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Examenskonsert:+Affisch+och+program.+

Medverkande
Johanna Nolgård, fiol
Anna Karlsson, fiol
Anna Rubinsztein, viola
Lars Lindberg, kontrabas
Simon Löfstedt, gitarr
Johannes Geworkian Hellman, vevlira
Davide Rodrigues, slagverk
Filipe Raposo, piano
Tack till: Alla medverkande, Gunnel Mauritzson, Susanne
Rosenberg, Stallet Folk & Världsmusik, alla fina vänner på KMH.
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Del 1

Del 2

Hornlåt från Malung

Soundafficially

Efter Carl Gustaf Färje

Zarabatana

Blue
Joni Mitchell

Musik & arrangemang
Davide Rodrigues, Malin Gunnarsson Thunell,
Johannes Geworkian Hellman.

Mäster Plut
polska efter Ulrika Gunnarsson

The Creel
Irländsk trad

Stormlyktan

Reel 'A bouche
efter Benoit Benoit, Quebec

De tre bröderna

Arrangemang Malin Gunnarsson Thunell

På randen
Likt ett strå

Lilla Vallpiga
svensk trad.

Vinterdröm

Ro ro
vaggvisa, Portugal

Text, Musik & arrangemang av Malin Gunnarsson Thunell

En tu puerta
portugisiskt trad.

Om dagen vid mitt arbete
svensk trad.

Senhora do Almortão
portugisisk trad.

Arrangemang Filipe Raposo & Malin Gunnarsson Thunell
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Examenskonsert, skriftlig reflektion
”Jag öppnar ett fönster och kliver ut. Musiken ringlar fram som ett pärlband utan slut.
Ett pärlband med många färger och former. Melodier liksom inpräntade i mig, dom följer mig
och jag skapar nya. Knastriga inspelningar, gamla noter, ett piano spelar.
Någon ropar, ekot svarar. Känslorna fladdrar som en fjärilvinge.”

Min examenskonsert handlar om att öppna sig för sitt inre rum.
Undersöka vad som finns där inne. Vissa av sakerna känns välbekanta, andra är nya och inte fullt lika
utforskade.
Jag har inte velat sätta några tydliga ramar för detta ämne, utan har känt mitt inre rum tillräckligt för
att guida mig till en känsla av helhet, och min förhoppning är att även publiken ska känna det.
Jag vill helt enkelt välkomna dem in för en stund och låta dem ta del av det som sker där.
Jag är och förblir en reflekterande människa; stor del av de inledande förberedelserna har skett i mitt
eget huvud. Jag övar och så tänker jag, länge. Sen övar jag lite mer. Och tänker. Sen blir jag
frustrerad och ändrar alltihop, börjar om och så tänker jag lite mer.
Den här konserten har därför ställt höga krav på min ”doer” (göra) personlighet. Att komma loss, få
fart. Och för att få fart behöver jag utmaningar. Jag kommer därför testa ett par saker som jag aldrig
förut gjort inför publik.
Detta gäller framförallt i mitt solo där jag ska stå helt ensam i de första femton minuterna, sjunga i
ett enda långt stycke och också kompa mig själv med olika fotstampsmönster. Det jag ska sjunga i
solot har jag valt helt utifrån mina egna preferenser av låtar som jag gillar och som jag velat arbeta
med. Idén föddes i en stund av flow hemma i köket där jag helt förlorade mig i tid och rum och bara
sjöng, låt efter låt efter varann, som en associationslek ungefär. Då kände jag att det här vill jag
kunna framföra inför en publik! För att kunna göra detta var jag förstås tvungen att organisera upp
det lite tydligare, att kunna leverera något som känns meningsfullt, inte bara är för mig själv utan
också för dem som lyssnar. Jag har varit tvungen att ”städa upp” och se till att ha något sånär
bestämda övergångar på vissa ställen, även om det ska finnas utrymme för stundens ingivelse.
Rytm är ju också musik och varför inte använda den kropp jag har till det? Innan musiken hamnade i
fokus så var dans ett av mina största intressen. Jag hoppas kunna fortsätta utveckla den kombination
som jag kommer visa prov på under mitt solo, som jag i nuläget håller ganska enkel för att jag inte
vill att den ska ”förta” min sångliga insats och dra fokus från det. Den ska helt enkelt vara ett komp
som tillför sväng. Min förhoppning är att trots nerver åtminstone i delar av solot kunna uppnå ett
tillstånd där jag känner mig som ett med musiken. I vilket fall är det ett viktigt och lärorikt test som
jag kommer att ha nytta av efteråt.
På det viset handlar min konsert också om att våga. Våga visa det som rör sig i mitt inre rum. Våga
stå på scenen och göra musik helt ensam på en väldigt organisk nivå.
Jag kommer sedan att spela duo med pianisten Filipe Raposo från Portugal. Filipe är framförallt
verksam inom jazz men väldigt intresserad av svensk folkmusik. Vi klickar på ett speciellt sätt Filipe
och jag, både musikaliskt och intellektuellt. Vi uppnår en speciell känsla och energi när vi spelar
tillsammans. Vi kommer att framföra musik i en enda lång passage där vi blandar svenska och
portugisiska traditionella sånger och en del improvisation.
Jag kommer att spela trio tillsammans med Johannes Geworkian Hellman och Davide Rodrigues.
Låtarna kretsar kring ordlös musik och improvisation, där våra tre personligheter få ta plats. Att
vara mitt i musiken tillsammans med dessa två herrar är verkligen en avslappnande och härlig
upplevelse och jag tror att det kommer smitta av sig på dem som lyssnar.

Jag har också skrivit egna låtar på svenska och försökt att inte recensera mig själv för mycket i det
utan låta det som velat komma ut göra det. Detta kommer bli sista delen av konserten. Jag har
skrivit melodier och texter lite var för sig, som sedan långsamt (eller snabbt) tagit form. Jag har
försökt att utgå från mig själv som ett blankt blad, försökt att skriva grunderna till låtarna på ren
intuition och förutsättningslöst. Det har varit extremt terapeutiskt för mig. Och fint att inse att det
bara är att börja; kreativitet föder mer kreativitet. Om en kan kalla det folkmusik vet jag inte och det
spelar faktiskt mindre roll.
Musiken är som en enda lång DNA-sträng inom mig, utan början och slut.
Min tid på KMH har innefattat både stort och smått vad gäller min egen utveckling.
I början kände jag mig väldigt begränsad, instängd. Om jag skulle beskriva känslan så var jag lite
mer hård och formlös när jag började, och nu känner jag mig mjuk och rörlig. Inte på det viset att
jag var oformbar, men mindre rörlig. Jag saknade kanske kunskaper för att kunna känna mig fri i
mitt musicerande. Jag var också starkt medveten om en massa omedvetna krav som fanns omkring
mig. Från mig själv och andra, liksom hängande i luften, olika beroende på vilka andra själar och
identiteter som definierade rummen där jag befann mig. Jag tycker inte om att vara dålig på saker,
och på en musikutbildning blir det ju väldigt tydligt vad en är dålig på. Så jag var helt enkelt
tvungen att behärska dessa saker! Och senare också våga välja vilka jag faktiskt inte behövde
behärska och vad jag faktiskt inte ville lägga tid på, just för att jag inte kände det värdefullt. Lära
mig att säga rakt ut vad jag själv gillar och inte, och vilken musik jag vill göra, eller ibland snarare
vad musiken vill göra med mig.
Jag har ett stort behov av fågelperspektiv och att zooma ut och se helhetsbilden. Jag är också en
människa som ogillar slentrian och hela tiden söker nya upplevelser och utmaningar. Jag tycker om
att vara på väg. Utbildningen har därför ställt krav på min förmåga att faktiskt stanna upp och göra
saker grundligt, för mig är det en så stor utmaning som någon att stanna kvar på samma ställe under
en längre tid. Det har gjort väldigt mycket för min sångliga utveckling, men också för mig på ett rent
personligt plan.
Jag har insett att sångteknik är oändligt; en blir aldrig klar. Det finns alltid saker att utveckla,
utforska och bli bättre på. Att utvecklas är som att skrapa färg från en vägg och finna en fantastisk
målning där under, och ju mer en skrapar desto större ter sig målningen vara, det finns alltid nya
lager, nya saker att skrapa fram.
Den insikten har faktiskt skänkt mig lugn, ett lugn i att det finns inget absolut mål som jag kan nå
bara jag jobbar som en dåre. Utan snarare acceptera att det här är min röst, jag kommer alltid att
kunna arbeta vidare med den och nå nya höjder (inte bara bokstavligen!) men allt har sin tid och för
mig kan det vara en av de viktigaste läxorna på vägen, att saker får ta tid. Och att musik är en
outtömlig källa.
Den senaste tiden har jag funderat mycket på vad det är att vara professionell och
dubbelheten i att vara det men ändå kunna behålla en bas som på något sätt är rå, inte så
blankputsad. Det är något som känns viktigt för mig och som jag hela tiden vill gå tillbaka till.
Att inte förlora sin lekfullhet på bekostnad av att en är, vad ska en säga, ”drillad”, och har en
utbildning i musik. Våga gå på intuition, prova saker även fast de inte sitter i ryggmärgen, våga stå
för saker i all sin enkelhet, för de är nog så goda.
Jag har lärt mig väldigt mycket under mina tre år, fått kunskaper och stabilitet. Men den största
resan tar egentligen sin början först nu. För vad krävs för att vara professionell?
Jag är en person som styrs av känslor ut i fingerspetsarna, en Pippi Långstrump på kafferep. Jag
drivs av lust och utmaningar och vill inte gärna gå vilse i begreppet ”professionell musiker”. Alla
kanske inte reflekterar över detta, men för mig tror jag det kan bli en utmaning att se till att musiken
inte bara blir ett jobb. Hjärtat måste vara med hela vägen, annars kommer det inte att fungera.

Jag vill tala till människor rakt framifrån, inte vara påklistrad, eller platt heller för den delen. Jag vill
vara intuitiv, levande, skapande. Med det vill jag inte säga att jag inte kan vara organiserad eller följa
direktiv, det jag är ute efter är att behålla och kunna förmedla en ärlig kärna och ha känslorna med
mig i det jag gör. För jag tror att musiken blir bäst om en kan använda sig av båda sidorna av myntet
så att säga.
Just nu är det en blandning av glädje och ångest som fyller mig inför den stundande konserten. Jag
ska försöka följa min intuition och mitt hjärta och samtidigt ta med mig alla de redskap som jag fått
under utbildningen när jag öppnar upp till mitt inre rum för publiken.
2014-11-01
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Inledning+–+syfte+
Tierney Sutton, född 1963, är en amerikansk jazzsångerska. Hon är
uppvuxen i Omaha Nebraska och har bland annat studerat vid Berklee
College of Music i Boston.
I 20 år har hon frontat "The Tierney Sutton Band". Hon är också lärare och
just nu ledare för The Vocal departement vid Los Angeles Music Academy.
Tierney skulle räknas som sopran vilket väl får sägas är relativt sällsynt
inom jazzen. Hon har länge varit en av mina favoritsångerskor.
Bakgrunden till mitt val att studera Tierney är dels hennes fantastiska
förmåga som instrumentalist, hon är en tydlig och stark frontperson som tar
för sig, styr och driver sina låtar. Jag har under den tid jag lyssnat på henne
alltid gillat hennes sound som har en del paralleller till folklig sång och nu
vill jag ta reda på om jag kan förklara vad det är som gör att jag känner på
det sättet när jag lyssnar.
Så finns också min önskan om framåtanda och utveckling. Min egen
uppfattning är att jag lär mig mest och bäst precis där kring den yttersta
randen av min förmåga.
Jag skulle vilja uttrycka det så att mina tre år vid folkmusikinstitutionen
varit en stilanalys i sig själv, istället för att söka i det ”gamla”, det som
numera känns bekant för mina öron, så vill jag utmana mig själv ordentligt
genom att söka i det moderna, hitta andra aspekter av att sjunga och av att
använda min röst, och det vill jag leta efter utanför min egen genre och
tradition och samtidigt kunna dra paralleller till mitt eget sångsätt.
Då jag under hösten jobbat väldigt mycket med trall blir det här arbetet
också en stor inspiration till hur man tar sig an och varierar sig i ordlös sång,
som Tierney ofta och gärna gör.

Metod+
Till att börja med har jag lyssnat mycket och länge. Det har varit svårt för mig att
välja låtar; slutligen blev det de låtar som jag kände gav mig mest och som jag
tycker representerar Tierneys bredd och stil.
Den huvudsakliga metoden har sedan förstås varit att transkribera dessa. Flera har
transkriberats i sin helhet och någon är endast ett utsnitt med vers, refräng och solo.
Utöver det har det i någon transkription tillkommit en del arbete med harmonisk
analys för att få en uppfattning om vad som faktiskt sker i det hon gör. Detta har
jag dels transkriberat men jag har också tagit hjälp av The Real Book för att kunna
göra en korrekt harmonisk analys.
Den viktigaste delen av detta arbete har kanske ändå varit att försöka härma och
sjunga det hon gör.
Redan från första utsållningen, där jag började välja låtar, bestämde jag mig för att
jag ville ha låtar med ett så akustiskt sound som möjligt, därmed är de flesta av
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låtarna i duo format; sång/gitarr, sång/trummor, sång/cello och en låt med stråkar
som enda ackompanjemang.

Resultat+
Sjunga&med&talröst&
Tierneys sångröst ligger ofta nära talrösten; hon sjunger med en lätt och luftig
klang. Hon använder ett ganska stort klangrum i munnen men hennes konsonanter
ligger väldigt långt fram, faktiskt i många fall längre fram än jag själv lägger dem
och med stavelserna ”längst ut på tungspetsen” får man därför ändå uppfattningen
att hon sjunger långt fram i munnen.
Hon har också stort fokus på konsonanter som m och n, rör sig fort från vokal till
konsonant, vilket också gör att man upplever det mer som talröst.

Frasering&
Sången är rapp och tydlig med ”tunna” konsonanter. Tungan långt fram mot
tänderna gör att hennes frasering känns tydlig, klar och rättfram.
I sina solon använder hon mycket percussiva konsonanter som p och b
och fraser som jag känner väldigt bekanta för mig med ord som dam, hi, ha ti, di.

Hon sätter gärna an toner lite som man skulle göra på t ex en trumpet med svällar
och attacker.

Rytmik&
Tierney binder gärna över takterna och hon varierar frasstarterna. Vanligast är att
hon startar frasen lite före nästkommande takt och ligger före i time.
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Hennes frasering är otroligt rytmisk och percussiv där hon använder konsonanter
som p, b, d för att ta sats vilket gör att hon kan sjunga i väldigt högt tempo.

Uttryck&
Tierneys röst är ljus och klar, men där finns en väldig pondus, och en tydlig
mogenhet. Det är ett ärligt och rättframt uttryck. När jag lyssnar på henne kan jag
också dra många paralleller till en annan av mina favoritsångerskor Eva Cassidy.
Det är svårt att sätta fingret på men det har något att göra med råhet, röstens råa
kvalitet.

Klangfärg/Intonation&
Av min analys skulle jag säga att Tierney inte använder sig så mycket av blue
notes. I vissa av passagerna kan man uppfatta vad som skulle kunna vara menat
som detta, men det kan av naturliga skäl också helt enkelt vara så att det är svårt att
intonera helt rent i vissa av de snabba passagerna som hon gör i sina låtar.

En återkommande detalj är att hon lyckas forma rösten så att den låter som en
trumpet med sordin.

Vibrato&
Tierney har ett säreget omvänt vibrato. Hon använder sällan något utstuderat
vibrato annat än i frasslut.
Vibratot har väldigt långa utdragna vågor och det är svårt att avgöra om det är
naturligt eller om hon använder det som ett uppsåtligt stilmedel.
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Variation&
Samma fras låter i princip aldrig likadan, hon gör variation mellan långa och korta
toner, dragningar, glissandon, och hon sjunger med eller utan vibrato.
Hon har också variation i röstklang, ibland väldigt långt fram där hon bräddar i
käken som när man ler och ibland djup röst med luftig bröstklang.

Folkliga&referenser&kontra&jazzreferenser&
Här finns en del åt båda hållen att ta fasta på. Man hör tydliga jazzreferenser
framförallt i hennes licks och jag har uppfattningen att hon nog lyssnat och
inspirerats mycket av blåsinstrument när det gäller klang och frasering.

Men hon är också bra på att använda upphämtningar och drillar som i vissa fall
låter väldigt likt mina egna folkmusikaliska referenser.
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Sammanfattning+och+reflektion+
Vad är det då som får mig och andra att känna dessa folkliga referenser i Tierney
Suttons sångsätt?
Efter min undersökning skulle jag vilja säga att hon är en tydligt utstuderad
jazzsångerska, om man tittar på hur hon förhåller sig till harmonik, skalorna
(licksen) hon använder, hennes rytmiska frasering osv.
Men där finns också en hel del som jag kan relatera till. Framförallt är det hennes
raka, enkla, ärliga och smakfulla stil, en annan stor bidragande orsak tror jag är just
det att hon använder upphämtningar, drillar och sjunger på ljudande konsonanter.
Hennes ljusa röstläge och sparsamma användande av vibrato bidrar också.
Den största utmaningen har kanske varit att faktiskt kunna få på
pränt det hon gör, framförallt rytmiskt där det funnits mycket för mig att klura över
och helt enkelt fått arbeta med trial and error metoden.
Jag upplever också en skillnad om jag jämför de låtar jag tagit från hennes skiva
”After Blue” och de andra som är jazzstandards. Det är svårt att avgöra om det
beror på att det är en Joni Mitchell tolkning hon gjort och sångerna därför fått en
mer folklig touch på den senaste skivan eller om hon helt enkelt utvecklat sin stil.
I slutändan finns för mig ändå fler likheter än skillnader, det som är
skillnaden är vad vi tillskansat oss genom övning och olika genrespecifika
”manér”. Jag har haft lätt för att ta till mig och kunna sjunga hennes låtar och
kommer förmodligen att ha användning för det jag lärt mig av henne, framförallt
när det gäller uttryck men även sådant som går att applicera rent tekniskt, som
tonbildning och stavelser både i hennes scat och textbundna sång.
Min största behållning är hennes inställning, uttrycksfullhet och lekfullhet i
musiken.
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Transkriptioner+
All&I&want&
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Blue&
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Joy&spring&

18

19

Just&you,&Just&me.&
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Källor+
Info om Tierney www.wikipedia.com
Album:
Blue in Green spår 11 ”Just You, Just Me”
Unsung Heroes spår 6 ”Joy Spring”
After Blue spår 1 ”Blue” och 2 ”All I Want”
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