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Sammanfattning 
I mitt arbete undersöker jag vikten av timing i det vi gör som musiker när vi spelar. Genom 
min analys av Douze Études 1, med både egen övning och digitala verktyg, har jag kommit 
fram till hur timing kan skapa olika sound. Mitt arbete kommer täcka olika metoder av övning 
med digitala verktyg.  

Första delen av arbetet är en formanalys av etyden, då jag kommer gå igenom olika delar i 
stycket för att få en grundläggande översikt. Därefter går jag igenom min övningsprocess där 
jag detaljerat beskriver de problem som jag har stött på. Avslutningsvis dedicerar jag ett 
kapitel om övning med digitala verktyg där jag även kommer att ta upp logistiken och 
mentaliteten bakom övningen. 
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1 Inledning och bakgrund 
Jag har sysslat med musikproduktion sedan jag var 16 år gammal. Det var en fascinerande 

hobby som gav möjlighet uppleva musik ur ett mer tekniskt perspektiv. Sedan dess har jag 

alltid sysslat med produktion vid sidan om mina slagverksstudier. Under tiden jag skapade 

musik med datorns hjälp så undrade jag ofta varför mina produktioner inte låter lika levande 

som andras. Jag jobbade med datorn, så rytmen var perfekt och tonerna var korrekta, men det 

var något som inte kändes bra. Det tog mig fyra år att inse att det just var timingen i alla 

instrument som var av stor betydelse för soundet jag ville skapa: det var rytmen och små 

förskjutningar – delar som skapar den där, antingen släpande, eller påskyndande känslan. Det 

handlar om millisekunder. Otroligt nog så har jag inte tänkt på det som slagverkare. Det var 

inte förrän jag började utforska MIDI-notation som jag tydligt kunde visualisera och 

experimentera med de små rytmiska förskjutningar som gör så stor skillnad för det klingande 

resultatet. 

Efter flera olika produktioner har jag märkt att få människor har en djupare explicit förståelse 

för rytmik på mikronivå. Med detta menar jag att även om många kan känna av om en rytm är 

välavvägd eller inte kan få förklara varför, deras förståelse är implicit snarare än explicit.  

Därav har jag bestämt mig för att ta en närmare titt på rytmikens funktion i musiken. Efter att 

ha lärt mig hantera mitt produktionsprogram (Logic) så har jag börjat använda mig av detta 

digitala verktyg även i mitt instuderingsarbete med analoga instrument. Och det har öppnat 

stora möjligheter. 

1.1 Bakgrund 

Etyden som jag har använt i mitt projekt heter Étude 1 av Jacques Delécluse (1933-2015), en 

perfekt etyd för sammanhanget, då den innehåller olika tekniska svårigheter där det är centralt 

att kunna utföra en välavvägd timing på mikronivå. För att få en djupare förståelse av etyden 

så anser jag en kort presentation av Delécluse som relevant. 
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1.1.1 Jacques Delécluse (1933 – 2015) – kort biografi  
Jacques Delécluse var en fransk kompositör, lärare och slagverksmusiker. År 1959 fick han 

anställning som slagverkare i Orchestra de la Société des Concerts du Conservatoire där han 

även senare blev stämledare.  

 

Delécluse har även undervisat i Conservatoire de Paris i nästan 30 år. Under tiden 

komponerade han en mängd verk för slagverk. Bland dessa kompositioner finns det en 

samling etyder som hette Douze Études. Denna samling (Delécluse, J. 1964) har blivit en av 

de mest använda och refererade kompositioner som spelas idag, som studiematerial, i 

konsertsammanhang och vid provspelningar.  

 

Överlag så kan man säga att Delècluse var en av de kompositörer som stod för det franska 

slagverkets skola. Den franska stilen kan uppfattas som lätt och nonchalant, med lite 

förskjuten och svängig timing. Rob Knopper (1987-)  gjorde en intervju med Delècluse och 

tog upp frågan om vad som kännetecknar den franska stilen och han svarade då att slagverket 

ger färg och karaktär till en hel orkester (Knopper, 2014).  

1.1.2 Presentation av etyden 
Inspirationen vid komponerandet kom från kompositörens far Ulysse Delécluse som också 

var musiker. Florence, som är syster till kompositören, berättar i en intervju (Knopper. R. 

2014) att deras far undervisade på universitet under dagen och spelade på operan på kvällarna. 

Delécluse själv berättar att hans kompositioner riktade sig till studenter. Målet med Douze 

Études var att de skulle vara kul att lär sig. I intervjun (Knopper. R. 2014) använder han ett 

franskt ord ludique, som betyder kul, roligt, underhållande. Det viktigaste för Delécluse var 

att etyderna skulle ge studenten inspiration till att lära och vilja förbättra sitt spel.  

Douze Études är en samling med 12 stycken etyder för virveltrumma. Delécluse berättade om 

att han skrev etyderna i en följd men gärna gick tillbaka och ändrade på detaljer. Under  

processen tillkom fler etyder än de 12; väldigt många fick inte se dagsljuset då kompositören 

var väldigt noga med att inte upprepa sig i sina kompositioner. Etyderna har en progression 

som gör att de blir alltmer krävande ju längre fram man kommer i boken. Dock så poängterar 

Delécluse att studenten kan börja på vilken etyd som helst då de tar upp olika typer av 

problematik. Idén bakom övningarna är att de ska vara relativt enkla, men man behöver ha 
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vissa förkunskaper i caisse-claire (virveltrumma). Enligt Delécluse så ska etyderna vara som 

små bitar av hemläxa till studenten.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka timingen i mitt spel på virveltrumma. Som exempel 

kommer jag använda den första etyden av Delécluse som ger möjlighet att visa upp olika sidor 

av slagverkaren både tekniskt och musikaliskt. Etyden ska spelas på ett franskt sätt, vilket 

betyder att den ska uppfattas som lätt och lekfull. Själva känslan av lätthet uttrycks ofta med 

hjälp av dynamik, men vid djupare undersökning så märks det att det inte bara är dynamiken 

som avgör – timing spelar minst lika viktig roll. Om man spelar ett för-slag sent, kan man få 

en mer hängande känsla, och omvänt, om man spelar förslagen tidigt får man en påskyndande 

känsla. Detta stämmer dock inte alltid då upplevelsen av förskjutningarna även påverkas av 

kontexten – vad som kommer före och efter. Det kan även bli så att om man flyttar på för-

slagen, men är i tempo med sitt första slag, kan man få en lekfull känsla.  

2 Metod 
Det är svårt att sätta ord på timingen då den ofta förknippas med en känsla, därför har jag 

använt mig av dator som ett redskap för att visualisera och simulera olika timing-möjligheter. 

Jag har arbetat i programmet Logic, som är ett standardmusikprogram som har fokus på 

inspelning och skapande av musikmaterial med MIDI och audiofiler. I mitt fall kommer jag 

använda MIDI–formatet. Jag har skrivit in den första etyden i Logic för att göra ett midi-spår. 

Syftet med detta är att jag ska kunna få fullständig kontroll över alla musikaliska aspekter och 

uppspelningen i realtid, med alla möjliga varianter av förskjutningar. 

Det är spännande att man har möjlighet att analysera stycket via ett digitalt verktyg där man 

kan simulera olika framföranden. Jag vill dock poängtera att jag gör min analys med målet att 

göra ett liveframträdande av stycket. Programmering av stycket i Logic används som ett 

redskap för att åstadkomma en djupare förståelse för olika möjligheter av timing. 
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3 Resultat  
Den första delen i detta avsnitt handlar om den övergripande analys som ligger till grund för 

instuderingen. Därefter går jag vidare med min instudering och hur jag arbetat med digitala 

verktyg i datorn. Avslutningsvis går vi igenom resultatet av övningsmetoden, då vi eventuellt 

hittar en ny form av övning.  

3.1 Form och musikalisk analys 
Kännetecknet för Delécluse etyder är att de är musikaliska och inspirerade från olika kända 

orkesterutdrag. Frederic Macarez (2017) definierar Delécluses etyder som kompletta stycken, 

som inte bara är skrivna av en slagverkare utan av en kompositör och en riktig musiker. Den 

första etyden är inget undantag och av min erfarenhet så är den en av de mest musikaliska 

etyder jag spelat.  

Etyden kan delas in i tre olika avsnitt, enligt formeln A B A1.  

3.1.1 Avsnitt A 
Etyden börjar med den karakteristiska åttondelsrytmen med för-slag, i 6/8.  

 
Notexempel 1, takt 1-4 

Notexemplet visar det första temat i etyden. Detta tema kan även räknas som huvudtema då 

det är det tydligaste avsnittet som även återupptas i slutet av stycket. Redan här ser vi flera 

figurer där timingen kan vara en avgörande aspekt. Etyden är fransk och ska spelas med ett 

slags ”fransk känsla”. För att ge ett sådant uttryck bör jag spela för-slagen tätt inpå 

huvudslagen. Här är även dynamiken en avgörande aspekt då för-slag ska vara en aning 

svagare än huvudtonerna. 

 

I den andra takten finns det andra viktiga området med punkterade åttondelar. Med tanke på 

att det är den första triolen vi hör så är det avgörande att spela denna rytm med rätt timing. På 

det viset sätts hela etyden i ett slags rytmisk ram och känsla.  
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3.1.2 Avsnitt B 
Nästa del av stycket börjar vid takt 11 med ett tremolo som går tydligt från ett forte till piano. 

 
Notexempel 2, takt 11-14 

Efter att ha introducerat olika delar av etyden i den första A-delen så dyker vi ner i 

utvecklingen av etyden som sker under B-delen, man kan kalla den för en genomföring. Här  

kan vi se anledningen till att just denna etyd används i olika provspelningssammanhang. 

Genomföringen består av många olika sorters tremolo med tydlig dynamisk skillnad, 

kombinationer av 16-delar och trioler, och olika slags för-slag. Jag kan säga att detta stycke 

verkligen utmanar utövaren att visa alla sina sidor av virvelspel.  

3.1.3 Avsnitt A1 
Genomföringen avslutas med Un poco rit. i takt 44-45 och leder vidare till återtagningen av 

A-delen i takt 46 (Notexempel 3). 

 
Notexempel 3, takt 44-58 

Efter återtagningen utvecklas A1-delen till slutet med en serie av snabba 16-delar och 

tremolon. I sista takten av notexemplet ser vi att dynamiken dyker ner till ett piano. Efter 

detta byggs det upp med ett ledande crescendo till det tydliga slutet av etyden som består av 

tre sextondelar med för-slag. 
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3.2 Övning 
Övning är en viktig aspekt i mitt arbete då jag behöver få en större förståelse för etyden, 

därför presenterar jag här ett avsnitt om hur jag gick tillväga i min övning. Genom att beskriva 

processen försöker jag ge en inblick i hur jag väljer att diskutera timing och vilka ställen i 

etyden som tvingade mig att söka efter lösningar på timing-relaterade problem.  

Jag började min instuderingsprocess genom att spela igenom hela etyden i det angivna 

tempot. Genomspelningen i tempot gav mig en inblick i vilka handsättningsalternativ som är 

möjliga för att kunna spela etyden i rätt tempo, som är 76 bpm (beats per minute). Jag måste 

poängtera att jag har hört etyden uppförd av Rob Knopper (Rob Knopper, 2014)  som, enligt 

mitt tycke, spelar denna etyd bäst. Så jag hade en klar uppfattning av hur stycket kan spelas, 

men inte hur jag skulle uppnå det. Därför tycker jag att det är nödvändigt att försöka spela 

genom musiken flera gången för att få en fysisk känsla av etyden.  

Efter mitt genomspel markerade jag de ställen jag behöver fokusera extra på, och av dessa 

valde jag ut fem viktiga passager jag behöver klara av för att kunna få ett få en bra helhet. 

3.2.1 Passage 1 

 
Figur 4, takt 3  

Här ser vi den första problematiken (takt 3). Rytmen är inte svår i sig själv. Problemet uppstår 

när figuren spelas i det angivna tempot, alltså i 76 bpm på punkterad fjärdedel. I tempo vill 

jag att den här figuren ska låta väldigt lätt och lekfullt. Men vad är det som skapar den 

känslan? Svaret på frågan finner man under den röda markören, som pekar på mellanrummet 

mellan 16-delen och triolen. Alltså det är övergången och tidsskillnaden mellan de två 

notvärdena som skapar antingen en flytande eller mer hoppande känsla.  

 

Det är svårt att se det i notskriften, men genom att föra in rytmen i datorn har jag möjlighet att 

se rytmerna med för-slag kvantiserade i förhållande till varandra (figur 5).  
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Figur 5, Data MIDI 1 

Röda streck i figur 5 representerar åttondelar, de blåa är 16-delar, och de gröna är trioler. De 

perfekta förhållandena har ett avstånd på 131 millisekund mellan varje 16-del i 114 bpm (76 

bpm i punkterad fjärdedel). Av det kan man dra slutsatsen att om du vill få till det perfekta 

bytet från 16-delar till 16-delstriols (se den röda cirkeln) så ska din triol komma efter 131 

millisekunder. Då kommer det låta exakt och strikt rytmiskt, som datorn, förutsatt att man 

undviker att göra en stor dynamisk skillnad. 

 

Jag ville uppnå det soundet, med en jämn rytmik, men ändå skapa en lätt och lekfull känsla – 

spela figuren ”som ingenting” (bildligt talat). När jag spelade in mig själv upptäckte jag att 

min rytmik inte alls ser ut som på den första figuren med den perfekta timingen (jmf. figur 5). 

Mitt första triolslag var försenat och såg ut ungefär såhär: 

 
Figur 6, Data MIDI 2, förskjutet 

Här syns det att mitt första slag inte hamnar exakt på linjen. Det betyder att hela min 

sextondelstriol förskjuts med ett antal millisekunder och ger ett större mellanrum mellan 16-

delarna, och därav skapar en snabbare känsla i triolerna; genom att trycka ihop notvärdena 

under samma tid så spelas de snabbare.  
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Den stora skillnaden mellan mina två exempel är att triolerna skiljer sig 28 millisekunder 

mellan varandra. Det är ingenting man hör, men något man definitivt känner.  

3.2.2 Passage 2 
Jag går vidare med nästa figur där timingen är en av de viktigaste faktorerna: 

 

Notexempel 7, takt 5-6   

Denna figur är relativt lik den första. Här ser vi samma mönster av 16-delar som varvas med 

16-delstrioler. Det som skiljer sig är att det finns accenter, men också att det är ett crescendo 

som utvecklas fram till första slaget av takt 6. Här börjar ett ordentligt detaljarbete för att 

kunna göra ett crescendo på de slag som inte har en accent, utan att accenterna blir ojämna. 

 

Här finns samma problematik som i figur 4. Skillnaden mellan figurerna är dynamiken som 

gör det svårare att få en bra timing. Det beror på att om jag ska göra en dynamisk ökning så 

behöver de sista slagen i 16-delstriolen vara en aning starkare än den första. Är man inte 

förberedd på det, då blir det svårt att få ett jämn och konsekvent rytmik. Detta är en viktig 

aspekt i alla former av musicerande. Även kanske i andra områden av livet. Det är inte svårt 

att producera ett slag, rytm, eller mönster. Konsten är att kunna repetera exakt samma mönster 

flera gånger om.  

3.2.3 Passage 3 

 

Figur 8, takt 16-17   

Nu kommer vi till en intressant del ur ett timing-perspektiv, då vi stöter på 16-delar med för-

slag. Vi har redan stött på flera för-slag i stycket, men jag har upptäckt att det är här (takt 17) 

det blir mest avslöjande med timingen då det är samma rytm som upprepar sig två gånger. 

Som jag skrev förut så är det upprepningen som är konsten, och därför är det viktigt att jag 
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bestämmer mig innan om vilket slags förskjutning jag ska använda i mina för-slag, för att ha 

en tydlig bild av vad jag vill. 

 

Vi börjar med att analysera rytmen: 

 
Figur 9, Midi 1 

Det inringade området föreställer för-slagen som ligger innan 16-delarna; bilden visar för-

slagen i den perfekta timingen och är kvantiserade till 1/64-delar. Det låter bra, nästan för 

perfekt, ganska stelt och för exakt, men sett ur ett rytmiskt perspektiv hjälper det mig att 

skapa ett visst sound, genom att jag experimenterar med och flyttar de rödmarkerade för-

slagen i datorn. 

Genom att jag gör detta i datorn har jag total makt över uppspelningen och kan manipulera 

rytmen som jag vill, vilket kan ge en snabb överblick över det jag gör med rytmen och 
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soundet. Det tog mig endast tio minuter att hitta den punkt som är viktigast att öva på för att 

få till bra klingande för-slag. Allting ligger i den andra röda klossen: 

  
Figur 10, Midi 2 

Här (figur 10) ser vi den andra klossen rödmarkerad, vilket motsvarar det andra slaget i för-

slaget. Anledningen till att den är viktig är för timingen av det sista för-slaget. Timingen 

avgörs av ”tids-mellanrummen” som är pilmarkerade. Oavsett om du drar ihop dina för-slag 

eller breddar ut dem så är det viktigt att ditt andra slag har samma mellanrum efter det första 

slaget som det mellanrummet innan ditt huvud-slag (den gröna klossen).  

Nu när jag har analyserat för-slagen och fått en överblick över vad som får mina för-slag att 

låta bra, kan jag gå vidare och välja vilket sound jag vill ha på mina för-slag. Med tanke på att 

jag försöker åstadkomma en lätthet, tycker jag att för-slagen behöver vara en aning sena. Det 

kommer skapa en slags studsande och pigg känsla. Det är fortfarande viktigt att vi behåller 

mellanrummen efter det andra slaget så att våra för-slag låter bra och proportionerligt, även 

om de är sena. I datorn ser det ut såhär (se figuren nedan): 

De gula linjerna visar underdelningen i 1/64, alltså det jag gjorde var att jag förflyttade de 

röda för-slagen en aning bak i timingen. Men istället för att flytta alla för-slagen samtidigt så 

Figur 11, Midi 3  
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har jag tagit hänsyn till det mellanrummet och flyttat klossarna proportionerligt, för att det 

fortfarande ska låta jämt och fint. 

Nu när vi vet hur man kan påverka för-slagen på ett bra sätt så kan vi bestämma oss för ett 

visst sound och försöka hålla oss till det genom hela låten. Genom detta exempel har vi löst 

många framtida problem, och kan applicera förståelsen på andra figurer i stycket. 

3.2.4 Passage 4 
Vi går vidare till nästa figur. Eftersom vi redan gjort väldigt noggranna analyser behöver vi 

inte gå lika djupt i detaljerna i resten av stycket. 

Här ser vi nästa figur: 

 
Figur 12, takt 18-19 

Problematiken är samma som i de föregående figurerna, så vi har en klar metod för hur vi kan 

öva dem. Det viktiga i denna figur är dynamiken och flödet mellan de olika rytmerna. Som vi 

har diskuterat tidigare så uppnår man en känsla av flöde genom att spela rytmerna korrekt, i 

timing. Genom att öva på den första rytmen kommer resten automatiskt. 

3.2.5 Passage 5 

 
Figur 13, takt 37-38 

I den sista figuren ligger problemet i kvintolen. Att spela rytmen i sig är inte speciellt svårt, 

den svåra biten kommer i övergången till 16-delarna, då man behöver ställa om sin inre 

rytmik. Samma gäller detta exempel: 
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Figur 14, takt 42-44 

Den första takten börjar med 16-delar och går över till en kvintol. Istället för att föra in 
kvintolen i programmet, lade jag in tre 8-delar och övade på att spela en kvintol över det. På 
det viset kunde jag behålla flödet i den svåra övergången. 

3.3 Sammankoppling av övningen med dator 
Nu har vi analyserat hela stycket och fått en bättre uppfattning av hur vi ska öva för att uppnå 

ett önskvärt resultat. Det är viktigt att notera att jag endast tog upp övningsexempel jag ansåg 

var grundläggande ur ett timingperspektiv, när man egentligen skulle man kunna plocka isär 

varenda takt; genom att jag tog upp de mest problematiska ställena löser vi många problem på 

en gång. 

Eftersom jag har använt datorn för att kunna analysera det jag spelar, på en djupare nivå, så 

tänker jag att jag skulle kunna testa och använda den i min vardagliga övning. Som 

slagverkare är det viktigt att man har sin timing på plats, därför kan det hjälpa att ha en 

referens som kan simulera de perfekta förhållandena.  

3.3.1 Logistik vid arrangering i datorn 

Innan jag kunde börja öva var jag tvungen att ta hänsyn till en del logistiska aspekter i datorn 

för att senare kunna synka mig med dator på ett bra och givande sätt. De aspekter var till 

exempel val av ljud som datorn skulle spela. Det kan låta obetydligt till en början men det är 

mycket viktigare än man kan tro. Medhörnings-systemet måste vara bra inställt, med rätt 

volym och rätt sound, då man ska spela till rytmerna på datorn samtidigt. För mig innebär det 

att jag behövde ett väldigt tydligt och distinkt ljud som hade högre frekvens än trumman. På 

det viset kunde jag synka och höra om mina slag på trumman var tillsammans med slagen från 

datorn.  

 

Mitt arrangeringsfönster såg ut såhär: 
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Figur 15, ex. 1  

De färgmarkerade klossarna är de inskrivna figurerna, och är totalt åtta takter långa. Dock så 

är det bara fyra takter som är inskrivna i varje figur, resterande fyra takter är en loop, 

repetering av rytmen. Att kunna göra repeteringar på rytmer är en av de små saker som gör 

övning med datorn så bra.  

Som jag nämnde tidigare så har jag inte skrivit in hela stycket in i datorn. Även om jag hade 

kunnat göra det så kände jag att jag kunde undvika mycket onödigt jobb genom att ta de bitar 

som jag ansåg var mest intressanta. De bitar som jag valde ut har jag delat upp i olika 

ljudkanaler i programmet (se figur 15). Man kan se att alla figurer är staplade i olika rader 

istället för att bara ligga på en rad efter varandra. Detta är viktigt då jag kan snabbt hoppa till 

olika figurer genom att kunna trycka in Solo knappen (alt – klick). Detta innebär mer 

avslappnad och flytande övning då jag har mindre fysiska interaktioner med datorn under 

övningen.  

I exemplet ser man att det finns andra klossar än bara de färgade. Att de är mörka betyder att 

de är i mute-läge och inte spelas just då. De klossarna har metronomfunktion. Dock så har jag 

modulerat rytmen och skrivit in lite olika kombinationer. Till exempel kombinationer som 

består av åtton- och sextondelar. På det viset kan jag även värma upp eller öva de andra 

figurer i låten som kräver mindre timingrelaterad övning.  
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Det sista som är kvar av arrangeringen är inskrivningen av midi-toner. Det jag har gjort för att 

lättare kunna höra olika detaljer i mina figurer är att lägga olika toner på olika instrument. Det 

ser ut på det viset: 

   
Figur 16, ex. 2 

Här ser man att gröna ”toner” spelar en ton och de röda tonerna spelar den andra tonen. 

Tangenterna i klaviaturen, till vänster i bilden, motsvarar olika slagverksljud, till exempel 

koklocka och virvel. Detta uppdelningen ger mig möjligheten att markera problematiska bitar, 

som jag halkat efter med i övningen, och öva på det specifikt. 

  

Eftersom jag har sysslat med musik-produktion sen tidigare så hade jag koll på hur jag skulle 

arrangera. Jag har dock löpande förfinat mitt arrangemang för att kunna optimera min övning. 

Själva övningen gick fantastiskt och jag uppnådde högre resultat än jag förväntat mig. Det 

gick betydligt snabbare att värma upp och jag kunde snabbt växla mellan olika de olika 

momenten i min övning. 
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4 Slutsats  
Nu har vi kommit fram till den sista delen i mitt examensarbete. Det har varit ett stort nöje att 

utforska nya sätt att analysera och öva in rytmer. Den stora slutsatsen jag kommit fram till är 

att timing är mycket mer avgörande än man kan tro. Att små förskjutningar av rytmer kan 

skapa olika sound är fascinerande, och genom att vara medveten om det får man en 

annorlunda uppfattning och kan uppnå bättre resultat i uppförandet.  

En annan aspekt som kom fram under arbetet är användning av datorn i övning. Jag har tagit 

många lektioner för diverse lärare och professorer, men ingen har analyserat rytmen på det 

viset. Därför känns det otroligt spännande att kunna utforska en ny övningsmetod. Det vore 

spännande att se om någon annan kan ta upp och utveckla denna typ av övning. Samtidigt kan 

det bli svårt då jag känner att de flesta musiker som håller på med professionellt slagverk inte 

har den tekniska kunskapen att kunna programmera in och skapa arrangemang i datorn. Det är 

inte svårt att lära sig den metoden, men det krävs att man har ett intresse för det tekniska. Sen 

ska man heller inte glömma det absolut viktigaste: vi skapar musik! Musiken kan vara i vilken 

form som helst. Det jag vill säga med det är att det första man ska prioritera när man övar ett 

nytt stycke är musikaliteten och känslan, utifrån det får man sen bedöma om man ska 

applicera den perfektionistiska övningen eller om man kan vara mer fri.  
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