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Ledare

År 2011 lider mot sitt slut och jag tittar tillbaka på ett bra 
gitarrår för SGLS. Från min horisont ser det ut som ett ovan-
ligt aktivt och härligt år med mycket ny musik som har nått 
mina öron. Och det allra bästa är att mycket tyder på att det 
kommande året kan bli ytterligare ett spännande år för oss 
gitarr- och lutavänner. Ändå ska man betänka att dessa tider 
är överlag ganska kulturfientliga med minskande anslag till 
kulturliv och tuffare konkurrens om publikens gunst. 

Men Uppsala Internationella Gitarrfestival expanderade i 
år och trotsade tidstrenden. Och i detta nummer av Gitarr 
& Luta kan ni läsa om en ny gitarrfestival (om än i min-
dre format) som föds i Vallentuna. I båda fallen finns det 
SGLS-folk som varit med och skapat dessa arrangemang. 
Det verkar som om gitarren har en viss motståndskraft mot 
lågkonjunktur…

Själv är jag också imponerad av hur starka kvinnor bryter 
ned könsbarriärer i musiklivet. Om ni trodde jämlikheten 
var etablerad inom musikvärlden, glöm det! I denna tidning 
kan ni läsa om Afra som kämpat sig fram i Spaniens flamen-
cohögkvarter Sevilla. Hon har som förebild haft bl a Eva 
Norée (f d Möller) som ju också brutit ned barriärer. 

På GuitarPeople Prize stod den klassiska gitarren högt i kurs 
i år, både omslagets Göran Söllscher och Ariadna Abreu 
Ruiz vann utmärkelser. Läs mer om detta i tdningen!

Om ni, liksom jag, är okunnig om hur det är att spela luta 
eller barockgitarr i Sverige idag, då ska ni lyssna på vad 
Roland Hogman kan berätta inifrån detta spännande och 
expansiva sammanhang. Lutan lever!

Så detta och mycket mer har vi att bjuda på i årets sista 
nummer. Och jag känner som redaktör en stolthet och 
tacksamhet för att få arbeta tillsammans med alla våra 
duktiga medarbetare som skapar Gitarr & Luta, och som 
får den och föreningen att fortsätta utvecklas, precis som 
det svenska gitarrlivet gör!

ROLf NILSéN, REDAKtöR

SGLS önskar alla läsare

en stämningsfull Jul

och ett klangfullt Gott Nytt År!
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Svenska Gitarr och Luta Sällskapet bildades 1968 på initiativ av Jörgen Rörby. 

föreningen har sedan starten verkat som en riksomfattande ideell organisation 

med omfattande kontakter i hela Norden. Sällskapet vill ge stöd åt  gitarr- och 

lutamusik på alla nivåer, från amatörer och musiklyssnare till pedagoger och 

professionella musiker. Alla är välkomna som medlemmar. tidskriften Gitarr och 

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.

Årsavgift för 2012: 270 kr för medlemmar med adress inom Sverige, 320 kr för 

utrikes adresser, inbetalas till SGLS plusgirokonto 40 93 55-5.  

IBAN: SE60 9500 0099 6034 0409 3555, BIC: NDEASESS.

Adressändring: Roland Hogman,  hogmanton@swipnet.se 

Medlemskapsansvarig: Andreas Edeskog, andreasoson@hotmail.com 

Övriga upplysningar: Stefan Löfvenius, tfn: 0707 – 30 34 48 

e-post: stafanlo@bahnhof.se

The Swedish Guitar and Lute Society, SGLS, was founded 1968 by Jörgen Rörby. It 

is a non-profit oranization open to all those interested in guitar and lute. A magazine 

is published four times a year, Gitarr och Luta. the SGLS arranges a course every 

year with well-known guitar and lute personalities as guest teachers. the Society 

works towards qualified guitar and lute playing and supports ensembles in various 

ways in Sweden. the SGLS has many members in different countries and strives for a 

broad international contact.

for further information write to: the Swedish Guitar and Lute Society, Andreas 

Edeskog, andreasoson@hotmail.com, Membership dues can be paid to postal giro 

(Girobank) 40 93 55-5, Sweden, or with an international money order. fees are SEK 

320 for 2012.
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Ny blogg om tidig musik och dess förkämpar

The Early Music Pioneers Archive (www.semibrevity.com) 
ska kombinera forskning, dokument, videointervjuer, foton 
och digitala ljudinspelningar för att sätta fokus på de musiker, 
forskare och instrumentbyggare som byggde upp intresset 
för äldre musik under 1900-talet.  The Early Music Pioneers 
Archive (TEMPAR) hoppas få besökare, anhängare och 
intresserade att bidra med egna observationer, memorabilia, 
sällsynta inspelningar och kommentarer.

Georg Gulyás har minst sagt många strängar på sin lyra

Gitarristen Georg Gulyás är en musiker som just nu har 
många spännande projekt på G ! I våras kom hans fjärde 
skivalbum ut på Proprius. Tillsammans med sin tredje CD 
har Georg nu spelat in J.S Bach ś samtliga verk för Luta. BACH, 
LUCIA & LILLA TOMATEN är ett nytt soloprogram som 
Musik i Gävleborg nappade på, vilket ledde till en härlig solo-
turné för Georg sista veckan i september.

Just nu befinner sig Georg i Norrland på en månadslång turné 
med Piteå kammaropera där han ingår i en Tangoorkester med 
bl.a den argentinske tonsättaren och bandoneonisten Marcelo 
Nisinman . Det är en kammaropera, Maria från Buenos Aires  
med musik skriven av Astor Piazzolla. Under 2011 har två 
kompositörer dedicerat musik för Georg.

Miklós Maros som tidigare skrivit till honom har denna 
gång komponerat gitarrkvintetten PENTAFOGLIO som 
uruppfördes under våren tillsammans med Weberkvartet-
ten. Gitarristen och tonsättaren Mauro Godoy-Villalobos 
som är född i Santiago de Chile nu verksam i Stockholm 
har skrivit gitarrkonserten ”QUALIA” till Georg. Concierto 
de Aranjuez av J Rodrigo är en annan aktuell gitarrkonsert 
som Georg redan har uppfört med flera orkestrar under 
de senaste åren. I mars 2012 ska han spela den spanska, 
populära konserten med Helsingborgs symfoniorkester och 
S.t Petersburg har hört av sig för framtida engagemang under 
2012-2013 ! Avslutningsvis har Georg fått den stora äran att i 
febr 2012 öppna upp en blivande & återkommande  BACH-
festival i Östersund som  Jämtlands  läns musik & teater 
arrangerar!

Ny nominering till Grammy för Barrueco

Manuel Barrueco har haft stora framgångar de senaste åren 
med skivor som gång på gång har nominerats till Grammy. 
År 2007 var det Barruecos Piazolla-skiva som vann en 
nominering för “Best Instrumental Soloist Performance” 
och därefter bidrog hans skiva “Sounds of the americas” till 
en Latin Grammy Award för “Inca Dances” av kompositören 
Gabriela Lena Frank i kategorin “Best Classical Contemporary 
Composition”.

Nu är det Barruecos skiva ”Tarrega!” som fått en Latin 
Grammy-nominering som "Best Classical Album". Om 
denna inspelning (som recenserats i ett tidigare nummer 
av Gitarr & Luta) berättar Barrueco själv: "On a personal 
note, working on this recording has flooded me with many 
memories of my past, similar to when I recorded ¡Cuba!. 
Tárrega's music was one of the reasons. I fell in love with 
the guitar when I was a young boy, and so many of these 
pieces come with inseparable memories of people and places 
from my childhood. I was only eleven years old when I 
would frequently play Danza Mora, Capricho Árabe, and 
Recuerdos de la Alhambra in recitals!".

Etabl. 1888

Tunnelbanehallen Hötorget Stockholm
Tel. 08-20 21 21

www.gottfridjohansson.se



Jörgen Rörbystipendiet 2012

              SGLS stipendiefond till Jörgen Rörbys minne har som huvudsakligt syfte att främja              
                musikalisk undervisning och utbildning genom att dela ut stipendier till unga      
                  lovande gitarrister och lutenister. Inför 2012 utlyses härmed:

             Stora Jörgen Rörby-stipendiet på 20.0000 kronor

              Stipendiet kommer att delas ut under kursveckan Liten Gitarrakademi på Ingesunds        
            Musikhögskola, Arvika 22-28/7 2012. Det kan komma att avgöras genom en tävling      
          mellan finalisterna. 

           Ansökan ska bestå av en cd med högst 10 minuters musik på klassisk gitarr eller luta 
               inklusive obligatoriska stycken.  

                   För gitarrister ska följande stycke ingå:
                     Heitor Villa-Lobos: Étude no 11

                         Obligatoriskt stycke för sökande som spelar renässansluta:

                            Anthony Holborne: Lute Galliard No 6 (Mr D. Bonds Galliard) 
                              Finns i: 
                              The complete works of A. Holborne  Vol. 1, Music for lute & bandora 
                               Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1967  

                                Obligatoriskt stycke för sökande som spelar barockluta:

                                     S L Weiss: Courante ur Sonate  gm (S-C 3) 
                                        Finns i:
                                          Sämtliche Werke für Laute in Tabulatur und Übertragung [Musiktryck]            
                                           / Silvius Leopold Weiss ; hrsg. von Douglas Alton Smith im Auftrage                   
                                             der Musikgeschichtlichen Kommission e.V Frankfurt : Peters, 1983- 

                                             Båda verken finns i Statens Musikbiblioteks notsamling
                                             http://www.muslib.se/

                                          Bifoga en kort presentation av dig själv (ålder, musikstudier etc.)                
                                         Sökande bör ej ha avslutat sin högskoleutbildning. Välkommen med               
                                       din ansökan som ska vara stipendiefonden tillhanda senast den 10 april                
                                     2012. Bifoga ett frankerat och adresserat kuvert om du vill ha cd:n i retur.

  SGLS stipendiefond
  c/o Mats Jacobson
  Slussbrovägen 47
  184 41 Åkersberga
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Pedagogiska spalten
Under årets Liten Gitarrakademi samlades ett antal gitarr-
lärare för att diskutera vilken roll SGLS skulle kunna spela 
för oss. Det kom fram flera bra idéer på hur vi skulle kunna 
bygga upp en pedagogisk samlingsplats inom föreningen. 

Redan nu vill vi introducera ett nytt och återkommande 
inslag i Gitarr och Luta, nämligen den pedagogiska spalt 
som du just nu läser. Under den här rubriken hittar du 
framöver olika pedagogiska artiklar, presentationer av nya 
gitarrskolor, metodik- och litteraturtips, artiklar om olika 
musikskolor och deras verksamhet m.m. 

Under Liten gitarrakademi kommer vi även att arrangera 
1–2 pedagogdagar med aktiviteter för oss som undervisar 
i gitarr inom olika skolformer. Redan tidigare har vi haft 
pedagoginriktade inslag, men nu vill vi gå ett steg längre 
och avsätta mer tid till olika aktiviteter som föreläsningar, 
låtbytarträff, workshops, diskussionsforum och liknande.

På sikt är det även möjligt att bygga upp en organisation för 
gitarrpedagoger motsvarande de förbund som finns för t.ex. 
piano- och stråkpedagoger. Tanken är alltså att fungera som 
en underavdelning till SGLS, eftersom vi anser oss ha mer 
att vinna på en sådan konstruktion än på att skapa en helt 
ny förening. Vi har sneglat lite på EGTA (European Guitar 
Teachers Association) som finns i ett antal andra europeiska 
länder, för att se hur de fungerar och vad vi skulle kunna 
göra själva. Det gemensamma namnet till trots, verkar 
EGTA fungera mer som självständiga, nationella organisa-
tioner med syftet att vidareutveckla gitarrpedagogiken och 
skapa möjlighet för elever att träffas kring ett gemensamt 
intresse. EGTA håller t.ex. i studiedagar, ensemblefestivaler 
och tävlingar. 

Jag har listat de olika länder som har en EGTA-organisation. 
Ta gärna en titt på deras hemsidor att se vilken verksamhet 
de har och vad vi själva skulle kunna uppnå. 

EGTA

Nederländerna: www.egta.nl

Schweiz: www.egta.ch

Slovenien: www.egta-drustvo.si

Storbritannien: http://www.egta.co.uk

Tyskland: www.egta-d.de

Om du vill vara med i arbetet med en pedagogförening 
inom SLGS, har förslag inför pedagogdagarna sommaren 
2012 eller vill bidra med ett inslag i Pedagogiska spalten, 
kontakta mig på j.horn@gmx.net.

JENNY HORN

Gitarrlärare på Musikskolan Lilla Akademien
och Lilla Akademiens Musikgymnasium
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I månadsskiftet oktober-november arrangerade Malmö 
Musikhögskola en gitarrkonferens för gitarrlärare i regio-
nen och andra intresserade. Ett femtiotal anmälde intresse 
och undertecknad sällade sig till den skara som anslöt 
morgonen den första av två dagar. Det inledande momen-
tet den första dagen var att gitarrorkestern samlades och 
började en genomgång av det vackra stycke som dirigen-
ten Börj Sandqvist hade arrangerat för den stora orkestern. 
Heitor Villa-Lobos ”Valsa da Dor” visade sig vara en lämp-
lig utmaning med flera tempo-skiftningar och en känslig 
melodi.

Efter lunch vidtog parallella workshops av två av musik-
högskolans experter på folklig gitarr:

I en undervisningslokal berättade Mats Andersson om 
brasiliansk gitarr och demonstrerade själv på sin sju-
strängade gitarr många av de olika rytmer som ryms 
inom den livliga brasilianska folkmusiken. 

I ett parallellt workshop berättade Claes Ottelid om sitt pro-
jekt med att spela svensk folkmusik på spansk flamenco-
gitarr. Och sedan avslutades första dagen med att Anders 
Sterner föreläste och demonstrerade sin metod för intone-
ring av stränginstrument.

Andra dagen började Börje Sandqvist med att berätta om hur 
han arbetar med arrangemang för gitarr. Han avlöstes sedan 
av Gunnar Spjuth som har arbetat just med arrangemang av 
Albeniz, och som kunde berätta om hur musiken skapar inre 
bilder som kan hjälpa gitarristen i musicerandet.

Efter lunchen upprepades Mats Anderssons och Claes Ottelids 
populära workshops så att ingen skulle behöva missa endera. 
Efter kaffet tog Leif Johansson över för en workshop kring be-
greppet Bluesgitarr där han ville få till stånd ett utbyte av idéer 
och erfarenheter.

Konferensens sista punkt blev en masterclass med Göran Söllscher 
och Gunnar Spjuth (som undertecknad tyvärr missade).

Enligt Claes Ottelid, som är en av de sammankallande, så är 
syftet med konferensen (som den här gången närmast tagit 
formen av en fortbildningskurs) att bygga upp ett nätverk 
bland gitarrlärare i regionen och att ge en möjlighet till fort-
bildning i de former som efterfrågas. 

ROLf NILSéN

Gitarrkonferens i Malmö

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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Gitarrkonferens i Malmö Svenska Gitarr- och lutasällskapet är varje år på Uppsala 
Internationella Gitarrfestival, där vi har en egen monter. 
Många av er medlemmar besöker ju festivalen, och vi tycker 
att det är värdefullt att träffa er, och få personlig kontakt. 
Sällskapet behöver också utöka medlemsantalet, för att kunna 
utvecklas och leva vidare, och på festivalen har många 
visat intresse för att komma med . Vi är också glada över att 
flera gitarrister, som vi har tappat i hanteringen genom åren, 
gärna vill komma tillbaka som medlemmar.

Om Jörgen Rörby, som på 60-talet tog initativet och star-
tade SGLS, nu hade haft möjlighet att uppleva denna 
gitarrfestival, så tror jag att han skulle vara mycket nöjd med 
hur gitarrlivet i Sverige har utvecklats under de ca 45 år som 
har gått sedan dess. Från början formulerade föreningen att 
man ville ”väcka och upprätthålla intresset för kvalificerat 
gitarr- och lutaspel i Sverige” samt att ”en god kontakt med 
intresserade i andra länder ska eftersträvas”. På festivalen 
kan man iaktta en sammanhållning och en entusiasm bland 
gitarrister och ett levande intresse och nyfikenhet inför de 
impulser som kommer från de inbjudna utländska artister-
na. De intentioner föreningen hade från början har visat sig 
hålla i längden.

Många samverkande faktorer medverkar förstås till att en 
företeelse utvecklas. När sällskapet startade, fanns inte 
gitarren på musikhögskolorna. Nu utbildas sedan många år 
både musiker och lärare på flera lärosäten, och det ger ju en 
grund för att kunna genomföra en stor festival som denna. 
På SGLS:s sommarkurs Liten Gitarrakademi är det alltid en 
internationell masterclasslärare. I starten var ju det exklu-
sivt, numera kommer gitarrister från andra länder förutom 
till festivalen, också till högskolorna. Tiderna förändras, 
men någonstans kan det vara ett resultat av ett initiativ för 
länge sedan att starta en förening för att främja gitarrlivet i 
Sverige.

Vi frågade några medlemmar, vad de fick med sig från festi-
valen. Någon fann kärleken till en gitarr (många gitarrbyggare 
var ju där med sina fina instrument), och uppskattade mötet 
med alla fantastiska människor som delar ett och samma in-
tresse. Andra nämnde spännvidden mellan de ”nya formerna 
av akustisk gitarr” samtidigt som det andra ska leva kvar. En 
medlem såg en röd tråd genom festivalen ”hur medvetenheten 
bland gitarrister genremässigt och historiskt har utvecklats”. 
Om jazzgitarristen John Etheridge ”hans förhållningssätt, 
även om det inte var nyskapande, men det var bra”, omstäm-
ningar av gitarren från Johan Norbergs workshop, och hur 
hans spel är ”musikaliskt uttrycksfullt”. 

Spännande var att lyssna till Badi Assad, som i sin workshop 
berättade hur hon kommit fram till sitt eget konstnärliga 
förhållningsätt. Samtalet mellan Mats Bergström och John 
Williams berörde också samma frågor, vilka förebilder och 
möten som leder en begåvning fram till den linje man senare 
följer i sin musikaliska utveckling. Den målmedvetenhet 
och viljestyrka som man kunde se hos Irina Kulikova när 
hon undervisade, och som lett henne fram till den fina gitar-
rist hon är, imponerade. Listan kan göras lång, och de enga-
gerade diskussioner som uppstod efter konserten med jazz-
gitarristen Kurt Rosenwinkel och hans band Time Machine 
vill man inte vara utan.

Uppsala Internationella Gitarrfestival har också stimulerat och 
påverkat Svenska Gitarr- och lutasällskapet.  Vi är mitt i ett inten-
sivt utvecklingsarbete. Vi vill på ett värdigt sätt kunna presentera 
oss på festivalen och i andra sammanhang, vi har en ny hemsida, 
och tidskriften Gitarr och Luta utvecklas för varje nummer. Vi 
märker att ni medlemmar hör av er och kontaktar oss mer och 
mer, och vi får allt bättre översikt över allt som händer.

HELENA BJöRZéN

SGLS på 
Uppsalafestivalen
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Uppsalafestivalen
2011
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Roland Hogman om

Lutans situation i Sverige
AV: ROLf NILSéN

Eduardo Mastrovito, elev till Roland Hogman
under Liten Gitarrakademi på Ingesund
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Som redaktör för Gitarr & Luta har jag ofta tänkt att det 
finns en lätt obalans i tidningens innehåll eftersom texterna 
om gitarren och gitarristerna dominerar så kraftigt över tex-
terna om lutan och lutenisterna. Naturligtvis avspeglar detta 
en verklighet där det är betydligt vanligare att man spelar 
gitarr än luta, och det är troligtvis svårt att få en klar bild av 
hur exakt hur styrkeförhållandet instrumenten emellan är i 
musik-Sverige. Men jag har ändå en gnagande känsla av att 
vi missgynnar lutenisterna i vår tidning. Själv är jag en nyfi-
ken hobbygitarrist som gärna lyssnar på såväl lutmusik som 
ensembler med lutenister, och även om min tid för gitarren 
är knapp så bär jag ändå på en envis dröm sedan många 
år om att någon gång skaffa mig en luta och prova detta 
instrument.

Med dessa utgångspunkter tog jag 
mig för att skaffa mig en inblick i 
hur lut-Sverige ser ut inifrån genom 
att under Ingesundsveckan intervjua 
Roland Hogman. För alla gitarrister 
som kanske skulle vilja prova på att 
spela luta någon gång kanske texten 
kan ge några idéer om hur det skulle 
kunna gå till: 

Var finns det tillgång till undervis-
ning på luta i Sverige?

- Det finns på musikhögskolan i 
Stockholm och det har i alla fall fun-
nits även i Malmö och Göteborg. Jag 
är lite osäker på nuläget, om de har 
någon ordinarie lärare på instrumenten eller om de ibland 
tar in extralärare vid behov. När det gäller den nivån som 
är förberedande för musikhögskolan så känner jag bara till 
att det finns undervisning på Kulturama i Stockholm, där 
Karl Nyhlin undervisar. Sedan finns det ju på en del håll 
lärare på kommunala musikskolor som spelar luta själva, så 
om det kommer en elev som vill bli undervisad så har de 
kompetensen till det. Men jag tror inte att någon kommunal 
musikskola har anställt en lutalärare för den sakens skull.

Har intresset minskat jämfört med tidigare?

- Om man tittar tillbaka på 1970- och 80-talen så var det 
en liten boom då. Vi hade t ex Anthony Bailes här flera år 
i rad på Liten Gitarrakademi och han skapade en väldig 
nyfikenhet och fascination för detta med lutspel. Det var 
många då som hängde på och ville lära sig spela luta, men de 
flesta var gitarrister i botten och det var inte många av dessa 
som sedan tog lutan som huvudfack. De flesta spelade gitarr 
och hade lutan lite vid sidan om. Och sedan upptäckte nog 
många av dem att det blir dubbelt så mycket jobb om de ska 
hålla lutan vid liv. Och därmed hamnade nog tyvärr instru-
mentet på hyllan för många.   

För mig var det ofta så att de lut-elever jag haft har sett när 
jag haft med mig lutan till skolan för att repetera efteråt. 
Och då har de frågat vad det är för instrument jag hade med 
och velat titta på lutan och sedan har frågan dykt upp om de 
kan få undervisning på instrumentet. Och då har jag sagt: 
”Om du lär dig lut-tabulatur först!” Och då gjorde eleven det. 

Men skolan har inte gått ut med att det finns möjlighet till 
lut-undervisning.

Det är för långt emellan att det dyker upp intresse för att 
man ska gå ut med det?

- Ja. I Stockholm vet jag att det är Sven Åberg som undervisar 
i luta och jag tror att han kanske i nuläget har två elever, fler 
än så är det inte. Sedan är det ju privatlektioner som man 
kan ta, och av de lutspelare jag känner så är det nog så att 
många av dem har en eller två privatelever. Ett annat hinder 
för att sprida intresset för lutan är att på många musikskolor 
och kulturskolor får man bara spela ett instrument, inte fler. 

Tänk om man kunde erbjuda elev-
erna att prova på andra instrument 
utöver det instrument de har valt 
från början, då hade lutan haft möj-
lighet att intressera fler. Då skulle vi 
stärka mycket av det man kallar det 
klassiska musiklivet överhuvudtaget.  

Då kan man säga att en tröskel 
man måste ta sig över är under-
visningen. Är det på samma vis att 
instrumentet är en annan tröskel, 
att det är svårt att få tag på ett bra 
instrument? Finns det billigare lu-
tor att köpa om man inte är säker 
på att intresset håller i sig?

- Ja, det kan vara en tröskel med in-
strumenten. Det finns en amerikan 
som bygger ”student lutes”, Larry 
Brown heter han.  

Vilka byggare finns nu som bygger i Sverige, jag känner 
ju till Gummeson sedan tidigare?

- Lars Jönsson är den bästa. Han bygger alla typer av lutin-
strument. Det finns säkert några till i Sverige som bygger, 
Anders Ahlborg t ex har byggt en del lutor, men bygger mest 
gitarrer. Det finns säkert några fler som inte jag känner till, 
men för mig är Lars Jönsson den bäste. Dessutom är det 
väldigt fördelaktigt för mig att han bor bara två pendeltågs-
stationer från mig, i Dalarö. Eftersom de här instrumenten 
är så tunna och ranka så händer det lätt något med dem och 
då är det fantastiskt att ha Lars på så nära håll. Att överhu-
vudtaget ha en så kompetent byggare i Sverige är skönt. När 
jag köpte en luta av en byggare i Provence var det lite värre 
om något skulle hända.

Jag undrar lite hur musikerna hittar fram till lutan, hur 
nyfikenheten väcks. Det är ju musik som inte är alltför 
ofta förekommande i konsertsammanhang eller andra 
kanaler, särskilt inte ute i landet längre bort från Stock-
holm och de orter där det finns konserterande lutenister 
och ensembler.

- I många musikskolor finns det ju lärare som är intresserade 
av tidig musik och då håller på lite grand, åtminstone så 
mycket så att man kan hantera instrumentet. Men jag kän-
ner till för lite om hur vanligt det är att intresset väcks den 
vägen…

”tänk om man kunde 

erbjuda eleverna att 

prova på andra instrument 

utöver det instrument de 

har valt från början, då 

hade lutan haft möjlighet 

att intressera fler. ”
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Det finns ju en förening för tidig musik, heter den så? 
Var finns deras verksamhet?

 - Ja, den föreningen fungerar ungefär som SGLS. Man hör 
av deras verksamhet som medlem i form av att det kommer 
en tidskrift fyra gånger om året och ibland någon kurs där 
de är inblandade. Det baseras ju mycket på det nätverk som 
bildats, man kan kika i medlemsregistret om man t ex vill 
ha tag på någon som spelar skalmeja. 
Då kan man leta rätt på någon som 
inte bor alltför långt bort.

Det finns väl ensembler runt om-
kring som uppträder med musik, 
sång och dans där lutinstrument 
ingår?

 - Ja, i Stockholm finns det i kultur-
skolan en kvinna som heter Ann-Ma-
rie Ulvarsson som jobbade upp hela 
programmet med historisk dans till 
väldigt hög nivå. Hon gjorde mycket 
bra dansföreställningar där jag var 
inblandad och satt och spelade till-
sammans med lärare och elever.

Det måste väl vara extra roligt att 
vara med och spela i ett sådant 
sammanhang där man har helhe-
ten runt omkring lutan också?

- Ja absolut, det som är så kul med lutan är att det ger mer 
direkta tillfällen att spela med andra. Det är så tydligt att 
lutan inte bara är ett solistiskt instrument. Visst, det finns 
hur mycket solomusik som helst, om man räknar från 
1500-talet och fram till första hälften av 1700-talet så finns 
det inte tillnärmelsevis så mycket musik för något annat 

instrument som det finns för lutan. Det finns enorma mängder! 
Man brukar säga att om man lägger lutmusik i en hög och 
all annan instrumentalmusik i en hög så blir de ungefär lika 
stora…

Här på Liten Gitarrakademi var det ju så att bland de 
som är här för första gången så var det ju påfallande 
många som ville prova på att spela dels luta och dels fla-

menco. Det kanske är något som 
SGLS skulle kunna arbeta mer 
med i marknadsföringen av gitarr-
akademin, detta att det ges tillfälle 
att prova på att spela luta här. Det 
finns kanske inte så många andra 
tillfällen då det erbjuds?

- Nu har det nog varit så att under 
de senaste åren har det blivit alltfler 
som är med i lutklassen enbart. I år 
är det fem deltagare som är här bara 
för att lira luta, ingenting annat alls. 
Och det tycker ju jag är jättekul. Och 
sedan har vi då de som kommer in 
och vill prova på och även de som 
kommer in med gitarr och vill spela 
ett renässans- eller barockstycke för 
någon som har lutan som utgångs-
punkt i sina synpunkter…

Så du blir fullbokad under veckan?

- Ja, jag blir fullbokad. Det finns ett stort intresse för musi-
ken. Och vill man spela på gitarr så ska man göra det, men 
sedan kommer förr eller senare frågan om hur mycket stil-
kännedom man har. Och jag tycker att om man har gjort ett 
medvetet val där man är klar över att man inte har satt sig in 
i alla detaljer i musiken, men ändå väljer att spela musiken 

”Det som är så kul med 

lutan är att det ger mer 

direkta tillfällen att 

spela med andra. Det är 

så tydligt att lutan inte 

bara är ett solistiskt 

instrument.”

Barockluta tillverkad av Lars Jönsson.
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på det sätt man har valt, då tycker jag att det är OK. 

Men jag själv skulle ju inte sätta mig och spela Dowland 
på gitarr, dels eftersom jag har ett par lutor som det funkar 
att spela musiken på, och dels för att jag är nyfiken på om 
jag kan få den där musiken att fungera. Och när jag läser 
i ett förord eller ett citat någonstans att någon säger att de 
ornamenten ska spelas såhär, eller vad det nu handlar om, 
då tänker jag inte att man måste göra på det viset så att jag 
gör precis som de gjorde på den tiden, det är jag inte intres-
serad av. Det jag är intresserad av är: Hur menar han då? 
Det måste finnas en nyckel till det här, koden för att få det 
här att funka, som de resonerar om här. Alltså försöker jag 
spela sådär och då kanske det är en bit till som faller på plats 
för mig. Aha! Wow! Jag är så nyfiken på hur de menade, hur 
musiken funkade på den tiden. Vi har sååå mycket kvar att 
lära oss om detta…

Ibland händer det ju saker som gör att en bredare publik 
får upp öronen för lutmusiken, som t ex när Sting spe-
lade in sin Dowlandskiva häromåret. Kände du av något 
ökat intresse då?

- Nej, inte jag personligen. Det blev inte fler elever för mig, 
men det kanske var några i bekantskapskretsen som hade 
åsikter ett tag. Jag blev ombedd att kommentera skivan i 
radio och jag sa då att jag blev besviken. Jag hade hoppats 
på att Sting skulle göra någon sorts fusion mellan sin egen 
musik och Dowland, men istället så kliver han in helt på 
den här planhalvan där stjärnsångare som Charles Daniels 
och Nigel Rogers har gjort det här och försöker göra det 
likadant! I mina öron blir det lika lite lyckat som när en 
operasångare ska försöka sjunga jazz…

Och dessutom tycker jag att inspelningstekniskt så var det 
alldeles för mycket närbild, det skulle vara lite mer rums-
känsla, det hade funkat mycket bättre. 

Och när jag kikade in på en mailinglista för lutenister där 
jag är med, strax efter att skivan hade släppts, då fanns det 
en massa ilskna kommentarer om hur ohistoriskt det var 
gjort. Det finns ju olika måttstockar för att bedöma en sån 
här sak. Men det är säkert så att det är fler som har upptäckt 
Dowlands musik nu.

Vilka kompositörer är mest populära i lutrepertoaren, 
Dowland förstås, men vilka kommer närmast efter ho-
nom?

- Den elisabetanska repertoaren står sig bra i jämförelse även 
om man räknar bort Dowland. Ett av skälen till det är att 
en ganska stor del av den elisabetanska repertoaren kan man 
lira på gitarr om man bara stämmer ner g-strängen till fiss 
och lär sig att läsa fransk tabulatur, vilket man lär sig koden 
på ungefär två minuter. Det ligger bra till på gitarren och 
det är inte en massa konstiga grejer som inte funkar om man 
inte har oktavsträngar. På det sättet är det en väldigt bra 
ingång och kontaktyta mellan gitarrvärlden och lutvärlden. 

Sedan får man ta Bachs så kallade lut-sviter åt sidan och 
tala om det som verkligen har skrivits för lutan från början 
med all säkerhet. Och då är det ju sedan Weiss. Dowland 
och Weiss tror jag är de lutkompositörer som spelas oftast 
på gitarr.

Och även på luta?

- Tja, det är svårt att svara på. Det kommer väldigt mycket 
annat nu också. Alla som spelar renässansluta spelar de ita-
lienska kompositörerna: Francesco da Milano, Giovanni 
Ambrogio Dalza, Francesco Spinacino…och de franska 
Adrian Le Roy, Guillaume Morlaye och allt vad de heter. 
Det är en väldigt stor bredd på de som verkligen intresserar 
sig för lutan. 

Roland Hogman spelar på sin luta.
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Mats Silfving är ägare av gitarrbutiken GuitarPeople 
som finns i Stockholm sedan 1977.

Kan du berätta lite om den resan fram tills i dag?

- Det skulle vi behöva sex månader att gå igenom. Ulf 
Wakenius myntade - Att spela gitarr, ”det är en lifelong 
grej”. Alltså, man börjar inte spela gitarr en kort stund eller 
ägnar sig åt musik en kort tid, utan det blir ett commitment 
för hela livet. Det har varit många olika faser under resans 
gång. Jag började i mitten av 70-talet som Guitarvillage här 
på samma ställe med vintage-instrument, gamla Fender, 
Les Pauls, Martin, Ramirez och andra kvalitetsinstrument. 
Spelade själv på halvtid och skötte rörelsen samtidigt. Reste 
då fram och tillbaka till den amerikanska västkusten och 
bekostade resor med instrument, och lite senare så inledde 
jag samarbete med C.F. Martin & Co och det varade över 
tjugo år, då det blev naturligt med ett större fokus på det 
akustiska.

År 2000 blev Guitarvillage till GuitarPeople.

Kopplad till butiksverksamheten är GuitarPeoples 
Prize som under 9 år har tilldelats en mängd gitarr-
solister, singer-songwriters, artister och eldsjälar.

Kan du berätta om processen som leder till vem som får priset?

- Priset är ett vandringspris och det började som en höstfest 
på Wetterling Gallery i Kungsträdgården i Stockholm där 
vi ville samla alla som hade följt oss genom åren. I sam-
band med den här tillställningen ville vi uppmuntra en 'up 
and coming' och en stilbildande äldre gitarrist som skapat 

och lyft fram gitarren för en bred publik, och den första 
som fick GuitarPeoples Prize var Lasse Englund och en 
ung musikant som heter Johan Lindström. Året efter tog 
S.A.M.I. och Nalen det under sina vingar och det utfor-
mades till ett vandringspris, där en jury bestående av skiv-
bolag, Sveriges Radio och Television, musikjournalister, 
KMH m.fl. fick deltaga i nomineringen av kandidater. Vad 
jag slogs av ganska tidigt var det djupa ointresset från stora 
delar av musikbranschen för gitarrmusiken och dess utövare 
överhuvudtaget, men det fanns eldsjälar från Musikhögsko-
lan, Sveriges Radio, några få musikjournalister samt enstaka 
AR på skivbolagen och vi samlades varje år och tittade på 
olika förslag, men den som hade fått priset har tyngst vägande 
röst i nomineringen att föra denna headstock vidare, då vand-
ringspriset är en headstock. Alltså ett gitarrhuvud tillverkat 
av den svenska gitarrbyggaren David Sundberg. Så har 
GuitarPeoples Prize rullat vidare genom åren, tillsammans 
med en handbyggd gitarr till vinnaren.

2011 fick två klassiska gitarrister det priset för första gången.  
Varför just klassisk gitarr denna gång?

- Det var egentligen på tal redan tidigare år, men eftersom 
det är ett vandringspris var det lätt att samma genre åter-
kom.

GPP tilldelades flera år gitarrister inom jazzmusiken eller 
inom blues/pop. I år ville jag styra det mot den klassiska 
gitarren, men det behövdes någon som verkligen kunde dra 

GuitarPeople´s Prize 2011
AV: GEORG VARNEYIntervju med Mats Silfving
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en stor publik för att sätta “lampan” att lysa på det klassiska. 
Det blev Tommy Emmanuel som fick bli dragplåster och 
i det här fallet även Göran Söllscher, men framför allt var 
det Tommy Emmanuel och Joe Robinson som drog en stor 
publik till Skeppsholmen och då bjöd vi publiken på klas-
sisk gitarrmusik.

Så på sätt och vis lurade vi en stor publik att möta den klas-
siska gitarren med ett internationellt stort namn. Tidigare 
år har både Christer Karlberg och Mats Bergström varit no-
minerade även om de inte då fick priset. Mats Bergström var 
nominerad redan andra året.

Men att det just föll sig så i år var nog för att jag gick in själv 
och styrde och ställde lite mer och inte tillät andra att ta så 
stor plats. Göran Söllscher var min röst och ingen av de tidi-
gare pristagarna Jojje Wadenius, Ulf Wakenius eller Mattias 
Torell hade någon invändning mot detta val.

Och vem var den lyckliga pristagaren ”Up and Coming”?

- Det var ju Ariadna Abreu Ruiz! 

Hur kom du i kontakt med henne?

- Jag kom i kontakt med Ariadna genom hennes agent och 
manager. Jag var tvungen att kolla in henne helt enkelt, och 
jag har under de här åren fått lägga örat till marken hela 
tiden för att upptäcka den nya och unga musikerscenen och 
det har ofta skett på jobbet naturligt, där får jag tillfälle att 
möta unga stjärnskott innan de slår igenom. I fallet Ariadna 
var det inte så att hon var alldeles grön precis, men ett stjärn-
skott utan like.

När jag hörde henne live och hörde hennes gitarrspel för 
första gången så var det glasklart att det skulle uppmuntras. 

Vad övertygade dig att just hon skall få priset?

- Det var just det att hon är så öppen för olika sorters gitarr-
musik – hon är inte insnöad – söker olika musikstilar, hon 
har folkmusiken, hon har framför allt blues i sig också, hon 
har väldigt stora öron för olika musikstilar och det gör att 
hon är så intressant att lyssna på och inte så stel och upp-
sträckt som det kan vara i det klassiska – men det gäller alla 
musikstilar som tenderar att fastna – och den klassiska mu-
siken kan definitivt kännas högdragen och stel och där visar 
verkligen Ariadna att hon kan spraka loss med andra saker 
också, hon gillar Hendrix ….. OCH, den här är viktigt, hon 
är en förebild som tjej för andra unga tjejer att spela gitarr, 
hon är en förebild som kvinna i en annars homogent manlig 
gitarrvärld. Det var viktigt att uppmuntra en tjej och inte 
bara för att hon var en tjej, hon är ett orakel på sin gitarr.

Hur blir det t i l l, hela evenemanget som blir 
GuitarPeoples Prize?

- Det handlar om eldsjälar. Det har funnits flera som under 
årens lopp har följt det här och tyckte att det skulle behöva 
lyftas upp ordentligt men det har inte funnits resurser för 
det. Men alla som har deltagit i GuitarPeoples Prize under 
årens lopp har hjälpt till för att göra den här dagen till en 
highlight varje år. Alla artister har bidragit till att verkligen 
föra priset vidare. I år var det en gammal eldsjäl och en rik-

tig eldsjäl som startade bl.a. Stockholms Jazz Festival, Mose-
backe och Vispråmen Storken. Bosse Stenhammar som har 
suttit i publiken många år och tyckt att detta otroligt fantas-
tiska evenemang förtjänade något större, han har verkligen 
brunnit för att priset ska lyftas upp och i år så blev det så att 
de skulle ha Stockholms All Star Festival på Skeppsholmen 
och jag blev tillfrågad om jag vill ha GuitarPeoples Prize där 
då. Jag får nog säga att det var Bosse Stenhammar som satte 
eld i baken på oss för att lyfta upp priset till en annan nivå. 
Det får han äran för. Hans entusiasm är otrolig – han är 70+ 
– och drivs fortfarande av brinnande lust.

I årets upplaga på Skeppsholmen spelade Clas Yngs-
tröm, Rolf Wikström, Ulf Wakenius, Emil Ernebro, 
Max Schultz, Georg ’Jojje’ Wadenius, Joe Robinson, 
Tommy Emmanuel OCH Göran Söllscher och Ariadna 
Abreu Ruiz.

Göran Söllscher är ett namn sällan förknippat med Gui-
tarPeople, hur kom du på detta inslag?

Ariadna Abreu Ruiz, vinnare av GuitarPeoples Price "Up and Coming".



18

- Det får nog sägas här att GuitarPeople och tidigare 
Guitarvillage varit en knutpunkt för gitarrister i Sverige, 
det här hålet i väggen har blivit till just det under de senas-
te trettiofem åren. Det är många som hamnar här som hål-
ler på med gitarrspel och om det är Göran Söllscher eller 
Cornelis Vreeswijk eller om det är Eva Möller eller Christer 
Karlberg, många har någon gång under sin karriär kört 
till det här hålet i väggen och det vore konstigt om Göran 
Söllscher efter allt han har betytt och fortfarande betyder 
för svensk gitarrmusik, inte skulle premieras och uppmärk-
sammas. Han, om någon har verkligen fått människor att 
börja spela och lyssna på den akustiska gitarren och det är 
ju hela tiden vad det handlat om. 

Det finns ett kriterium för det här priset och det är: En 
musiker som har lagt ner sin själ i den akustiska gitarren, 
och har den som sitt främsta verktyg i sitt skapande och då 
är Göran Söllscher verkligen en bra kandidat.

Hur var det på konsertkvällen att mitt under stålsträngade 
fingerpicking plektrum-plockande akustiskt och elgitar-
rinslag med blues, jazz, visor och rock få höra Göran 
Söllscher sitta ensam på scenen och spela på sin alt-
gitarr?

- Det var det bästa som kunde hända. Det var det mest ned-
skalade och nakna som kunde ske, han behärskar helheten 
att med en akustisk gitarr kunna trollbinda en publik utan 
sång eller yttre attribut. Med sin rutin och kunskap job-
bar han sig in till kärnan och berör oss, det var precis det 
som hände. Det var magi som Göran Söllscher framkallade 

hos den ganska yviga publiken. Så magiskt att man kunde 
släppa en knappnål inför tusen människor, folk var alldeles 
förstelnade – och det var ett sätt att lyfta fram den klas-
siska gitarren till ett helt annan publik och jag tror att det är 
precis vad som krävs. Den klassiska gitarren behöver visas i 
annat sammanhang och kontext.

Det kan vara värt att notera att många hårdrocksgitarrister 
och deathmetal-gitarrister fanns i publiken och de älskar 
Göran Söllscher och han i sin tur har Yngwie Malmsteen 
som stor fan. Bl. a. sågs Micke Åkerfeldt från Opeth samt 
många andra flyhänta elgitarrister bland publiken. Göran 
Söllscher är en ikon för flera hårdrock-gitarrister och jag tror 
att det är många klassiska gitarrister som inte känner till det.

Sedan uppvaktades Ariadna Abreu Ruiz med vandrings-
priset ”Up and Coming”, presenterad av Emil Ernebro, 
fjolårets vinnare.

 - Detta bygger på att den som fått priset året innan lämnar 
över till nästa vinnare och detsamma gällde med Göran 
Söllscher, han fick priset av Mattias Torell, förra årets pris-
tagare tillsammans med Eric Bibb. Så har det varit med 
Rune Gustavsson, Jojje Wadenius, Ulf Wakenius, Max 
Schultz, Mats Ronander som alla har varit med på proces-
sen och lämnat priset vidare.

Med den här minnesvärda prisutdelningen 2011 nu i baga-
get, har din inställning till den klassiska gitarren påverkats?

- Nej, jag har alltid vetat för min egen del att hos dom som 

Lissy Abreu Ruiz, fiol och Ariadna Abreu Ruiz, gitarr.
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spelar klassisk gitarr sitter en unik styrka och jag ville bara 
lyfta fram det för den stora publiken som inte annars kom-
mer i kontakt med den. Jag vet att dessa gitarrister har lagt 
ner tio, tjugo eller trettio år på att förfina sin teknik och 
övning i ensamhet och oftast får de en väldigt liten publik 
eller ingen alls.

Så sker det även inom jazzmusiken som har liknande upp-
försbacke med att fånga en stor publik. Den klassiska gitarren 
görs inte tillgänglig på samma sätt som pop och rockmusik 
för att nå ut, inom popmusiken finns andra parametrar som 
appellerar till en större publik och andra arenor. Den klassiska 
gitarren är i skymundan och ändå den mest bländande och 
tekniskt fulländade, men det var roligt att få lyfta fram den 
framför en storpublik, en ny publik.

Och det kändes lyckat till 100% att få till det?

- Nej, 110%! Jag var inte ett dugg orolig. Men det var tvunget 
att ha en helt annan inramning för att locka en storpublik, 
för att inte bli mossigt. Jag gillar att blanda, det är bara musik 
det handlar om, bra musik eller dålig musik. Så om det är 
rock blues, jazz, country, klassiskt eller visor och folkmusik 
det spelar ingen roll, det får inte stagnera.

I din butik har du bland annat konsertgitarrer från Amalio 
Burguet, välkänd luthier från Valencia i Spanien. Hur kän-
ner du honom?

- Amalio och jag är jämngamla och träffades under tidiga 
80-talet. Vi började samtidigt, jag var med i hans första 

workshop och sedan har vi haft kontakten. Han har också 
ett okuvat intresse för gitarren och gitarrmusiken och har 
aldrig slarvat utan hela tiden arbetar han i gitarrens tjänst.

Hur sammanfattar du GuitarPeople idag?

GuitarPeople är en samlingspunkt, ett vattenhål för gitarrister. 
Vi välkomnar besök på Renstiernasgatan på Södermalm eller 
på guitarpeople.se

www.gitarrmakare.se

Gitarrbyggare
Heikki Rousu

Sand 213, 881 91 Sollefteå, Sweden

062 02 24 21  0705 94 95 87  heikki.rousu@hotmail.com

Göran Söllscher.



20

Vi gör allt för dej!
(Fakturerar, kontrakterar, betalar försäkringar m.m)
AMA	  –	  All	  Music	  Agency
AMA:s	  fakturaservice	  hjälper	  dig	  

kontrakt	  samt	  fakturera	  arrangören	  
eller	  uppdragsgivaren.	  I	  faktura-‐

givarintyg	  med	  mera.	  AMA	  övertar	  
arbetsgivaransvaret	  och	  du	  får	  
även	  extra	  tjänstepension.

	  
inser	  fördelarna	  med	  AMA:s	  faktura-‐
service.	  Många	  vill	  eller	  kan	  inte	  starta	  

betalningar	  kommer	  i	  andra	  hand	  och	  
arrangörer	  vill	  helst	  betala	  via	  faktura.	  

AMA–	  All	  Music	  Agency

	  

vi	  mer	  om	  AMA.
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Ariadna:

"Det var en mycket stor överraskning när jag fick veta att 
jag var nominerad till priset. Bara det att vara nominerad 
var skäl nog att fira! Jag är mycket glad över att ha erhållit 
priset. Den här tiden har varit en av de bästa stunderna i 
mitt liv, både som människa och som musiker och jag hade 
även glädjen att få dela den stunden med min familj och 
mina vänner. Dessutom inför tusentals fantaster och gitar-
rister som fanns på plats, det var en helt fantastisk publik. 
Guitar People’s Day är en stor och underbar gitarrfest som 
jag hade äran att få delta i. En dag där gitarren glittrade 
i sitt allra bästa. Vilken ära att få dela scen med så många 
fantastiska och världsberömda gitarrister.   
Tack till GuitarPeople!"

Göran Söllscher:

Några av dom som fått priset tidigare är ju mina ido-
ler, jag tänker på Rune Gustavsson och Jojje Wadenius,så 
jag känner mig verkligen hedrad och jätteglad att ha fått 
priset. Hela dagen var verkligen en hyllning till gitarren. 
Det var häftigt att micka upp och spela på en så stor 
arena. Och ännu roligare att märka den koncentration 
och tystnad i publiken som det går att skapa med en 
ensam gitarr. Också kul att sedan sitta ner och njuta av 
Tommy Emmanuels fantastiska show!   
Så hade vi tur med vädret också....

Kommentarer från vinnarna!
GuitarPeople´s Prize
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Inspirerad av Uppsala Gitarrfestival som verkligen är riktigt 
proffsig och full av fantastiska, häftiga artister har jag be-
stämt mig för att anordna en Gitarrfestival i ett något min-
dre format.

Eftersom jag bor i Vallentuna så känns det spännande att för 
första gången på orten starta en Gitarrfestival!

Kulturskolan i Vallentuna är ju full av många duktiga elever 
och fantastiska lärare med Helena Björzén i spetsen... så jag 
kommer att skicka en speciell inbjudan dit för att locka även 
den yngre publiken till denna fest!

GITARRFESTiVALlentuna kommer att äga rum söndagen 
den 4 december på Biblioteket i Vallentuna.

Mellan kl. 16.00 och 20.00 kommer publiken att bjudas på 
musik med olika stil och karaktär. Det blir allt från renäs-
sansmusik, flamenco, kubansk folkmusik, klassiskt från när 
& fjärran till fri improviserad musik och jazz! Jag tycker 
själv väldigt mycket om både klassiskt & jazz, därför känns 
det naturligt att göra en eftermiddagsfestival som är riktigt 
omväxlande med musik för alla. 

Varje artist spelar ca 30 minuter och det kommer också att 
finnas tid för småprat med tapas och en läskande dryck.

Medverkande artister är flamencogitarristen Eva Norée 
Möller, Duo Suite Habana med de kubanska systrarna Ari-
adna, gitarr & Lissy, fiol, den klassiska gitarristen Georg 
Gulyás, David Stackenäs som spelar fri improviserad musik, 
bröderna Agnas på jazz samt sångerskan Rita Saxmark & 
jag på gitarr.

Vallentuna Kulturförvaltning och Studieförbundet Vux-
enskolan sponsrar kalaset på olika sätt vilket jag är mycket 
tacksam för.

Nästa år kommer vi att ha ett nytt Kulturhus här i Vallen-
tuna och jag har redan blivit lovad att få organisera 2012 års 
GITARRFESTiVALlentuna i det nya huset!!

SABINA AGNAS  

GITARRFESTiVALlentuna
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KOPPÅNGEN
Per-Erik Moraeus

= D = G

Arrangerat för gitarr av 
Kenth Dimberg. 
Tryckt med tillstånd
av Per-Erik Moraeus
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Tonen anslås samtidigt med lös sträng
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Notkommentarer till stycket Koppången
Per-Erik Moraeus, bror till Kalle Moraeus, spelar i Orsa spelmän och har skrivit den kända melodin Koppången. Koppången 
är ett vackert naturreservat i Orsa finnmark och inspirerade Per-Erik till att skriva stycket. Flertalet kända artister som Helen 
Sjöholm, Sissel Kyrkjebø och Elisabeth Andreasson har framfört och spelat in melodin med text skriven av Py Bäckman.

Under mina år som klassisk gitarrspelare på fritiden har jag funnit stor glädje i att arrangera folkkära låtar av bl a Evert Taube, 
Carl Michael Bellman och Åsa Jinder för sologitarr. Själv fastnade jag direkt för melodin Koppången första gången jag hörde 
den framföras vid en konsert och kände mig inspirerad att göra ett arrangemang för sologitarr. Jag prövade olika tonarter och 
fastnade för g-dur med sjätte strängen nedstämd till tonen e och femte strängen till tonen g. Detta tycker jag skapar en melodi 
med vackert klingande toner – känslan av en fridfull och vacker miljö i Dalatrakterna.

Jag spelade stycket i samband med elevaftonen förra året vid Gitarrakademin på Ingesund. Flera personer blev nyfikna på 
arrangemanget och det gläder mig mycket att få bidra med detta i SGLS-tidskriften. Innan jag skickade noterna till SGLS 
kontaktade jag Per-Erik Moraeus som önskade mig lycka till och gav mig tillstånd att publicera stycket i SGLS-tidskriften.

Hoppas att Koppången skapar en lika härlig känsla för dig som för mig på gitarren!

UPPSALA, KENtH DIMBERG
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Ángel Barrios föddes och växte upp i Granada i slutet på 
1800-talet. Staden hade genom sitt rika kulturarv länge varit 
en plats som konstnärer och kulturintresserade hade sökt sig 
till. Musiker, bildkonstnärer och författare fann där outsin-
liga källor för inspiration. Kring sekelskiftet 1900 började 
Granada att genomgå en förändring. Detta hade bland 
annat sin grund i lyckade satsningar på sockerbetsodlingar 
i omgivningarna. Handeln började därigenom att blomstra, 
och i detta sammanhang så verkade man från flera håll 
för att modernisera staden och göra den mer ”europeisk”. 
Förändringarna påverkade dock inte kulturlivet i staden på 
något negativt sätt. Intresset och dragningskraften till Gra-
nada och Alhambra var fortfarande stor, och många namn-
kunniga konstnärer var på besök eller 
bosatte sig där. Det var i denna miljö 
som Ángel Barrios började sin musika-
liska gärning.

BIOGRAfI

Ángel Barrios föddes den 4 januari 
1882. Ángel hade gott påbrå genom 
att hans far, Antonio, var en känd fla-
mencosångare och skicklig gitarrist. Fa-
dern var också innehavare av tavernan 
El Polinario, som under många år var 
en känd mötesplats för konstnärer och 
kulturintresserade i staden. Ángel Bar-
rios fick tidigt undervisning inom olika 
musikområden: hans far undervisade 
honom i gitarrspel, och för Antonio Se-
gura Mesa fick han studera piano och 
harmonilära/komposition. Han lärde 
sig också att spela violin, och han medver-
kade som violinist i olika teatergrupper. 

Gitarren var dock hans favoritinstrument, och Ángel Bar-
rios gjorde sig känd som en skicklig gitarrist och en duktig 
improvisatör. Han uppträdde i många olika sammanhang, 
och han grundade år 1900 Trío Iberia med en sättning av 
gitarr, luta och bandurria. Trion hade som målsättning att 
spela samtida andalusisk musik genom transkriptioner av 
verk av Albéniz, de Falla, Granados etc. Gruppen gjorde en 
hel del framgångsrik turnéverksamhet i Europa, och den var 
verksam i många år. Det finns uppgifter att Trío Iberia spe-
lade på El Polinario år 1932 när Federico García Lorca var 
på besök där med en grupp studenter. 

Under det första decenniet på 1900-talet vistades Ángel Bar-
rios långa perioder i Paris. Den franska huvudstaden var en av 

de viktiga mötesplatserna för konstnärer i Europa, och Barrios 
lärde där känna många av de kända spanska musikerna och 
kompositörerna som Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique 
Granados och Joaquin Turina. Barrios studerade också kom-
position för A. Gédalge och för Maurice Ravel och Paul Dukas.

År 1910 återvände Ángel Barrios till Granada för att bosätta 
sig där. Samma år fick han ett pris för sitt pianoverk Guaji-
ras. Ett antal år under 1910-talet studerade Barrios kompo-
sition för del Campo i Madrid, och deras vänskap utmyn-
nade i ett samarbete som bl.a. resulterade i en opera och 
två zarzuelas. (Gammal spansk musikteaterform med sång, 
dans och talad dialog.) 1920 uppfördes dessutom några or-

kesterverk i Madrid. 

Ángel Barrios periodvisa vistelser i Pa-
ris skulle visa sig ha positiva följder för 
Granadas kulturliv: Manuel de Falla 
bosatte sig i Granada i slutet av år 1919 
och denna flytt berodde på flera saker, 
inte minst det starka intresse han se-
dan länge hade haft för staden. Detta 
hade uppmuntrats från flera håll, bland 
annat genom bekantskapen med Ángel 
Barrios under deras möten i Paris. När 
Falla hade bestämt sig för att flytta till 
Granada tillsammans med sin syster, så 
tog han kontakt med Barrios och fick 
hjälp med bosättningen. Falla kom så 
naturligt in i konstnärskretsen på taver-
nan El Polinario och blev naturligtvis 
en stor tillgång i kretsens verksamhet.                                                                                                                                      
 Ángel Barrios hade stora insikter i och 
kunskaper om den andalusiska mu-
siken. Detta uppskattades av många 
spanska och franska kompositörer, inte 
minst Manuel de Falla. Barrios blev en 

viktig länk mellan Falla, flamencokulturen och gitarren. De 
Falla å sin sida bistod Barrios i kompositionsfrågor och ver-
kade också för att väcka intresse för Barrios verk. 

I Ian Gibsons bok (se litteraturförteckn.) finns en citerad 
skildring av musikskribenten J.B. Trend vid ett möte mellan 
Ángel Barrios, hans far Antonio och Manuel de Falla:

”En kväll tog Sr de Falla med mig till ett hus strax utan-
för Alhambra. Fontänen på pation hade täppts till med en 
handduk men hade inte tystnat helt, man kunde höra vatt-
net porla svagt när det föll i dammen. Ángel Barrios (…) 
satt där avspänd och utan krage med en gitarr i knät. Han 
sänkte melodin med halva tonsteg så att den på ett märkligt 

BARRIOS
ÁNGEL 
Kompositör och gitarrist

”Barrios blev en viktig 

länk mellan Manuel de 

falla, flamencokulturen 

och gitarren.”

AV: StIG-ARNE WIDéN
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sätt stämde in med vattnet som rann, och han improvisera-
de med en häpnadsväckande uppfinningsrikedom och va-
riation. Så kom hans far och Sr de Falla frågade honom om 
han mindes några gamla sånger. Den gamle mannen satt 
där med halvslutna ögon medan gitarren drev på några stän-
digt varierade ”uppvärmningsackord”, främst Dess-dur och 
b-moll, med den karaktäristiska ”falska” glidningen mot F-
dur. Då och då lät han höra sin röst och sjöng en av dessa 
säregna fallande och stigande melodier som hör till cante 
flamenco, med dess underliga rytmer och improvisationer 
som är karaktäristiska för Andalusien. Sr Barrios ackom-
panjerade, ibland genom att bara slå enkla ackord, ibland 
genom att spela upp en sorts orkestral ”melodram”, ibland 
gjorde han en kontrapunkt och ibland tog han sången för 
ett recitativ och tog hjälp av ett staccato. Sr de Falla skrev 
ner de melodier han tyckte om, eller som det var möjligt att 
få in i notsystemet, för en av de bästa var full av ”obestämda 
terser och sexter” – intervaller som var okända och omöjliga 
att uttrycka i den moderna musiken.”

Under 1920-talets senare del ägnade Barrios inte lika myck-
et tid åt komposition som tidigare. Mycket på grund av 
olika uppdrag som han hade i Granada, bl.a. som direktor 
på Konservatoriet Victoria Eugenia, och som professor vid 
Granadas universitet. Han var dessutom tidvis i Madrid, 
där han gjorde ansträngningar för att få sina sceniska verk 
uppförda (både operor och zarzuelas). Barrios bosatte sig för 
gott i Madrid år 1940. Han fortsatte att komponera under 
40- och 50-talet, och han bedrev också gitarrundervisning. 
Han avled i Madrid 1964. 

KOMPOSItIONSOMRÅDEN & 

MUSIKALISK StIL

Förutom kompositioner för gitarren, som låg Ángel Barrios 
särskilt om hjärtat, komponerade han inom en rad andra om-
råden. Jag har redan nämnt piano, och han skapade en del 
orkesterverk. Vad som är imponerande är antalet och mång-
falden av sceniska verk, både operor, zarzuelas, vokalverk och 
balettmusik. Han skrev dessutom musik för en film år 1957.

Barrios räknas till en av de konservativa företrädarna för en 
stil som var inspirerad av andalusisk musik. Hans musik-
språk är nationellt och senromantiskt. Ángel Barrios använ-
de sig i många av sina verk av lokala och litterära element. 
Han är i detta hänseende företrädare för en europeisk kul-
turyttring som har ett inflytande från den arabiska kultu-
ren. Hans djupa kännedom om flamencon bidrar till att ge 
hans framställningar ”andalusisk autenticitet”. Beträffande 
pianoverken så är de inspirerade av andalusiska danser och 
innehåller många imitationer av ”gitarreffekter”.

GItARRMUSIK

En stor del av Àngel Barrios gitarrmusik är influerad av flamen-
con. Några har undertiteln Apuntes flamencos (flamencoskis-
ser). Somliga stycken grundar sig på traditionella visor, där me-
lodin löper med ett ackordiskt ackompanjemang som snarare 
står den klassiska gitarrtekniken nära. Under senare delen av 
1950-talet fick Ángel Barrios försämrad syn, men han kunde 
ändå diktera sina gitarrkompositioner för en av sina lärjungar. 

Noter

Barrios samlade gitarrverk i två volymer finns att låna på 
Musik- och Teaterbiblioteket i Stockholm (se litteraturför-
teckn.). Ett känslomässigt förord till notmaterialet är skrivet 
om Barrios och hans tid av Javier Suárez-Pajares. Texten har 
många stämningsbilder från ”guldåldern” i Granada under 
de första decennierna under 1900-talet.  

Lyssna

Några av Ángel Barrios stycken finns att höra på YouTube, 
bl.a. Arroyos de la Alhambra / Tonadilla

Litteraturförteckning och källmaterial

Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG ), Personenteil (Allgemeine 
Enzyklopädie der Musik)

Ian Gibson: federico Garcia Lorca. Ett liv (Ateneum, 1994)

the New Grove Dictionary of Music

Ángel Barrios Obra completa para Guitarra. Notmaterial i två volymer. 
Medarbetare: Gabriel Estarellas (Ediciones Musicales Madrid.) förord av 
Javier Suárez-Pajares, 1995

Ángel Barrios var en person som på flera sätt 
spelade en viktig roll i det Granada som många 
musikpersonligheter och konstnärer drogs till 
i början på 1900-talet. Genom sina resor och 
vistelser i andra länder fick han en stor vän-
krets, och hans talang och insikter i andalusisk 
musik spelade en viktig roll för många i det 
europeiska kulturlivet – inte minst för vännen 
Manuel de Falla.

Krogen El Polinario som hans far, Antonio 
Barrios, drev och där man samlats under 
åren stängdes för gott i samband med faderns 
bortgång år 1939. Huset är numera ett Ángel 
Barrios-museum som går att besöka såväl på 
”nätet” som i Granada. Det är en klassisk 
mark som byggnaden ligger på. Där har legat 
ett bad under den muslimska tiden. Man kan 
då verkligen tala om en ”rak linje” mellan 
konstnärs- och vänkretsen på El Polinario och 
den viktiga inspirationskällan som det mus-
limska arvet i staden utgjorde.



Eftersom Sabina Agnas skrivit och berättat en del om 
Afras bakgrund i ett tidigare nummer av Gitarr & 
Luta, så ska vi koncentrera denna intervju på Afras 
äventyr i Spanien som flamencogitarrist. På Ingesund 
fick jag en pratstund om detta med Afra i gröngräset.

Hur var det nu, vilka lärde du dig flamenco av i Sverige 
innan du stack till Spanien?

- Jag tog några lektioner av Emil Pernblad genom skolan i 
Ljungskile, men det var kanske bara fem privatlektioner. 
Efter skolan fortsatte jag att jobba på Gitarren (affären i 
Göteborg) i ett år, och då åkte jag till Eva Norée och tog 
lektioner av henne. Och samma år åkte jag en vecka till 
Granada och tog lektioner av Jorge Sanchez ”El Pisao”. 
Han undervisar på skolan ”Carmen de las cuevas” som 
är en mycket internationell flamencoskola. Där lärde jag 
mig jättemycket! 

Jag beställde också en gitarr i Granada av Bellido, det var 
en kontakt jag fick genom Juan på Gitarren. Först fick jag 
låna en gitarr av Jesús Bellido och då tyckte jag den var så 
jättebra så jag ville beställa en likadan i ett konstigt träslag 
som han bara hade kvar material av till två gitarrer. Och 
sex månader senare var gitarren klar.

Och därefter kom du till Christina Hereen i Sevilla?

- Ja, och där hade jag Pedro Sierra främst, Niño de Pura 
som är tekniklärare på skolan och Eduardo Rebollar som 
är pedagogmogulen på skolan.

Rebollar har väl varit med från starten av skolan, eller hur?

- Ja, han är en del av inredningen. Han kompar sång fram-
för allt, det är hans styrka, han är ingen sologitarrist över-
huvudtaget. Och sedan finns det också en gitarrist som 
heter Paco Cortez, som är av en äldre generation och var 
med på Camaróns tid och har kompat honom. Han är 
egentligen den mest autentiska av alla, men konstigt nog 
hamnar han lite i skymundan eftersom han har en lite laid 
back-karaktär.

Hur många elever går på skolan?

- Allt som allt är vi ungefär tvåhundra, tror jag, uppdelat på 
tre årskurser. Det senaste året kom det in sjuttio gitarrister!

Hur många av eleverna är spanjorer ungefär?

- Förr så var det bara spanjorer på de högre årskurserna, någon 
enstaka utlänning kanske. När jag gick sista årskursen var det 
också bara spanjorer förutom jag och en fransman. Men de 
två senaste åren har det faktiskt varit extremt få spanjorer i de 
högre årskurserna.

Men sedan har du alltså börjat jobba där efter att du 
gick ut sista årskursen. Är det fler än du som har börjat 
som lärare efter att ha varit elev?

- Ja, det är f ler. Men det är ett system där elever får 
chansen att vikariera för de ordinarie gitarrlärarna på 
lektioner i dans och sång. Men jag fick börja jobba ge-
nom att Eduardo Rebollar valde mig som sin ”skugga”, 
hans personliga assistent, och var med på alla hans lek-
tioner och ersatte honom när han var tvungen att lämna 
lektionen. Jag kunde ju hans pedagogik då eftersom jag 
hade varit med under ett halvår först på hans lektioner. 
Och sedan hade han en period då han skulle spela ute 
mycket, då hade jag ju blivit upplärd. Det var den vägen 
jag kom in, som ”monitor” som det kallas. Det är samma 
system de har på Friskis och Svettis faktiskt!

Jag har en fråga till dig utifrån detta att vara kvinna och 
välja flamencogitarren som karriär: Eva Norée åkte ju 
ner till Spanien på 1960-talet och lärde sig spela flamen-
co, och det finns en annan kvinna i Köpenhamn som 
heter Margarita Evertsen som åkte ner på 1950-talet och 
lärde sig spela flamenco. Jag har intervjuat båda två och 
tycker det är jättetufft av dem båda att göra en sådan in-
brytning i ett mansdominerat yrke som flamencogitar-
ristens. Det var säkert också ännu tuffare på den tiden, 
men hur är det idag att försöka ta plats som kvinnlig 
flamencogitarrist?

- Ja, det är fortfarande läbbigt med mansdominansen. De tre 
åren jag gick i skolan var jag den enda kvinnliga gitarristen. 
Jo, sista året kom det in en på grundkursen och hon är väl 
nu på halvavancerad nivå. Hon är från Sevilla, men hon 
går samtidigt en annan estetisk utbildning så man kan ana 
att det kanske inte blir en professionell flamencoartist av 
henne till slut. Men detta året kom det plötsligt in tre tjejer. 
Eduardo Rebollar har hand om dem och när han varit borta 
har jag ju hoppat in och fått lära känna dem ganska väl. Och 
särskilt en av dem, en fransk tjej, är väldigt duktig. 

Hur var det när du började på skolan, det är ju en sak att 
komma som tjej och vilja dansa eller sjunga. Det finns 
ju acceptans för det. Men hur har det varit att komma 
som tjej och vilja spela flamencogitarr, har det funnits 
personer som tyckt att du inte ska syssla med det?

- Jaja, det har det funnits. Ja herregud, jag har ju träffat männis-
kor som sagt att kvinnor inte vill spela gitarr eftersom nagellack-
et slits bort då! Det värsta var nog när vi elever var hembjudna 
till en familj och åt middag och badade i deras pool. Värdinnan 
gick runt och pratade lite med alla och när hon kom fram till 
mig frågade hon om jag dansade eller sjöng. ”Nej, jag spelar 
gitarr” svarade jag, varpå hon utbrast: ”Men varför klipper du 
då inte håret och sätter på dig en penis?” Först trodde jag hon 
skojade, men sedan såg jag på henne att det inte var ett skämt, 
och då sa jag att jag tyckte om att dansa och sjunga också. För 
att släta över det hela! 

På skolan är de justa, men på peñas och sådana sammanhang 
får man ibland höra brutala grejer från aficionados. Men det 
är ju en annan generation, och sedan får man ju säga att på 
sätt och vis är det sant för dem eftersom de är omgivna av 
massor av kvinnor som vill ha sitt nagellack intakt.

AfRA RUBINO 
MALMStRöM

28





Men det värsta för mig har nog varit att många av de tjejer 
som åker ner för att lära sig att dansa flamenco, de vill nog 
bekräfta sin kvinnlighet genom dansen. Man söker nästan 
sin kvinnlighet som ung tjej genom att bli danserska, det 
här extremt kvinnliga med klädseln, smink och spelet mel-
lan män och kvinnor. De simplifierar ju hela sin värld, ”nu 
är jag dansare och nu vet jag hur jag ska bete mig med män 
och i samhället, vad jag ska göra på min fritid" etc. Det blir 
som en färdig mall. Och då har mitt problem varit att jag 
varit omringad av sådana tjejer samtidigt som jag har varit 
deras motsats. Och då är man ännu mer ensam.

Men det är väl ungefär samma problem som antagligen 
Eva och Margarita mötte, om än på lite annat vis. Ni har 
väl alla tre behövt vara helt på det klara med vad ni vill 
göra eftersom ni inte får stöd automatiskt från er omgiv-
ning, och ha en egen inre drivkraft som ingen rubbar?

- Ja, fast ärligt talat så är jag ganska känslig för kritik ändå. 
Jag hade nog inte fortsatt med flamencon om jag inte hade 
känt att jag fick stöd i Spanien. Redan på första skolan jag 
var på i Granada så kommer jag ihåg att en av lärarna sa till 
mig att jag hade en bra hand för flamenco.

Det är ju ett uttryck för respekt, att läraren inte bedömer 
dig utifrån att du är en tjej som försöker spela flamenco, 
utan bedömer dig utifrån hur du spelar.

- Ja, just det.

Men när var det som du blev klar över att det var flamenco 
du ville satsa på?

- Det var nog när jag började på skolan. Det var helt kaos 
i livet i övrigt, man bodde på ett ställe man egentligen 
inte kunde bo på, det var första gången man bodde långt 
hemifrån, och med människor man absolut inte ville bo 
med, man visste inte vad man skulle äta… Men det enda 
jag skrev till min mamma om var hur underbara lärarna 
var, alla lärarna var så duktiga. Folk som brinner för en 
kultur och det var så mycket man kunde lära sig om det 
här. Jag var alldeles som förälskad! Det var då jag började 
lyssna riktigt mycket på flamenco också. Jag hade inga 
skivor med mig ner, men efter varje lektion i flamenco-
teori får man en skiva med en samling av t ex Tarantos 
eller Malagueñas. Och då börjar man uppskatta alla de 
gamla klassikerna, t o m de gamla stenkakorna där man 
måste sila bort bruset för att höra sången.

(Under tiden vi pratat har flamencosångerskan Hilde Karlsen 
anslutit till oss på gräsmattan.)

Hilde, hur var det för dig när du började på skolan i 
Sevilla, vad var jobbigast?

- Det svåraste var nog att jag inte kunde ett dugg spanska. 
Det var helt förfärligt! Jag började i grundklassen där ingen 
kunde sjunga flamenco, men alla de andra kunde spanska. 
Jag fick kämpa för att lära mig hur orden i sången skulle 
låta. Jag kunde ju följa melodin, men det tog så lång tid för 
mig i början att lära mig en sång eftersom jag inte kunde 
språket. Jag märkte ju att jag behövde mycket längre tid än 
de andra för att lära mig en sång. Och alla andra tog för 
givet att jag skulle studera dans eftersom jag var utlänning 
och inte kunde språket…

Om man kommer till den skolan som utländsk tjej, hur 
många är det som dansar då? Kan det vara 80% ?

- Mer, mer! 99%!!! Det är fruktansvärt klyschigt att bli 
dansare! Det var egentligen bara jag som var utlänning och 
studerade sång, om man räknar bort en från Portugal…

Är det fler killar än tjejer som studerar sång?

- Nej, och det är ju det typiska i de flesta konstnärliga sam-
manhang att det är fler tjejer som studerar, medan det är 
fler killar som sedan utövar konsten professionellt! Vi var 
fler tjejer än killar i sångklassen.

ARM: - Om man ser vilka som är de största namnen bland 
sångare så är det ju killar som Arcangel och Miguel Poveda. 
Visst finns det en sådan som Estrella Morente…

Jag tycker hon är mest ute i skvallerpressen, hon är inte 
ens den bästa sångerskan från Granada!

ARM: - Nej det är ju Marina Heredia!

Ok, det är ju inte bara detta med könspolitiken i flamencon 
jag hade tänkt att vi skulle prata om…

ARM: - Nej, men det är viktigt, tycker jag. Det är ju det 

Afra Rubino Malmström & Hilde Karlsen.
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som gör att inte många tjejer vågar ta steget. Och det är 
ju inte bara i flamencovärlden som det finns få kvinnliga 
instrumentalister, och jag inser då att det också är en fysisk 
utmaning att spela ett instrument och har du en starkare 
hand så kommer du att bygga upp muskler tidigare och 
du kommer att behärska tekniken tidigare. Men det finns 
ju män med små händer och kvinnor med stora händer…

Ni har börjat att spela ute i Spanien också, eller hur?

ARM: - Ja, vi spelar mycket ute, både tillsammans och 
var och en i andra sammanhang. Man kan jobba mycket 
i Spanien, varenda bar arrangerar f lamencoaftnar och 
det finns mycket f lamencoturism. Vill man jobba så kan 
man jobba!

Får man hyfsat betalt också?

ARM: - Inte alltid, men när man får 
betalt så får man riktigt bra betalt! Men 
även barerna brukar ge 50-70 euro och 
då lever man på det. Men samtidigt gör 
man det inte för pengarna, man är ju 
så hungrig på att lära sig. Och när man 
inser att folk vill lyssna på en! Men det 
finns ju många killar som inte vågar 
spela ute, killar som gått lika länge som 
vi på skolan och inte vågar spela ute…

Tyckte ni att det svårt i början?

HK: - Den första gången jag sjöng ute 
var på Marchena-concurson, och det 
var helt…!!! Men jag tänkte: ”Man ska fram!!! Man ska 
göra det!!!” 

ARM: - Jag har hela tiden varit inne på att jag måste lära 
mig hur en andalusier fungerar, för att kunna förstå hur 
flamencon fungerar. Och då blir det till en hel samhälls-
studie liksom. Om du blir uppringd av en andalusisk sång-
erska som vill att du ska ackompanjera på en sångtävling 
t ex, då lär du känna hela hennes familj, du måste komma 
hem till familjen, äta med dem och repa med sångerskan, 
och hela familjen är sedan med på concurson. Så man ser 
hur hela systemet fungerar, med concursos och peñas där 
det sitter fullt med gamla gubbar på stolarna. Då inser man 
hur mycket historia det finns i det hela. 

Vilket bemötande får man som ung kvinnlig flamenco-
gitarrist av gubbarna i peñan?

ARM: - Ibland kommer de fram och säger att man spelat 
bra, men oftast säger de ingenting utan sitter bara på stolen 
och tycker det är konstigt att världen förändras! Det finns 
jättemånga duktiga flamencogitarrister, även från Sverige, 
Frankrike och andra länder. Men det känns som att de ald-
rig intresserat sig för kulturen bakom och det är därför de 
aldrig kommer att kunna jobba i Spanien, för det går inte 
hem! Det viktigaste för en spanjor är att du först och främst 
inte kommer och vill överta något som är deras, utan att 
du gör det på deras villkor. Jag tror det är viktigt att ha 
den respekten, även om man kan tröttna på den attityden 
också. Jag har haft perioder när jag ville lära mig allt om 
den andalusiska kulturen, men sedan får man ju inse att en 

andalusier ALDRIG hade åkt till andra sidan av Europa 
för att lära sig spela ett instrument!

Jo, om de hade fått betalt för det!

HK: - Ja, kanske? Nej, de hade ändå inte rest för de hade 
inte klarat att vara ifrån sin mamma! 

ARM: - Man går igenom olika faser när man provar olika 
attityder. Jag tror det är en sorts identitetskris, att hålla på 
med något som är så långt borta…men som man tycker om 
så mycket! 

Det är klart att valet att resa till Spanien och lära sig 
spela flamencogitarr påverkar ens identitet, 
men varför måste det bli en kris?

ARM: - Det blir en kris för att du inte har 
något att försvara det med. En kille kan 
peka på Emil Pernblad, Erik Steen och för-
klara sig med det.

Men när jag intervjuar Erik Steen så pra-
tar han om trovärdigheten i att vara f la-
mencogitarrist i Sverige, det är ju också 
frågor kring identiteten? Och något som 
han fortfarande har i huvudet…

ARM: - Ja det är ju för att han är en intel-
ligent människa…

Kris kan det väl bli om du måste välja mel-
lan att vara svensk eller andalusier, men 

vem skulle ställa dig inför ett sådant ultimatum?

ARM: - Möjligtvis jag själv…

Vad har du för planer för framtiden? Ska du tillbaka till 
Spanien eller stanna i Sverige?

ARM: - Jag kommer nog att åka tillbaka till Spanien, 
men jag kommer att ta alla chanser att få spela, även 
utanför Andalusien och Spanien. Jag vill nog hitta 
tillbaka lite bl a till annan fusionmusik som jag spe-
lade tidigare, som jag egentligen tänder mer på.

Till sist: Lite namedropping! Vilka gitarrister tycker du 
är mest spännande i flamencovärlden?

ARM: - Det märks nog inte på hur jag spelar, men jag 
tycker det är roligast att lyssna på Diego del Morao, Dani 
Mendez, och Madrid-gitarrister överhuvudtaget är roliga, 
som David Cerreduela…

Där finns ju zigenar-gitarristerna från Caño Roto som 
Losadas…

ARM: - Ja, de är helt vilda och tekniska monster, jag är helt 
fascinerad över hur man kan vara så inne i ett instrument! 

Också, självklart, är det ju fortfarande Paco de Lucía som 
fyller ens hjärta!

ROLf NILSéN

”Varenda bar 

arrangerar 

flamencoaftnar 

och det 

finns mycket 

flamencoturism. ”
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Ja vem vill inte överleva?

Gabriella Oxenstierna tar i sin artikel i 2/2011 upp många 
intressanta och viktiga ämnen. Väl illustrerad är den också. 
Jag vill gärna förmedla några av mina erfarenheter.

Stol? Mycket viktigt. Vid ett besök hos Gabriella fick jag 
möjlighet att prova hennes stol, som är konstruerad efter 
de riktlinjer hon beskriver i artikeln. Kort därefter skaf-
fade jag en liknande och billigare stol. Lite ovant i början 
var det, men nu är jag  mycket nöjd och förstår inte hur 
man i alla år klarat sig utan. Borde vara obligatoriskt på 
alla musikskolor och egentligen den vanligaste stolen i alla 
sammanhang.

Sittställning? Jag har provat många varianter: Fotpall 
under vänster eller höger ben, olika ställningar eller kud-
de för att höja gitarren. Nu använder jag band över axeln 
och fotpall bara vid tekniskt svåra delar. Med band går 
det också bra att stå, och även att gå, när man spelar.

Fysisk träning? Inte så mycket, men jag brukar jympa 
regelbundet på Friskis&Svettis under terminerna.

Övrigt? Går på kiropraktik. Nu inte så ofta, mest för att 
hålla min tinnitus på en symtomfri nivå, men den gör 
också gott för att lösa upp spänningar från gitarrspelet 
och en stillasittande tillvaro.

Slutligen? Var rädd om spelglädjen! Utan den har musi-
ken, styckena, tekniken m.m. ingen betydelse. 

ROBERt ROBERtSSON

Angående överlevnadstips
för gitarrister

När detta nummer av Gitarr och Luta går i tryck är det 
november och det kompakta mörkret breder ut sig i det 
nordiska landskapet. Då kan man lysa upp tillvaron med 
sköna sommarminnen. För mig är ett av dem sommarkur-
sen i gitarrspel på Visingsö. 

I början av augusti tar 25 gitarrister och tre lärare färjan över 
till den långsmala ön och slår läger i några röda stugor, elev-
bostäder som tillhör Visingsö folkhögskola. Repertoaren är 
okänd när vi deltagare kommer, men vi vet att en dryg vecka 
ligger framför oss fylld av musikalisk samvaro, glada skratt 
och tidvis ledbrutna kroppar. För det är fysiskt krävande att 
vara på gitarrkurs en vecka i sträck. Vi sträcker ut och böjer 
knakande leder i pauser, för att åter gå in i rep-lokalen och 
umgås med Mozart, Brahms, Ravel, Rossini, Villa-Lobos 
och nordisk folkmusik i rocktappning.

”Kussledarna” Börje Sandquist, Klas Nilsson och Per-Owe 
Solvelius delar ut noterna för gitarrorkestern första dagen, 
och vi är placerade i stämmor från gitarr 1 till 4 samt bas 
och oktavgitarr. På en vecka ska vi gå från scratch till en 
avslutningskonsert för publik. 

Verken (och ”värken”) för veckan är uvertyren till Wilhelm 
Tell av Rossini, Menuet (à la mémoire de Jean Dreyfus) av 
Maurice Ravel, Bachianas Brasileiras nr 5 av Heitor Villa-
Lobos, romans ur konsert nr 16 av Mozart, romans av Jo-
hannes Brahms samt ”Min skog”, ett Nordic Wolf Medley 
baserat på Hedningarna och Den Fule.

Orkestern övar varje förmiddag från halv nio till lunch. 
Eftermiddagen är vikt åt ensemblespel. På några dagliga 
eftermiddagstimmar musicerar ensembler med fantasifulla 
namn som Redlösa Duo, Fredlösa Kapell, Sanslösa kvartett, 
Kravlösa Duo, Systemlösa Kvartett, Sömnlösa Quartet. 

Varför dessa -lösa namn? Cykla en vecka på Visingsö, och 
du finner svaret....

Kvällarna tillbringas på Loftet, en lokal där vi ordnar enkel 
förtäring och uppträder för varandra. Nu finns chansen att 
förvandla din scenskräck till en känsla av... ja, kanske inte 
succé, men dock en väl genomförd spelning. Du är bland 
välkomnande vänner, och får en träning att spela inför pu-
blik. Bland deltagarna finns några som också trakterar an-
dra instrument. På kvällsspelningarna får vi höra gitarren 
ihop med flöjt, klarinett, trombon, nyckelharpa och såg (!)

Solen flödar över oss och en dag mitt i veckan är det dags 
att ta paus från filandet. På hyrcyklar och med fikakorg tar 
vi oss fram över ön kors och tvärs och landar till slut på öns 
stora badplats där vi kastar oss friskt i Vätterns vågor. En 
välbehövlig siesta med vila för läderhårda fingertoppar och 
ömma ryggar.

Veckan går och vårt projekt växer fram. Det är helt magiskt 
att ta del av våra första stapplande steg fram till konserten, 
där det mesta går som på räls. Då har Ravel, Mozart, Rossini 
och Den Fule slipats till max och blandas med ensemblens 
enskilda stycken som vi också har på repertoaren. Publiken 
består av tillrest släkt och vänner samt övriga Visingsöbesö-
kare och andra kursdeltagare som samtidigt som gitarrkur-
sen ägnar sig åt akvarellmålning och kreativt skrivande. 

Kanske blir en och annan läsare av detta inlägg i Gitarr och 
Luta lockad att prova på Visingsökursen nästa sommar? Då 
ska du framåt april-maj kolla in www.braheskolan.se och 
klicka dig fram till Sommarkurser, så får du mer info om 
kursen. Min egen energi efter gitarrveckan ledde fram till 
denna entusiastiska artikel, förbättrad samspelsträning och 
notläsningsförmåga samt nya gitarrvänner att hålla kontakt 
med. Sköna minnen att ta med sig in i vintermörkret! 
 
INGRID SELNES

Bland Romanser och Menuetter i Den fules skog...

En gitarrvecka på Visingsö, augusti 2011
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Historik:

Concierto Juvenil är spanska och betyder ungdomskon-
sert. Detta projekt föddes då jag som nyanställd lärare 
på Kulturskolan i Högdalen, södra Stockholm, började 
undervisa i gitarrorkestern High valley unplugged som 
Arne Lindberg startade.

När jag hörde de duktiga eleverna musicera inspirerades jag 
till att arrangera eller skriva något till dem. I samma lokaler 
övar Stockholms ungdomsorkester SUSO och det föll sig 
naturligt att skriva något till dessa två ungdomsorkestrar. 
Att denna kombination av orkestrar är smått unikt hade 
jag inte en tanke på då.

Eftersom jag nyligen avslutat skriva en gitarrkonsert till 
Georg Gulyas hade jag vanan inne att tänka i gitarr och 
orkester-termer.

fakta:

Projektets finansieras av  Kulturskolan Stockholm,  Farsta/
Älvsjö/Vantör-enheten och Föreningen svenska tonsätter 
(FST). Dirigent är Glenn Mossop och stycket är skrivet av 
tonsättaren Mauro Godoy Villalobos.

Konserten är skriven för tio gitarrister, Åtta  gitarrelever 
plus de två gitarrpedagogerna Arne Lindberg och Mauro 
Godoy Villalobos. Gitarrorkestern är uppdelad i fyra alt-
gitarrer, fem prim och en basgitarr. Åldern på eleverna är 
från ca. 13 till 18 år.

Konserten:

Konserten är ca. åtta minuter lång och har en traditionell 
tredelad form. Snabb, långsam, snabb. Samtliga satser är 
attacca

Konsertens första del baseras på träblåset och gitarrernas 
ekoliknande samspel. De lätt minimalistiska gitarrstäm-
morna bidrar med energi och för stycket framåt. Efter ett 
tag blandar sig även stråket med sina pizzicato och bidrar 
med en ny klangfärg. 

Den långsamma satsen har en mer harmonisk uppbygg-
nad. De olika instrumentgrupperna skapar tillsammans 
Ackordiska passager. Gitarrerna bidrar med suggestiva in-
slag i form av tambora-klanger.

Sista satsen inleds med gitarrerna, successivt byggs det på 
med träblåset stråkar samt brasset för att kulminera i ett 
tutti fortissimo.

MAURO GODOY VILLALOBOS

Jag stödjer
Svenska Gitarr och Luta Sällskapet

&
Svenskt Gitarrliv

Luthier  Lars Jönsson

Bygger och Reparerar Knäppinstrument

Concierto Juvenil

Gitarrorkestern High valley unplugged.

Mycket välvårdad klassisk gitarr Asturias ACT 60,   
med cederlock, mic-utrustning samt elegant fodral säljes 
för kollegas räkning. Prisidé 6000 kr eller högstbjudande. 
Telefon: 08 550 133 97

RADANNONS:
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Din resurs för gitarrdelar och tillbehör

Arvid Mörnes väg 1 i Bromma. Mån-Tors 11-18, Fre 11-16.30 (Lunch 13.15-14)
www.gitarrdelar.se      info@gitarrdelar.se      08-380208

Carsten Grøndahl har hittat en spansk konsertgitarr 
i världsklass. Ring eller maila för att avtala tid för 
test. Bilder på www.carsten.nu Även andra high 
end gitarrer på lager t. ex.
 

Greg Smallman 

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
, länge och med 

masser av övertoner - Uhm jag älskar den”
      David Biering.

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

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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35

Versuch einer vollständischen 
methodischen Anleitung zum 
Guitarre-Spielen:

faskimile-Nachdruck der Ausgabe von 1812 

kommentiert und herausgegeben von Stefan Hackl

Molitor, Simon & Klinger. Diletto Musicale 
1421. Doblingers Reihe alter Musik DM 1421, 
Wien/München 2008. ISMN M-012-19709-6. 
Pris: 95 EUR

I sin serie Diletto Musicale presenterar det österrikiska 
musikförlaget Doblinger en faksimilutgåva av en av de 
tidigare gitarrskolorna författad av Simon Molitor och 
R. Klinger (egentligen Wilhelm Klingenbrunner). Tack 
vare Erik Stenstadvolds bibliografi över gitarrskolor fram 
till 1860, som jag tidigare recenserat i Gitarr och Luta, 
så ökar intresset för att ta del av denna många gånger 
glömda kunskap och erfarenhet.

I den omfattande inledande texten (på tyska och engelska) 
av Stefan Hackl ges en mycket gedigen bakgrund till den 
sexsträngade gitarrens intåg i Wien och det som föregrep 
Molitor och Klingenbrunners skola. Redan 1800–1801 
gav tyrolaren Leopold Neuhauser ut en elementär skola. 
Den skulle följas av flera med upphovsmän som Giuseppe 
Rotondi d’Arailza, Vincenzo Gelli, Matthieu Bevilacqua, 
Bartolomeo Bortolazzi och Anton Graeffer. De flesta av 
dessa har som synes italienskt klingande namn, och med 
Giulianis ankomst till Wien förstärktes ytterligare det 
italienska inflytandet på gitarristiken i Wien och Öster-
rike. Wien var i sanning en smältdegel för kulturella in-
fluenser från många håll i Europa och det händer oftast 
spännande saker när olika kulturyttringar möts.

Stefan Hackl beskriver också utvecklingen av gitarrskolor-
na i Österrike efter 1820. Sammanfattningsvis konstaterar 
Hackl att Molitors och Klingenbrunners gitarrskola genom 
sin grundlighet avseende spelteknik och uppförandeprak-
tiska frågor har haft ett stort inflytande under hela 1800-ta-
let. Den gavs också ut samtidigt i en fransk översättning, 
men även den tryckt i Wien av Chemische Druckerey. 
Om Molitor och Klingenbrunner ger Hackl kortfattade 
biografiska beskrivningar. Det framstår som ganska klart 
att Molitor var den viktigaste av de två när det gäller ut-
formningen av gitarrskolan. Skolan är uppdelad i två band 
varav den första utgörs av den teoretiska delen och helt sak-
nar notexempel. Den andra delen innehåller i stället not-
exemplen med hänvisningar till den teoretiska delen. Här 
möts också två olika trycktekniker: boktryck för texten och 
den nyligen uppfunna litografin för nottrycket. Molitors/
Klingenbrunners gitarrskola har hittills varit mycket svår-
tillgänglig eftersom de bevarade exemplaren är ytterst få, 
och det är en välgärning att den nu finns tillgänglig i en 

mycket snyggt producerad och väldokumenterad utgåva. 
Den borde vara av stort intresse för både gitarrforskare och 
gitarrpedagoger.

KENNEtH SPARR

Samba feliz. Latin guitar solos & duets
Stefan Oser      
Doblinger Wien-München

Stefan Oser är en österrikisk gitarrist som sysslat en del med 
brasiliansk gitarr och nu har givit ut ett häfte med egna kom-
positioner under titeln ”Samba Feliz”. Jag får en mycket god 
grund för en jämförelse av Osers verk när jag nyligen lyssnat 
på en snabblektion i brasiliansk gitarr av den inom detta om-
råde ytterst kompetenta Mats Andersson vid Malmö Musik-
högskola. Visserligen avser Stefan Oser att rikta häftet till 
gitarrister som spelar ”easy to medium”, men jag blir ge-
nast misstänksam när han ger häftet underrubriken ”Latin 
guitar Solos & Duets”. För länge sedan, när människor i 
allmänhet bara hade vaga begrepp om sydamerika / latin-
amerika, då kunde man bunta ihop musiken och prata om 
”latin guitar”. Men faktum är att det inte finns en ”latin 
guitar”-stil, det finns massor av olika gitarrstilar från alla 
de olika musikkulturerna som existerar i sydamerika. Att 
prata om ”latin guitar” i våra dagar är faktiskt lite av en 
kvardröjande kolonialism, där man inte vill erkänna kom-
plexiteten i kulturen hos det exotiska folkslaget man ändå 
är lite fascinerad av. 

Stefan Oser har spelat in 13 låtar som egentligen inte alla 
passar in under rubriken han satt för häftet. Det finns två 
sambas och åtta låtar i andra brasilianska stilar samt slutli-
gen 3 spår som egentligen inte passar in alls. Men det finns 
mer som jag retat mig på. Man kan plocka ut ett häfte i 
häftet till en andra gitarrist, men då blir det tvunget att 
den ena gitarristen ska spela efter tabulatur och den andre 
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Música Ibérica. Vol. 4 José Costa 
y Hugas
The Complete Works / Sämtliche Werke / Obras completas 
edited by / herausgegeben von / editado por Rafael Catalá  
Wien, Doblinger 35917. 

Música Ibérica. Vol. 5 José 
ferrer & José Broca
The Short Works / Die kurzen Stücke / Las obras cortas 
edited by / herausgegeben von / editado por Rafael Catalá. 
Wien, Doblinger 35918. Pris: 19,95 EUR

Giuliani, M. Variationen WoO G 
& f (V) – 5
Für Flöte (Violine) und Gitarre.   
Erstdruck, herausgegeben von Marco Riboni.   
Wien, Doblinger GKM 231. Pris: 18,95 EUR

efter noter. Ofta trycker man i liknande publikationer no-
ter och tabulatur parallellt. Sedan är det ju en ytterligare 
brist att låtarna man får i häftet inte är riktigt bra och in-
spirerande brasilianska låtar, utan bara Stefan Osers här-
mande av brasilianska stilar. Det ökar inte inspirationen.

Ett häfte som Osers (med en ackompanjerande cd) kom-
mer säkerligen att kosta flera hundralappar att inhandla. 
Jag tycker att man för en sådan summa i våra dagar har rätt 
att förvänta sig mer autenticitet än vad Stefan Oser förmår 
prestera.

ROLf NILSéN

Gypsy Jazz Workshop
Manfred Fuchs     
Doblinger Wien-München 2009

Musikförlaget Doblinger gav 2009 ut ett häfte med en 
omfattande skola för den gitarrist som vill lära sig spela i 
Django Reinhardt-skolan. Nu har förlaget skickat över ett 
recensionsexemplar som jag gått igenom. Skolan ackompan-
jeras av en cd med de nio låtar som bildar underlaget för 
lektionerna i skolan. Som ofta i den här typen av skolor är 
de flesta av låtarna av copyrightskäl komponerade av förfat-
taren till skolan, vilket alltid i mitt tycke gör det hela lite 
tråkigare. Men är man en seriös student ska det inte göra 
någon skillnad eftersom man ska lära sig en stil, standard-
låtarna i genren kan man ändå sedan lättare tillägna sig när 
man lärt sig själva stilen.

De nio låtarna har spelats in i två omgångar, där de andra 
gången är uppdelade på melodi/solo- och kompkanal i stere-
oljudbilden. Det är lite onödigt egentligen, varför inte köra 
den gamla beprövade metoden med bara den separerade ver-
sionen? Man köper nog inte skolan för att lyssna på spåren 
som om skivan var utgiven i sig själv! Nå, det är kanske en 

mindre sak i sammanhanget, det finns många förtjänster 
som väger upp detta.

I inspelningarna finns det tre instrument: melodi/sologitarr, 
kompgitarr och bas. Alla tre stämmorna finns noterade och 
sologitarren och basen även med tabulatur. Jag tycker det är 
lite onödigt med basnoterna eftersom skolan uttryckligen 
vänder sig till gitarrister. Jag hade hellre sett att det utrym-
met hade ägnats åt en fördjupning i komprytmiken eftersom 
det är uppenbart att noteringen här är förenklad och inte 
ger samma möjlighet att studera stilen på djupet som man 
får som sologitarrist. Man får alltså en hel del hjälp som 
sologitarrist, steg för steg går man från ”greppbrädeskartor” 
(fingerboardmaps) som utgår från ackordgreppen via diago-
nala arpeggios (egentligen diagonala skalor tvärs över grepp-
brädan) till att slutligen försöka kopiera in licks från skivans 
solist i sina egna solon.

Utan att teoretisera i onödan (Django och de flesta andra 
i traditionen hoppade ju över musikteorin) får man här en 
gitarrists praktiska perspektiv på skalorna. Jag skulle tro 
att man med denna skolas hjälp och med lite övningsflit 
kan komma en bra bit på vägen att bli gitarrsolist i Djangos 
tradition, och det är ett gott betyg. Men för att jag skulle 
varit fullständigt såld så hade jag önskat att kompgitarren 
också hade fått flera steg i skolan. Nu får man trösta sig med 
att både komp- och sologitarr på cd:n spelas med en härlig 
schwung av vår egen Andreas Öberg.

ROLf NILSéN
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Det österrikiska musikförlaget Doblinger har en välmatad 
katalog med musik för gitarr och bland deras serier finns en 
med spansk musik, Música Ibérica. Utgivaren, Rafael Cata-
lá, har en tydlig ambition att presentera mindre känd spansk 
musik och spanska gitarrister från 1800-talet och därmed 
slå hål på myten att mitten på detta sekel var en mörk pe-
riod i spansk gitarrhistoria. Det är ju lätt att avfärda något 
man har liten kunskap om och inte mycket forskning har 
bedrivits på detta område. Enda undantaget är väl Joseph 
María Mangado Artigas med sin väldokumenterade bok La 
guitarra en Cataluña 1769–1939. Som Mangado påpekar 
finns det väl ingen anledning att tro att spansk gitarrhistoria 
bara består av ett fåtal genier utan att det finns en bakom-
liggande kontinuitet som vi vet väldigt lite om. I José Costa 
y Hugas (1826–1881) fall har det varit på sätt och viss en-
kelt att göra en komplett utgåva av hans verk eftersom så få 
är bevarade. De stycken Catalá har med i sin utgåva visar 
en gitarrist, kompositör och arrangör av betydande kaliber 
mycket influerad av Fernando Sor. En del av musiken kräver 
en utvecklad spelteknik, men det finns också enklare satser. 
I sanning gitarrmusik som väntar på att få spelas!

Mera kända spanska gitarrister är José Ferrer (1835–1916) 
och hans nära vän José Broca (1805–1882). Här presente-
rar utgivaren Rafael Catalá kortare och speltekniskt enklare 
men ganska okända stycken av de båda kompositörerna. 
Som Catalá påpekar kan de vara mycket användbara i peda-
gogiskt syfte, eftersom de trots sin relativa enkelhet kräver 
mycket av exekutören i form av tonbildning, dynamik m.m. 
Ferrer lämnade efter sig ett drygt 30-tal kompositioner. Han 
lyckades aldrig få sin omfattande gitarrskola från 1901, Mé-
todo de Guitarra, publicerad. Under många år var Ferrer 
verksam i Paris där han bl. a. var i kontakt med tonsättaren 
Jules Massenet och Miguel Llobet. José Broca, som huvud-
sakligen kan betraktas som autodidakt, influerades mycket 
av Dionisio Aguados pedagogiska verk. Broca framlevde sitt 
liv i Barcelona och hade kontakt med många andra gitar-
rister som Ferrer, Julian Arcas och José Vinas.

Efter Tecla editions monumentala utgåva av Mauro Giulia-
nis samlade gitarrverk kan man fråga sig om det finns något 
mer att ge ut. Frustrerande eller glädjande nog förblir alla 
”Gesamtausgaben” aldrig kompletta. Det dyker upp okända 
verk hela tiden som spräcker drömmen om den kompletta 
utgåvan. Här presenterar t.ex. Marco Riboni sin utgåva av 
Mauro Giulianis tre duetter för flöjt/violin och gitarr, som 
är instrumentala versioner av Mozarts Oh dolce concento 
ur Trollflöjten (tema med tre variationer, den venetianska 
folksången La biondina in gondoletta samt en ytterligare 
folksång i potpourri-form, Donnette innamorate. Det tre-
delade verket med den ursprungliga pampiga titeln Raccolta 
di Variazioni di Mad.me Catalani ridotte per il Flauto o 
Violino, e Chitarra, har förvisso varit känt sedan 1970 då 
det beskrivs av Thomas F. Heck i hans avhandling om Giu-
liani och då fick benämningen WoO G & F (V) – 5. Heck 
kunde dock varken återfinna handskriften eller den tryckta 
utgåvan av verket. Riboni har lyckats lokalisera verket i tre 
handskrifter av Mauro Giuliani själv. Doblingers utgåva, i 

serien Gitarre – Kammermusik grundad av Karl Scheit, fyl-
ler alla anspråk på en högkvalitativ utgåva: ett kvalificerat 
förord, kritiska kommentarer till musiken på tyska, engelska 
och italienska, ett partitur och separata stämmor. Gitarr-
ackompanjemanget är ganska lätt och det hela inspirerar till 
kammarmusicerande. Kompletterar också Giulianis sam-
lade gitarrverk i Tecla-utgåvan.

KENNEtH SPARR

Love and life
Rita Saxmark & Sabina Agnas    
Agnas Musikproduktioner

Duon Saxmark och Agnas har till sin premiärskiva tagit 
sig an en rad välbekanta sånger från olika musiktraditioner 
som de samlat under rubriken ”Love and life”. Två kompo-
sitörer återkommer med flera sånger på skivan, Taube och 
Dowland. Jag tror att alla sångerna är personliga favoriter 
för duon eftersom man känner att de själva njuter i musice-
randet. Enligt skivhäftet har också de två vännerna väntat 
på chansen att få spela tillsammans i 20 år!

Sabina Agnas har till många av spåren gjort egna gitarr-
arrangemang som är både vackra och välbalanserade och 
stöder sången väl. Dessutom har hon återanvänt ett fint ar-
rangemang av en gammal favoritgitarrist, Ulf G Åhslunds 
version för Bellmans ”Nå skruva fiolen” från en skiva med 
Cornelis Vreeswijk . I några spår är gitarren ensam och när 
Sabina själv påtalar att Leo Brouwers ”Un dia de Noviem-
bre” klingar vackert på hennes nya gitarr, då är det ju fak-
tiskt den anspråkslösa Sabina som lockar fram de vackra 
tonerna ur instrumentet.

Rita Saxmarks sång är både stark och livfull samtidigt som 
hon kan hitta de finare nyanserna väl i de mer intima sång-
erna. Även om repertoaren är välkänd har duon hela tiden 
något nytt att tillföra i tolkningarna. Det gör skivan spän-
nande även för den som känner sångerna väl. 

ROLf NILSéN
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Recuile des pièces de guitarres 
composées par françois Le Cocq 
(1729)
Rafael Andia, barokguitar    
GHA Classical  GHA 126.062 (2009)

Den spansk franske guitarist Rafael Andia er uddannet i 
både fysik og musik, men efter to år som fysiklærer ved 
La Sorbonne valgte han at hellige sig musikken, idet han 
samtidig havde succes som guitarist.  I 1971 blev han ansat 
som lærer ved Ecole Normale de Musique de Paris, og i 
1973 vandt han 2. prisen ved den berømte internationale 
guitarkonkurrence i Paris.

Violin var hans oprindelige instrument, men kontakt med 
flamencoguitaren fristede Rafael Andia til at skifte over 
til guitaren, og interessant nok var det også denne inte-
resse for flamenco, som førte ham til barokguitaren, idet 
han oplever en direkte linie, som forbinder barokguitaren 
med flamencoguitaren, både stilistisk og teknisk.  Foruden 
barokguitar spiller han også moderne musik, ligesom han 
selv komponerer.  Han har bl.a. indspillet værker af Robert 
de Visée, Jolivet, Villa-Lobos og Turina.  Som forsker har 
han været medredaktør af Ed. Musicales Transatlantiques 
udgivelser af Robert de Visée, samt af Chanterelles udgi-
velser af Tarregas samlede værker.

Skønt Le Cocq-CD'en umiddelbart ser ud til at være en helt 
ny indspilning, viste det sig ved nærmere undersøgelse, at 
det i stedet for drejer sig om en "remastered" CD-udgave af 
en LP fra 1985.  Det er i sig selv ikke ualmindeligt, at gamle 
udgåede LP'er udgives på ny på CD, men det er underligt, at 
det ikke nævnes i CD'ens teksthæfte.  Måske er det LP'ens 
oprindelig noter, som gengives i uændret form.  Der er 
således ikke tale om en ægte ny udgivelse, men det gør 
ikke CD'en mindre interessant.

Den flamske guitarist og violinist François Le Cocq var født 
ca. 1660 og var hofmusiker ved kapellet (la chapelle royale) 
i Bruxelles.  Som pensionist gav han i 1729 sin Recuile 
des pièces de guitarres til sin ven, amatørguitaristen, Jean 
Baptiste Ludovico de Castillion (1680-1753).  Castillion var 
rektor ved Skt. Pharaïlde og "vicaire général" for biskopen 
i Ghent, og han lavede kopier af manuskriptet, hvoraf to 
har overlevet på belgiske biblioteker.  Manuskriptet består 
af to dele:  første del indeholder 117 kompositioner af Le 
Cocq, mens anden del udgøres af kompositioner af andre 
komponister, bl.a. Robert de Visée, Francesco Corbetta og 
Gaspar Sanz.  Castillion tilføjede en længere introduktion 
til værket, hvori han beskriver bl.a. instrumentet, elementær 
musikkundskab, spilleteknik, samt musikformer.

Det er fra denne samling af Le Cocqs værker, at Rafael Andia 
har udvalgt 25 værker, som han har samlet i fem suite-lignen-
de grupperinger, fordelt efter toneart.  Satserne er fortrins-
vis dansesatser, enkelte dog angivet ved tempobetegnelser.  
Med undtagelsen af allemande-satser er dansesatserne rela-
tivt korte.  Allemanden havde på dette tidspunkt til gengæld 
udviklet sig væk fra dens oprindelse og var blevet en mere 
kompleks instrumentalsats, som kunne fungere som en slags 
præludium, og således bliver den også anvendt her til at ind-
lede fire af Andias grupperinger.

Andia spiller på en livlig og dynamisk måde, og hans brug 
af rasguedoteknik kan til tider få musikken til at minde 
om flamencomusik, så man sagtens kan høre forbindel-
sen, som han mener eksisterer.  Selv ornamenterne i de 
to smukke adagiosatser kan give lignende associationer.  
Musikken ville næppe kunne gengives forsvarligt på en 
moderne guitar, først og fremmest p.g.a. forskellen i stem-
ning, så det er en fornøjelse at høre den komme til live i 
Andias historisk korrekte udførelse.  Om det er sådan Le 
Cocq ville have spillet den, vil vi selvfølgelig aldrig kunne 
vide, men det er glædeligt, at denne fine og sjældent hørte 
musik nu gøres tilgængeligt igen for et bredere publikum, 
især i betragtning af, at kendskab til barokguitaren for-
modentligt er mere udbredt nu, end første gang musikken 
blev udgivet.  CD'en kan anbefales til alle, som er interes-
seret i barokguitaren eller barokmusikken.

ARNIE BROWN
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transcription for Baroque Lute 
by Miguel Yisrael
La Rhétorique des Dieux. Baroque Lute Music 
Collection. Couperin, François. Les Baricades 
Mistérieuses. Silva de Sirenas SDS 10. Ut Orp-
heus Edizioni. Pris EUR 10,95

Sonata No. 11 in A major (S-C 
16) Sonata No. 15 in f minor 
(S-C 21) Edited by Michel Cardin
La Rhétorique des Dieux. Baroque Lute Music 
Collection. Weiss, Silvius Leopold. Silva de Si-
renas SDS 11. Ut Orpheus Edizioni. Pris EUR 
16,95

Partita in f major from the Buenos 
Aires Ms. Edited by Michael treder
La Rhétorique des Dieux. Baroque Lute Music 
Collection. Kalivoda, Georg Adalbert. Silva de 
Sirenas SDS 12. Ut Orpheus Edizioni. Pris EUR 
11,95

Man kan inte annat än förvånas över (och applådera) det 
italienska förlaget Ut Orpheus mod att publicera lutmusik 
i enbart tabulatur i dessa dagar när så mycket är enkelt och 
gratis tillgängligt via internet. Dessa tre utgåvor är de första i 
en serie för barockluta, där samtliga omslag försetts med det 
fina porträttet av Charles Mouton utfört av François de Troy 
och som nu finns i Louvren. All musik är noterad i fransk 
luttabulatur. Den portugisiske lutenisten Miguel Yisrael står 
för det första häftet med en transkription av François Cou-
perins rondo för cembalo, Les Baricades Mistérieuses från 
hans Pièces de clavecin 1716–1717. Han har också spelat in 
musiken på en CD med samma namn som stycket (recense-
rad i Gitarr och Luta 2009).

Som Joël Dugot framhåller i sitt korta förord (på franska och 
engelska) så är det helt legitimt att transkribera Couperins 
verk eftersom denne själv uppskattade le style luthé. Tekniskt 
är Les Baricades Mistérieuses ett ganska lätt stycke även om 
det kräver en säker högerhandstumme för hopp mellan de 
lägre och de högre korerna på den 13-koriga barocklutan. 
Med sin rikliga användning av lösa strängar borde rondot 
fungera som ett bra övningsstycke också. Michel Cardin, 
den kanadensiske lutenisten med många Weiss-skivor på sitt 
samvete, står för utgåvan av Weiss sonator nr 11 i A-dur 
(även kallad julsonaten!) och nr 15 i f-moll. Förvirringen 

beträffande numreringen av Weiss verk är ibland total och 
likaså här. Sonatan nr 11 har också numret S-C 16 angivet 
inom parentes. Det hänvisar till numreringen i D. A. Smiths 
avhandling och den som tillämpas i utgåvan av Weiss sam-
lade verk. I förordet lämnas ingen kommentar kring detta. 
Sonatan nr 15 är densamma som S-C 21! Sonatan S-C 16 
förekommer i lite olika varianter i flera handskrifter och det 
framgår inte hur Cardin har gjort sitt urval. I slutet av häftet 
anger Cardin dock varianter eller tillägg från andra källor, 
men inga förklaringar till alla förkortningar finns.

Musiken kräver en 13-korig luta. I alla händelser är det två 
vackra, inte så ofta spelade, verk av Weiss som här presen-
teras. Georg Adalbert Kalivoda hör till barockens mindre 
kända lukompositörer. Inte ens Ernst Gottlieb Baron om-
nämner honom i sin kända bok om lutan. Kalivoda levde i 
Prag och verkade också som hornist. Utgivaren av Kalivodas 
partita i F dur, Michael Treder, sammanfattar i sitt förord på 
knagglig engelska, de få uppgifter som finns om Kalivoda. 
Luthandskriften, varur partitan är hämtad, kan dateras till 
c. 1720 och har i alla fall funnits i nationalbiblioteket i Bue-
nos Aires av alla ställen. Dess nuvarande öde verkar vara 
okänt. Musiken är noterad för 11-korig luta och den är gan-
ska enkel att spela.

KENNEtH SPARR

Relic . Music for the french Lute
Anders Ericson       
Daphne 1042

Ett något vågat, men spännande och lyckosamt reperto-
arval presenterar lutenisten Anders Ericson på sin solode-
butskiva Relic. Han koncentrerar sig helt på den franska 
lutmusiken från 1600-talet och väljer dessutom inte de 
mest kända kompositörerna som t.ex. Denis Gaultier eller 
Charles Mouton. Anders Ericson har i stället valt musik av 
François Dufault, Jacques Gallot, Jean Mercure och Ger-
main Pinel, som förvisso inte är mycket sämre represen-
tanter för den specifikt franska style luthé med sitt starka 
inflytande på i synnerhet fransk klavermusik men även 
musiken för t.ex. gamba under Frankrikes sofistikerade 
Grand Siècle. Germain Pinel undervisade för övrigt den 
unge Ludvig XIV på luta.
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Kunstvolle Musikinstrumente 
des Barock
Hellwig Friedemann & Barbara, Joachim Tielke. 
Berlin 2011. Deutscher Kunstverlag  
ISBN: 978-3-422-07078-3. Pris: c. 80 EUR

1980 publicerades Günther Hellwigs betydande verk om 
violin- och lutbyggaren Joachim Tielke. Den boken har se-
dan dess varit ett standardverk och en förebild hur en bra 
biografisk sammanställning och verkförteckning över en in-
strumentmakare bör se ut.

Mitt exemplar av denna bok köptes i början på 80-talet 
på Dragspelsimporten på Stora Nygatan 26 i Gamla stan, 
Stockholm, en liten affär med mycket intressanta saker 
förutom dragspel. Den finns naturligtvis inte kvar. Nåväl, 
mycket har skett på 30 år sedan Hellwigs bok kom ut och 
hans son, Friedemann Hellwig tillsammans med hustrun 
Barbara, har nu publicerat en uppföljning av Günther Hell-
wigs epokgörande arbete med sin nya bok om Tielke. Det 
finns likheter och skillnader mellan de olika utgåvorna. 
Mycken ny kunskap har naturligtvis tillkommit, nya tekni-
ker för att undersöka instrumentens inre likaså, men grund-
upplägget är fortfarande detsamma: samla all tillgänglig 
information om instrumentmakarfamiljen Tielke, deras 
verkstad, tekniker som användes, förlagor till utsmyckning-
ar av instrumenten, instrumentens särdrag och vad som 
förenar med samtida byggare, en noggrann beskrivning av 
de bevarade instrumenten med proveniens, mått m.m. Na-
turligtvis har tidigare okända verk av Tielke framkommit 
under de decennier som gått, men inte minst fototekniken, 
möjligheterna till röntgenfotografering och datortomografi 
har väsentligt bidragit till en ökad kunskap.

Medan bildmaterialet i Günther Hellwigs bok enbart är 
svartvitt så är det i den nya boken huvudsakligen i färg, 
och prakten i Tielkes instrument framträder tydligt. Boken 
innehåller två huvudavsnitt och det första behandlar biogra-
fiska uppgifter, verkstaden, förhållandet till hantverksskrån, 
materialtillgång, Tielkes efterföljare, kunder, signaturer, eti-
ketter, utsmyckningar, material och teknik, ytbehandlingar 
m.m. Här finns också några intressanta bilder där man med 
datortomografins hjälp kan titta in i några av Tielkes in-
strument. Huvuddelen av bokens innehåll ägnas dock åt 
en detaljerad förteckning över Tielkes bevarade och kända 
instrument som delvis baseras på Günther Hellwigs förteck-
ning, men i högsta grad utvidgad, rättad och kompletterad. 
På en del punkter korrigerar Friedemann Hellwig sin fars 
uppgifter.

Den nya boken innehåller också information om och förteck-
ningar över andra instrumentmakare förenade med Tielke i 
släktskap m.m.: brodern Gottfried Tielke, svärfadern Chris-
toph Fleischer och dennes barn Hans Christoph Fleischer, 
svågern Lucas Goldt, dennes son Samuel Goldt och den-

Frankrike och Sverige hade vid denna tid nära kontakter, 
bl.a. i kampen mot den gemensamma fienden: det tysk-
romerska riket. Fransk kultur infiltrerade även Sverige och 
vi har t.ex. åtskilliga rester av fransk lutmusik bevarade. 
Flera unga svenska adelsmän studerade luta i Paris under 
sina peregrinationer på 1600-talet: Claes Johansson Eke-
blad för Jacques Gallot och Hans von Fersen för Charles 
Mouton. Skivans titel Relic är något svårförståelig, men 
möjligen kopplar exekutören till denna när han i sitt välfor-
mulerade och kloka texthäfte skriver att ”äldre musik inte 
ska ses som en helig och oantastlig relik, utan snarare en 
konstart helt fri från tyngande traditioner”. Det kan man 
väl hålla med om även om traditioner inte alltid behöver 
vara tyngande.

Jag tycker att Anders Ericson i sitt spel och sina tolkningar 
känns väldigt nära det som kompositörerna kanske en gång 
för länge sedan ville uttrycka. Vi har dessutom en ganska 
god kännedom om dåtidens instrument, spelteknik och 
kanske något mindre om uppförandepraxis (som väl var 
ganska individuell inom ett visst givet ramverk). Även om 
skivans kompositörer har sina individuella uttryck så hör 
man direkt att det är fransk lutmusik från 1600-talet där 
klangen var viktigare än melodin. Den franska lutrepertoa-
ren ger stort utrymme åt exekutören att själv forma musi-
ken med varierade repriser, notes inégales, separé, arpége, 
ornamentering, pulsförändringar m.m. Anders Ericson ut-
nyttjar med stor framgång dessa möjligheter och framför 
allt låter han genom en lugn puls och ett icke forcerat spel 
lutans toner och ackord klinga ut ordentligt. Kanske hade 
jag önskat mig lite mer uttalat arpége framför allt i slut-
ackorden. 

Det påstås ibland att den franska lutmusiken är svårlyss-
nad, men låter man bara örat försjunka i klanger i stäl-
let för att leta efter melodi så är den mycket njutbar och 
kontemplativ till karaktären. Inte minst i de långsamma-
re satserna som t.ex. Dufaults Sarabande kommer lutans 
subtila klangrikedom till sitt fulla uttryck. Anders Eric-
son spelar på en mogen, klangskön 11-korig luta av Lars 
Jönsson byggd efter den klassiska Hans Frei-modellen, som 
var så älskad och eftertraktad inte minst under 1600-talet. 
Lutan är helt besträngad med tarmsträngar och det råder 
knappast någon tvekan om att deras klangegenskaper är 
överlägsna alla moderna strängmaterial. De ger också en 
utmärkt balans mellan registren och instrumentet kan 
verkligen fås att sjunga med kraft eller med en utsökt skir-
het. Den utmärkta inspelningen låter också all denna väl-
klang komma till sin fulla rätt. Jag måste erkänna att jag 
är mäkta imponerad av Anders Ericsons mogna, säkra spel 
och hans tolkningar av de gamla franska mästarna. Det 
kan inte göras så mycket bättre än så här. 

KENNEtH SPARR
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nes son Jacob Heinrich Goldt samt Hinrich Kopp. Joachim 
Tielke är urtypen för den tidens luthier: han (eller kanske 
hans verkstad) tillverkade både stråk- och knäppinstrument 
av de flesta tänkbara typer (lutor, gitarrer, angeliquer, ci-
trinchen, violiner, gambor o.s.v.). Det som kanske utmärker 
honom speciellt är den påkostade och rika utsmyckning 
många av hans instrument fick (och som därmed kanske 
är en anledning till att de bevarats!), och ibland kan man 
fråga sig om det mera handlade om att framställa skådebröd 
än om att göra goda musikinstrument. Utsmyckningen av 
några instrument gör dem nästintill ospelbara! Det råder 
dock knappast någon tvekan om annat än att Tielke kunde 
sitt hantverk också som instrumentmakare, men som Hell-
wig påpekar, så skedde inte så mycket utveckling av hans 
instrument. Tielkes instrument är väl representerade i Sve-
rige, i synnerhet i Musik- och teatermuseet samt Stiftelsen 
Musikkulturens främjande. Ännu bättre hade Tielke varit 
representerad om svenska staten på 1880-talet hade varit 
klok nog att köpa in juveleraren Christian Hammers stora 
samling av musikinstrument.

Vid auktionen efter Hammer 1893 försvann många god-
bitar (inte bara av Tielke) ur svenska händer och därmed 
också en bit av svensk musikhistoria. Flera av t.ex. Tielkes 

instrument kom säkerligen till Sverige i slutet av 1600-talet 
och början av 1700-talet. Ett exempel är gitarren (tyvärr 
ombyggd till en sexträngad gitarr under 1800-talet) från 
1704 som senast befann sig på Wallox Säby säteri, men som 
såldes vid en auktion i Stockholm 1991, men som nu har 
återförenats med en systergitarr från 1703 i Museum für 
Kunst und Gewerbe i Hamburg.

I boken finns rikhaltigt med dokumentation kring instru-
menten och man förstår att det ligger ett hängivet och 
mångårigt forskningsarbete bakom. Naturligtvis finns 
både register, en utförlig litteraturförteckning och en sam-
manfattning på engelska. Kvalitetsmässigt håller boken 
högsta klass, inte minst när det gäller det synnerligen rik-
haltiga bildmaterialet. Med tanke på de rikt utsmyckade 
instrumenten så har boken också ett konsthistoriskt intres-
se. Så mycket bättre än så här kan det knappast bli och jag 
är säker på att Tielke i sin himmel med tillfredsställelse ser 
ner på sitt eftermäle.

KENNEtH SPARR
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Konserter

www.guitarm.bigcartel.com

guitarm©

guitarm GER GITARRISTEN 
GOD KOMFORT,
SKYDDAR LACKEN
OCH FÖRHINDRAR
TRYCK PÅ NERVER.

5 Göteborg, Nefertiti, Erik Steen ”Flamenco con fusion”

14 Göteborg, Sokrates Taverna 18.30. Emil Pernblad sologitarr

22 Vallentuna, Angarns Kyrka kl 16.00  Tango och Fandango,
 Liv och Per Skareng gitarr

22 Visby, Musikaliska sällskapet El Escorial: Mårten Falk -vihuela,
 Ingrid Falk -sopran, Anna Petrini -blockflöjt,
 Louise Agnani –gamba

22 Härnösand, Domkyrkan kl 18.00. Gitarrkonsert med John
 Elénius. Gitarr Musik av Moreno-Torroba, Tansman, Brouwer,   
 Sixten, med flera.

29 Norge, Tromsö, Nordlysfestivalen Sparebankens festsal.
 Magnus Båge/David Härenstam

Februari

2 Oskarshamn, Folkhögskolan Ceciliakapellet kl 19.00.
 Eric Lammers gitarr Cantores Calmariensis dirigent
 Torbjörn Wessman Romanceros Gitano av Castelnuovo.Tedesco

5 Stockholm Musikaliska, Nybrokajen Gothenburg Combo

5 Upplands Väsby, Vilunda kyrka kl 16.00.
 Magnus Grönlund Gitarr Solokonsert 

8 Stockholm, Södra Latins Gymnasium kl 19.00. Gitarrafton

8 Stockholm, Musikvalvet Gamla Stan kl 19.00.
 Duo Olsson & Sederholm, gitarr

11 Göteborg, Sokrates Taverna 18.30. Emil Pernblad sologitarr

12 Falun, Kristine Kyrka kl 18.00.  ”Galant gitarr under valven”
 Leif-Åke Wiklund-gitarr, Kristine Kyrkokör, Dalarnas orkesterförening  
 Dirigent Henrik Alinder

21-27 bl.a. Östersund, Musik av Bach, Georg Gulyás gitarr

Gå gärna in på vår hemsida www.sgls.nu. Där lägger vi kontinuerligt 
in konserter vi får kännedom om. 

1 Kalmar, Kalmarsalen kl 19.30. Julkonsert med Malena
 Ernman, Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen

2 Göteborgs Konserthus kl 20. Julkonsert med Malena Ernman,  
 Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen

2 Göteborg  Sokrates Taverna 18.30. Emil Pernblad sologitarr

4 Vara Konserthus kl 14 & kl 19. Julkonsert med Malena
 Ernman, Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen

4 Vallentuna, Vallentunasalen kl 16.00-20.00. Gitarrfestival i
 Vallentuna  Georg Gulyas, Duo Rita Saxmark & Sabina Agnas,
 Abreu´s sisters, Eva Norée(Möller) David Stackenäs,
 Agnas Bros

5 Örebro Conventum kl 19.30. Julkonsert med Malena Ernman,  
 Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen

6 Stockholm Musikaliska Gitarrorkestern High Valley
 Unplugged & Stockholms Ungdomssymfoniorkester
 uruppför ett nyskrivet verk av Mauro Godoy Villalobos.
 Dirigent Glenn Mossop

9 Linköping Konsert & Kongress kl 19.30. Julkonsert med   
 Malena Ernman, Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen

10 Jönköping Konserthuset kl 19.30. Julkonsert med Malena   
 Ernman, Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen

12 Västerås Konserthus kl 19.30. Julkonsert med Malena
 Ernman, Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen

14 Karlstad CCC kl 19.30. Julkonsert med Malena Ernman,
 Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen

16 Norrköping, Louis de Geerhallen kl 19.30. Julkonsert med   
 Malena Ernman, Mats Bergström & Svenska Stråkensemblen

December Januari 2012
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