
Abstract 

My examination project consists of different transcriptions and recordings with a main 

focus on improvisation and treatment of different themes. How I, as a drummer, can use a 

theme, a structure or a melody to help decorate and develop my improvisational skills 

during solo situations. I have selected two of my favorite drummers, which I think master 

this subject in an inspiring way:   

- Matt Wilson (1964)   

- Max Roach (1924-2007)  

The main reason why I did a project on improvisation was because I have always felt a 
little uncomfortable when it comes to drum solos, and I wanted to know why. I needed to 

take the chance to focus more on myself, explore the freedom it contains and strengthen my 

self-esteem to become more confident in the role of being an improviser. 

The process has been divided into two different phases. A transcriptional phase and a 

recording phase. 

During the transcription phase I have transcribed two optional pieces from each of these 

artists.  

I have studied and analyzed them as accurate as I can. Then I have selected specific phrases 

and patterns that I have found to be slightly problematic, but also useful and interesting. 

During the recording phase I have tried to learn how to play these transcriptions as similar 

to the original as possible. This part gave me a chance to reflect over several technical 

difficulties that I have stumble upon during the process, and what tools I needed to solve 

them.  

At first, I focused on interpreting their sounds and languages to be able to combine it with 

my own, later on when I was going to film and record the result.  

This project was reported both auditory and visually. The final result was uploaded through 

a private YouTube channel. A direct video link for each example can be found under the 

heading "Results". 

 

As a major final task, and to indicate a more artistic part of my work, I have transcribed 

Max Roach's "Mop Mop". It is a whole song that is a drum solo. I have transcribed the 

entire solo which is also included in my essay. But for my recording I have made my own 

improvisation of the song, where I have tried to compile my way of playing with what I 

have been inspired by and learned from both Matt Wilson and Max Roach. 

 
I believe that it is a long-term process to become a good improviser and that it will develop 

through years of experience. But this project has definitely given me a brand-new library of 

phrases, ideas and strategies to help me convey my personal expression in future 
improvisations.  

I have learned a lot about transcribing throughout this project, which also has improved my 

hearing and made me more fluent in my note-reading. 
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1. Min Bakgrund 

Jag är uppvuxen på landet i ett litet rött hus i ett område som heter ”Rinna”, ca en mil utanför Mjölby i 

Östergötland. Det var aldrig solklart på något vis att jag skulle bli trummis från början, men mitt 

intresse för musik visade sig dock vid tidig ålder. Musik har alltid varit en stor del av vår familjs 

intresse trots att vi inte är en ”musikerfamilj”.  

Mitt intresse för trummor startade på riktigt när jag var 9 år gammal. Mitt första trumset var ett rött 

ihopplockat nybörjarset från olika märken som vi köpte av våran granne för en femhundring. 

Min utveckling gick väldigt fort framåt. Jag märkte att jag hade lätt för rytm och en egenskap att 

kunna minnas låtar utantill efter att jag bara hört låten en gång. En egenskap som jag haft och har 

otrolig hjälp utav fortfarande.  

Eftersom jag var självlärd så har jag inte haft någon större koll på teknik. Det var inte förrän jag 

började på kulturskolan i Boxholm när jag var 12 år som min första lärare Thomas Fristedt frågade 

varför jag använde vänster hand först när jag spelade på ett högervridet trumset. 

Jag föddes vänsterhänt men jag visste inte då att det var någon skillnad på högerhänta och 

vänsterhänta trummisar. Jag tog lektioner av Thomas i 4 år. Vi jobbade mycket med min teknik och 

det var här jag kom i kontakt med noter för första gången. Jag var med i Boxholm blåsmusikkår ända 

fram till jag var 16 år där Thomas också var dirigent.  

På Holavedsgymnasiet i Tranås hade jag Anders Gustavsson som trumlärare. Han var nog den 

viktigaste personen jag kunde ha träffat vid den tiden. Jag var envis i början men han lyckades bevisa 

för mig att det fanns mer inspirerande områden och vägar inom musik än att bli rockstjärna. 

Jag sökte till Sommenbygdens Folkhögskola i Tranås, Lunnevads folkhögskola i Vikingstad och SvF 

(Södra Vätterbygdens Folkhögskola) i Jönköping. Jag blev antagen till SvF och flyttade till Jönköping.  

SvF var en folkhögskola med kör i fokus. Jag gick 2 år och i slutet av varje år gjorde vi en större 

körturné. Första året var vi 2 veckor i Chicago, USA och andra året 2 veckor i Israel/Palestina. Det var 

extremt lärorikt att sjunga i kör, dels för gehöret men framförallt notläsningen.  

Jag hade Mats Ohlsson som trumlärare. Han var anställd i Jönköpings Sinfonietta, så även om jag 

sökte på trumset så jobbade vi mest med klassiskt slagverk. Mats lät mig vara med i sinfoniettan på ett 

par produktioner under åren och jag satt även som ensam slagverkare i Jönköpings Orkesterförening. 

Våren innan jag slutade blev jag tilldelad Jönköpings orkester och kammarmusikstipendium 2013, - 

jag var den förste slagverkaren som fick ta emot detta. Åren på SvF var händelserika och väldigt 

lärorika men det tog mycket tid från egen övning.   

Jag hade hört väldigt gott om Lunnevads folkhögskola och jag visste att jag skulle få tillbaka Anders 

som trumlärare om jag sökte dit, vilket jag gjorde. Vi pratade mycket om min framtidsplan och hur jag 

skulle kunna ta mig vidare till högskolan.  
Att flytta till Stockholm var en stor förändring för en småstadsgrabb från Mjölby. Åren på KMH har 

det varit den bästa tiden i mitt liv.  
Under mina två första år hade jag Bengt Stark som trumlärare. Han har varit en fantastiskt bra och 

inspirerande lärare både pedagogiskt och psykologiskt. Jag hade Magnus Fritz under en termin i trean 

då jag intresserade mig mer för musikalproduktioner. 
Under mitt sista år fick jag ett samtal om att jag blivit tilldelad Boxholms kommuns 

ungdomskulturstipendium 2016, och det var väldigt roligt att få komma hem och spela med Boxholms 

blåsmusikkår igen.  

Jag valde att läsa mitt sista år på halvfart för att jag ville fokusera på att spela mer och då visste jag att 

det skulle innebära en hel del pendlande mellan Mjölby och Stockholm, men också för att få en liten 

extra morot att ligga i för att få ihop det ekonomiskt. 
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2. Projektbeskrivning 

Som examensarbete har jag valt att göra ett transkriptionsarbete och ett inspelningsarbete med fokus 

på improvisation och tematik. Hur man som trummis kan använda sig av ett tema, en struktur eller 

melodi för att smycka och utveckla sig inom improvisation både solistiskt samt kompmässigt. 

Jag har valt ut två av mina favorittrummisar som jag anser bemästrar ämnet på ett mästerligt sätt:  

- Matt Wilson (1964)  

- Max Roach (1924 - 2007) 

Intresset för transkription, även kallat ”plankning”, har jag haft sedan jag gick på folkhögskola. Då jag 

fick planka allt ifrån virveletyder, trumsolon, pianosolon till hela arrangemang på låtar.  
Det fick mig att inse hur mycket mitt gehör och spel förbättrades och jag anser att plankning har haft 

en stor påverkan till att jag kan läsa noter så bra idag.  

Idén för det här arbetet startade egentligen första året på musikhögskolan. Då ville jag göra ett arbete 

bestående av ett kompendium av trumsolon inom olika genrer. På grund av olika anledningar så som 

”New Sound Made-festivalen” så lades idén på is eftersom jag gärna ville vara med där istället för att 

lägga tid på egna inspelningsprojekt.  
För ungefär två år sedan började jag spela med två band vilket begränsade den tid som jag kunde vara i 

Stockholm så jag fick bestämma mig för att göra ett examensarbete som jag kunde genomföra själv 

och på distans.  

Anledningen till att jag gjorde ett soloarbete med fokus på improvisation var inte bara på grund utav 

min praktiska situation utan också för att jag alltid har känt mig lite obekväm när det kommer till just 

trumsolon, och jag ville ta reda på varför. Jag behövde ta chansen att få fokusera mer på mig själv, 

utforska friheten och bygga en struktur men också stärka mitt självförtroende och bli tryggare i rollen 

som improvisatör. 

Arbetet har varit uppdelat i två faser. En plankningsfas och en inspelningsfas. Under hösten har jag 

transkriberat två valfria stycken från vardera av dessa solister. Studerat och analyserat dem noga, valt 

ut specifika fraser, förlopp och verktyg som jag anser vara relevanta.  

Under rubrikerna ”Egen reflektion” har jag skrivit mer detaljerat kring varje transkription och även 

reflekterat över min upplevelse att jobba med dessa solon. Vad som varit inspirerande, problematisk 

osv. Under inspelningsfasen har jag först lärt mig spela dessa plankningar så likt originalet som jag 

kan. Försökt tolka deras sound och språk sedan spelat in dem och gjort egna improvisationer.  

Projektet har redovisats både auditivt och visuellt. Videoklippen har lagts upp genom en egen privat 

Youtube-kanal. En länk till varje videoklipp finns under rubriken ”resultat”. 

Som en större slutuppgift har jag plankat Max Roachs klassiska ”Mop Mop”. Det är en hel låt som är 

ett trumsolo. Jag har transkriberat hela solot som finns bifogat i arbetet. Men för inspelningen har jag 

gjort en egen improvisation av låten, där jag har försökt sammanställa mitt spel med det jag har 

inspirerats och lärt av både Matt Wilson och Max Roach. 

Resterande transkriptioner är inspelade med originalinspelningen i bakgrunden. Jag tyckte att det blev 

en roligare utmaning och ett bättre resultat att försöka sätta sig in i deras sätt att spela och att frasera på 

det sättet. 

2.1 Metod 

Först och främst plankade jag med penna och papper då det är enklare att korrigera eventuella fel samt 

att det var mycket smidigare om jag var på resande fot att bara behöva plocka fram ett block.  
Jag har plankat det mesta utan något hjälpmedel men för vissa delar i t.ex. ”Mop Mop” då 
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inspelningen är gammal och med grumligt ljud har jag använt mig av ”Amazing Slow Downer” 1.  
Det visade sig dock vara ännu svårare att urskilja vad som spelades i ett långsamt tempo då både 

pitchen och kvaliteten försämrades när jag tog ner tempot. 
Samtliga plankningar renskrevs sedan i Sibelius 7 för att det enklare skulle kunna läsas men också för 

att kunna användas i arbetet som exempel och bilagor.  
När jag suttit och övat har jag också använt mig av en del röstmemon på telefonen för att spara 

eventuella idéer, men också för att få en chans att verkligen lyssna på mig själv ordentligt innan den 

riktiga inspelningen. 

2.2 Process 

Som jag skrev tidigare så har det här arbetet varit uppdelat i två faser. Under hösten har jag i princip 

bara fokuserat på plankning, planering, investering och förberedelser. Jag investerade i en ny dator för 

att kunna genomföra inspelningarna. Jag har försökt att föra loggbok under processen för att enklare 

komma ihåg vad som varit problematiskt, men också vad som varit bra. 

Som säkert många andra har jag haft lite svårt att komma igång ordentligt. Att till exempel planka ett 

helt trumsolo på 6 min där du ska skriva ner varenda detalj du hör är tidskrävande men också väldigt 

psykiskt krävande, jag orkade inte sitta för länge. Jag kände mig som mest produktiv på förmiddagen 

så då fick den tiden gå åt fokuserat arbete.  

Jag fick en månads heltidsanställning under november på mitt sommarjobb. Jag jobbade 7–16 

vardagar och gigade i princip varje fredag och lördag vilket var kul men jobbigt. På det viset hade jag 

svårt att finna motivation till skolarbete under min lediga tid vilket resulterade i stress mot slutet. 

2.3 Medverkande 

Allt musikaliskt framförande har jag gjort själv men när det kom till inspelning, uppmickning och 

filmning kände jag att jag inte hade tillräcklig kunskap för att resultatet skulle bli så bra som jag ville. 

Jag tog kontakt med två vänner som jag visste kunde hjälpa mig.  

- Martin Widén  
En god vän till mig som har hjälpt till med uppmickningen av trumsetet och inspelning. Vi har känt 

varandra hela livet tack vare att vi har spelat i samma band. Han har arbetat som ljudtekniker och 

studerar för närvarande en kurs i ljudteknik på distans i Örebro. Han har även hjälpt till med 

mixningen av slutresultatet. 

- Matthias Gräns 

Min storebror som har som extrajobb och hobby att filma, fotografera och redigera. Han har hjälpt mig 

att filma arbetet och sedan klippt ihop filmerna med ljudet och konverterat dem så jag kunde lägga upp 

dem på youtube. 

2.4 Inspelning & Filmning 

Till det här arbetet har jag provat mig fram med olika trumset och cymbaler men det som tillslut gav 

bäst resultat för ändamålet var mitt Gretch Catalina-kit med storlekarna: 

- 18” bastrumma 

- 14” virveltrumma (Ludwig Breakbeat) 

- 12” hängpuka  

- 14” golvpuka  

 

1 Musikprogram som låter dig importera låtar, manipulera tempo och pitch. 
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- 21” Mel Lewis signatur ride med en nit  
- 14” Avedis Zildjian Hi-hat 

 

Allting spelades in och filmades i en replokal/studio i Mjölby som vi hyr. Det har varit väldigt skönt 

att alltid kunnat ha tillgång till den lokal där allting skulle göras även när jag bara ville öva eller testa 

olika uppmickningar och dämpningar.   

Den 21/1 sågs jag och Martin för att testa lite olika uppmickningar av trumsetet. Mickarna för 

bastrumma och virvel hade vi sedan innan då vi har spelat in olika projekt tidigare. 

Bastrumman har en ”Shure Beta 52A” närmickad. Virveln har en ”Shure Sm57” närmickad och två 

”Superlux pra-268ah” som överhäng. 

Projektet är filmat med en ”Panasonic GH5” och redigerat och klippt i programmet ”Adobe Premiere 

Pro” 

3. Matt Wilson 

Matt Wilson föddes den 27 september 1964 i prärielandskapet Knoxville, Illinois. Han tackar sina 

föräldrar som stöttade honom redan i tidig ålder med hans intresse för musik och teater. Matts intresse 

för trummor började i tredje klass då han såg en trumtävling där Buddy Rich satt som juryrepresentant. 

Han köpte sig ett par trumstockar och började bygga sitt första trumset av diverse köksredskap han 

hittade hemma. Senare gjorde hans föräldrar en mindre investering i en virveltrumma och en cymbal.  

Hans bror spelade saxofon och de började spela tillsammans under ett par år. De satte upp små 

konserter i lokalområdet där de spelade populärmusik från 60 och 70-talet på sax och trum-duo.  
Under det vi kallar högstadiet tog han chansen att vara med i så många skolband och uppsättningar 

som han kunde vara med i. Han brukar säga att han är en ”teaterapa”, hans bror undervisade i teater 

vilket tidigt gjorde honom van vid att stå på scen och agera inför publik. 

Han studerade på högskolan ”Wichita State University" där han också träffade sin framtida fru Felicia. 

Hon var en framgångsrik violinist redan då och de flyttade till Boston där hon skulle ta sin examen. 

De gifte sig 1987 och fick fyra barn. En dotter och tre söner. Tragiskt nog gick hon bort 2014 efter tre 

års kamp med leukemi. Matt bor idag ensam i New York med sina barn. 

I ett klipp på youtube från en clinic berättar han om hans liv som jazzmusiker Matt Wilson’s life in 
jazz - it’s never boring 2. En kompis till honom hade skivan Rich vs Roach (1959) där respektive 

trummis spelade med respektive band. Han blev förtrollad av Max Roachs solo ihop med basen i 

”Sing sing sing”. Efter det hade han en period där han endast lyssnade på Roach. Han tyckte att han 

”sjöng” när han spelade och att han på något sätt talade till honom. Det är också på grund av Max 

Roach som han döpte en av sina söner till just Max.  

Han är omtalad för sitt unika och kreativa spelsätt men också för att vara en fantastisk kompositör och 

bandledare. Hans två större projekt är ”Matt Wilson Quartet”, en utforskande och utmanade kvartett 

med två blås, bas och trummor. Det andra ”Matt Wilson’s Arts and Crafts” är en kvartett baserad på 

standardsättning med pianotrio och en blåsare.  
Han har medverkat på över 250 studioalbum och har framträtt med legendariska musiker som Herbie 

Hancock, Wynton Marsalis m.fl.  

Han är även en mycket väl omtalad lärare så när han inte spelar så undervisar han på olika universitet 

och gör clinics både inom och utanför USA.   

 

2  Primack. B. (2013, 1 mars) Matt Wilson’s Life in Jazz - It’s Never Boring 

Hämtad från https://youtu.be/tjWByzra6_c 

https://youtu.be/tjWByzra6_c
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Jag blev först introducerad för Matt under mitt år på Lunnevads folkhögskola där vi hade en ensemble 

med moderna jazzarrangemang. Det var en trioplatta av pianisten Dena De Rose där de spelar 

moderna arrangemang på kända standards Live at Jazz Standards Vol 1 (2007).  

Jag minns att jag blev helt tagen av låtarna och hans sätt att spela. Jag blev frälst direkt. Det var något 

som jag aldrig hade hört förut. Under den resterande tiden av året på Lunnevad så var den här plattan i 

centrum. Ingen av mina vänner visste vem han var, men alla jag spelade upp musiken för tyckte att det 

var otroligt bra. Jag tyckte det var roligt att ha hittat något som ingen annan riktigt visste om. 

 

4. Max Roach 

Maxwell ”Max” Lemuel Roach föddes i Newland, North Carolina den 10 januari 1924. Han växte upp 
på en gård och hans föräldrar var bönder. Eftersom tiden såg annorlunda ut då hade de inte samma 

tillgångar och rättigheter som vita familjer. Det var problematiskt att få in pengar på grund av att det 

inte fick rätt att sälja sina grödor innan de vita hade sålt slut på sina. Därför valde de att flytta till 

Brooklyn i New York när Max var fyra år.  

Hans första kontakt med musik var genom sin mamma som gick i baptistkyrka och sjöng i gospelkör, 

där fick Max lektioner i trumpet och piano och senare vid åtta års ålder började han läsa pianoharmoni 

och spelade i bibelskola i samma kyrka. Han spenderade den mesta tiden av sin barndom i kyrkan. Det 

blev som ett dagis för honom att vara i medan hans föräldrar jobbade. Han säger även att det fanns 

mycket musik runt omkring honom i det område han bodde i. 

”You could walk down the street; you here people singing, you heard people playing. The community 

was just fraught with music” - Ira Gitler.3 

Han första kontakt med trummor kom genom offentliga jam anordnade för att försöka samla in pengar 

till hyra och mat. Han spelade även i skolans marschorkester och med klasskompisar. Han var tidigt 

omtalad inom den amerikanska jazzscenen och strax innan han gick ur skolan fick han sin första 

spelning - tre kvällar med Duke Ellingtons orkester där han hoppade in istället för Sonny Greer, endast 

16 år gammal. 

Under 1942 började han utforska jazzklubbar runt New York och satt med och spelade i så många 

band han bara kunde hitta. Han odlade mustasch för att se äldre så han kunde komma in på stadens 

sena kvälls-jam. Där träffade han och spelade med Charlie Parker på ”Uptown House” i Harlem och 

blev hustrummis där. Det var här grunden för Bebop formades.  

Utöver samarbetet med Charlie Parker har han också spelat med giganter som Miles Davis, Dizzy 

Gillespie, Clifford Brown. Max och Clifford startade en kvintett tillsammans 1954 men samarbetet 

blev dessvärre kortvarigt då både pianisten Richie Powell, hans fru och Clifford omkom i en bilolycka 

1956. Den tragiska förlusten fick Max att fastna i kortare drogmissbruk som han bearbetade och tog 

sig ur tack vare att han fortsatte med musiken och för att han började engagera sig i politik och sociala 

rättigheter. 
1960 släppte han ett album som hette ”WE INSIST!” - ”Max Roach’s Freedom Now Suite” som ett 

slag för svarta amerikaners rättigheter och lika värde.  
Han fortsatte att engagera sig i politiken och ett utav hans sista stora projekt var ett soloprojekt där han 

tolkade och spelade fritt över Martin Luther Kings klassiska tal ”I Have a Dream”. 
Han dog efter en långtidssjukdom den 16 augusti 2007 i Manhattan 83 år gammal. 

 

3  Gitler, Ira, Swing to Bop: An Oral History of the Transition of Jazz in the 1940's, Oxford University Press, 

1985. p.77 
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Under sin karriär har han fått ta emot flertal hedersbetygelser. Han var den förste jazzmusiker 

någonsin att få ta emot MacArthur Fellowship ”genius award” 1988. Han blev invald i Grammy Hall 

Of Fame 1995. Två år efter sin död blev han också invald i North Carolina Hall Of Fame 2009. 

Max Roach var en pionjär inom jazz och en utav de mest musikaliska och viktiga trummisar som 

någonsin funnits. Han tog improvisation till en helt ny nivå tack vare att bebopen utvecklades vilket 

gjorde att spelstilen förändrades som i sin tur gav honom fantastisk hand och fotteknik.   

Han förberedde aldrig några solon men istället för att bara vräka ur sig ett antal fraser på trumsetet 

jobbade Max mycket med teman, design och struktur, vilket också gav hans solon en identitet. 

 

5. Stompin’ At The Savoy 

”Stompin’ At The Savoy” är en jazzstandard från 1934 skriven av Edgar Sampson. Den är en 32 takter 

lång AABA-form. Just den här versionen är inspelad av Clifford Brown och Max Roachs kvintett och 

finns med på albumet ”Brown and Roach Incorporated från 1954. 

Max spelar två chorus 4 solo varav det första choruset kompar han sig själv. Det var en ny variant av 

trumsolo vilket gjorde det här solot väldigt unikt för sin tid.  

Genom att behålla ett klassiskt 4/4 swing-pattern i högerhanden på riden och en ostinatovamp i 

fötterna då bastrumman spelar fjärdedelar svagt (även kallat ”feathering”) och hi haten på 2 och 4 i 

takten. Det innebär att han bara har sin vänsterhand kvar att improvisera med. Max använde sig ofta av 

den här tekniken. Det finns ett flertal exempel på solon där han använder sig av just ostinatovamp i 

fötterna medan han förmedlar sitt solo i händerna.  

Han går ifrån den statiska vampen bitvis för att hjälpa till att orkestrera solot med bastrummeslag och 

jag tycker det är otroligt inspirerande att man kan få ut något så musikaliskt genom så små medel.  

Om man överblickar notbilden så ser första chorus mer ut som en låt än ett trumsolo. Han använder sig 

av mycket paus för att skapa luft mellan fraserna vilket ger varje fras sin egen innebörd. 

En karakteristiskt fras för Max är förskjutningen han gör i takt 3 med en åttondel följt av en fjärdedel. 

Det återkommer vid flertal tillfällen i framförallt första men även i andra delen av det här solot.  

När andra chorus börjar släpper han riden men behåller fotvampen genom hela solot. Man kan tänka 

sig att temat börjar i första A-delens första takt med varannan takt tema följt av att han gör ett triolfill 

till sig självt inför nästa takt. I andra A-delen börjar han bygga upp och effektivisera med både 

sextondels och triolrörelser där accenterna istället får indikera temat mellan underdelningarna.  

B-delen är klimax med en intensiv 8 takters period med bara sextondelar som förflyttas i grupper om 6 

slag de första fyra takterna sedan för varje ny fjärdedel resterande 4 takter. 

När han kommer tillbaka till sista A-delen så återupprepar han idén från första A-delen fast lite mer 

utvecklat och det är inte förrän i slutet av takt 28 som det första cymbalslaget kommer i hela andra 

delen av solot vilket ger en otroligt häftig effekt. 

Det här var ett av de första solon inom jazz som jag blev introducerad för. Just då tyckte jag inte det 

var något speciellt men numera är det ett av mina favoritsolon med Max. Det blev därför en 

självklarhet för mig att det skulle få vara med i det här arbetet för jag anser att det är ett viktigt och 

revolutionerande solo för sättet att spela trumsolo. 

 

4 Chorus är en musikterm som i jazztradition används för att beskriva hela formen av en låt från första takten till 

sista takten. 
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5.1 Egen Reflektion 

Tack vare att det här solot är så melodiskt och strategiskt fraserat och tack vare att jag hade hört det 

sedan lång tid tillbaka så kunde ibland jag komma på mig själv gå runt och nynna på det innan jag 

egentligen hade börjat öva på det.  

Plankingsmässigt var det inga större problem. Det mesta var väldigt tydligt spelat förutom i B-delen på 

andra choruset som blev lite grötigt och svårt att urskilja vad som spelades. Det som jag upplevde var 

mest problematiskt med det här solot var feathering-tekniken. Många trummisar lär sig att spela med 

feathering redan från början och har utvecklat det så pass bra att det sker per automatik, och då oftast i 

kompsammanhang. Det gjorde aldrig jag. För mig så kändes det aldrig som att det integrerade med 

basen eller det andra jag spelade så jag beslöt mig därför att inte använda det. Jag fick helt enkelt börja 

om från början och plocka fram min gamla bok av John Riley The Art Of Bop Drumming 5 (1994) som 

jag hade när jag först började spela jazz där de flesta exemplen är tänkta att spelas med feathering.  

Kul men samtidigt frustrerande att i det skedet behöva ta itu med grundproblem. Till slut blev jag allt 

mer bekväm med det och kommer förmodligen att dra nytta av det framöver.  

Det andra var en fråga om koordination. I första delen av solot när han kompar sig själv så tänkte jag 

att det skulle bli enkelt, men som i till exempel takt 17–21 så har han mer rak frasering än swing i 

vänsterhanden vilket också gjorde att högerhanden ville göra det. Om jag fokuserade hårt på vad 

högerhanden skulle göra så fallerade vänsterhanden.  

Jag upplevde det andra choruset enklare att spela när båda händerna blev fria. Det var B-delens 

sextondelsrörelse som var klurig men det var mest en fråga om att öva upp hastigheten. Tack vare att 

jag har studerat klassiskt slagverk så upplever jag att jag har relativt bra handteknik så jag behövde 

egentligen bara ta det långsamt tills jag fick in figuren sedan öka tempot.  

Vad som för både öga och öra kunde uppfattas som ett relativt enkelt solo visade sig ha små kluriga 

delar gömda vilket var otroligt kul att få komma till insikt med. 

 

5.2 Resultat 

Länk till min inspelning av ”Stompin’ At The Savoy”: 

https://www.youtube.com/watch?v=bgSRme88M48 

 

6. We See 

”We See” är också en jazzstandard skriven av Thelonious Monk. Den finns inspelad på albumet ”We 

See” från 1954. Det är en AABA-form med 32 takter. 

Den här versionen framförs av Matts egna Arts and Crafts. Inspelningen är en livekonsert ifrån 

Tribeca - Performing Arts Center i New York 2012.  

Jag anser att det här är ett otroligt intressant och väl framfört solo av Matt Wilson. Jag tycker att man 

verkligen kan se ett tydligt exempel på hans inspiration från Max Roach i det här solot. 

Till att börja med så spelar han precis som Max väldigt ”enkelt”. Med hjälp av en snabb analys av 

solot så ser man att han i princip bara använder sig av enkelslag eller dubbelslag. Fokuset ligger inte 

på att spela något svårt eller hippt, utan istället på att försöka bygga struktur och hitta snygga, enkla 

melodier.  

 

5  Riley, John. Thress, Dan (red). The Art Of Bop Drumming. Alfred Music Publishing, 1994. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgSRme88M48
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Jag tycker att man verkligen kan höra att han hela tiden har låtens tema i fokus när han bygger sitt 

solo. Det är utstuderat så att han i varje ny period tydligt indikerar temats originalrytm som till 

exempel i takt 9 och i takt 25 där den A-delen börjar. I takt 17 spelar han det som är ett av de mest 

klassiska ”Roachlicken”. Exakt orkestrerat som Max gör. Det är också just den frasen som är temat för 

hans sololåt ”Mop Mop” som jag tar upp senare.  
Han får ett otroligt bra flyt eller en känsla av att det vill ”framåt” tack vare att han spelar så mycket 

synkoper. Till exempel partiet mellan takt 33 och 40 skulle man kunna tänka sig att vara ett storbands 

”shout chorus”. 

Precis som i Max solo på ”Stompin’ At The Savoy” så är han otroligt sparsmakad med cymbalslag. 

Det kommer ett i första takten av solot och sen kommer det inget förrän i takt 49 där han tydligt visar 

vart han är i formen. Han visar det också genom att spela melodin i takt 51 och sedan återupprepar 

samma sak i takt 55. Dessutom kan man höra att bandet kommer in o fyller i melodin där.  

Jag tycker det är en enorm styrka att kunna välja att spela ett så minimalistiskt men ändå smakfullt 

solo. Jag har noterat att när han spelar mer modern eller friare musik avanceras också hans spel, inte 

nödvändigtvis sämre på något vis, men annorlunda.  

Jag får en känsla av att han försöker hålla sig till den tid då låten skrevs eller att han i alla fall har 

försökt anamma ett visst sound och ett spelsätt som han vill förmedla. Matt pratar ofta om hans och 

musikens strävan av att ”Getting it to the people”- att det inte bara handlar om att sitta på scenen och 

leverera en konsert inför en publik utan mer hur man bär sig åt för att bjuda in en publik till det han 

vill förmedla och låta dem ta del av det. 

Jag valde det här solot för att jag tycker att det demonstrerar en tydlig röd tråd mellan honom och Max 

Roach. 

 

6.1 Egen Reflektion 

Jag tyckte det kändes svårt att lära sig 64 takter i ett skede så jag fick fundera ut ett sätt att göra det 

enklare för mig. Jag började först tänka det som ett solo där man byter 4:or eller 8:or 6. Jag lade till 4 

takter där jag kompade mig själv mellan fraserna för att få in lite luft att förbereda inför nästa fras.  

När man sitter med ett solo länge kan jag tycka att det kan bli lite fyrkantigt med bara trummor, så för 

att få in lite mer verklighetsbaserad känsla i det så skapade jag ett logic-track bestående av piano och 

bas som kompade 4 takter med mig och sedan stannade under solotakterna.  

När det väl kändes bekvämt utökade jag avståndet till 8 takters solo, men behöll hela tiden 4 takter 

komp emellan. Fortsättningsvis 16 takter solo osv tills jag kunde spela hela solot i en tagning. Det var 

en väldigt simpel men effektiv taktik och det funkade faktiskt bra. Jag valde att lära mig spela solot 

först innan jag fokuserade djupare på sound, frasering och timing7 men det gjorde det hela mer 

intressant när jag väl skulle spela till originalsolot. Han drar och hänger på fraserna fram och tillbaka i 

timingen precis som en blåsare eller sångare vanligtvis gör, eller som en solist vanligtvis gör.  
Även om jag hade lyssnat på solot säkert hundratals gånger när jag plankade det så la jag aldrig märke 

till hur mycket han skiftade mellan fraserna, vilket gjorde att jag hamnade lite fel i timingen hela tiden 

när jag spelade till inspelningen.  

Även om ljudkvalitén ifrån konserten inte är den bästa så upplevde jag plankningen av solot relativt 

simpel tack vare att det fanns bild att titta på. Då kunde jag istället se vad han gjorde mer än att bara 

lyssna. 

 

6  Byta 4:or eller 8:or (från engelskans ”trading fours”) är ett relativt vanligt förekommande i jazztradition. Det 

innebär att en solist spelar solo i fyra eller åtta takter sedan byter det till nästa solist exempelvis trummor i fyra 

takter osv. 

7 Timing – förmågan att kunna följa rytmen i musiken. 
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Rent spelmässigt så tyckte jag inte det var några större problem att spela det här solot men ett ställe 

som jag fastnade vid var orkestreringen i takt 52–53. Jag insåg att jag inte så van vid att spela hi hat 

slag med foten på udda slag i det tempot som i tillexempel ett i takten eller på synkoper, vilket tog lite 

tid att vänja sig vid. I takt 6 spelar han ett rullande förlopp av åttondelar där varje åttondel spelas på 

olika trummor. Just den här figurer återkommer på flera ställen genom solot och när man dessutom 

blandar in bastrummeslag som ibland kommer på slaget och ibland på synkop blev det svårt att få ut 

frasen lika snyggt som han gör. 

Överlag så tycker jag det är ett otroligt roligt solo att spela samt ett solo där det finns en massa fina 

saker att ta lärdom och inspireras utav. 

 

6.2 Resultat 

Länk till inspelningen av ”Wee See”: 

https://www.youtube.com/watch?v=tkDtJsfoWiY 

 

7. Alone Together 

Alone Together är en låt ursprungligen skriven av Arthur Schwartz och blev ett musikalnummer i 

Broadwaymusikalen ”Flying Colors” från 1932. Senare kom den att bli en jazzstandards som blivit 

inspelad, tolkad och arrangerad i olika tappningar av de flesta jazzlegendarer. Den är lite annorlunda 

mot andra standards på grund av att den har en mindre vanligt förekommande längd i A-delarna. 

Istället för 8 takter i varje period så har A-delarna 14 takter. Det kan vara lite klurigt för lyssnaren att 

uppfatta trots att det nästan är dubbelt så långt som i vanlig AABA-form.  

Den här versionen är ett modernt, bluesigt arrangemang utav pianisten, sångerskan och kompositören 

Dena DeRose och finns med på albumet Live at Jazz Standards Vol 1 från 2007. 

Den här transkriptionen är inget trumsolo utan en komp-skiss över hur han kompar temat och första 

delen av pianosolot. Jag tog med det här exemplet för att jag tycker att det är väldigt bra och för att jag 

ville visa upp en annan sida av Matts spel.  

Till skillnad från de tidigare exemplen så känns det här nästan som en helt annan trummis. Här spelar 

han på ett mycket mer nytänkande och varierat sätt. Pianot spelar en vamp i introt som ligger som 

grund för låtens groove genom hela temat. Om man tittar på introt så kommer det en sekvens mellan 

takt 8–10 med trioler som han väljer att orkestrera mellan kantslag och hi hat. Det ser lite märkligt ut i 

notbilden att fylla ut hela takten med trioler men tack vare orkestreringen ger det en häftig effekt över 

pianovampen och ett sätt som jag aldrig skulle komma på att göra själv eller som jag har hört någon 

annan göra heller. 

När A-delen börjar är det som att trummorna är i fokus. Jag ser det som ett exempel på ”tension och 

release”.8 Basen och pianot fortsätter spela vampen medan sången smyger in med temat. Matt skapar 

tension under de 6 första takterna som sedan får release i takt 19 vilket ger mig som lyssnare en skön 

befrielse när de börjar spela walking. Det märks att trion är väldigt samspelt. Den andra A-delen har 

ungefär samma koncept förutom att Matts idéer utvecklas.  

I B-delen gör han något väldigt intressant som ger låten en annorlunda karaktär mer fokuserat kring 

dynamik. Hela B-delen spelas med endast fjärdedelar i både ride och hi hat samtidigt vilket är väldigt 

speciellt i sig självt. Han börjar spela i piano som genom ett crescendo i fyra takter tar sig upp i forte. 

 

8 Tension och release är att skapa stunder av oro och bygga en instrumental turbulens som kräver en 

eftersträvande upplösning.  

https://www.youtube.com/watch?v=tkDtJsfoWiY
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Sedan vänder han igen och genom ett diminuendo tillbaka ner i piano tills han i sista takten sätter an 

ett forte. Jag tycker att det är häftigt att det inte behövs någonting avancerat för att det ska vara 

effektfullt. Jag går verkligen igång på de små men smarta medlen. 

Innan pianosolot i takt 53 så kommer det ett arrangerat parti av raka unisona prickar på off beat följt av 

ett grymt häng i timingen när de landar i swingunderdelning igen tills pianosolot börjar. 

Under pianosolot tuffar svänget på tills i takt 73–81 där han återupptar idén att fylla ut med trioler fast 

nu mer som ett groove. Ytterligare en utveckling kommer i slutet i takt 105 fast med alla trioler med 

underdelning i virveln. 

Jag valde att inte göra hela låten för att det som följer efter att noterna tar slut var ganska diffust att 

planka och jag tyckte inte att det egentligen bidrog med någon ny relevant information än det som 

redan är skrivet. Det finns så mycket saker att skriva om den här transkriptionen om man ska ta upp 

allting detaljerat. Jag har valt ut det som har intresserat och inspirerat mig lite extra. 

7.1 Egen Reflektion 

Tack vare att jag spelade just det här arrangemanget på folkhögskola tidigare så har jag haft ett större 

försprång med den här. Även om jag hade spelat arret tidigare så hade jag inte plankat något av det. 

Jag började planka delar av den i ettan på KMH men gav upp för att jag tyckte det var för komplicerat. 

Det blev ett ypperligt tillfälle för mig att slutföra den och ta med den i examensarbetet när jag beslöt 

mig för att det skulle handla om Matt Wilson.  

Det här var nog en av de svåraste transkriptionerna att lära sig rent spelmässigt men främst 

speltekniskt. Eftersom han spelar så speciellt var det mycket nya saker jag var tvungen att vänja mig 

vid och som jag fick jobba mycket med. Att alternera trioler mellan hi hat och kantslag verkar kanske 

inte så klurigt men jag upplevde att det var svårt att få till det tight och flytande på grund av att jag helt 

enkelt inte hade den uthålligheten i vänsterbenet.  

För att tackla problemet fick jag försöka hitta på olika övningar för att försöka träna upp min 

uthållighet. Först och främst så testade jag att göra en enkel underdelnings-pyramid bestående av 4 

takter. Jag började med att jag satte en metronom på ett långsamt tempo runt 80 bpm. Spelade 

fjärdedelar i hi haten följt av fjärdedelstrioler, sedan åttondelar och till sist åttondelstrioler innan det 

började om på fjärdedelar igen. Jag provade även att sätta upp och spela med min gamla dubbelpedal 

jag använde när jag spelade hårdrock för att bli mer aktiv med vänsterfoten.  

Något annat som var problematiskt var att försöka få till en perfekt tagning. Eftersom transkriptionen 

är ganska lång så var det för mycket för att kunna lära sig allting utantill. Vid ett flertal tillfällen gjorde 

jag något fel mot slutet som gjorde att jag fick ta om hela tagningen vilket var frustrerande. 
Största problemet var i partiet mellan 73–80. Där fick jag ta om flera gånger för att jag aldrig fick till 

det så bra som jag ville. Jag satt och tänkte på det partiet hela tiden när jag spelade så till slut i varje 

tagning fallerade det på samma ställe. Jag visste egentligen inte vad jag skulle göra åt det och det var 

kanske det som var lösningen. Jag tog någon dags paus ifrån att sitta med det och när jag kom tillbaka 

så gick det lättare igen. 

Det tog också tid att lära sig spela till Matt. Det här var nog den som var mest skiftande i timing av 

alla transkriptioner och det var svårt att verkligen limma ihop med hur han och bandet fraserar och 

förhåller sig till timing i det här exemplet. När jag har testat en del groove som han gör i praktiken har 

det inte alltid blivit så uppskattat som jag hade hoppats på. Jag märkte att man verkligen måste försöka 

spela det med samma övertygelse och säkerhet som han gör annars så uppfattas det bara som konstigt. 

 

7.2 Resultat 

Länk till inspelningen av ”Alone Together”: 

https://www.youtube.com/watch?v=mUPnjq9ccWM 

https://www.youtube.com/watch?v=mUPnjq9ccWM
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8. Mop Mop 

Det här är ett av Max Roachs mest kända trumsolon som han ursprungligen gjorde till minne av Big 

Sid Catlett som var en av hans största inspirationskällor och kallas också därför ibland ”For Big Sid”. 
Det är en liveinspelning från 1964 i Frankrike och finns med på albumet ”Max Roach Again Vol 1”.  

Solot består av en standard AABA-form med 32 takter. Längden brukar ofta variera från allt mellan 3 

till 10 minuter beroende på inspelning. Låten har ett klassiskt ledmotiv som kännetecknas av en snygg 

och enkel 4 takters period som han strukturerat bygger och formar sitt solo utifrån:  

Det sätter sig om en ”hit” och när man har lyssnat igenom det en gång så är det i princip omöjligt att 

inte gå runt och nynna på melodin. Han börjar med att spela ett intro över form innan själva 

huvudtemat börjar där han hintar ledmotivet flertal gånger. Genom solots gång kan man också höra 

olika variationer över just den här idén. 

Under första solo chorus spelar han ganska triolbaserat influerat av ledmotivet. I sista takten innan 

andra chorus presenteras nästa idé där han under en 8 takters period spelar två hi hat slag efter varje 

fras. I takt 57 utvecklas ett nytt koncept med 4 takters perioder där första takten fraseras rakt och de 

andra med swingunderdelning. Det är också i takt 64 som det första cymbalslaget kommer efter att 

temat har startat.  I takt 73 inför han en ostinato-vamp i fötterna som skapar en ny dimension och mer 

driv till solot som pågår fram till takt 144. 
I takt 145 återupptar han ledmotivet som leder in i två sista klimax-chorus med som är mycket mer 

intensiva bestående av sextondelar och cymbalprickar innan har till sist återgår och spelar sista A-

delen av temat som avslutning. 

Jag valde att skriva ut vissa sekvenser som i t.ex. takt 129–144 med två takter per rad istället för fyra 

för att man enklare skulle kunna läsa ut vad som spelades där det var som mest intensivt. 

Man kan tydligt se Max sinne för struktur, melodi och tematik i det här exemplet. Om man överblickar 

hela solot så kan man tänka sig att hela solot består av små egna teman som upprepas vilket jag tycker 

är otroligt häftigt. Det här solot var revolutionerande för mig och har förändrat både hur jag spelar 

själv och hur jag lyssnar på solon i allmänhet men jag anser att det är fortfarande inte finns någon som 

bemästrar den här tekniken lika väl. 

 

8.1 Egen Reflektion 

”Mop Mop” var min sista transkription för det här arbetet och garanterat min största utmaning både i 
plankningsväg och spelmässigt. Redan när min handledare och trumlärare Bengt Stark visade mig det 

här solot under en lektion blev jag enormt inspirerad och sade lite på skoj att det skulle va kul att 

planka hela solot någon gång. Det blev också så och när jag väl hade bestämt vilka transkriptioner jag 

skulle ha med i arbetet så valde jag att ta i tu med den här först. På gott och ont så visste jag att det 

skulle ta mig lång tid och kräva enorm fokus och ork för att få ner allting, men det var samtidigt något 

som drev mig framåt att faktiskt genomföra det. Det tog mig i princip hela hösten att genomföra hela 

transkriptionen från start till slut.  

I början gick det ganska lätt när jag kände mig motiverad. Jag betade av partier snabbt utan några 

större motgångar men ju längre in jag kom och ju mer avancerat det blev så försvann också 

motivationen. Det var många gånger som jag frågade mig själv vad jag gett mig in på och om jag bara 

skulle strunta i det och hitta på något annat istället. Jag lät det vara ett tag men då märkte jag också att 

jag tappade flytet om det gick för lång tid emellan sessionerna. Jag beslutade mig för att göra lite varje 

dag om det så bara innebar några takter.  
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Jag skrev tidigare att det var på gott och ont att jag valde att börja med just den här.  
Det gav första delen av examensarbetet en tuff start men när jag äntligen var klar var jag så bekväm 

och inövad med små knep för hur jag göra skulle göra att resterande transkriptioner kändes som det 

gjordes hur smidigt som helst. Jag är dock stolt över att jag inte gav upp utan faktiskt genomförde det. 

Min grundidé var att jag precis som i de andra exemplen skulle lära mig att spela hela transkriptionen 

men efter diskussioner med lärare så behövde jag göra något som indikerade en mer konstnärlig del i 

arbetet. Jag beslöt mig då för att ta mig an att göra en helt egen version av låten där jag spelade med 

mitt språk men inspirerat av det som jag tagit lärdom av från både Max Roach och Matt Wilson.  
Att spela ett helt eget solo under flera minuter var väldigt utmanande och det var också något som jag 

aldrig hade gjort förut. Jag övade egentligen inget specifikt på det för att jag ville att det skulle komma 

spontant och utan förberedelser.   

Det har varit svårt att försöka spela något som kändes relevant under så lång tid utan att det blev 

tråkigt att lyssna på. Jag har haft i åtanke att spela luftigt med pauser, försökt bygga en tydlig struktur 

med ledmotivet i fokus samt variation i både dynamik och intensitet.  

På grund av en del prestationsångest för en ganska så blottande uppgift och för att perfektionisten i 

mig ansåg att det alltid fanns små delar som kunde utvecklas tog det lång tid innan jag kände mig 

tillräckligt nöjd med resultatet. 

 

8.2 Resultat 

Min version blev lite längre än vad jag hade planerat men jag blev överlag väldigt nöjd med resultatet 

även om det finns mycket kvar att lära och att jobba med.  

Jag spelar ett längre intro på ungefär 1:30 minuter innan själva temat börjar. När temat börjar så spelar 

jag det som originalet fast med en egen improviserad B-del. Därefter följer solot där jag spelar fritt 

tills 7:33 där jag avslutningsvis återupptar ett sista tema. 

Länk till min version av ”Mop Mop”: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-LSCkVDY_U 

Länk till originalsolot från 1964: 

https://www.youtube.com/watch?v=HRFO8K7DiEI 

 

 

 

9. Slutreflektion 

Jag kommer att avsluta med att göra en kort sammanfattning om mitt arbete och hur det har utvecklat 

mig. Det har varit en otroligt rolig och lärorik resa men som bitvis varit lång och tung. Jag är otrolig 

glad och stolt att jag har genomfört allting på i stort sätt egen hand. Att vara självständig i ett så stort 

arbete har varit både positivt och negativt. Eftersom ingen annan riktigt gjort ett liknande arbete som 

jag har så har jag inte heller haft någon att diskutera processen med utöver Bengt på våra lektioner.  

Jag önskar att jag hade insett tidigare hur pass tidskrävande det är och jag har lärt mig att jag måste 

disponera min tid bättre för framtida projekt.  

Eftersom jag har spenderat större delen av det här året utanför Stockholm har det också varit skönt att 

inte ha involverat någon annan. Om jag till exempel missade en deadline jag satt upp för mig själv var 

det också bara mig det berörde. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-LSCkVDY_U
https://www.youtube.com/watch?v=HRFO8K7DiEI
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När jag har övat på att spela mina transkriberingar har det gått väldigt smidigt att lära sig dem tack 

vare att jag lyssnat så mycket på dem. Jag kunde spela helt rätt hur många gånger som helst men så 

fort jag ställde upp kameran för att göra en riktig tagning så hände någonting psykiskt. När jag visste 

att kameran var igång så kunde jag inte spela rätt på någonting längre vilket var både en intressant 

insikt men främst frustrerande. Jag har alltid slagits med en del prestationsångest under åren och det 

slog väl mig i det skedet att det jag spelar in nu kommer finnas kvar för vem som helst att se så nu 

måste det bli perfekt. Det slutade med att jag fick ha kameran igång under större del av sessionen tills 

det till slut blev en tagning som jag kände mig nöjd med. 

Jag tycker att jag har utvecklats enormt mycket i att transkribera noter, vilket har lett till att jag 

förbättrat mitt gehör samt att jag läser noter mycket bättre nu än innan. Att lyssna, planka och 

analysera andras solon har varit en minst lika viktig del för resultatet som att spela.  

Störst transformation ser jag dock i mitt sätt att tänka och improvisera. Att grundligt studera och 

anamma mina idoler har verkligen givit resultat och jag tycker mig kunna höra flera likheter i sound, 

frasering och struktur i mitt och deras spel som jag inte hörde tidigare. 

Förhoppningsvis kommer dessa likheter att utvecklas till att bli mitt eget istället för ett plagiat. 

Att utvecklas som improvisatör tror jag är en långtids process som genom erfarenhet förbättras under 

hela ens karriär men det har gett mig ett fräscht bibliotek med nya inspirerande fraser, idéer och olika 

strategier för hur jag ska kunna förmedla mina solon i framtiden. Tyvärr har jag inte haft möjlighet att 

få praktisera resultatet i bandsammanhang med andra medmusiker ännu vilket jag tror är den miljö jag 

kommer utvecklas mest i och även om jag slutar skolan så har jag fortfarande lärt känna fantastiska 

människor och musiker runt omkring mig som jag kommer fortsätta att spela med för att utvecklas 

ytterligare. 

Det här arbetet har fått mig att inse att jag har haft vissa brister i både hand och fotteknik och hur det 

kan ha varit en bidragande faktor till att jag haft problem att känna frihet i min improvisation. 

Det har varit en viktig insikt och en stor erfarenhet att få komma på egna metoder på hur jag ska ta i tu 

med dessa tekniska besvär för att nå mitt mål.   

Jag har även tacklat min prestationsångest genom att förstå och kommit till freds med att allting inte 

behöver vara perfekt för att vara bra. Innan har jag som trummis alltid haft ambitionen att vara så 

exakt och ”korrekt” som möjligt. Även om det är bra att sträva efter perfektion så har jag insett att det 

har en mindre betydande roll i just improvisation. Det viktigaste är att mitt personliga uttryck visar sig 

tydligt än att det t.ex. följer en metronom slaviskt. 

Jag tror det är viktigt att vara självkritiskt och noggrann men till en viss grad. Det är också viktigt att 

våga ta ett kliv ut i det okända och göra saker som inte känns bekvämt för att kunna utvecklas, vilket 

jag har gjort i det här arbetet och då kan man inte heller begära av sig själv att det ska vara perfekt från 

början. 

 

10. Slutord 

Slutligen vill jag tacka alla inspirerande lärare och vänner som jag har haft den äran att lära känna 

under mina år på KMH. Matthias och Martin för all hjälp med arbetet och mina föräldrar som alltid 

stöttat och pushat mig att i det jag gör. 

Ett extra tack vill jag skicka till Bengt Stark som varit min huvudlärare under största delen av 

utbildningen. Han har alltid ställt upp och bidragit med inspirerande lektioner, vägledning och positiv 

energi under åren när jag känt mig trött och omotiverad. Jag får en känsla att han alltid trott på mig och 

hjälpt mig styrka mitt självförtroende under arbetets gång. Han har haft en betydande roll till att jag 

slutförde det här examensarbetet. 
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11. Referenser Matt Wilson 

• Matt Wilson Biography Hämtad från http://www.mattwilsonjazz.com 

• Matt Wilson Discography Hämtad från https://www.allmusic.com 

 

11.1 Lyssningstips/Referenslista 

Som Bandledare: 

• Caballero. L. (2013, 21 dec) Matt Wilson Quartet Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=hBGv_QEzQLQ 

• (2015, 19 mars) Matt Wilson Quartet & John Medeski - March 19, 2015 - Washington, D.C. 
Hämtad från https://youtu.be/Yr6oJCcyu28 

• Wilson. M. (2009, 20 juli) Andrew's Ditty | Matt Wilson Quartet Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=cp70fAPOPRg 

• Wilson. M. (2007, 18 okt) Matt Wilson's Arts & Crafts - Feel the Sway -- Full Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=yB_6o2-1clc 

• Wilson. M. (2010, 19 jan) Matt Wilson Arts & Crafts @ APAP showcase Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=T1jqoRahwpc 

• Wilson. M. (2007, 18 okt) Matt Wilson's Arts & Crafts - We See -- Full Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=FW2P8EcGwPs 

• NPR Music (2011, 13 jan) Matt Wilson's Christmas Tree-O: NPR Music Tiny Desk Concert 
Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=Q7tz0MPz2QE 

• Castiglioni. B (2017, 5 aug) Matt Wilson: Drum Solo - Pasic Indianapolis Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE_n5C8iw6Y  

Medverkat på: 

• Dena Derose (2007) Live at Jazz Standards Vol 1 [CD] US: MAXJAZZ 
https://open.spotify.com/album/5Ab5JZc3LNklvK5nfXC72G 

• (2008) Live at Jazz Standards Vol 2 [CD] US: MAXJAZZ 
https://open.spotify.com/album/70cZdyTSbIUAzfS8DMiYPA 

• Ari Ambrose & Stephen Riley (2009) Tenor Treats [CD] US: SteepleChase Productions ApS 

 https://open.spotify.com/track/4PjpPfNcOxQgWhAAuqG56n 

• Dawn Clement (2008) Break [CD] US: Origin Records 
https://open.spotify.com/album/4k15eQyHobZLoEDr85uSB9?si=Nss5lTTiSFWfoI_0Q6L1hg 

• The Fred Hess Band (2006) How ’Bout Now [CD] US: FHmusic 
https://open.spotify.com/album/31l38dOxueJJKyCtNYrRj8?si=RLuRGQykQ5KWcuH7EgQ7

bA 

 

 

 

http://www.mattwilsonjazz.com/about/bio/
http://www.mattwilsonjazz.com/
https://www.allmusic.com/artist/matt-wilson-mn0000339263/discography
https://www.allmusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hBGv_QEzQLQ
https://youtu.be/Yr6oJCcyu28
https://www.youtube.com/watch?v=cp70fAPOPRg
https://www.youtube.com/watch?v=yB_6o2-1clc
https://www.youtube.com/watch?v=T1jqoRahwpc
https://www.youtube.com/watch?v=FW2P8EcGwPs
https://www.youtube.com/watch?v=Q7tz0MPz2QE
https://www.youtube.com/watch?v=ZE_n5C8iw6Y
https://open.spotify.com/album/5Ab5JZc3LNklvK5nfXC72G
https://open.spotify.com/album/70cZdyTSbIUAzfS8DMiYPA
https://open.spotify.com/track/4PjpPfNcOxQgWhAAuqG56n
https://open.spotify.com/album/4k15eQyHobZLoEDr85uSB9?si=Nss5lTTiSFWfoI_0Q6L1hg
https://open.spotify.com/album/31l38dOxueJJKyCtNYrRj8?si=RLuRGQykQ5KWcuH7EgQ7bA
https://open.spotify.com/album/31l38dOxueJJKyCtNYrRj8?si=RLuRGQykQ5KWcuH7EgQ7bA
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12. Referenser Max Roach 

• Max Roach Biography. Hämtad från www.allaboutjazz.com 

• Max Roach Discography. Hämtad från www.jazzdisco.org 

12.1 Lyssningstips/Referenslista 

Som Bandledare: 

• Kaart. D. (2018, 10 januari) The Max Roach Quartet Feat. Hank Mobley (Ursprungligen 

1953) Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=gJ5JC5QohhE 

• (1957) Jazz In 3/4 Time [CD] Los Angeles, CA: EmArcy/Mercury 
https://open.spotify.com/album/4QSjOnGsmtImwdZOCfYyH8?si=SiK5G68UQ1W1kdxwlt5

BsA 

• Roach. M. (2016, 13 Juli) Sing Sing Sing (Ursprungligen 1959) Hämtad ifrån 

https://www.youtube.com/watch?v=pLwOa_lEEvo 

• Massafra. R. (2014, 22 april) We Insist! Max Roach's Freedom Now Suite (Ursprungligen 

1960) Hämtad från https://youtu.be/UsvFzXr-o-8 

• (1965) Drums Unlimited [CD] New York, NY: Atlantic Records 
https://open.spotify.com/album/4aI9vdZXYSfsyM5XQEip0K?si=EY1HqqvOSBSw5Fe-

YCaSrQ 

• Louis. J. (2016, 5 januari) Max Roach Solos (Ursprungligen 1977) Hämtad ifrån 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLINvK2ShyqTpv1fuG8QU05s3j-evyawhG 

• M’Boom (1980) M’Boom [CD] New York, NY: Sony/Columbia. (Ursprungligt verk utgivet 

1979) 
https://open.spotify.com/album/0uEFetfiIICfto8mXTWhvj?si=ukYtLxsgQVys7jayw7A_dA 

• Janzen, L. (2010, 4 februari) Max Roach - Martin Luther King Jr. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=B_medMtWoQQ 

Medverkat på: 

• Sierzega. Z. (2015, 26 mars) Charlie Parker Dial Alternate Masters Vol.1 904 (Ursprungligen 

1947) Hämtad från https://youtu.be/vwZMBqPEyDA 

• Clifford Brown, Max Roach (1954) Clifford Brown And Max Roach [CD] Los Angeles, CA: 

EmArcy 
https://open.spotify.com/album/2X40L5sm5KbzBHkr29K2fv?si=vJrYU9VbRIC49iofvqHo6g 

• Clifford Brown, Max Roach (1955) Study In Brown [CD] New York, NY: EmArcy 
https://open.spotify.com/album/68bYQNUKXCXKeWRnTxuYCk?si=O3gxPOcmQ7e8qMR

Rn9Picw 

• Miles Davis (1957) Birth Of The Cool [CD] New York, NY: Capitol (Ursprungligen inspelad 

1949) 
https://open.spotify.com/album/5hVLQShBCJNNyFb1uczGiH?si=QSyNEjDUSuOiLq1Et4M

48g 

• Sonny Rollins (1983) Freedom Suite [CD] New York, NY: Riverside (Ursprungligt verk 

utgivet 1958) 
https://open.spotify.com/album/0c5z2FHcTaCOzd4tPa854V?si=FQjcaO2PTUSX6VAlWa1m

rA 

https://web.archive.org/web/20080229025907/http:/www.allaboutjazz.com/php/musician.php?id=10725
http://www.allaboutjazz.com/
https://www.jazzdisco.org/max-roach/catalog/#capitol-t-792
http://www.jazzdisco.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gJ5JC5QohhE
https://open.spotify.com/album/4QSjOnGsmtImwdZOCfYyH8?si=SiK5G68UQ1W1kdxwlt5BsA
https://open.spotify.com/album/4QSjOnGsmtImwdZOCfYyH8?si=SiK5G68UQ1W1kdxwlt5BsA
https://www.youtube.com/watch?v=pLwOa_lEEvo
https://youtu.be/UsvFzXr-o-8
https://open.spotify.com/album/4aI9vdZXYSfsyM5XQEip0K?si=EY1HqqvOSBSw5Fe-YCaSrQ
https://open.spotify.com/album/4aI9vdZXYSfsyM5XQEip0K?si=EY1HqqvOSBSw5Fe-YCaSrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLINvK2ShyqTpv1fuG8QU05s3j-evyawhG
https://open.spotify.com/album/0uEFetfiIICfto8mXTWhvj?si=ukYtLxsgQVys7jayw7A_dA
https://www.youtube.com/watch?v=B_medMtWoQQ
https://youtu.be/vwZMBqPEyDA
https://open.spotify.com/album/2X40L5sm5KbzBHkr29K2fv?si=vJrYU9VbRIC49iofvqHo6g
https://open.spotify.com/album/68bYQNUKXCXKeWRnTxuYCk?si=O3gxPOcmQ7e8qMRRn9Picw
https://open.spotify.com/album/68bYQNUKXCXKeWRnTxuYCk?si=O3gxPOcmQ7e8qMRRn9Picw
https://open.spotify.com/album/5hVLQShBCJNNyFb1uczGiH?si=QSyNEjDUSuOiLq1Et4M48g
https://open.spotify.com/album/5hVLQShBCJNNyFb1uczGiH?si=QSyNEjDUSuOiLq1Et4M48g
https://open.spotify.com/album/0c5z2FHcTaCOzd4tPa854V?si=FQjcaO2PTUSX6VAlWa1mrA
https://open.spotify.com/album/0c5z2FHcTaCOzd4tPa854V?si=FQjcaO2PTUSX6VAlWa1mrA
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Alone Toghether 
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