljumskar. Drag 
bandet med armbågarna bakåt 
och händerna utåt/uppåt, tummen 
pekar mot taket. Bromsa rörelsen 
när du återgår till utgångsläget

BÅLROTATION

Ökar rörligheten i 
bröstryggen och axlarna. Stå 
på knä med sträckta 
armar. Händerna på 
golvet i axelhöjd. 
Rotera bålen med 
den ena armen fri 
upp mot taket och 
följ handen med 
blicken. 

HUNDEN

Stärker bålen inklusive småmusklerna kring ryggraden. Ger bra 
balans. Stå på knä med sträckta armar. Händerna på golvet i axelhöjd. 
Diagonallyft armar och ben. 

För praktiskt taget alla övningar 
oberoende av om de är i liggande, sittande 

eller stående, kolla alltid att du har ett 
stabilt bukstöd innan du går vidare med 

en övning. Utför alltid rörelserna med hög 
kvalitet hellre än slarvigt och fort.
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Om Martti Reineholm

Började spela klassisk gitarr vid ca 18-års ålder.
Bodde då i Göteborg, och gick först privat i ca 1 år för Käthie Strohmeier/
Strandberg.
Därefter privat för Dan Andersson i Göteborg i ca 1år.
Studier vid Framnäs fhsk för Frank Sjölander, följt av studier för Jan-Olov 
Eriksson på Mhsk i Piteå.
Arbetar sedan -95 vid Skellefteå Kom. Musikskola.
Har periodvis gett solokonserter, företrädesvis på somrarna.
Vid sidan av det pedagogiska arbetet, ser jag det som viktigt att hålla liv i 
det rent musikantiska. Att ha den erfarenheten är viktig, så jag även i den 
meningen blir en förebild för mina elever.

Kort om etyderna

Ambitionen när sviten skrevs i början av 2010, var att få med mycket av de 
grundläggande teknikerna såsom arpeggios, legato, barré, lägesspel osv.
Detta i kombination med bra konstnärlig halt, och att de helst bör vara 
korta, för elevens skull.
Styckena fungerar var för sig, men jag ser helst att de vid ett framförande, 
spelas som en helhet. Man får då en sorts helhetsuppfattning musikaliskt av 
denna svit, (Challenge suite no.1).
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AFRA  
RUBINO MALMSTRÖM
Svensk flamencogitarrist som är född i Rom, uppvuxen i Göteborg och nu bor i Sevilla

AV: SABINA AGNAS

Afra är en ung svensk flamencogitarrist som tillsammans med 
sina internationella musikanter kommer att stå för en av kon-
serterna på Ingesunds sommarkurs 2011.

Vem är Afra och vad gör hon i Sevilla ?

– För fyra år sedan flyttade jag till Sevilla för att spela fla-
menco på en fantastisk skola som heter  Fundacion Cristina 
Heeren de Arte Flamenco, berättar Afra.

– Jag fick ett stipendium för att studera två år och därefter fick 
jag själv möjlighet att undervisa på skolan och där befinner jag 
mig nu.

– Det började med att jag arbetade som assistent i flamencogi-
tarristen Eduardo Rebollaŕ s klass. Jag fick dagligen under ett 
halvår privilegiet att iaktta och lära mig hans unika pedagogik 
för flamencogitarr.

Afra som bara är 25 år har nu en egen gitarrklass på skolan där 
undervisningen är inriktad på gitarrteknik och ackompanje-
mang av den mycket invecklade och karakteristiska flamenco-
sången. Focus ligger också på flamencons historia och geografi 
samt dess varierande och komplicerade rytmer.

Parallellt med undervisningen har Afra frilansat som flamen-
cogitarrist. -Under de år som jag har bott och arbetat här i 
Sevilla har jag också medverkat som gitarrist i många olika 
sammanhang. Jag har uppträtt på större scener bl.a i Sevilla, 
Málaga, Huelva och även på otaliga mindre flamencobarer 
och ”peñas” då jag har kompat flera sångare på de välkända 
sångtävlingarna som arrangeras överallt året runt.

– Arbetsmöjligheterna i Sevilla är faktiskt ganska bra efter-
som kulturlivet är väldigt aktivt där, speciellt på musikfronten 
och i synnerhet inom flamencon. Sevilla är fullt av flamenco-



34 35

Join us at        Facebook

Guitarpeople On Line

intresserade som är ”sugna” på att studera och ”hänga” på stäl-
len där flamencon finns.                         

– Detta genererar många mindre jobb på barer och stamstäl-
len vilket är toppen för oss frilansmusiker, berättar Afra.

Man får också många spelningar genom skolan, produktions-
bolag  och egna kontakter. Jag har förresten precis satt igått ett 
flamencoprogram på ett kulturcentrum i stan och det ser jag 
fram emot att ta tag i !      

Afra är född i Rom och uppvuxen i Göteborg och har inspire-
rats av gitarrmusiken hemifrån.   

– Mamma spelar ju klassisk gitarr på hobbynivå och det har 
alltid spelats mycket gitarrmusik hemma. Jag tyckte väldigt 
mycket om Paco de Lucias skivor och var speciellt förtjust i 
den med hans sextett när de spelar live. Det här var långt inn-
an jag visste att det var flamenco de spelade, berättar Afra med 
ett leende på läpparna.

– Hur som helst så började jag ta flamencogitarrlektioner för 
Emil Pernblad och jag kommer ihåg att jag fick ett par skivor 
av honom ,Viviré med Camarón, Paco,Tomatito och Tauro-
magia med Manolo Sanlúcar plus en kassett med Tangos på 
ena sidan och Bulerías på den andra som jag lyssnade på i min 
Walkman dag och natt. På den tiden studerade jag klassisk 
gitarr på Ljungskile folkhögskola men det enda som gick i 
hörlurarna på tågen mellan Ljungskile och Göteborg var fla-
mencon. Jag fick lov att byta lärare till Emil istället och blev 
därmed Ljungskiles första flamencogitarrelev!

– Juan Cornejo på Gitarren i Göteborg har betytt mycket för 
mig. säger Afra.

– Det började med att jag fick jobba där och Juan lärde mig 
verkligen allt som har  med gitarrer att göra. Det var också han 
som gjorde att jag fick kontakt med Andalusien. Han har nära 
relationer med gitarrbyggar-familjen Bellido i Granada (han 
är själv elev till Manuel Bellido) och när det stod klart att jag 
skulle åka ner till Sevilla för att ta en kurs i flamencogitarrspel 
så ordnade Juan att jag blev mottagen av dem och fick låna en 
flamencogitarr.

Därefter jobbade jag nästan ett år till på Gitarren och åkte 
sedan ner till Sevilla. Jag fick ett stipendium av skolan som 

gjorde det möjligt för mig att studera där i två år. Efter utbild-
ningen fick jag jobb som lärare och nu har jag min egen gitarr-
klass på skolan. 

– Jag har också fått stipendium två år i rad för att studera hos 
Manolo Sanlúcar på hans sommar kurs i Cordoba, berättar 
Afra stolt.

Ingesunds sommarkurs får i år besök av Afra och hennes egna 
musiker.

– Det ska verkligen bli jättekul att för första gången besöka 
Ingesunds sommarkurs, säger Afra. 

Jag kommer at ta med mina musikanter från Spanien för att 
medverka på en av konserterna på kursen.

Tack vare ett resestipendium från Konstnärsnämnden kan vi 
genomföra en turné i Sverige . Vi kommer bl. a att spela på 
Kammarmusikfestivalen MUSIK vid DELLEN med både 
clinic och konsert och vidare blir det konsert på SGLS som-
markurs.

– Jag ser också fram emot att få träffa Eva Norée ( Möller ) på 
kursen. Hon är en fantastisk flamencogitarrist som har lagt 
grunden till flamencon i Sverige och Eva har inspirerat mig 
mycket !

Framtids planer?

-Allt är möjligt, svarar Afra med säker stämma.                                                               

– Jag vill spela gitarr och jobba med människor som inspirerar 
mig! 

Var och när är svårt att säga. Börjar man prata om drömmar 
kan man spåra ur och inte komma tillbaks så jag begränsar 
mig till att säga att jag kommer att spela. Jag hoppas verkligen 
att jag får den chansen, att bara spela, i alla möjliga samman-
hang ! 

Det handlar om att öppna så många dörrar som möjligt och se 
vart tvärdraget leder! 

Erik Steen Flamenco Fusion & Annas Choir:  
Misa Flamenca, Piedra Music 06

Här har Erik Steen och hans medmusikanter i Flamenco Fusion gett sig på en genre 
inom flamencomusiken som egentligen kräver att man kan den katolska liturgin 
och den katolska mässans traditioner för att man inte ska göra något som till slut 
faller ur ramarna. Det var på 1960-talet som den första flamencomässan skapades 
i kölvattnet av andra folkmusikaliska skapelser som Misa Criolla och Misa Luba. 
Sedan dess har åtminstone ett tiotal spelats in på skiva, och i Norden känner jag till 
två andra försök i genren. Erik Steen samarbetar med Annas Choir, ledd av Anna 
Skagersten, och det skapar en mycket laddad stämning med kören bakom de två 
flamencosångarna. I detta projekt har gitarristen Erik Steen tagit ett steg bakåt och 
i stället blir det mer fokus på kompositören Erik Steen. Erik har arbetat med detta 
projekt i närmare ett decennium innan det slutligen blev färdiginspelat. Misan har 
framförts i radio och i konsert, men komplexiteten i hela projektet har fördröjt skiv-
utgivningen. 

När man jämför med de spanska inspelningarna (vilket är ofrånkomligt när man 
har ett så specifikt projekt) står det klart att även om ”nordborna” här ger sig in 
på att tolka ett mycket spanskt-katolskt tema genom flamencomusiken, så blir det 
här en speciell prägel av intim lyrisk ton som inte har sin motsvarighet i Spanien. 
Och varför inte? Ett projekt som detta måste av nödvändighet ta färg av den indi-
viduella personligheten hos kompositören – även om man skapar inom en ganska 
snäv genre. Det är också Erik Steens flamencomässa som är mest självständig av de 
nordiska verken i genren.

Erik Steen har komponerat några av de mest pregnanta melodier som kommit från 
hans gitarr i detta projekt, och det är spännande att höra hans musik i ett delvis 
nytt sammanhang. Det pekar mot att hans kompositionella färdigheter egentligen 
räcker långt utanför flamencons värld. 

Mitt i skivan ligger ett spår som egentligen kanske inte tillhör själva mässan, men 
som ändå inte bryter av stämningen. Det är en vacker hyllning till flamencosånga-
ren Rogelio de Badajoz som gick bort 2006 – ”Siempre con nosotros” (För alltid 
kvar hos oss) är titeln.

ROLF NILSéN

Med en annons i Gitarr och Luta

når du ut till den svenska gitarrvärlden!

För information och annonsbokning kontakta:
Kerstin Bjelkeman kerstin@bjelkeman.se
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Johannes Möller: When the winds dissolve. SFZ6015

Johannes Möller är en otroligt talangfull svensk klassisk gitar-
rist som vunnit framgångar internationellt i stark konkurrens 
(senast i juni då han vann den stora GFA-tävlingen i USA). 
Trots att denna svåra karriär verkar fungera utmärkt för ho-
nom, väljer han här att på sin andra soloskiva spela egenkom-
ponerad introspektiv ”stämningsmusik” (jag kan faktiskt inte 
hitta någon bättre beskrivning). Johannes Möller var ett mu-
sikaliskt underbarn när han kom fram, han har en talang både 
för gitarren och för att komponera (vid 15 års ålder släpptes en 
skiva med hans kammarmusik-kompositioner). Men jag tror 
att han nu, 15 år senare och med denna skiva, har komplicerat 
sin musikaliska karriär för publiken. Ändå säger han själv att 
han funnit sin personliga stil som kompositör med titelspåret. 
För mig framstår han som en sökare som troligtvis kommer 
att fortsätta att söka. Och om man ska gå efter de egna kom-
mentarerna på skivomslaget så är det ett sökande som till stor 
del hör ihop med personen Johannes Möller. Det är också helt 
naturligt att under en period i livet söka efter sina egna vägar. 
Dock är det långt ifrån säkert att man får med sig en stor pu-
blik på den vandringen. Gästartister på skivan är gitarristen 
Laura Fraticelli och flöjtisten Mats Möller. Johannes Möllers 
egna kompositioner har uppmärksammats mycket för sin per-
sonliga stil, som är influerad av såväl västerländsk konstmusik 
och minimalism som asiatisk musik. Här har han tagit steget 
långt ut och låtit den indiska stämningen dominera stort. Jag 
kan ha fel, men jag tror att denna linje hos Johannes Möller 
inte kommer att vara den mest uppmärksammade och mest 
framgångsrika. Men möjligtvis är det denna musik som gör 
Johannes Möller lyckligast…

ROLF NILSéN

Diego del Morao: Orate, Cigalamusic/Warner Music 

Den unge flamencogitarristen Diego del Morao gör här sin 
solo-skivdebut med albumet ”Orate” (”Blod” på det spanska 
zigenarspråket caló). För den skull är han alls ingen duvunge, 
han har arbetat i mer än ett decennium som ackompanjatör 
och steg för steg lyckats ta sig ur skuggan av sin berömda far, 
”Moraito Chico”. De tillhör en av de stora gitarristfamiljerna 
från Jerez de la Frontera i södra Spanien, och det har nog ald-
rig varit någon tvekan om vad Diego skulle syssla med. Skivan 
är en av de mest efterlängtade och välproducerade på flera år 
i flamncovärlden. Och den genomgående röda tråden är den 
speciella flamenco-groove som Diego har gemensam med sin 
far. Diegos spelstil karakteriseras av en återhållen ton, han 
verkar genom helheten snarare än genom enstaka blixtrande 
falsetas. Det är en väg som kräver stor trygghet i rytmiken och 
att man kan leva ut pulsen genom hela kompositionen. Och 
det kan Diego del Morao, han har kanske flamencons mest 
organiska arpeggios och hans gitarr berättar långa vindlande 
berättelser som fängslar mig oerhört! 

ROLF NILSéN

Raul Mannola: Inner visions of Flamenco, Sonidos Negros

Den finska flamencogitarristen Raul Mannola är på denna 
CD till hälften flamencogitarrist och till andra hälften en in-
karnation av John McLaughlin under dennes Shakti-period. 
Jag är helt övertygad att om McLaughlin skulle ha blivit fla-
mencogitarrist så hade hans musik låtit så här. Naturligtvis 
beror det på att Raul Mannola har låtit sig inspireras av John 
McLaughlins musik, men medan det finns många McLaugh-
lin-imitatörer så finns det inte så många som kunnat föra den-
nes tradition vidare. Man kan faktiskt säga att detta till viss 
del är ett slags grundforskning inom musikvetenskap, att ut-
forska musikgenrers möjliga släktskap. Och denna forskning 
sker samtidigt framåt och bakåt i tiden, eftersom det finns teo-
rier om historiska band mellan flamencon och indiska tradi-
tioner som zigenarna ska ha burit med sig på sina vandringar. 

Det är ingen enkel sak att fusionera den indisk-influerade jazz-
gitarren med flamencons strikta genrer på ett smakfullt sätt. 
Raul Mannola kommer en bra bit på vägen, bl a experimen-
terar han liksom McLaughlin med gitarrer som ges sitarens 
klangmöjligheter. Mannola samarbetar också med några av 
flamencons mest experimentvilliga musiker som t ex sångaren 
Rafael Jiménez ”Falo” – och resultatet blir en spännande ut-
flykt i ett tidigare okänt musikaliskt landskap!

ROLF NILSéN

Cristiano Porqueddu: Agustin Barrios Mangore. Comple-
te Music for Solo Guitar. Brilliant Classics 9204 (6 CD).

Den unga italienska gitarristen Cristiano Porqueddu har gjort 
det som ingen annan tidigare gjort, han har spelat in Agustín 
Barrios Mangorés samlade kompositioner på CD. Det blir en 
samling som fyller hela sex CD till brädden. Bland de sam-
manlagt 110 spåren finns sju kompositioner som spelas in för 
första gången någonsin. Barrios är kanske den främste kom-
positören för gitarr från Latinamerika, och hans egna inspel-
ningar från tiden 1913–1942 finns utgivna på 3 CD. Där spe-
lar Barrios 40 av sina egna kompositioner. 

För min egen del var det John Williams inspelningar av Barri-
os från 1970-talet som först fick mig att upptäcka den exotiske 
”spelmannen” Barrios vackra kompositioner. Fortfarande står 
sig nog Williams inspelningar som en referens, även om jag 
tycker att Antigoni Goni också gjort fina inspelningar av pa-
raguyanen Barrios verk. 

Porqueddu har skrivit in sig i historieböckerna genom att täcka 
upp Barrios samtliga kompositioner för sologitarr, men frågan 
är om hans inspelningar också kommer att anses vara i samma 
klass som Williams och Gonis? Av flera skäl är jag tveksam till 
detta. Dels är ljudkvalitén inte så bra som jag skulle önska, och 
bara det skälet kan ibland få mig att sluta lyssna på en inspel-
ning. Sedan är Porqueddus tonbildning inte jämförbar med 
de två andra nämnda, och jag tror att det är särskilt viktigt när 
man ska ta sig an en kompositör som Barrios att man kan få 
tonen att ”brinna” med en varm låga. 

Men jag är ändå tacksam för att Cristiano Porqueddu tagit sig 
an projektet att spela in hela Barrios verk. För första gången 
kan lyssnaren få en helhetsbild av denne säregna kompositör 
och det i sig är värt en eloge. 

ROLF NILSéN
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James Tyler. A Guide to Playing the Baroque Guitar. Series: 
Publications of the Early Music Institute. Indiana Univer-
sity Press. Bloomington and Indianapolis 2011. ISBN 978-
0-253-22289-3. Pris USD 34.95

Den amerikanske lutenisten och forskaren James Tyler avled 
23 november 2011, 70 år gammal, och hann precis avsluta sin 
bok A Guide to Playing the Baroque Guitar. Tyler studerade 
för pionjärerna lutenisterna Joseph Iadone och Thomas Bink-
ley. Han musicerade senare med berömda ensembler som New 
York Pro Music, Musica Reservata, Consort of Musicke m.fl. 
Tyler arbetade också med Julian Bream Consort och bedrev 
en omfattande konsertverksamhet världen över med olika en-
sembler. Han deltog också i otaliga skivinspelningar både som 
solist och ensemblemusiker under 1970- och 1980-talen. Tyler 
avslutade 2006 sin professionella karriär som professor i musik 
och tidig musikledare vid University of Southern California. 
Vi finner honom som  en flitig författare av artiklar i tidskrif-
ter och uppslagsverk. Han skrev flera betydande böcker, t.ex. 
The Early Guitar, som gavs ut 1980 och med en uppdaterad 
och kraftigt utvidgad version tillsammans med Paul Sparks, 
The Guitar and Its Music From the Renaissance to the Classical 
Era 2002. Men Tyler intresserade sig också för andra knäpp-
instrument och 1989 kom hans bok The Early Mandolin, the 
Mandolino and the Neapolitan Mandoline. Den nya boken, A 
Guide to Playing the Baroque Guitar, publicerades alltså gan-
ska snart efter Tylers död och är egentligen en utvidgning av 
hans A Brief Tutor for the Baroque Guitar. Den publicerades i 
Helsingfors (!) 1985 och blev den första läroboken i barockgi-
tarr.  Förvisso var den mycket kortfattad, bara ett tunt häfte på 
39 sidor, men den gav en bra och praktiskt lagd introduktion 
till barockgitarren, något som dittills hade saknats. Den har 
sedan länge varit slutsåld. Johannes Monnos mer omfångsrika 
bok Die Barockgitarre, med text på tyska och tryckt i Tyskland 
1995 av Tree Edition, fyllde därmed ett tomrum. Den finns 
fortfarande att köpa, men som sagt kräver vissa kunskaper i 
tyska. Det finns också i dag värdefull information om barock-
gitarren på Internet. I synnerhet kan rekommenderas Monica 
Halls webbplats http://www.monicahall.co.uk/  

Tylers nya, avsevärt utvidgade bok med sina 160 sidor, har en 
mycket adekvat titel och den är förvisso en guide till barock-
gitarren. Den är uppdelad i två delar. Den första (på knappt 
30 sidor) och i omfång minsta ger en introduktion till barock-
gitarren och den andra delen (på drygt 120 sidor) innehåller 
musikexempel med omfångsrika kommentarer. Den första 
teoretiska delen behandlar basala delar om instrumentet, 
stämning, besträngning, spelteknik, de olika tabulatursyste-
men inkluderande alfabeto, grundläggande battutoteknik, 
ornamentering, specifika barockgitarridiom och slutligen 
något kring generalbasspel. Den andra, och tyngsta delen, av 
boken utgörs av en antologi med musik för barockgitarr, upp-

delad efter de tre olika besträngningssätten. Här finns musik 
av Sanz, Valdambrini, Carré, Corbetta, Granata, Colista, 
Bartolotti, Campion, Le Cocq, Foscarini, Calvi, Asioli, Gu-
erau och Corelli. Varje stycke föregås av en introduktion där 
vi får veta något om kompositören, det aktuella musikstycket, 
förslag till tolkningar och en del annat matnyttigt t.ex. kring 
ornamentation. Stycket ges sedan i sin originalform, fransk 
eller italiensk tabulatur, blandad tabulatur/alfabeto, alfabeto 
och generalbastecken. För tydlighets skull består styckena inte 
av faksimil av originalen utan allt är nysatt. Det är inte jät-
tesnyggt men kan möjligen underlätta för den som inte är van 
att läsa de gamla trycken. Varje stycke följs av en transkrip-
tion i modern notation, men Tyler betonar att man inte får 
tolka transkriptionerna som tänkta för den moderna gitarren 
utan syftet med dem är enbart pedagogiskt. Boken avslutas 
dels med en selektiv bibliografi och ett användbart register. 
Märkligt nog saknas Monnos bok Die Barockgitarre i biblio-
grafin. Rimligen bör Tyler ha känt till den och därför är det 
anmärkningsvärt att den saknas. Å andra sidan nämner inte 
Monno Tylers A Brief Tutor for the Baroque Guitar heller så 
det jämnar väl ut sig. Tylers och Monnos böcker har helt olika 
upplägg och är därför svåra att jämföra. Monnos bok innehål-
ler mer historik, många faksimil och mer om barockgitarrens 
konstruktion, men mindre praktiska musikexempel. Den li-
der dessvärre av en ganska dålig kvalitet på det omfångsrika 
bildmaterialet. Å andra sidan saknar Tylers bok helt bilder. En 
hängiven blivande eller aktiv barockgitarrist ser naturligtvis 
till att ha båda böckerna.

KENNETH SPARR

Den 16 april gav Mats Bergström en fantastisk konsert på Bor-
ås Konstmuseum i arrangemang av Kammarmusiken i Borås.

Dagen började med en kortare masterclass på Kulturskolan 
i Borås. Tre gitarrelever och en duo med flöjt och gitarr fick 
möjligheten att spela upp inför publik och sedan få under-
visning av Mats. Därefter bjöd Kulturskolan alla deltagande 
elever och lärare (16 st) på pizzeria vilket alltid är uppskattat.

Klockan 17.00 var det dags för konsert och de 75 i publiken 
fick avnjuta en underbar gitarrkonsert. I programmet som 
Mats kallat ”Tarrega, Strindberg och Sånger utan ord” fick vi 
bl.a. höra August Strindbergs enda kända sång till gitarr (Mats 
sjöng). En stor del av konserten innehöll musik av F. Tarrega 
men även O. Adolphson, E. Taube, U. Neumann och Bach var 
representerade. När i slutet på konserten en mobiltelefon bör-
jade ringa nånstans, räddade Mats situationen med att citera 
signalen ur Tarregas Gran Vals. Mats har ett fläckfritt spel, 
stor musikalitet och en utstrålning som fångar publiken, och 
han tillhör idag en av de absolut främsta gitarristerna.

ANDERS VEGBORN

En not-notis

I dessa tider när ”minsta unge” kan hitta sina favoritlåtar som 
tabulatur på internet,  och på ”how to play…” på youtube,  
fortsätter Gehrmans  musikförlag  oförtrutet  med att ge ut 
gitarrnoter. Redaktionen har spelat igenom ”Det är vackrast 
när det skymmer” av Ralf Sandberg och Torhild Winnberg. 
Vi gläds åt att upphovsmännen fortsätter sin gärning att 
skriva så att man uppnår en utvecklad harmonik utan tunga 
grepp.  Arrangemangen, som är för gitarr och sång, samt någ-
ra solostycken, är skrivna både med noter och tabulatur, och 
är därigenom tillgängliga och till nytta för alla gitarrister.

HELENA BJÖRZéN 

Mats Bergström i Borås

Casimiro Lozano - Spanien

Carsten Grøndahl har hittat en spansk konsertgi-
tarr i världsklass. Ring eller maila för att avtala tid 
för test. Även andra gitarrer på lager t. ex. Anto-
nio Marin, Robert Ruck, José Marin, Victor Lozano, 
Ignacio Fleta, Perez, Esteve och Alhambra m. fl .
Bilder på www.carsten.nu

Som
 en 

Fleta
 

på steroider

Kontakt:
Carsten Grøndahl   •   Tel: 0045-24893285

www.carsten.nu   •  guitar@carsten.nu

Respons på Lozano:

”Tänk hur glad jag är för min nya Steinway-gitarr
Den klinger som en fl ygel - högt, länge och med 
masser av övertoner - Uhm jag älskar den”
      David Biering.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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3 Stockholm Early Music Festival  Storkyrkosalen kl 14.00  
 öppen masterclass med Rolf Lislevand luta

3 Tyska Kyrkan 20.30 Rolf Lislevand, Arianna Savall &  
 Ensemble Kapsberger

5  Göteborg St. Pauli kyrka i Örgryte församling kl 18.00  
 John Elénius  Musik av Bacarisse, Sor, Rodrigo, Torroba,  
 Turina, Castelnuovo-Tedesco & Ponce.

6  Kalmar Nationaldagsfirande Göran Söllscher

9  Skivarp, Nöbbelöv Kyrka 19.00   
 Carsten Gröndahl gitarr Ann-Sofi Härstedt sång

10–12  Finland  Tampere Guitar Festival.  
 Manuel Barrueco, Assad Brothers, Cecilia Zilliacus &  
 Mats Bergström m.fl.

11  Filipstad Göran Söllscher gitarr med Anders Lagerqvist,violin

15  Danderyd ,Petruskyrkan. Tobias Carron, flöjt och  
 Per Skareng, gitarr.

17  Sunne Eva Norée (Möller), gitarr och Stig Torstensson,  
 skådespelare

17  Stockholm Confidencen, Solna kl 19.00  
 Mats Bergström gitarr, Lena Hoel sång m.fl.  
 Musik av Bach, Webern

18  Stockholm Riddarholmskyrkan kl 13.00 Mats Bergström &  
 Jeanette Köhn musik av Dowland, Purcell m.m

19  Stockholm Riddarholmskyrkan, kl 13.00  
 Mats Bergström & Jeanette Köhn 

26  Malsta kyrka. Musik för tio strängar.  
 Tove Törngren, cello och Liv Skareng, gitarr.

27  Östersund Frösö kyrka 20.00  
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 

29  Värmdö kyrka. Tango och Fandango.  
 Liv och Per Skareng, gitarrduo.

30  Borgstena Kyrka John Elénius gitarr & Erik Malmhav (sång).  
 "Nu drömmer sommarnatt" - Musik av Caccini, J.S Bach,  
 von Koch, Torroba, Evert Taube, Sjöberg, Schubert, med flera. 

30  Björnlunda kyrka Mårten Falk gitarr och Åsa Johansson violin 
 Musik av Piazzolla, de Falla

2  Helsingborg Raus kyrka, Magnus Grönlund gitarr,  
 Dan Larsson klarinett 

3  Ununge kyrka. Tango och Fandango.  
 Liv och Per Skareng, gitarrduo.

3  Eskilstuna, S:t Andreas kyrka kl. 19.00,  
 8 årstider, duo Agnas & Gulyás

4  Västerås, Lundby kyrka kl 20.00,  
 8 årstider, duo Agnas & Gulyás

6  Funbo kyrka. Tango och Fandango.  
 Liv och Per Skareng, gitarrduo.

6  Filipstads församling John Elénius gitarr & Erik Malmhav  sång 
 "Nu drömmer sommarnatt" 

6  Mariannelund Hässleby kyrka 18.00,  
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett

7  Ärentuna kyrka. Musik för tio strängar.  
 Tove Törngren, cello och Liv Skareng, gitarr.

7  Kalmar Domkyrka kl 19.00 Eric Lammers Solokonsert

10  Halmstad Mjellby konstmuseum 19.00,  
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 

11  Lagersberg, Sörmländska Slott & Herresäten,  
 Georg Gulyás, Bach, Lucía & Lilla tomaten

12  Göteborg Liseberg Taubescenen kl 19.00  
 Sarah & Georg Riedel, Axel Falk och Mats Bergström

13  Långsele Helgums kyrka 18.00,  
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 

16  Åre gamla kyrka, 19:00  
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 

17  Åre Storvallens Kapell 19:00  
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 

18  Gotland Guldrupe kyrka kl 19.00, Jan Ekedahl

19  Nyköping Gamla Rådhuset, kl 19.00. 
 Mårten Falk vihuela och gitarr. 

20  Kramfors Ytterlännäs kyrka 18.00  
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett

2 0  Stockholm Huddinge Flemingsbergs kyrka kl 18.00   
 Tusensköna - tusen år av  skön  musik  
 Maria Hulthén - sång/violin, Suzanne Persson sång luta/teorb

25  Kungsholmskyrka, Stockholm, Georg Gulyás,  
 En afton med Heitor

25   Stockholm, Skeppsholmen, Göran Söllscher

28  Växjö. Mikael Samuelson & Mats Bergström,  
 Taube i Ligurien

15  Hässleholm, Göran Söllscher gitarr  
 Per Arne Glorvigen bandoneon

17  Falkenberg, Göran Söllscher gitarr  
 Per Arne Glorvigen bandoneon

18  Malmö, Göran Söllscher gitarr  
 Per Arne Glorvigen bandoneon

21–25  Köpenhamn medverkan i kammarmusikfestival,  
 Göran Söllscher

12–15  Uppsala Internationella Gitarrfestival 2011 
 Uppsala Konsert och Kongress

12 18.00 Eric Mongrain    
 20.30 John Williams-John Etheridge

13  18.00 The New Guitar Trio   
 20.30 Johan Norberg-Jonas Knutsson

14  18.00 Irina Kulikova  
 21.00 Kurt Rosenwinkel 

15  13.30 Unga Förmågor  
 16.00 Maximo Diego Pujol   
 19.30 Assad Family 

30  Malmö museum Georg Gulyás

1  Örnsköldsvik Arnäs Musikfestival 20.00  
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 

2  Östersund Hammerdals kyrka 18.00,  
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 

2  Vätö kyrka. Anna-Carin Ljungberg och Peter Dahlberg,  
 sång, Liv Skareng, gitarr

3  Linköping Skeda kyrka 18.00,  
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett 

3  Vallentuna kyrka kl 19.30 Mårten Falk, gitarr och  
 Ingrid Falk, sång. Spansk och engelsk musik.

6   Eskilstuna Fors församlingshem kl. 14.00 Musik för tio strängar.  
 Tove Törngren, cello och Liv Skareng, gitarr.

6  Eskilstuna. Öja kyrka kl. 18.00 Musik för tio strängar.  
 Tove Törngren, cello och Liv Skareng, gitarr.

6  Gotland, Petes museigård, kl. 19.00 Jan Ekedahl

9  Stjärnhov, Ateljé 42 kl 18.30 Mårten Falk, vihuela och gitarr.  
 Spansk musik från 1538-1988. musik av Narvaez, Mudarra,  
 Sanz, Sor, Tárrega, Granados, Albéniz, Llobet, de Falla, Turina,  
 Ohana, Berio

10  Eskilstuna, Torshälla kyrka. Musik för tio strängar.  
 Tove Törngren, cello och Liv Skareng, gitarr.

10  Vellinge, Håslöv kyrka, Göran Söllscher

14  Engeltofta. Tobias Carron, flöjt och Per Skareng, gitarr

16  Falköpings Kyrka, John Elénius gitarr & Erik Malmhav (sång).  
 "Nu drömmer sommarnatt" 

17  Aspö kyrka kl 19.00 Mårten Falk vihuela och gitarr, 

17  Kivik, Mellby Atelier, Göran Söllscher

19   Mariestads Kyrka John Elénius gitarr& Erik Malmhav (sång).  
 "Nu drömmer sommarnatt" 

19  Gotland, Eksta kyrka kl. 19.30,  
 Jan Ekedahl med Gertrud Jakobsson, sång

26    Örbyhus slott kl 18.00 Mats Bergström gitarr , Jeanette Köhn  
 & Olle Persson sång

27  Torö kyrka. Tango och Fandango. Liv och Per Skareng,  
 gitarrduo.

28  Bjärke, Magra Kyrka kl 20.00 John Elénius gitarr &  
 Erik Malmhav (sång). "Nu drömmer sommarnatt" 

28  Bagarmossens kyrka. Trubbel – en klassisk visbukett med jazziga  
 färger. Cecilia Runolf, sång och Liv Skareng, gitarr.

28  Danmark, Fanö,  Göran Söllscher

29   Dalhalla, Rättvik kl 20.00 Malena Ernman, Mats Bergström,  
 Dalasinfoniettan m.fl.

30   Dalhalla, Rättvik kl 20.00 Malena Ernman, Mats Bergström,  
 Dalasinfoniettan m.fl

30  Hölö kyrka. Tango och Fandango. Liv och Per Skareng,  
 gitarrduo.

31  Berg, Böja Kyrka John Elénius gitarr& Erik Malmhav  
 (sång)."Nu drömmer sommarnatt" 

31  Tibro kyrka kl 19 .00 Mårten Falk vihuela och gitarr

31  Mariefreds kyrka 20.00 Magnus Grönlund gitarr,  
 Dan Larsson klarinett 

juni 2011

augusti 2011 september 2011

september 2011

oktober 2011

juli 2011

24  Halmstad St Nikolai kyrka 10.00 
 Magnus Grönlund gitarr, Dan Larsson klarinett

24  Västerås konserthus. Mårten Falk gitarr och Ingrid Falk sång  
 med Kinga Prada flöjt och slagverkare.  
 Vinden och Gåsen av Stellan Sagvik

27   Voxnadalens kammarmusikförening,  
 Georg Gulyás, Bach, Lucía & Lilla tomaten

28  Hudiksvall, Georg Gulyás, Bach, Lucía & Lilla tomaten

29  Hofors, Georg Gulyás,Bach, Lucía & Lilla tomaten

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
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”Sveriges bästa 
musiktidskrift.” 

Expressen

www.lira.se
Ps. På vår hemsida publicerar vi hela tiden nyheter, live- och skivrecensioner, 

topplistor och artiklar – något nytt varje dag.

PROVA 2 NR AV LIRA MED CD FÖR BARA 99:–
Mejla prenumeration@lira.se och ange SGLS-prov som ämne. 

Namn, adress och telefonnummer behöver vi också.
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