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ABSTRACT  
The Master and Kim - Artistic Research Projects that concern questions about musical
narration. How can a single person with a flute on an empty scene create a daring and
entertaining storytelling? A story that moves freely between realism and stylization.
And how can the same person, together with the audience, create a forum where the audience
can move between being observers and actors?
In four shows, Kim has explored these issues in various ways. Labored with different scenes,
audience placement, balance between oral versus musical narrative.
All the performances have both the stories and music written by Kim, and performed together
with various fellow musicians. During his education, Kim has had both musical and theatrical
supervision.
The performances have been documented and evaluated by the audience in place, with
distributed papers with the call: "Describe Your Experience". And thus the reflection on the
project's issues has been compared with the audience's reception.
The result of the project has become a number of methods for designing this highly
individual storyteller. Which spans music theater to “recorder-stand up”.

FÖRORD  
Projektbeskrivningen i min ansökan till masterprogrammet i svensk folkmusik på KMH
utgick från två frågeställningar; 1) varför spela blockflöjt? 2) varför spela blockflöjt på en
scen?
Dessa frågor var en reaktion på min tre år långa kandidatutbildningen där fokuset legat mer på
hur jag skulle spela än varför jag skulle spela. Att spela folkmusik på flöjt har sedan länge
varit något av de roligaste jag känt till, men att ha det som motiv för stå på en scen, framför en
publik, kändes inte tillräckligt. Jag ville inte att man skulle lyssna på mitt flöjtspel och bara
tänka: “fint flöjtspel”. Jag ville också att de skulle betyda något. Jag ville att det skulle säga
något.
Jag har alltid tyckt om att tala inför publik. Jag har också fått höra av vänner och kollegor att
jag gör det bra och underhållande. Först talade jag, som man gör i folkmusik, om låtarnas
bakgrundshistoria. Anekdoter om spelmän och äldre tider. Men med tiden började detta allt
mer ersättas av mina personliga historier och funderingar. Till en början berättade jag helt
oplanerat i stundens ingivelse. Därefter började jag öva på historierna innan jag gick upp på
scen. Till sist satt jag och skrev ner historierna, likt ett manus. Jag blev noggrannare och lade
ner mer och mer tid på det. Och efter en konsert 2015 så kom det fram en person som suttit i
publiken och sa till mig: “Det du gör är ju värsta blockflöjtsstandupen!”
I den stunden insåg jag vad jag skulle vilja ägna de kommande två årens masterutbildning åt:
att göra Blockflöjtsstandup. Projektet fick heta - Mästaren och Kim.
Det finns ett antal personer som har varit extra viktiga i detta arbete och förtjänar att tackas.
Min vän och kollega Helge Karlsson, som var den första jag vågade visa upp min
blockflöjtsstandup för. Från den stunden har han kastat med lust och engagemang kastat sig in
i mitt projekt. Med sitt skarpa öga för sceniskt agerande med såväl kroppen som talet har han
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varit till stor del medkreatör av min sceniska karaktär.
Göran Månsson, min blockflöjtsmentor sedan 6 år tillbaka, har under arbetet varit ständigt
tillgänglig och beredd att stötta och ge råd i alla möjliga spörsmål.
Min konstnärlig handledare Mikael Marin har varit en inspiration och den bästa av bollplank,
som aldrig tyckt något varit “för mycket” eller för galet.
Min skriftliga handledare Susanne Rosenberg som lärt mig så mycket spännande och
intressant om konstnärlig forskning, och guidat mig igenom detta arbete.
Skådespelaren Jens Nilsson som gett mig teatral handledning och öppnat så många sceniska
dörrar.
Min kusin Carl Michael Ulfstedt, tillika grafisk designer som gjort affischer, bilder och
scenografi. Den estetik han arbetat fram till projektet har blivit Mästaren och Kims visuella
signatur.
Slutligen också ett kärt tack till alla musikerkollegor som varit delaktiga i projektet; Ali Ali,
Jonathan Bondesson, Klara Ekman von Huth, Kristine West, Liliana Zavala, Mukryan
Abubakr, Santiago Torres.

INLEDNING  
  
Utgångspunkter  
Jag är folkflöjtist och kom in i musiken genom den kommunala kulturskolan i Solna. Hittade
min musikaliska hemvist i folkmusiken då jag 2005 hörde musiken till föreställningen
“Hästen och tranan” (1996) utgiven på CD. Sedan har jag studerat på musikgymnasiet Lilla
Akademien, musikvetenskap på SU och kandidat i folkmusik på KMH. Jag har vid sidan om
utbildningarna frilansat som musiker i ett flertal ensembler. I samarbete med bl.a. Scenkonst
Sörmland, Länsmusiken i Stockholm, Skapande skola i Norrtälje.
Som musiker vill jag beröra och för mig är det viktigt att förmedla aktualiteten i det jag
spelar, folkmusikaliskt blockflöjtspel som ett angeläget uttryck för sin samtid. Jag har känt att
den traditionella konsertformen har begränsningar. Musik som presenteras på ett traditionellt
sätt på scen kan upplevas som distanserad. Jag har också alltid varit intresserad av olika
former av muntligt berättande, som t.ex. standup-teaterns direkta tilltal, aktiva involverande
av publiken. Det föddes en tanke att skapa en föreställningsform som inkluderade både det
musikaliska och det teatrala berättandet, där distansen mellan publik och aktör utmanas.
I Mästaren och Kim har processen inte varit planerad från början. Jag bestämde i samråd med
min konstnärliga handledare att ett bra mål var att göra 4 föreställningar under två läsår, men
hur dessa skulle se ut och vilka frågeställningar de skulle ha fick utvecklas under resans gång.
Varje föreställning är som en reaktion på den innan. Där lärdomar och idéer födda ur
föreställning innan lett till nya frågeställningar.
Utgångspunkterna från arbetet, som skulle resultera i de fyra föreställningarna, har varit klara
från början. Tre verktyg ville jag använda mig av i samtliga föreställningar; 1) folkmusikaliskt
blockflöjtsspel. 2) teatral gestaltning. 3) muntligt berättande. Dessa skulle tillsammans utgöra
konceptet för Mästaren och Kim. Jag har använt mig av en triangulär modell för att beskriva
konceptet.
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Folkmusikaliskt blockflöjtspel

Muntligt berättande

△

Teatral gestaltning

Frågeställningar  
I mitt masterprojekt har jag velat undersöka om jag kan skapa en föreställningsform där jag
kombinerar folkmusikalisk flöjtmusik med muntligt berättande, där musik och det muntliga
berättandet samverkar i ett gemensamt berättande på lika villkor. Specifikt ville jag undersöka
om jag kunde hitta metoder för att utvecklas som musikalisk berättare, genom att kombinerar
berättande och musik i en scenisk helhet? Är det möjligt att skapa ett berättande som rör sig
mellan realism och absurdism? Hur kan jag utmana de konventionella rollerna scenaktör och
publik? Kan jag sålunda skapa en form för folkmusikalisk blockflöjtsperformance?

BAKGRUND  och  INSPIRATION  
  
Relation  till  tidigare  arbeten  
Inspiratörer     
Det finns flera föreställningar och konstnärskap som inspirerat mig inför arbetet med mitt
masterprojekt och bland de väsentliga inspiratörerna hör de folkmusikaliska
berättarföreställningar Hästen och Tranan (Möller, 1996) och Mästaren och Margarita på
Stockholm stadsteater (2008), där musiken komponerades av Ale Möller. Det som
inspirerade mig i Möllers musikaliska gestaltning är hur hans kompositioner följer och
förstärker berättandets kontext. Men samtidigt har en musikalisk tyngd som gör att den står
för sig själv. Som musiken till Hästen och Tranan som består i korta, starka och bildliga
kompositioner. Det har inspirerat och överensstämmer med de tankar jag haft i
komponerandet av musiken i Mästaren och Kim.
En annan viktig inspirationskälla har varit den australiensiska scenkonstnären Tim Minchin
musikaliska stand-up. Med hans föreställningar Ready for this? (Minchin, 2009) och Tim
Minchin and The Heritage Orchestra” (Minchin, 2011). Hans modiga framträdanden där han
inte viker undan för att driva om allt från stora, komplexa frågor till det lilla och vardagliga.
Hans starka satir som genomsyrar allt han gör, det har jag tittat på och låtit mig influeras av.
Andra  inspirerande  konstnärliga  projekt  
Det finns flera som undersökt just relationen musik – berättande och när det gäller sceniska
gestaltningar med musiken i fokus i berättandet har jag också inspirerats av sångerskan
Susanne Rosenbergs examenskonsert inom konstnärlig forskning Voice space (Rosenberg,
2013), där både utförandet och formen varit intressant. Både den närvaro och känsla av nuet
som Rosenberg skapar. Genom den improvisatoriska form, där ordning för musik och
händelser på scen inte är förutbestämda. Detta har gjort intryck på mig och influerat mitt
arbete.
Även studentkollegorna på folkmusikinstitutionen, KMH som Alva Granström med sin
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examenskonsert 2016, där hon kombinerade muntligt berättande med folkmusik på ett
intressant sätt, där musiken och talet tillsammans utgör ett starkt och egensinnigt berättande.
Kersti Ståbi som studerat på masternivå samtidigt med mig, har under sin utbildning
undersökt former för att framföra Völvans spådom på fornnordiska, genom att studera olika
levande episka berättartraditioner i världen. Hennes arbete berör frågeställningar liknande de i
Mästaren och Kim, det har således varit intressant att följa Kerstis arbete vid sidan om mitt
eget arbete.
  
Musikvetenskaplig,  litterär  och/eller  musiketnologisk  inspiration    
Albert Lord beskriver i sin bok Singer of Tales hur han fortsatt på Milman Parrys forskning
om episka sångtraditioner på Balkan. Parry har gjort komparativa studier med Iliaden och
Odysséen, och kommit till slutsatsen att dessa verk inte författats i skrift, utan snarare
uppkommit från en vokal berättartradition. Lord beskriver förutsättningarna och villkoren för
dessa muntliga berättartraditioner. Han samlar dessa i två viktiga punkter:
1) Varje framförande av den episka sången innebär ett nyskapande av sången, i en mening en
ny sång. Sången existerar inte i en bestämd detaljerad form. Varje framförande blir olikt de
tidigare, och varje framförande bär signaturen av den som framför sången. “The singer of
tales is at once the tradition and an individual creator.”
2) Den som framför muntlig episk sång inom ramen för en berättartradition skiljer sig i sitt
författande från en modern skrivande författare på det sättet att hen inte har någon intention
att bryta med de traditionella fraserna och händelserna i berättelsen. Det finns en dubbelhet i
framförandet att de traditionella elementen är nödvändiga, samtidigt som inom de ramarna
finns stor frihet, då traditionen innehåller stor flexibilitet. Den som framför är en traditionell,
kreativ artist. De traditionella stilarna hos olika sångare har individualitet och därför är det
möjligt att urskilja olika sångares framförande av samma verk.
Jag tycker begreppet och fenomenet muntlig episk sång är intressant i mitt masterprojekt. Dels
för att jag verkar inom den nordiska folkmusikgenren, där balladsång är en genre, som av
många klassas som en typ av muntlig episk sång. Sedan är fenomenet i sig intressant då det
påminner på flera sätt om det berättande jag jobbar med, även om olikheterna är många.
Albert Lord definierar stilen som att den bygger på historier som förts vidare muntligt mellan
olika berättare, där traditionella fraser och händelser är oumbärliga för berättandet. Det är
uppenbart annorlunda än mitt berättande. Det grundar sig i texter författade av mig själv och
bygger inte på traditionella berättelser (även om tematiken många gånger kan klassas som
traditionell). På så vis är mitt berättande inte en kedja i en muntlig tradition. Men med det sagt
så vill jag inte hävda att jag inte tillhör en tradition, för det gör jag. Men jag skulle vilja
uttrycka det som att mitt berättande är en produkt av många olika berättartraditioner jag fått ta
del av i det samhälle jag vuxit upp i. Från sagoberättande till standup, från realism till
stiliserat berättande.
Lord skriver också att det är sjungna texter som bygger på metriska former, vilket skiljer sig
från mina texter som är prosaiska och ska läsas istället för att sjungas.
Det kanske mest intressanta för mig som Lord skriver om muntlig episk sång är att den
utmärks av framförandets exklusivitet. Att varje gång en sång framförs så sker förändringar i
stunden av den som framför sången. Att sången i sig inte är ett i detalj förutbestämt
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framträdande, utan improvisatoriskt och levande. Idén om ett sådant typ av framförande har
varit en av de viktigaste tankarna i gestaltandet av Mästaren och Kim.
Denna idé har också likheter med det Lars Lönnroth beskriver i sin bok Den dubbla scenen
(2008). Hans undersökningar av framförandesituationens inverkan på texter från olika epoker,
vilka de flesta är författade i skrift. Endast några få är muntligt diktade. Det gemensamma för
dessa situationer är att minst en person har framfört texterna och minst en har tagit emot dem.
Lönnroth går sedan igenom terminologin för sitt arbete. Han benämner den första personen
som aktör och den senare som publik. Platsen för framträdandet benämner han som scenen för
framträdandet eller kort och gott scenen.
“I äldre tid fanns det inte heller någon gräns mellan den plats där aktören uppträdde och den plats
där publiken befann sig under framförandet: båda parter befann sig på scenen samtidigt, och scenen
utgjordes i regel av ett vanligt boningsrum eller en öppen plats i det fria.”(Lönnroth, 2008)

Lönnroth poängterar värdet av att föreställa sig de omliggande medlen för textens
framförande. Så som: sång, ihop med instrumentalmusik, gester, mimik, dans, scenografi,
rekvisita, scenkläder. Hur har aktören använt sig av scenrummet. Och inte minst hur har
publiken påverkat framförandet. “I vad mån har den (publiken) direkt deltagit i
föreställningen och alltså själv förvandlats till aktörer?” (Lönnroth, 2008)
Lönnroth påvisar sedan hur publikens inlevelseförmåga sammansmälter den fiktiva
berättelsen med aktörens agerande.
“Inte bara teatern utan också andra former för muntligt textframförande avser att skapa sådan
illusion inför publikens ögon genom att låta en fiktiv värld uppstå där den verkliga, dvs. scenrummet,
redan befinner sig” (Lönnroth, 2008)

Den dubbla dramatiska exponeringen i form av texten och hur den framförs benämner
Lönnroth som den dubbla scenen. Lönnroth menar att om en sådan illusion ska skapas av den
dramatiska dubbelexponeringen så krävs att det finns en korrespondens mellan rummet och
berättelsen. Som om man berättar historien om Rödluvan, så är det bra om det finns en säng i
närheten då man kommit till delen om vargen som iklätt sig farmoderns roll. Eller om man
berättar en spökhistoria och vinden råkar tjuta utanför. Lönnroth reserverar sig dock med att
detta inte alltid behöver vara fallet. Att denna korrespondens inte alltid är nödvändiga för att
berättarillusionen ska uppstå hos publiken.
Dessa tankar har influerat processerna runt Mästaren och Kim. Idén om att minska avståndet
mellan aktören och publiken har varit en av de primära frågeställningarna. Att publikens
agerande kan inverka på aktören så att hela berättandet tar en annan riktning. Och att det inte
ses som något oönskat, utan som livsluft för den typ av performance som Mästaren och Kim
har anspråk på att vara.
Blockflöjt  och  folkflöjt  
Blockflöjten är för mig både ett verktyg för att uttrycka mig konstnärligt och en identitet. Hos
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allmänheten har instrumentet ofta en negativ klang. Det uppfattas som ett nybörjar- och
barninstrument. Vilket blir resultatet att så fort man inte längre är ett barn så kommer dessa
fördomar att forma ens musikerliv. Tyvärr är situationen sådan att det också finns en utbredd
skepticism och rent av förakt i musikerkretsar för instrumentet. Det har gjort att jag som
musiker alltid är förberedd på att argumentera för mitt instruments värde, och inte minst se till
att jag alltid är musikaliskt väl förberedd då jag framträder.
Det finns ett antal professionella blockflöjtister i Sverige, och därtill ett antal som studerar på
musikhögskolorna. En överväldigande majoritet av dessa är klassiskt skolade och utövar
främst västerländsk konstmusik. Jag är den första och enda att ha tagit en kandidatexamen i
svensk folkmusik på blockflöjt. Likaså att studera på masternivå inom svensk folkmusik på
blockflöjt. Den enda förebild som funnits på det området är Göran Månsson, som också varit
min huvudinstrumentlärare under mina år på KMH. Han har i någon mening återuppfunnit
folkmusikspelet på blockflöjt. Utöver det har Månsson också återupptagit andra äldre
spelpipor från det gamla bondesamhället, så som; härjedalspipa, offerdalspipa m.m.
Ett samlingsbegrepp jag valt att använda för folkmusikspel på blockflöjt och spelpipa är
folkflöjt. Det är ett bra samlingsnamn som både innefattar instrumenten och stilen.

METODER  
  
Gestaltande  metoder  
Utifrån de grundläggande frågeställningarna beslutade jag mig för att prova några olika sätt
att jobba på. Jag ville skapa fyra separata föreställningar där jag ämnade använda olika
ingångsvärden/ ideer/ metoder. De fyra föreställningarna skulle på var sitt sätt närma sig
frågan hur jag kan skapa ett musikaliskt berättande. För samtliga föreställningar har jag i
grunden använt samma gestaltande metod. Skapandeprocessen kan beskrivas i tre steg.
1) komponerande - då jag komponerade materialet. Allt började ofta med att jag skrev ner
lösryckta ord och meningar; Känslor, ämnen, stämningar som kändes intressanta och
inspirerande. Utifrån dessa började jag sedan att komponera texter och musikstycken om
vartannat, beroende på vad som kändes mest inspirerande i stunden. Jag har använt liknande
metoder för att skapa berättelserna och musiken, som är en kombination av muntligt och
skriftligt skapande. Berättelserna har t.ex. blivit till både genom att jag improviserat / berättat
och spelat in det, samt genom att skriva ner berättelserna på dator. Musiken har komponerats
genom växlande mellan improvisation i övningsrummet, som jag sedan spelat in på mobilen
eller i notationsprogrammet ScoreCloud där det senare ger en notbild motsvarande det sätt
som de nedskrivna berättelserna ger en text.
2) Urval - Därefter har jag suttit med ett material som ofta har varit alltför omfattande för att
få plats i en föreställning. Jag har därför använt olika metoder för att välja ut det jag tycker
ska ingå i föreställningen. Jag har inför varje föreställning spelat in texter och musik på
mobilen, och sedan gjort flera olika spellistor av dem. På så vis har jag kunnat få en känsla för
hur en helhet skulle kunna se ut. Jag har också haft möjlighet att testa olika följder av texter
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och låtar, samt att byta ut texter och låtar jag inte känt passat. På det sättet har helheten i
föreställningen vuxit fram.
3) Gestaltande - Därefter har arbetet med att sätta samman det jag valt ut till en helhet börjat,
samt att tolka och gestalta materialet. Ett moment i vilket också memorerande av de texter och
musik jag skapat också ingått. Det har varit viktigt att känna sig fri med materialet. Som en
medveten strategi har jag försökt att prova så många olika sätt som möjligt att gestalta
materialet, för att inte fastna i en definitiv tolkning. I den musikaliska gestaltningen har Göran
Månsson och Mikael Marin varit mina handledare. I det berättande och teatrala gestaltandet
har det varit Helge Karlsson och skådespelaren Jens Nilsson.

Reflekterande  metoder  
Att skriva ner tankar och frågeställningar under arbetets gång har varit viktigt för att kunna gå
tillbaka och se hur jag tänkt i processen. Det har också gjort det möjligt att
reflektera över processen och de val jag gjort och i viss mån kunnat styra om den, då jag känt
att jag gått in i en återvändsgränd.
Efter varje föreställning har jag gjort skriftliga reflektioner där jag förhållit mig till de idéer
och slutsatser jag dragit från föreställningen innan.
Vid tredje och fjärde föreställningen fick publiken skriva ner sina reflektioner efteråt under
den enkla uppmaning: “beskriv din upplevelse”. 215 personer har sammanlagt lämnat in
reflektioner under projektets gång. Det har utgjort grunden för ett intressant material där jag
kunnat jämföra mina egna idéer om vad jag velat uppnå med publikens reaktioner.
Den metoden har jag hämtat från Susanne Rosenbergs konstnärliga doktorsavhandling
Kurbits-ReBoot - svensk folksång i ny gestaltning, där Rosenberg beskriver hur hon delar ut
reflektionerna och sedan gör en kvalitativ analys av materialet. Kvalitativ analys innebär att
man drar slutsatser av publikens upplevelse av en föreställning utifrån vissa ord och
beskrivningar - d.v.s. kvalitéer. För mig har denna metod varit viktig då jag velat genom
masterarbetet ha en dialog med publiken. Dels för att jag haft som ambition att använda mig
av publiken som medaktörer i föreställningen, men också i syfte att undersöka hur olika
sceniska uttryck kan ge för intryck hos en publik.
Dessutom har jag dokumenterat alla föreställningarna med videoinspelning, vilket också gör
att jag kan ta del av det jag gjort i efterhand och använda det som utgångspunkt för nästa
föreställning.
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MINA  KONSTNÄRLIGA  PROJEKT  
Mästaren och Kim har som tidigare nämnt bestått av fyra föreställningar. Dessa är i
kronologisk ordning:
Del 1. Blockflöjt? Blockflöjt!
Del 2. Förnuft och känsla.
Del 3. Röda tråden.
Del 4. Resa monument.
Arbetet kring dessa ska jag nu redovisa.
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Mästaren  och  Kim  -  del  1.  Blockflöjt?  Blockflöjt!  
Bakgrund  och  specifika  frågeställningar    
Upplägget bestod i två delar. En solodel där jag mixade flöjtmusik med muntligt berättande,
en andra del med ensemblen Mästarna och Kim. Ensemblen bestod av Ali Ali på saz,
Mukryan Abubakr på cello och fiol, Santiago Torres på slagverk. Temat för konserten var
rollen som blockflöjtist.
Jag laborerade med publikens placering och valde bort den konventionella placeringen i rader
framför scenen. De satt istället i två halvcirklar runt mig i ett rum utan en upphöjd scen.
Jag ville utforska på ett solistiskt plan hur muntligt berättande och flöjtmusik tillsammans
skulle kunna utgöra ett gemensamt berättande. Jag ville också genom en okonventionell
placering av publiken undersöka om detta kunde ge en bättre förutsättning till interaktion
mellan mig och dem. Att i någon mån “tvinga” publiken till interaktion. Försöka locka och
provocera dem till att reagera och därmed bli medaktörer.
Ensembledelen av konserten var en studie i hur konceptet för Mästaren och Kim skulle kunna
se ut. Är det på något sätt fruktbart med en del som är mer konventionellt konsertartad?
Gestaltande  metoder    
Ämnet i sig hade jag sedan tidigare utforskat på scen. D.v.s. de starka föreställningar och
fördomar om blockflöjten som finns hos allmänheten. Som att det skulle vara ett
“barninstrument” eller ett “nybörjarinstrument”. Även de många populärkulturella karikatyrer
av blockflöjtisten som en töntig (ofta kille) med stora glasögon som blir skrattad åt. Gärna av
de coola rockmusikerna. Detta tema hade jag sedan tidigare upptäckt en genomslagskraft i.
Att kunna använda sig av det i komisk effekt och samtidigt visa på en musikalisk nivå av
blockflöjtspel många i publiken aldrig förut hört. Så detta var ett ämne som jag kände mig
trygg med och därför lämpade det sig som tema till första föreställningen.
Arbetet började med att jag skrev ett antal texter på temat, och komponerade musik, både för
soloflöjt och den nyligen ihopsatta ensemblen Mästarna och Kim. Sedan började
repetitionerna och det gestaltande arbetet, solo respektive i ensemblen.
I arbetet med texterna och det muntliga berättandet arbetade jag med Helge Karlsson, som
fungerade som min spegel och konstnärligt bollplank.
Reflekterande  metoder    
En vecka efter konserten skrev jag en reflektion. Jag upptäckte vilken utmaning det var att få
flöjtmusiken och det muntliga berättandet att smälta samman till ett gemensamt berättande.
Jag var tämligen överväldigad av det engagemang interaktionen med publiken hade väckt.
Vilket jag tror valet av rum och placering av publiken bidrog avsevärt till. Det skapade rätt
förutsättningar. Att publikens reaktioner på min interaktion ledde till olika oförutsedda
vändningar i berättandet. Publiken blev till stor del medaktörer. En spännande bieffekt med
publikens placering var ett det visade sig inte bara skapa förutsättningar för agerande mellan
mig och publiken. Utan också mellan publiken, då de från varsin halvcirkel kunde se varandra
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under hela konserten. Detta ledde till att reaktioner från vissa personer i publiken gav
reaktioner hos de som satt på andra sidan rummet.
Utvärdering,  resultat    
Nya funderingar som uppkom av Blockflöjt! Blockflöjt? var bland andra frågan kring
repertoar. Nästan alla musikstycken i konserten var komponerade i traditionella
folkmusikaliska låttyper. Kan musik i så fasta ramar matcha det till sin form mycket friare
berättandet. Funderingarna kring hur jag skulle kunna utarbeta verktyg för att göra publiken
till medaktörer fortsatte. Ensemblens roll som en mer konventionell konsertdel kändes efteråt
oklar och var i behov av att utvecklas.
I mitt inre började också en önskan gro, att Mästaren och Kim skulle kunna vara en
föreställningsform oberoende av sitt tema. En bra berättare bör inte bara kunna berätta om en
enda sak. Att fortsätta spinna vidare på berättandet kring rollen som blockflöjtist kändes som
en enkel väg att ta, men mina ambitioner var högre. Vilka andra teman skulle kunna funka?
Hur  går  du  vidare?  
Att finna ett nytt tema att testa på föreställningsformen kändes givet. Att utforska hur
ensemblens roll skulle kunna utvecklas, samt att våga testa att göra nästa föreställning i en
konventionell konsertlokal. Där inte möjligheten att förflytta publiken existerar.
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Mästaren  och  Kim  -  del  2.  Förnuft  och  känsla    
Bakgrund  och  specifika  frågeställningar    
Liksom första föreställningen blev upplägget i Förnuft och känsla att ha två delar. En solodel
med muntligt berättande och en ensembledel med Mästarna och Kim. Denna gång såg
ensemblekonstellationen något annorlunda ut: Mukryan Abubakr på cello, Jonathan
Bondesson på flamencogitarr, Santiago Torres på slagverk och Klara Ekman von Huth på
sång.
Jag ville som tidigare nämnt utforska om Mästaren och Kim kunde fungera med ett nytt tema.
Denna gång blev temat det abstrakt och stort - känslor.
Jag var också intresserad att denna gång göra konserten i en konventionell scen, med upphöjd
scen och konventionell publikplacering framför scenen. Skulle interaktionen fungera lika bra
som det hade gjort i förra föreställningen?
Gestaltande  metoder    
Det nya ämnet var något skräckinjagande i sin abstrakta och ospecifika form. Känslor - hur
skulle jag förhålla mig till det? Jag började med att “flumma fritt”. Skrev ner lösryckta idéer,
ord och tankar. Improviserade utifrån dem fram texter och musik. Efter några veckor hade jag
ett material som var både spretigt och osammanhängande. Det började gå upp för mig att
denna konsert skulle bli ett fullfjädrat experiment. Om första delen var en introduktion där jag
granskade vad jag redan hade i min “konstnärliga box”, så skulle denna andra del bli mer av
ett utforskande av vad som kunde finnas utanför boxen. Så jag omfamnade det faktum att det
skulle bli en spretig konsert med en utifrån sett svårfunnen “röd tråd”.
I ensemblen skedde ändringar av bemanning. Ali hade inte tid att vara med denna gång och då
passade jag på att ta in Jonathan Bondesson på flamencogitarr och Klara Ekman von Huth på
folksång. Det blev en färgfull och spännande ensemble, med både en stark instrumentering,
samt en mångfald av uttryck och spelstilar. Arbetet i ensemble fick sitt eget liv och tog en
annan riktning än arbetet med den solistiska delen. Men enligt min bedömning lyckades det
ändå hålla sig inom ramen för temat.
Den solistiska delen utvecklades som tidigare ihop med Helge Karlsson, som återigen visade
sig vara en värdefull stöttepelare. På så sätt växte den andra föreställningen fram.
Reflekterande  metoder    
En vecka efter föreställningen skrev jag en reflektion. Jag hade en positiv känsla efter
föreställningen, sett till det nya temat. Trots att det var abstrakt och föreställningen säkert
uppfattades av en del i publiken som “flummig” så kändes det som att föreställningsformen
Mästaren och Kim kunde stå på egna ben. Utförande och teman kan alltid utvärderas, men
föreställningsformen Mästaren och Kim fungerade för mig och för publiken.
Det började också bli tydligt för mig att Mästaren och Kim är som en triangel. Där de tre
kanterna representerar mina verktyg; musik, berättande och teatral gestaltning. Och
innehållet är temat, det som avgör vad som ska berättas. Och de kanterna är som sagt
verktygen, inte målet i sig själva. Varför är denna insikt viktigt? Jo för att det ger mig större
flexibilitet att använda mina verktyg mer fritt. Jag behöver inte känna att det musikaliska och
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det berättande/teatrala måste vara varandra jämlika. Utan att det verktyg som fungerar bäst för
att berätta en viss sak ska användas. Min “konstnärliga intuition” måste få styra.
Frågan framåt är hur användandet av dessa tre verktyg kan raffineras?
Något som skiljde sig tydligt från första föreställning var gensvaret på interaktion mellan mig
och publiken. Jag fick känslan av att i den salen och i den konventionella publikplaceringen,
där publiken var skyddade från mig i mörker och i täta rader bakom varandra gjorde att
interaktion mellan mig och dem kom mindre naturligt. Som att publiken ställde in sig på att
de var där för att beskåda något, utan att själva vara delaktiga.
Jag började också mer och mer ifrågasätta ensemblens fristående del i föreställningsformen.
Jag skulle i framtiden vilja väva samman den solistiska delen och ensembledelen.
Utvärdering,  resultat    
Nu var jag säker på att nästa steg skulle bli att integrera ensemblen i berättardelen. Och om
detta skulle visa sig inte vara möjligt, så skulle kanske ensembledelens berättigande i
Mästaren och Kim vara obefogad.
Jag vill från och med nu jobba efter min triangelmetod. Att temat står i fokus och verktygen i
form av muntligt berättande, solo och ensemblespel ska användas i den utsträckning som
krävs för att berätta “storyn”. Vilket kan komma att innebära att det blir en ojämlik fördelning
av mängden musik kontra berättande/teatral gestaltning.
Jag ville också hitta ett sätt att skapa en “överenskommelse” med publiken att Mästaren och
Kim är något vi skapar tillsammans. Det kändes inte som en omöjlighet. Att publiken ska vara
en tyst observatör av vad aktören/aktörerna gör på scen känns som en väldigt samtida
företeelse. Litteraturvetaren Lars Lönnroth beskriver detta i “Den dubbla scenen”:
“I äldre tid fanns det inte heller någon gräns mellan den plats där aktören uppträdde och
den plats där publiken befann sig under framförandet: båda parter befann sig på scenen
samtidigt, och scenen utgjordes i regel av ett vanligt boningsrum eller en öppen plats i det
fria.”

Hur  går  du  vidare?  
Jag ville driva idén att berättelsen skulle vara överordnat musiken i nästa föreställning. I
arbetet inför de tidigare två föreställningar hade jag som förutbestämd arbetsmetod börjat
skriva musiken och texterna simultant. Denna gång började jag med att skriva en längre
berättelse, när den sedan var klar så försökte jag hitta ställen i berättelsen där musiken skulle
kunna berättigas genom att bidra konkret till berättelsen.
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Mästaren  och  Kim  -  del  3.  Den  röda  tråden    
Bakgrund  och  specifika  frågeställningar    
I den tredje delen bröt jag med den tidigare föreställningsformen. D.v.s. att ha föreställningen
uppdelad i två. Denna gång byggde föreställningen på en längre, sammanhängande berättelse.
Jag var intresserad av att se vad som hände om jag lät en konkret berättelse få vara det
överordnade elementet. Därav fick föreställningen namnet Den röda tråden. En berättelse
skulle berättas och jag hade till mitt förfogande mina verktyg; musik, muntligt berättande och
teatral gestaltning. Jag insåg från början att det muntliga berättandet hade en mer självklar roll
i denna del. Därför gjorde jag upp riktlinjer för de musikaliska inslagen. Musiken skulle
endast ha berättigande i föreställningen om den faktiskt bidrog konkret till berättelsen.
Exempelvis om någon karaktär i berättelsen faktiskt tar upp ett instrument och spelar.
En av de beslut som kom att forma denna del var att jag fick möjlighet att lägga några av
mina utbildningspoäng på privatlektioner med skådespelaren Jens Nilsson. Vi sågs vid två
tillfällen inför föreställning. En gång då berättelsen var i sin utformning på ett tidigt stadium
och en gång någon vecka innan premiär. Mötet med Jens influerade och drog mitt arbete i en
något annan riktning än tidigare. I de två föregående delarna hade min tanke med de muntliga
partierna varit att det var berättelser, och att jag gick då klev in i en berättarroll. Men Jens
öppnade dörren för mig till en värld av teatrala uttryck. Hans stående paroller var att ta ut
karaktärerna i berättelsen och att visa med kroppen hellre än att berätta. Detta gjorde att Den
röda tråden blev en mer teatral föreställning än de tidigare. Det kändes roligt och utmanade,
och kändes som att det gav mig ytterligare ett verktyg i mitt arbete.
Gestaltande  metoder    
Om arbetet med de tidigare delarna hade börjat med ett brainstormande i form av berättelser
och musik, så började arbetet med Den röda tråden i form av en mycket konkret historia. Jag
började skriva en sorts satir över mig själv som tonåring. Min utsatthet och flykt undan
verkligheten in i min egen värld. Rädslan för det okända vuxenlivet och sentimentalitet över
en förlorad barndom. Det tog sig till slut formen av en karaktär - Arthur. Pojken som just tagit
studenten och står på tröskeln till vuxenlivet, men helst bara vill sitta på sitt pojkrum och läsa
Iliaden. Skildras görs också han möte med den coola, flöjtspelande Isabella som utlöser något
hos honom som ska komma att utveckla sig till en psykos. Där hade jag en historia jag själv
både blev road och engagerad av. Berättelsen var konkret och tydlig, men vad skulle musiken
spela för roll i dem?
Jag hade lämnat en öppning för detta genom att göra Isabella till en flöjtist. Men det stod ännu
oklart för mig hur stort musikaliskt utrymme det skulle lämna.
Efter att jag skrivit klart historien om Arthur och Isabella så hade jag framför mig en text som
stod stadigt på sina egna ben. Och då jag rannsakade de musikaliska öppningarna efter mina
egna riktlinjer om konkret värde för berättelsen ansåg jag mig endast finna två ställen i texten.
Obekymrat gav jag mig på att musiklägga dessa två ställen. Det ena stycket improviserade jag
fram på den “antika dubbelflöjten” som kom att spela en avgörande roll i berättelsen. Det
andra stället använde jag mig av en känd, uruguayansk folkvisa som Santiago Torres hade lärt
mig. I slutändan musik-lade jag också början och slutet av föreställningen, som en typ av
inramning. Så det landade på fyra musikstycken i Den röda tråden. Det väckte många tankar
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hos mig om huruvida detta var en konsert eller inte. Det avskräckte mig dock inte från att
fortsätta på det utstakade spåret.
Ensemblen hade ett byte av musiker, Santiago Torres, som fick tjänst i Dubai lämnade
ensemblen. Han ersattes av Liliana Zavala. Jag hade förklarat på ett tidigt stadium för
ensemblen att jag önskade att de skulle vara delaktiga i berättelsen denna gång. Det hade
tagits emot positivt. Men själv kände jag en stigande osäkerhet. Jag hade aldrig involverat
några medmusikanter i det som egentligen var Mästaren och Kim - det teatrala berättandet.
Jag blev varse min avsaknad av metoder för att inkludera och kommunicera mina idéer. Jag
upplevde också att jag kanske kände en typ av “konstnärlig blygsel”. Berättelsen och mitt
arbete med agerandet kändes på något sätt privat. Men med den varma stämning som snabbt
uppstod i ensemblen så kunde jag kliva ur den känsla så smått och arbetet började ta fart.
Under arbetet uppkom frågeställningar om hur jag skulle kunna integrera en hel ensemble i
det sceniska berättandet. Tiden var till viss del emot mig, då tillfällena för rep med hela
ensemblen visade sig vara få. Det var så mycket som jag var intresserad av att testa och
experimentera med, men på många sätt fick jag nöja mig med lösningar som kanske inte var
optimala. Helge Karlsson var åter en stor resurs, då han kom ner från Umeå en helg och
regisserade föreställningen. Med sitt utifrånperspektiv bidrog han med många roliga och
kreativa idéer runt ensemblens roll i det sceniska. Allt från Jonathan Bondessons
“hallingdans” då det visar sig att Isabellas flört visar sig vara en hardingfelaspelande norrman.
Till Klara Ekman von Huth och Jonathans angrepp mot Akilles med imaginära tillhyggen av
olika slag.
Reflekterande  metoder    
Då jag efter de två tidigare föreställningarna i min reflekterande metod vänt mig till mig själv,
så ville jag denna gång vända mig till publiken. Så efter föreställningen delade jag ut ett tomt
blad med uppmaningen: “beskriv din upplevelse”. Det var ett spännande och något
skrämmande tilltag som visade sig ge ett stort och intressant material. 95 utvärderingar fick
jag tillbaka, där det fanns en uppsjö av tankar, reflektioner, beröm och kritik. Sedan använde
jag mig av en kvalitativ metod för att utvärdera materialet.
Sedan skrev jag också en reflektion för mig själv. Där jag liksom tidigare reflekterade över
publikens placering, som denna gång var av konventionellt slag. Balansen mellan musiken
och berättandet/teatern ägnade jag stor del åt. Det hade ju varit ett experiment att hårdra
berättigandet för musikens roll. Mycket i hopp om att metoden skulle renodla och
konkretisera musikens roll och därmed komma bort från dess klassiska roll. Så musiken inte
reduceras till ett mellanspel i berättelsen, utan kan vara en komponent i att driva berättandet
framåt. I mitt arbete med den egna reflektionen använde jag mig också av en filmad
dokumentation av föreställningen som jag tittade på en vecka efteråt.
Utvärdering,  resultat    
Publiken var delad i sin uppfattning av balansen mellan musik och berättande. Över 50 % av
publiken skrev i utvärderingarna att de hade förväntat sig eller önskat mer musik. Medan ett
stort antal också kommenterade hur de upplevde att blandningen av musik och berättande var
fin och balanserad. Dessa reaktioner är intressanta då min tanke med Den röda tråden var att
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utforska ett berättande där musiken är en del av en konkret berättelse och därför bara tar del
där den i direkt annonseras.
De reaktioner som fanns på lokalen var uteslutande att de som satt längst bak hade svårt att se
vissa partier då jag satt på knä eller låg ner på golvet. Glädjande nog kommenterar flera att
trots det faktum att jag saknade talmikrofon så hördes allt tal tydligt. Den feedbacken var
intressant då jag i nästa föreställning planerade att återgå till en publikplacering som påminde
om den i Blockflöjt? Blockflöjt!. D.v.s. att publiken är placerad runt mig och inte framför.
Publikens reaktioner på ensemblen var uteslutande positiva. Dock fördes det fram synpunkter
på att flöjten var för låg i mixningen, samt att det hade varit kul med något svenskt på
repertoaren. Det efterlystes även mer soloflöjt. Detta var feedback jag tog med mig och låg i
linje med det jag planerade inför den sista delen. Det skulle bli en föreställning där flöjterna
skulle stå i fokus.
Publiken verkar ha upplevt mina försök till interaktion både påtaglig och mestadels positivt.
Positiva kommentarer om det spontana och improvisatoriska i mitt berättande och att det
skapande ett fokus och känsla av andlöshet. Mästaren och Kim som projekt grundar sig i just
den tanken att berättandet ska vara fritt och påverkas av publikens reaktioner. Att det så starkt
uppfattades så i Röda tråden stärkte mig i min ambition att dra det ännu längre i kommande
del.
Något som är genomgående i utvärderingarna är att publiken tyckte föreställning var rolig.
“Humor”, “skratt” och “rolig” förekommer i många utvärderingar. Men även flera
kommenterar berör skiftningarna mellan allvar och humor, hur det gjorde berättelsen stark
och spännande. Även detta är en av mina föresatser och därför tolkade jag det som ett gott
betyg för min föreställning.
I övrigt var det gott om fina ord och hjärtligt beröm för både min och ensemblens prestation.
Andra roliga synpunkter var bl.a. att musikhögskolans skulle behöva mer av den här typen av
föreställningar, att det var trivsamt och lätt att hålla sig vaken. Samt att något av Bach till
nästa gång skulle falla i smaken. Alla dessa synpunkter följde med mig då jag kastade mig in i
arbetet med den sista delen. En kommentar som berörde mig extra var:
“Fullständigt oväntat, ljuvligt roligt, vackert och rörande - ett enkelt, men lika stort tack!” (Publik,
2016)

Hur  går  du  vidare?  
Jag kände att jag gick ur Den röda tråden med nya insikter och stärkt i mina tidigare.
Ambitionen att musiken ska ha en bärande roll för berättelsen och idéer om hur det kan
genomföras kändes klarare. Den röda tråden hade varit ett genomarbetat verk, med en tydlig
och enkel röd tråd. Men nu längtade jag efter att göra en mer komplex berättelse. Med “fler
trådar” som kan leda åt olika riktningar. Hur komplex berättelse kan jag göra?
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Jag ville också som metod denna gång använda mig av ett berättande där musik och tal varvas
snabbt och ofta med varandra. Och att skapandet av föreställning musikaliskt och teatralt ska
ske simultant.
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Mästaren  och  Kim  -  del  4.  Resa  monument    
Bakgrund  och  specifika  frågeställningar    
Inför den sista delen gick jag igenom alla de tidigare delarna. Såg på filminspelningarna av
dem, läste igenom reflektionerna och skrev ner en punktlista över vad jag ville att den sista
delen skulle innehålla:
1)   Jag ville att denna föreställning skulle komma till genom ett simultant komponerande
av musik och författande av text.
2)   Jag ville undersöka ett nytt koncept där föreställningen skulle bygga på snabba byten
mellan musik och berättande/skådespelande. Jag var intresserad av om det kunde sätta
musiken i en mer direkt bärande berättarroll.
3)   Jag ville knyta säcken i arbetet genom att återvända till temat för första föreställningen
Blockflöjt? Blockflöjt!, d.v.s. min roll som blockflöjtist.
4)   Jag ville jobba med bara röst och flöjt, både solistiskt och i ensembleform.
5)   Jag ville komponera all musik och författa all text.
6)   Jag ville också testa ytterligare en ny publikplacering.
7)   Jag ville göra föreställningen två kvällar efter varandra. För att testa hur fri och
improvisatorisk jag skulle kunna vara med materialet. Jag var också intresserad av att
få två olika kvällars publikreaktioner både i stunden och i de ifyllda utvärderingarna.
Gestaltande  metoder    
Jag hade temat klart för mig. Jag ville berätta historien om en blockflöjtist som har tydliga
liknelser med mig själv, som är med om en raketkarriär som tar sig abnorma proportioner. Jag
ville att föreställning skulle vara rolig, tänkvärd, provocerande och berättad med många
karaktärer och olika sidospår.
Jag började med att skriva en skiss av historien i punktform. Där jag på ganska kort tid, säg ett
par veckor hade skissat fram hela föreställningen med texter och musik, och storyline.
Sedan började skrivandet. Jag använde alla metoder jag tidigare använt. Jag improviserade
muntligt och med flöjterna. Jag filmade och spelade in ljud i mobilen. Jag skrev flerstämmiga
arrangemang i ScoreCloud. Viktigt att nämna är att jag inte skrev föreställningen
kronologiskt, trots att jag hade allt klart för mig från början. Jag hoppade friskt i
föreställningen och skrev den del som för stunden kändes mest lustfylld, och fastnade jag,
hoppade jag bara till en annan del. På en och en halv månad var all text och musik färdig.
Då inkluderade jag ensemblen i arbetet. Göran Månsson och Kristine West på flöjter, Klara
Ekman von Huth på sång. Vi arbetade mycket med tolkningarna av musikstyckena. Jag hade
från början en rätt klar bild av hur jag ville ha det och försökte kommunicera det till de andra.
Det blev en bra process i den meningen att ensemblen förstod vilka ställen jag ville ha min
bestämda tolkning, och när jag ville att de själva skulle färga musiken med sin egen stil.
När sedan all musik var på något så när inrepad kom Helge Karlsson ner från Umeå och vi
började arbeta med att sätta ihop musiken med det berättandet/skådespelandet. Detta var för
mig den roligaste delen av processen. Det blev snabbt en lekfull och kreativ atmosfär, där jag
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kände att det jag upplevt i mitt solistiska arbete med de tidigare föreställningarna, d.v.s. att det
teatrala och det musikaliska gett liv och kraft åt varandra. Att allt blev laddat av berättelsens
kontext. Denna gång kändes det som att även ensemblen blev en del av detta, vilket för mig
var som att komma i mål. Efter två rephelger med Helge, med en månads uppehåll emellan, så
fanns det en föreställning redo för att spelas upp.
En vecka innan premiären reste jag till Sundsvall och visade upp utvalda delar av texterna för
Jens Nilsson. Vi hade en kreativ och inspirerande session ihop, där han gav mig en energiinjektion i skådespelandet och berättandet. Det är så lätt att fastna i ett bestämt sätt att gestalta
olika karaktärer och episoder i monologer, men Jens lyckas varje gång vi träffas få mig att
förstå hur oändligt med gestaltningsalternativ som finns. Det gav en sista, mycket viktigt
boost till föreställningen.
Vi spelade upp Resa monument 2 och 3 maj i Lilla salen på KMH. Det blev fullsatt båda
kvällarna och trots en del strul med ljudtekniken andra kvällen innan föreställningen så
genomfördes det, med lyckat resultat.
Reflekterande  metoder    
Precis som jag hade gjort efter Den röda tråden så delade jag ut papper till publiken där de
kunde skriva ner något om sin upplevelse. Båda kvällarna ihopräknade fick jag in 120 papper
med tankar, kritik och hälsningar.
Något som bör nämnas var att jag efter första kvällen valde att läsa igenom alla papperna
innan den andra föreställningen dagen efter. Detta var inte en stundens ingivelse, utan något
jag hade planerat i förväg. Jag ville ha den kommunikationen med publiken, så deras
synpunkter skulle ha möjlighet att influera mig i den andra föreställningen.
Sedan filmades andra kvällen, vilken jag såg bara några dagar efteråt. Med hjälp av den och
min känsla från de två föreställningarna så skrev jag en egen utvärdering. Jag reflekterade
över interaktionen med publiken, och med ensemblen. Samt hur det kändes med den nya
publikplaceringen.
Utvärdering,  resultat    
Från de 120 reflektioner som inkom efter föreställningarna fanns ett intressant material som
gav en oväntat unison bild av publikens upplevelse. Jag hade varit beredd på att de två
kvällarnas reflektioner skulle visa på lite olika saker, men det var i stort sätt samma saker som
togs upp.
“Trollbunden av orden, av musiken, av eftertänksamhet. Vidrörd i mitt inre, når mitt djup. Går
härifrån med en känsla av lugn och uppfyllelse. Under själva föreställningen även skratt och “bus”
men slutkänslan är en lugn berördhet.” (publik 2017a)

Liksom Den röda tråden så är “rolig” och “humoristisk” ord som används frekvent. Men det
går även att finna personer som beskriver att det var balansen mellan de humoristiska delarna
och de mer allvarsamma delarna som gjorde föreställning stark.
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“Stor musik och energi med både musikalisk och teatralisk skärpa. Jag gillar att du både får ihop
agerandet med det musikaliska utförandet som en helhet” (publik 2017b)

I Den röda tråden hade det framgått tydligt av publikreflektionerna att det fanns en stark
upplevelse av att det var för lite musik. Denna gång var det flera personer som beskrev att de
blev förvånad över att det var en sådan teatral föreställning. Men en majoritet av
reflektionerna beskriver hur de tyckte att balansen mellan musiken och
berättandet/skådespelandet kändes genomtänkt och skapade ett fängslande berättande.
Det kändes fint att få den responsen från publiken, då det även var min upplevelse av
föreställningen. Att musiken och berättandet/skådespelandet hade balans och tillsammans
förde fram berättelsen.
“Bra närvaro i stunden och snyggt samspel med det som händer i rummet och hos publiken,
interaktivt” (publiken, 2017b)

Mer än i någon av de tidigare delarna kände jag en sådan väletablerad kontakt med publiken.
Det beror givetvis på att jag under projektets gång fått mer “kött på benen” och fått en
intuition för interaktion med publiken. Men att en publik också väljer att “gå med på” att bli
en del av föreställning är inte i någon mening självklart. Apropå den tes jag haft om rummet
och placeringen av publiken, så talar det för att jag är något på spåren då de två delarna (1:a
och 4:e) där jag använt en icke konventionell placering av publiken har haft så stor interaktion
uppstått.
Det fanns många andra tankar och funderingar efter Resa monument. Kring saker som kunde
gjorts annorlunda och bättre. Men allt som allt kände jag att den ursprungliga visionen om
vilken föreställning Mästaren och Kim skulle kunna vara hade blivit möjlig i o.m. Resa
monument. En mångbottnad, musikalisk, teatral föreställning, med stor interaktion med
publiken, samt med utrymme för att deras reaktioner skulle kunna påverka vad som skedde på
scen.
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SAMMANFATTNING  och  RESULTAT    
  
Sammanfattning  
I detta konstnärliga masterprojekt har jag i fyra föreställningar utforskat olika former för att
göra folkmusikalisk blockflöjtsperformance. Jag testat två huvudkoncept; 1) en föreställning i
två delar, en soloperformancedel och en konventionell konsertdel i ensembleformat. 2) en
föreställning där muntligt berättande, teatral gestaltning och musik i solo- och ensembleform
sammansmält.
Jag har utöver det testat tre olika publikplaceringar, i syfte att undersöka publikplacerings
inverkan på mina möjligheter att locka publiken till att agera på vad de upplever.
Jag har testat tre olika berättarstilar. I del 1 och 2 hade jag ett urval kortare berättelser
framförda i muntlig berättarstil, varvade med musikaliska soloinslag. I del 3 hade jag en
längre sammanhållen berättelse som jag framförde i en mer teatral stil, där musiken hade en
konkret roll i berättelsen. I del 4 hade jag en längre sammanhållen berättelse, med flera små
sidoberättelser som fördes fram av muntlig berättande, teatral gestaltning och musik i solooch ensembleformat, där de olika konstnärliga uttrycken var mer jämlika.
Jag har testat att arbeta med olika ensembler och sättningar, beroende på vad jag varit
intresserad av att berätta.
Jag har undersökt hur min folkmusikaliska blockflöjtsperformance funkat med berättelser som
haft olika teman. I kronologisk ordning; 1) rollen som blockflöjtist. 2) känslor. 3) realism och
absurdism.
Musik  kontra  berättande/skådespelande  
Starten till projektet var att jag ville ladda musiken jag sedan länge spelat med mening och
innebörd. Jag hade sedan en tid tillbaka känt att vissa av mina mellansnack på scen kunde ge
musiken detta. Därför började jag brodera ut mellansnacken, som efter tid blev berättelser
som jag började gestalta genom muntligt berättande och teatralt gestaltande.
När jag tänker på de många musikföreställningar jag sett genom åren så avslöjas en tydlig
trend, att musiken väldigt ofta blir reducerad till mellanspel till berättandet/teatern. Jag som
musiker ville inte hamna i den fällan, särskilt inte då jag började söka mig till detta forum för
att ge laddning åt musiken.
Den frågeställning jag då landade i var huruvida musiken skulle kunna bli en konkret del av
berättandet av en berättelse. Att musiken och berättandet/teatern skulle tillsammans kunna
föra fram en berättelse. Jag tyckte jag lyckades med att genomföra den idén i alla fyra
föreställningarna, fast på olika sätt. I de två första delarna vart musiken laddad av texterna och
även vice versa, men jag kände att det fanns en obalans mellan musiken och
berättandet/skådespelandet i betydelse. I Den röda tråden testade jag att göra musikens roll till
en konkret del av berättandet, på bekostnad av mängden musik i föreställningen. I Resa
monument var föresatsen att musiken och berättandet/skådespelandet skulle ha jämstor del i
framförandet av berättelsen.
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När jag under resans gång känt att det varit som starkast för mig och publiken är då musiken
och berättandet/skådespelandet gett näring åt varandra, och berättelsen gett laddning åt allt
som skett i föreställningen. Det upplevde jag i alla fyra föreställningarna.
Publikens  roll  
En av de primära frågeställningarna i arbetet har varit frågan om publikens del i
föreställningen. Den enligt Lars Lönnroth relativt nya företeelsen att publikens roll varit
observatörer av det aktörerna på en upphöjd scen gör, det var något jag ville komma ifrån. Jag
var intresserad av hur jag kunde med rätt förutsättningar och metoder göra publiken till
medaktörer, som med sin respons kan ändra hur jag kommer att agera.
Den lärdom jag kan dra av detta projekt är hur svårt detta är. Delvis beroende på den väldigt
starka konsertkultur vi har i det västerländska samhälle som går ut på dessa bestämda roller
för publik och aktörer. Delvis beror det på att själva agerandet, att som scenaktör ge sig ut i en
publik som varje gång består av olika personer, och söka interaktion med dem. Det är många
gånger en skräckupplevelse både för mig och publiken. Det skapar en känsla av oro och
osäkerhet i hela rummet. En oro och osäkerhet som uppstår av att det finns en risk att
interaktion jag tagit initiativ till ska misslyckas. Att jag inte ska kunna vända det hela till
något som är roligt eller bärande för föreställningssituationen. De gånger jag lyckas med detta
så tror jag det blir en pirrande och spännande känsla hos publiken av att allt är möjligt. Inte
bara att man som publik serveras något som sedan länge är planerat i minsta detalj och som
inte kommer att begära något av en.
Det är varje föreställning omöjligt att styra om den här interaktion kommer uppstå eller ej.
Men det jag tycker mig kunna dra som slutsats av detta arbete är att jag kan skapa
förutsättningar för det, som hur jag placerar publiken. Genom att placera dem i en icke
konventionell placering, d.v.s. i rader framför en publik, utan som jag gjorde i Blockflöjt?
Blockflöjt! och Resa monument, att jag placerar publiken mer som en cirkel. Antingen som en
hel cirkel runt mig, eller som en halvcirkel. Det som händer då är att publiken börjar förhålla
sig till varandras reaktioner, vilket gör att de blir aktiva på ett nytt sätt.
Publikutvärderingar  
På två delar, Den röda tråden och Resa monument (sammanlagt 3 föreställningar) så delade
jag ut en enkät till publiken efter föreställningen med uppmaningen: Beskriv din upplevelse.
Det gav ett material av sammanlagt 215 publikreflektioner. De var fyllda av upplevelser,
undringar, kritik och hälsningar.
Idén tog jag från Susanne Rosenbergs doktorsavhandling Kurbits-ReBoot - svensk folksång i
ny gestaltning. För mig betydde material att jag fick en viktig ny kommunikationsväg till
publiken. Då mycket av projektet kretsat kring frågor just rörande kommunikationen mellan
mig och publiken i stunden, under föreställningen. Men att också få ta del av publikens tankar
och idéer i efterhand gav det hela en ytterligare dimension, där publikens röst fick möjlighet
att sätta avtryck på min nästkommande föreställning. Som efter Den röda tråden där publiken
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väldigt tydligt efterfrågade att den musikaliska delen skulle få ta större plats i berättelsen.
Publikens många meningar rörande detta ekade i bakhuvudet i arbetet med Resa monument.
Denna kommunikation var tydlig efter första föreställningen av Resa monument då jag satte
mig på kvällen och läste igenom reflektionerna från första föreställningen för att jag ville att
publikens tankar skulle ha möjlighet att influera mig inför den andra föreställningen, kvällen
därpå. Vilket det också gjorde på ett antal punkter rörande tempot i föreställningen, samt
gestaltning av en viss karaktär i berättelsen.

SLUTORD    
Till sist så vill jag tydliggöra att Mästaren och Kim är i o.m. detta arbete inte på något sätt
“färdigt”. Denna reflektion eller de fyra föreställningarna är inte ett resultat, utan
lägesrapporter i en process som kommer fortgå.
Värt att åter poängtera är att jag är den första att ta en konstnärlig masterexamen i svensk
folkmusik på blockflöjt, och det i sig är banbrytande och förhoppningsvis inspirerande. Men
jag hoppas även att arbetet i sig är det. Mästaren och Kim är en udda fågel bland de
masterarbeten som gjorts på KMH och min förhoppning är att det ska följa många fler som
undersöka nya sätt att ta sig an berättande och teater från ett musikerperspektiv.
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