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I

Musikalisk Bakgrund

Så långt tillbaka jag kan minnas så har det funnits ett piano hemma eftersom min mamma
spelade piano när hon var yngre. Sedan kanske 3 års ålder så kände jag en dragning till det.
Jag började ta lektioner när jag var 8 år gammal och började att spela klassisk musik och
bestämde mig att fortsätta plugga musik och började sedan musikgymnasium på Rytmus, där
jag fick testa på alla möjliga stilar. Sedan började jag intressera mig för jazz och sökte vidare
till jazzutbildning på folkhögskola.

Projektbeskrivning

Tanken med detta projekt är att förfina min röst kompositionsmässigt och arrangeringsmässigt
inom kontexten pianotrio. Som inspiration till detta tänker jag se lite utanför jazzens ramar
och försöka sätta mig in i klassisk harmonik med hjälp av litteratur. Jag har tidigare
komponerat sporadiskt för olika grupper men det här är den första gången jag komponerar för
pianotrio.

Problematik och motgångar:
Ett problem som jag stött på när jag skriver musik i en jazzkontext är att själva låten inte alltid
blir en bra harmonisk grund att improvisera över. Detta problem vill jag hitta en så bra lösning
på som möjligt. Jag har alltid spelat många olika stilar och lyssnar fortfarande på mycket
annat än jazz så detta blir ett tillfälle för mig att försöka kombinera mina influenser till en
intressant helhet. Ett annat problem som jag har är att det rent mentalt kan vara svårt för mig
att tvinga mig till att komponera, framförallt att färdigställa små idéer till hela kompositioner.
Jag upplever att jag har idétorka och kör fast i ett tidigt stadie av kompositionsarbetet. Jag ska
reflektera över hur det känns när det är lätt att hitta ett kreativt flöde och förstå vilket mentalt
stadie jag måste vara i för att komma in i det. Så min tanke är inte bara att förfina min röst
utan också försöka förstå hur jag fungerar i ett kreativt sammanhang där jag måste skriva
musik kontinuerligt.
Jag har märkt att de jazzmusiker som jag uppskattar mest (Herbie Hancock, Keith Jarrett, Bill
Evans, Aaron Parks, Ben Wendel, Kurt Rosenwinkel och Allan Holdsworth) ofta nämner
klassiska kompositörer som lika stora influenser som andra jazzmusiker och att många är
insatta i harmoniken och andra musikaliska parametrar i den klassiska musiken.
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Som jag nämnde i min bakgrund så spelade jag klassiskt i början av mitt pianospelande och
nu har jag kommit tillbaka till att lyssna väldigt mycket på klassiska kompositörer och vill
sätta mig in lite mer i vad det är som utgör deras olika harmoniska landskap samt hitta
gemensamma, universella nämnare mellan 1800- och 1900-talets musik och den moderna
jazzen.
Så jag har bestämt mig, att som inspiration ta reda på mer om harmoniken från den tiden och
se huruvida den kan ge något till mina kompositioner. Detta projekt kommer att redovisas
med en inspelning i skolans studio.

Val av musiker
Jag ville välja musiker som jag känner mig bekväm med både spelmässigt och socialt.
Utifrån de preferenserna valde jag KMH-alumnerna Filip Olofsson (trummor) och Samuel
Löfdahl (kontrabas).

Process
Allt började med att jag var intresserad att skriva för en egen pianotrio. Jag är relativt ovan
när det handlar om att utforska min röst som kompositör i en jazzkontext, då jag totalt har
skrivit 4 låtar tidigare i den här genren. Jag hade inte någon större erfarenhet av trioformatet,
då det oftast har funnits minst ett melodiinstrument till då jag spelat mina kompositioner.
Vissa saker hade jag med mig hela tiden under processen, t.ex. att försöka vara medveten om
riktningen i musiken, utvärdera vad vissa typer av formdelar gör för kompositionens helhet,
balansera harmoniken med spänning och avspänning och variera register i kompositionerna.
En annan vision jag hade var att skapa en slags genomgående helhet i soundet och
kompositionerna.

Kompositionsmetod
För det mesta så satt jag vid keyboarden inkopplad till datorn och spelade direkt in i Logic.
Ibland lade jag till kontrabas i projektet för att få en bild av hur det skulle klinga tillsammans.
Att göra på detta sätt gjorde att jag ständigt kunde lyssna på en specifik del om och om igen
för att få idéer om hur jag kunde förfina kompositionen. Detta kändes som det bästa sättet för
mig, för det gjorde att jag kunde koppla bort min roll som pianist när jag väl hade spelat in
musiken och få en äkta representation av hur den kommer att låta i slutändan, till skillnad från
när jag lyssnar till Sibelius uppspelningsfunktion. Jag skrev i min delredovisning att jag skulle
använda mig av röstmemon, men jag kom snabbt fram till Logic kändes som det lämpligaste
verktyget. Mitt generella tillvägagångsätt var att försöka få det mesta av komponerandet att
ske på ren intuition. Ibland låter jag det melodiska förloppet styra kompositionsarbetet, ibland
det harmoniska, men ibland hör jag både melodi och harmonik tillsammans, vilket i min
mening är det bästa scenariot eftersom det ger den starkaste musikaliska helheten. Om inte
något av de sätten fungerar så testar jag mig fram lite mera tills jag hittar någon ingång som
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fungerar. När jag har en grundläggande skiss på kompositionen så kan jag börja gå in och
ändra saker mer på mikronivå. Det varierar dock från komposition till komposition vilka
komponenter som får störst plats. Vissa låtar kan vara mer vampbaserade och modala, medans
andra blir mer linjära och harmoniskt fokuserade. I bakhuvudet har jag hela tiden tanken att
kompositionen ska gå att improvisera över på ett sätt som känns naturligt. Ibland har det
fungerat att bara improvisera på hela formen som den är och ibland har jag komponerat
specifika delar som fått agera improvisationsunderlag.

Litteratur
Under hela processen så läste jag 2 böcker. Den ena ”A Theory of Harmony” skriven av
Arnold Schönberg börjar med att förklara fyrstämmig sats och grundläggande steganalys,
sedan går den vidare in på olika sätt att modulera mellan tonarter. Genom hela boken så finns
det även ett mer filosofiskt förhållningsätt till det känslomässiga i harmoniken, samtidigt som
den är väldigt strukturerad och bjuder på många noterade musikaliska exempel som man själv
kan spela. På vissa sätt är innehållet elementärt och dessa partier skummade jag mer igenom,
eftersom de är en upprepning av sådant som jag redan har lärt mig av att lyssna på musik och
från teoriundervisning. Jag kan nog inte säga vad den gav mig rent konkret, men boken fick
mig att bli mer uppmärksam på vissa saker som t.ex. regler om stämföring i fyrstämmig sats
samt om modulationer mellan tonarter.
Den andra boken var ”Romantikens harmonik” av Jörgen Jersild. I denna bok analyserar han
Ceasar Francks musik med hjälp av steganalys. Han går systematiskt igenom olika
ackordstyper och förklarar deras funktioner i olika sammanhang med ett starkt fokus på
ställen där det modulerar mellan tonarter. Detta gör han genom att visa utdrag ur olika
stycken, mest från Francks olika verk men också från andra samtida kompositörer. Jag är
intresserad av just modulationer och hur man kan använda dem för att få musiken att kännas
mer spänningsfylld, riktad och varierad.
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Material
Låt 1:
Jag började med att komponera kring ett enkelt rytmiskt motiv. Detta rytmiska motiv dyker
upp redan i första takten av melodin.

I slutändan blev det så att hela låten använde sig av det motivet fast i olika notvärden och på
olika ställen i takten. Jag ville ha kvar det rytmiska motivet genom hela melodin men
upptäckte att det blev för repetitivt. En teknik som jag använde mig av för att motverka detta
var att försöka lägga in variation i metriken. Sättet jag gjorde det på gick ut på att lägga in en
5/4-takt och en 6/4-takt just för att motverka det repetitiva och få mer andningsutrymme i
melodin. Se takt 15 och 16.

För mig var detta ett nytt sätt att använda udda taktarter på. I den jazz som jag lyssnar på så
upplever jag att udda taktarter är vanligt förekommande men då går oftast hela låten i en och
samma taktart, t.ex. 7/4-takt eller 5/4-takt.
I stora drag består egentligen låten av två delar. En lugn och avslappnad 4/4-del som sedan
går över i en dubbeltempobaserad del i 5/4. I 5/4-delen (som också är grunden för solodelen i
denna låt) så tar basen över melodin och spelar samma rytmiska koncept som jag nämnde i
början fast i dubbeltempo. Här tar basen över melodistämman för att jag tyckte det behövdes
ett registerbyte. En annan sak jag använde mig av just i denna del är maj7#5-ackord i
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dominantiskt syfte. Jag fick idén när jag läste ”Romantikens Harmonik” där Jersild skriver
mycket om #5-ackord och deras signifikans för den perioden. Det är ett väldigt effektivt sätt
att modulera både uppåt och nedåt (i detta fallet upp). Exemplet i boken är ett citat från Cesar
Francks första koral för orgel där han modulerar uppåt via #5-ackord. I det här fallet så är det
vanliga #5-ackord som modulerar uppåt till durtonarten. Jag har i min komposition låtit
maj7#5 gå till molltonarten.
Först Jersilds:

s.20 ”Romantikens Harmonik” J.Jersild

Sen mitt exempel:
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I denna låt går solot över B-delen, vilken går i 5/4-takt. Jag upplever att det passar bra då ett
solo på A-delen inte riktigt hade fungerat i helheten. Det hade fått A-delen att tappa slagkraft
när den väl kommer tillbaka. #5-ackorden gör det också väldigt roligt att improvisera på för
att ackordföljden i sig har väldigt mycket spänning och upplösning i sig även utan en melodi.
Det är så jag tycker om harmonik, den ska kunna låta väldigt bra i sig själv. Det sista som
händer i låten är en c-pedal som går i 6/4- takt.
Låt 2:
Den här låten tog form när att jag satt och spelade en viss ackordläggning som ett arpeggio.
Jag tyckte att det var passande för basen att ta melodin eftersom jag inte kunde spela melodin
på det sättet jag ville när jag spelade ackorden på det uppbrutna sättet. Precis som i låten ”Låt
1” lägger jag även här in ett taktartsbyte för att få in en längre paus innan melodin börjar om
igen. Det hänger mycket på samspelet i trion att få melodin att låta så organisk som möjligt.
Mitt mål är att vi ska kunna dra i tempot tillsammans för att få det så icke-statiskt som
möjligt. I B-delen kommer ett mer tydligt tempo in och jag tänker mig att vi förhåller oss till
det ungefär som till en jazzballad.
I B-delen modulerar det från grundtonarten (c#-moll) via en harmonisk sekvens som går
stegvis ner i heltoner från D# ner till G för att sedan lösas upp till ett D dur med tersen i
basen, som agerar pivotackord (tonika i D och Dominantens dominant i c-moll) som sedan går
till G/F vilket skapar den bedrägliga kadensen G/F Ab Bb Bb/C. Det här partiet har även en
viss inspiration från när jag läste delen om modulationer i ”Theory of Harmony” där
Schönberg förklarar vikten av att förstärka släktskapet mellan tonarterna genom att på ett
smakfullt sätt hitta pivot-möjligheter. Jag använde lite av det tankesättet i mina modulationer:
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t.ex. finns A/C# och A med i båda tonarterna medan G bara finns i D-dur och D#m bara finns
i c#-moll (dorisk). Jag ser hela rörelsen som en förberedelse till den nya tonarten.

Efter det går harmoniken ner i halvtoner och då är man i C-delen där basen tar över melodin.
Denna del komponerade jag mer utifrån vad som lät snyggt och fokuserade mer på att hitta
klanger som passade. Jag avstår i stort från att analysera harmoniken i den här delen, men i
slutet av C-delen så landar den på ett G7 som agerar dominant till den följande bassolodelen,
vilken är exakt som en A-del, förutom att den går i c-moll. Som en ”förhöjande” harmonisk
effekt då man går till pianosolot fick jag idén att modulera tillbaka till c#-moll för att sedan gå
om från B-delen igen efter improvisationerna.
Sista sekvensen i låten är majackord som flyttas ned i stora terser med samma melodi
upprepad i nya tonarter.
Angående soloupplägget så är det bara solo på A-delens harmonik och metrik. Jag tyckte att
det fungerade bra i denna låt. Om jag inte hade gjort det så tror jag att låten hade lidit av för
mycket upprepningar. Att ha en improvisationsdel som går över hela låtens form hade också
blivit rörigt, med tanke på alla modulationer som sker. För kontinuitetens skull så tror jag
gjorde rätt val.
Låt 3:
Den här låten är influerad av gitarristen Kurt Rosenwinkel. Det är ingen specifik låt jag har
haft som förebild, men jag upplever att känslan i den här låten påminner om vissa av
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Rosenwinkels låtar. Jag tror att likheten ligger i långsamma sångbara melodier kombinerat
med mer komplex harmonik och bossainfluerade rytmer.
Det första jag komponerade var vampen och när jag väl hade skrivit den så kom det andra av
sig själv. Strukturmässigt är denna låt enkel, förutom att alla A-delar inte består av två stycken
en fyrtaktsperioder utan istället har en fyrtaktsperiod och en sextaktsperiod. Låten består av en
vampdel, en A-del och en B-del som upprepas. Även här använder jag mig av #5 ackordet
som en dominant, dock inte på samma sätt som i ”Låt 1” där ett Maj#5 ackord leder upp en
halvton till ett mollackord utan denna gång använder jag mig av den mer vanliga varianten av
#5 som dominant. I detta fall F(#5) som leder till Dm/F. Efter det går den till ett B/D# som
leder till ett Em. Denna idé föddes då jag läste ”Romantikens harmonik”, precis i början av
kapitlet som handlar om de subdominantiska ackorden och hur de kan användas för att
modulera.

s.25 ”Romantikens Harmonik” J.Jersild
Här är början på A-delen i Låt 3.

Låten skulle kunna gå både i C-dur och F-dur men jag hör det som c-dur. B7 till Em hör jag
mer som en modulation till e-moll och inte som V7/III. Moduleringen tillbaka till F-ackordet
sker via en direkt modulation. En annan harmoniföljd som stärker att låten faktiskt går i C-dur
är introvampen där det sista ackordet är ett F#13#11, vilket jag hör som en subV7/IV.
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B-delen var inte lika lätt att komponera som A-delen, jag hade svårt att komma fram till något
som passade. Det slutade med att jag tänkte igenom vad låten behövde och kom fram till att
det behövdes en relativt stillastående melodi för att kontrastera A-delens melodi. B-delen har
en harmonik som jag inte riktigt vet om det går att analysera, jag kan åtminstone inte göra det.
Det enda mönstret som jag hittar är att bastonerna först går ner ett halvt och sen ett helt
tonsteg. Detta upprepas en gång till innan man kommer till de två sista takterna. De två sista
takterna är en återupprepning av ackorden från slutet på A-delen i ett försök att skapa
kontinuitet.

När jag skrev denna låt spelade jag på ett Rhodes ljud blandat med en pad1, för att få fram en
viss ”utspacead” känsla som är typisk för Rosenwinkel, men eftersom jag vill hålla alla låtar
konsekvent med samma sättning så tänker jag spela in den på flygel. Låten har ganska mycket
tomrum när det är paus i melodin. För att fylla ut det detta tomrum så la jag till en
andrastämma som jag spelar samtidigt som melodin i min vänsterhand. Solomässigt så
improviserar man över formen som den är, jag tycker det passar i den här låten.

Låt 4:
Detta är den andra balladen i examensarbetet och den har en harmonik som påminner mer om
en äldre låt, framförallt i den allra första delen. Att läsa om fyrstämmig sats samtidigt som jag
lyssnade på Bach-koraler gjorde att jag blev inspirerad att skriva något som påminde om det,
även om det i slutändan inte alls var så det lät. A-delen bygger på en melodi i högerhanden
och en åttondelsfigur som går hela tiden i vänsterhanden. I A-delarna har basen en skriven
stämma men i resten av låten är det ackordanalys i basstämman.
Solodelen byggde jag på ett koncept där jag modulerar mellan molltonarter i stora sekunder
och använder 5:e steget som pivotackord mellan Cm och Dm. Så ackordföljden blir alltså Cm
Gm Dm Am Em… osv. Den idéen fick jag av att jag lyssna på Chopins andra pianokonsert i
Fm. Efter att jag hade lyssnat färdigt så jag satte mig vid pianot och tog reda på vad det var
för något. Det visade sig att partiet som jag fastnade för var just mollackord som gick uppåt i
kvinter. Här kommer det specifika stället från partituret:

1

Ett rhodes ljud och ett pad ljud tillsammans på en synt ( Nord stage)
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Här är ackorden för min solodel:

Låt 5:
Detta är en låt som nästan helt och hållet går i 5-takt. I början så var karaktären dock helt
annorlunda. Från början var det en ”beatig”2 ballad i 4/4. Men jag fastnade efter ett tag och
tyckte inte att det kändes naturligt att komma vidare i kompositionen, så det jag gjorde var att
testa den i olika tempon och i olika taktarter. Det slutade med att jag höjde tempot och bytte
taktart till 5/4. Efter jag gjorde det så kom de andra delarna mer naturligt och jag skrev snabbt
klart låten.

2

Ett förhållningsätt till rytm som förekommer oftare i pop och rock än i jazz.
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Den är relativt enkel i sin harmonik, åtminstone i A-delarna. Det är en vanlig ackordgång som
går i Eb-dur med några inlåningsackord från eb-moll och eb-lydisk. B-delen har ingen melodi
utan den går bara mellan Cm och F. Här är jag noggrann med att undvika septimorna i
ackorden. Jag försöker hålla mig till rena treklanger, med undantag för att det smyger sig in
en #11 på F-ackordet ibland.
Detta för att hålla det enhetligt med resten av låten som med några få undantag består av rena
treklanger. Ackorden byter varannan takt för att variera kompositionen och få en naturlig paus
mellan A1 och A2.
Efter A1, B och A2 så kommer C-delen som modulerar från grundtonarten eb-dur till a-moll.
Jag tog mig dit genom att gå uppåt i heltoner. (Eb F G Am) Efter det behåller jag samma
heltons-sound till nästa del som går mellan Am G F Eb och Db. Denna del håller sig mest till
4/4 men jag lägger in en 6/4 i första halvan.
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Delen sticker ut lite mot resten av låten vilket passar perfekt. C-delen används också som
outrovamp under sista temat. Sista takterna i låten kom faktiskt Samuel på under ett av repen
och det är maj-ackord som rör sig nedåt i heltoner från Fmaj7 ända ner till Ebmaj7
(F,Eb,Db,B,A,G,F,Eb). Heltonskonceptet fungerade väldigt bra även på den delen.

Låt 6:
Jag kom på denna låt då jag övade på skalrörelser i stora intervall. T.ex. börjar melodin med B
C F G, med efterföljande fras D Eb Bb C, allt detta över ett underliggande Ab-ackord. Hela
melodiken i A delarna bygger på exakt samma koncept, skalrörelser som går i stora hopp och
bildar kadenser över den redan befintliga harmoniken. Jag lade medvetet in lite mer udda
toner i melodin i förhållande till harmoniken för att försöka skapa mycket spänning i linjerna.
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Den här låten börjar med ett ostinato där #5-ackordet återigen spelar en stor roll. Huvuddelen
börjar i Ab dur och har den klassiska rörelsen Ab, Ab#5 till Fm/Ab, men det är bara
introvampen. När samma rörelse kommer i A1 så går den tillbaks till Ab#5, fast denna gång
är det också ett E/G#, vilket leder till A-moll, som följs av F/A, G/A, som sedan går till ett
B/A som sedan går till Em/G, som leder till en 4-takters figur som baseras på en liten
bluesigare rörelse i E. Efter det kommer samma rörelse fast i originaltonarten ab-dur.
Efter A2 så kommer en B-del som går mellan C och E och lika här så fungerar den som en
andningspaus till den mer intensivt modulerande A-delen med en melodi som har stora
intervall-hopp. Denna låt är kort och består bara av två delar, likt Låt 3.
Fler likheter med Låt 3 är att jag och Samuel spelar solo på temats form.

Låt 7:
Denna låt blev den enda låten som har swingunderdelning och innehåller lite walking bass.
Komponerandet skedde väldigt spontant och jag formade den utifrån em mer lekfull approach
som jag uppskattar hos vissa pianotrios (t.ex. Chick Corea, Herbie Hancock). Dock reflekterar
inte harmoniken just den typen av pianotrios, men de små rytmiska ”hookarna” som finns i
låten kommer definitivt därifrån.
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Första delen är en fras som upprepar sig över fyra takter där harmoniken går mellan Ab, Abm
och Bb. I slutet på den andra fyrataktersperioden lägger jag in ett A som substitutdominant
innan jag går tillbaka till Ab som nästa sektion börjar med. Nästa fras är en 7-takt som går i
Ab-lydiskt där vi i trion spelar gemensamma rytmiska markeringar. Efter det modulerar jag
till ett F-lydiskt ackord som leder till en sekvens som bygger på punkterade fjärdedelar. Även
där använder jag lydiska ackord, Dbmaj och Gbmaj. Efter det kommer en del som man känner
mer i halvtempo som går mellan Bmaj#5 och G#m/B som går till ett dominantiskt kvartsextackord (Eb/Bb). Efter det går den till dominanten i E-moll (B#5) som sedan leder till samma
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typ av modulation som jag använde mig av i Låt 4, d.v.s. molltonarter som rör sig nedåt i
kvarter (Em, Bm, F#m).
Sedan avslutas temat med en åtta takters lång vamp som består av ackordet Db7#11. Efter
vampen går den tillbaka till toppen på formen. Även i den här låten är det solo på formen.

Planering/Rep
Rep 1:
Till det första repet hade jag bara färdigställt Låt 1. Eftersom den kanske är klurigast av alla
och dynamiken mellan delarna är viktig att få till så spelade vi igenom delarna del för del och
tillsammans. Efter att vi hade spelat så skrev vi tillsammans in dynamik och artikulation i
noterna för hand. Jag hade många egna tankar om hur låten skulle byggas upp och hur mycket
plats Samuel och Filip skulle ta på de olika delarna, men jag gav dem dock väldigt mycket
frihet att spela som de själva ville. Jag fick också lite idéer om hur jag skulle skriva om vissa
delar för att få till helheten. Inför repet så pratade jag också med min handledare Adam
Forkelid om låten och fick intressant feedback som jag tog med mig vidare till repet. Det mest
utmanade med låten är nog att få solodelen och delen innan solodelen att flyta på. Jag tycker
inte riktigt att vi fick till det på en en gång, men både Filip och Samuel var vana med 5-takt
och höll sig mycket till claven3 som jag hade skrivit och det fungerade jättebra. Under det
repet så planerade vi också resten av repen och kom fram till att tre rep till skulle kännas
rimligt.

3

En figur som alla i bandet använder som grund för att förhålla sig till rytmen.
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Rep 2:
Det andra repet skedde två veckor efter det första och vid de laget hade jag skrivit färdigt allt
material. Vi gick igenom låt för låt, och fokuserade på att spela teman.
Tyvärr så hade jag stressat lite med att göra klart noterna i Sibelius, så vissa notbilder var mer
förvirrande än de behövde vara. Detta rep var också lite struligt för att jag hade råkat boka ett
övningsrum , inte en replokal. Så det slutade med att vi drog in ett elpiano i ett trumrum. Det
gjorde dock att soundet blev väldigt torrt och kompakt vilket gjorde att jag hörde väldigt
tydligt vad de andra spelade, så det var faktiskt inte så illa. Vi lade mycket tid på Låt 5 detta
rep. Det är nog den klurigaste låten, näst efter Låt 1, med många olika delar med tonarts- och
taktartsbyten.
I helhet var detta rep nog det viktigaste för det var då vi fick en överblick över allt material
och ett gemensamt utryck började utkristalliseras. Låtar som vi inte spelade detta rep var Låt 2
och Låt 4.

Rep 3:
Detta rep innebar framförallt en fördjupning och raffinering av det vi redan repat på. Nya låtar
var dock Låt 2 och Låt 4, dvs balladerna. Låt 2 är en utmaning för Samuel så vi gick igenom
den och jag förklarade att vi skulle spela temat tillsammans fast försöka dra i det så att det inte
blev för metriskt. Efter några försök fick vi till det som jag hade tänkt mig. Det var också lite
prat om solodelen, att försöka hålla den lugn för att passa in med resten av låten. Vi gjorde
också återbesök till Låt 1, som vi inte spelade på det andra repet så det var skönt att spela
igenom den igen några gånger. Vi började även pussla ihop hela former på de andra låtarna.
Varför jag inte tar upp så mycket om de andra låtarna är för att det på en gång kändes rätt och
lätt. De är också mer enkla i sin utformning, t.ex när det kommer till soloform. Med undantag
för lite vampdelar mellan teman och solo och intron så var det inte så mycket att repa på. Så
vi började få lite rutin vid det här laget hur vi skulle spela låtarna.

Rep 4:
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Jag ser detta rep mer som ett genrep för inspelningen. Det var dagen innan vi gjorde
inspelningen. Vi spelade igenom alla och gjorde hela versioner. Det kändes bra inför
inspelningen, det finns inte så mycket mer att säga.

Inspelning
Reflektion på inspelningen låt för låt:

Låt 1:
Jag blev väldigt nöjd med den här låten, vilket känns kul eftersom jag tycker att det är den
bästa låten jag skrivt för det här arbetet. Det känns också som en låt som är som gjord för
denna sättning och att varje individuell musiker verkligen kommer till sin rätt. En ändring
som gjordes på plats var att vi ändrade outrovampen från 6/4-takt till 5/4-takt. Anledningen
var att det kändes mer naturligt och återkopplande tillbaka till 5/4-delen.
Förutom att alla satte sina stämmor väldigt bra så tyckte jag att samspelet var levande.
Känslan var också väldigt viktig att få till och hur det blev i slutändan stämmer verkligen
överens med hur jag hade föreställt mig den. Jag är också nöjd med mitt egna solo och att jag
känner mig mycket mer säker i 5/4-takt än vad jag någonsin gjort tidigare. Jag upplevde inte
att vi stötte på några större problem men jag minns att tempona kunde variera från tagning till
tagning, vilket gjorde det ganska svårt att välja mellan tagningar. Men utöver det gick denna
låt relativt smärtfritt, vilket också kan ha berott på att detta var den låt vi la ner mest reptid på.

Låt 2:
Vi gjorde totalt fyra tagingar på denna låt. Det slutade med att jag valde tagning nummer två.
Det som är svårt med den här låten är att få till en helhet. Jag tror att det till viss del beror på
kompositionen i sig, med olika formdelar som skiljer sig åt ganska mycket både rytmiskt och
harmoniskt. Jag minns att vi i den sista tagningen rubaterade temat avsevärt mer än i de andra,
vilket jag önskar att jag hade sett till att vi gjorde i resterande tagningar också. Jag tror att
låten hade gynnats av det.
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Jag gjorde en del misstag, som säkert går att rädda i redigeringen, men jag blev inte lika nöjd
med den här låten som jag trodde att jag skulle bli. Den lät bättre i mitt huvud, men det kan
också handla om en produktions- och mixningsaspekt som eventuellt kan komma att höja
låten.
Just nu är den omixad och det kommer att låta bättre om det finns mer rumsklang. Om vi
hade haft möjlighet att repa mer så borde vi ha lagt ner mer tid på varje individuell del för att
få en bättre helhet, och inte bara dynamikmässigt utan även rent utrycksmässigt.

Låt 3:
Den här låten tog också några tagningar att hitta rätt känsla på. Vi gjorde tre tagningar totalt
på förmiddagen. Senare på inspelningsdagen tror jag det var Filip som poängterade att låten
nog hade gynnats av en mer ”köttig” attityd, vilket verkligen fungerade. Det är någonting som
tilltalar mig med att kunna få fram de starka nyanserna i trummorna utan att jag måste anpassa
mitt eget spel till en stark nyans och bli begränsad till en viss klang bara för att trummorna är
starka. Jag tyckte att denna låt kändes väldigt naturlig hela tagningen igenom och genom att
öka nyansen och attityden så spelade den sig själv. Som tur är hade vi tid att ta en extra
tagning på den, och det är jag väldigt glad för. Den är ju väldigt mycket mer öppen och enkel
än resten av kompositionerna och det enda problematiska var att få till rätt känsla och
förhållningsätt, men som sagt så löste vi det i sista stund.

Låt 4:
Detta blev lite tråkigt, ska jag vara helt ärlig så är det den här låten jag tycker om minst och
den känns som utfyllnadsmaterial. Jag är inte stolt över den här låten, och jag tycker den är
otydlig i jämförelse med de andra låtarna. Jag kände att det var mer värt att försöka få bra
tagningar på andra låtar så den här gjorde vi bara en tagning på och det blev lite fel, kanske
inte det bästa beslutet från min sida men det var så det blev. Kanske hade den passat i en
solopianoversion, men jag tycker inte att vi riktigt fick till den på repen och det kanske mest
beror på min egen inställning till den som låt.

Låt 5:
Initialt tänkte jag börja denna låt med ett längre pianointro , men jag struntade i det i
slutändan. Jag tyckte att den skrivna introduktionen var tillräcklig. Den här låten blev också
väldigt bra som helhet och jag tycker själv om kompositionen men här satte min egna
pianospelförmåga käppar i hjulet. Just på detta instrument som är lite mer tungspelat så
märkte jag att pianofiguren (fjärdedelar i vänsterhanden) var ganska svår att trycka dit precis
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som jag ville och eftersom högerhanden spelar mycket offbeats så tenderade jag att öka
tempot hela tiden, vilket jag gjorde extremt mycket i vissa tagningar. Som tur är gjorde vi en
tagning där jag tycker temapresentationen kändes acceptabel. Jag tyckte att både Samuel och
Filip spelade väldigt bra här, från början till slut. Jag är extra nöjd med hur de på ett naturligt
sätt behandlade delarna och satte en unik prägel på varje del. De hjälpte mig med att bibehålla
tempot och få delarna att sitta ihop, Samuel spelar ett fint solo på denna (jag minns hur han sa
under inspelningen att det var den enda låten som var lätt att spela på) och även jag är nöjd
med hur min egen improvisationsdel blev. Jag tycker också att Filip spelade väldigt kreativt
och han varierade helt sina komp från tagning till tagning. Jag är verkligen nöjd med hur låten
blev och eftersom den har många olika delar så hade vi repat den här mycket, vilket kändes
skönt.

Låt 6:
Även den här var lite svår tekniskt för mig som pianist. Jag hade svårt att känna mig helt nöjd
med hur jag spelade temat. Jag hade övat det i ett högre tempo än vad vi spelade det på repen,
vilket gjorde att jag gärna ville springa iväg i tempo under inspelningen.
Jag blev ganska nöjd med hur den tagningen jag valde blev som helhet, men när vi spelade
den många gånger i rad insåg jag att den som komposition betraktat var lite för repetetiv för
sitt eget bästa. Jag tror det mest beror på att den är väldigt upprepande i sin utformning. Jag
tror att den hade gjort sig bra i kvartettsättning, men den blir lite tjatig på trio tycker jag.

Låt 7:
Den här liksom Låt 4, var inte högst på min priolista. Vi gjorde totalt två tagningar, som jag
inte blev nöjd med. Temana blev bra och Filip och Samuel skötte det galant men jag tycker att
ackorden är svåra attt spela solo på och tempot är ju också väldigt snabbt så jag känner mig
inte helt nöjd med min egen insats. Jag kunde dock ha övat mer så det är mitt eget fel. Det är
svårt att få till riktigt snabba och energiska låtar i studion tycker jag. Det faller sig mycket mer
naturligt live när det är lite mer avspänt och rumsklang iblandat. Men jag blundar ju inte för
faktumet att det till viss del beror på mina egna tekniska begräsningar. Trots detta så låter det
stundtals riktigt bra och obehindrat från allas håll.
.
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Slutreflektion:
Det har varit en väldigt givande period, och jag upplever att jag har en helt annan relation till
att skriva egen musik efter detta projekt. Jag har en mer lekfull och öppen inställning till mitt
komponerande och jag har blivit bättre på att hitta struktur i kompositionsarbetet. Mitt tredje
kandidatår på halvfart har varit väldigt lugn och jag har kunna ge mig själv tid att komponera
låtar i min egen takt. En ny insikt jag har fått i och med detta projekt är att jag behöver känna
ett lugn i min tillvaro för att så lätt som möjligt hitta till det kreativa flödet. Jag har nog alltid
upplevt att jag är ganska långsam och måste forcera fram idéer för att få en komposition
färdig och därav blivit lite avskräckt och tänkt att komposition inte riktigt är min starka sida.
Men så är det verkligen inte. Jag vet inte hur det kommer bli med denna trio, om jag kommer
att fortsätta att skriva och repa, försöka fixa spelningar och spela in en skiva i framtiden, men
oavsett om jag tänker göra det eller inte så känns inte komponerandet i sig speciellt
övermäktigt utan snarare något som gör mig inspirerad att försöka förfina det ännu mer. Om
jag reflekterar över mitt tidigare musicerande så har det mest bestått av att spela i andras band
som kompmusiker och då har min tid begränsats till att öva på andra bandledares låtar. Just
det har inte bidragit så mycket till utvecklingen av min egen röst som kompositör, men hela
examensarbetet har gjort att jag för första gången har fått känna på hur det är att driva något
helt själv både musikaliskt och administrativt. Det har fått mig att förstå värdet i att
komponera egen musik och jag kommer definitivt att fortsätta jobba för att få min musik att
bli ännu mer raffinerad. Jag upplever att komponerandet i sig är ett effektivt verktyg för att
forma min egen röst både som improvisatör och kompositör.
Jag tror att mitt intresse för att försöka lära mig av klassisk musik kommer från en väldigt
lång period av enbart jazzundervisning. Med facit i hand hade jag nog velat lägga ned mer tid
på litteraturen och försöka sätta mig in mer rent konkret i böckernas inehåll, men jag hade helt
enkelt inte tid med att göra en mer omfattande studie. Men jag ser det inte som ett
misslyckade utan jag är mer glad över att jag har skrapat lite på ytan och blivit väldigt
inspirerad. Jag har utökat mitt harmoniska vokabulär generellt bara genom att läsa böckerna
och lyssna på musiken. Jag har också blivit mer intresserad av harmonik efter detta
examensarbete, framför allt modulationer. Så fort jag hör en modulation som jag inte förstår
mig på och som jag tycker om, så försöker jag om jag har möjlighet alltid att sätta mig vid
pianot och transkribera den. Det är också vissa saker som har gått upp för mig som jag har lärt
mig genom att läsa jazzteori men kanske inte fullt ut förstått vikten av, t.ex omtydningsackord
och liknande som jag inte direkt har förstått gehörsmässigt men som nu när jag mer har gått in
i modulationernas värld verkligen kan förstå och ta till mig på både ett analytiskt och
gehörsmässigt sätt. Jag känner mig priviligerad att ha fått möjligheten att lära mig mer om
harmonik via detta examensarbete, och är tacksam till alla inblandade.
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