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PROJEKTBESKRIVNING	
Mitt projekt består av att jag har komponerat musik, repat med min grupp och redovisat 
mitt arbete genom att göra en konsert. Gruppen bestod av Jonny Ek på piano, Tomas 
Sjödell på bas, Sebastian Jonsson på altsaxofon, Erik Tengholm på trumpet samt jag, 
Jonathan, på trummor.  

Tanken bakom projektet var att skriva musik som utmanade både mig som 
kompositör men också som trumslagare. Jag såg det som en chans att få komponera 
musik som frångick jazzens traditionella former och tvingade gruppen att improvisera 
över ovanliga former och strukturer vilket gav utrymme till att hitta nya vägar i 
musiken. Som kompositör och bandledare fick jag mer utrymme att tänka på 
kompositionernas storform och kurva. Musiken skulle inte nödvändigtvis vara 
utmanande rent tekniskt eller rytmiskt utan ha varierade former och oförutsägbara 
övergångar samt vara musik som var rolig att spela och musik som jag kan stå för.  

I processen har jag varit starkt influerad av den amerikanske trumpetaren Ambrose 
Akinmusire1. Hans intrikata men samtidigt inbjudande kompositioner, gruppsound 
och gruppdynamik har haft ett stor inflytande på mitt komponerande och ett mål jag 
har haft var att, till viss del, efterlikna musiken som han skapar. I och med att jag var 
så starkt influerad av Ambrose så medförde det att jag behövde dyka ner i en typ av 
musik som jag inte var van vid att spela, musiken som komponerades baserades på 
raka istället för svängda åttondelar och är uppbyggd på annan typ av harmonik och 
lingvistik än den äldre jazzen som ligger mig närmast om hjärtat. 
 

MUSIKALISK	BAKGRUND	
När jag började studera på folkhögskola väcktes mitt intresse för jazz. Under de fem 
år jag gick på olika folkhögskolor så studerade jag jazzmusik nästintill religiöst, även 
de åren jag inte studerade vid regelrätta jazzlinjer. Jag täckte in så mycket av 
jazzhistorien som jag bara kunde, ett spann som gick från Charlie Parker2 till Kurt 
Rosenwinkel3. Mitt fokus låg nästan uteslutande på musiker som spelade i swing 

	

1	Ambrose	Akinmusire.	Amerikansk	trumpetare	född	1982	i	Oakland,	Kalifornien.	

2	Charlie	Paker.	Amerikansk	saxofonist,	1920–1955.	En	av	be-bopens	grundare.	

3	Kurt	Rosenwinkel.	Framstående	amerikansk	gitarrist.	Född	1970	i	Philadelphia.	
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idiomen. Musiker som Jeff ”Tain” Watts4, Art Blakey5 och Philly Jo Jones6 var, och är, 
väldigt stora inspirationskällor för mig.  

En skiva som verkligen var ögonöppnande för mig var Kenny Garretts ”Songbook”7. 
Skivan innehåller många olika typer av jazz men låtarna jag fastnade vid var 
framförallt de som spelades i swingkänsla. Första gången jag hörde Jeff ”Tain” Watts 
var på låten ”2 down & 1 across” från den här skivan. Jag hade aldrig tidigare upplevt 
så hög energi och intensitet i jazz. Hela skivan var ett mysterium för mig, det var så 
mycket jag inte förstod men ändå älskade jag det. Fraseringen, kommunikationen 
och trumsoundet på Songbook är än idag något jag kommer tillbaka till när jag 
behöver inspiration. Jeff har varit min favorit musiker ändå sedan jag hörde den 
skivan för första gången. 

Andra skivor som var viktiga för mig under den perioden var Hank Mobleys ”Soul 
Station8” och Miles Davis ”Milestones9”. Framförallt låtarna ”Remember” och ”Billy 
Boy”. Där fick jag mina första ”a-ha” upplevelser om hur mycket jazz kan svänga och 
hur fantastiskt det är att lyssna på. Upplevelsen av de skivorna var inte lika 
chockartad som när jag hörde Songbook för första gången men de spelade ändå 
väldigt stor roll i min utveckling som musiker och trummis. 

Deras musik har färgat mitt eget spel otroligt mycket och jag hade aldrig låtit som jag 
nu gör utan deras influens. Först under min tid på musikhögskolan började jag 
acceptera och lyssna på mer modern jazz. 
 
 

AMBROSE	OCH	JUSTIN	
Två stora influenser jag har haft det senaste året är Justin Brown10 och Ambrose 
Akinmusire. Ambrose är bandledare och kompositör för sitt band som brukar bestå 
av 4 eller 5 medlemmar där Justin Brown är en av de viktiga pusselbitarna. Bandet 
har haft en stor påverkan på den moderna jazzscenen med nyskapande 

	

4	Jeff	”Tain”	Watts.	Född	1960	i	Pittsburgh.	En	av	de	mest	inflytelserika	trummisarna	sedan	80-talet.	

5	Art	Blakey.	Amerikansk	trummis,	1919—1990.			

6	Philly	Jo	Jones.	Amerikansk	trummis,	1923–1985.	

7	Kenny	Garrett.	Songbook.	(1997).	Warner	Bros.	Records.	

8	Hank	Mobely.	Soul	Station.	(1960).	Blue	Note	Records.	

9	Miles	Davis.	Milestones.	(1958).	Columbia.	

10	Justin	Brown.	Amerikansk	trummis	född	1984.	Spelar	bland	annat	med	Ambroses	band	och	Thundercat.	
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kompositioner, personliga solister, ett dynamiskt gruppsound och en intensitet som 
aldrig sinar.  

På ett sätt påminner Ambrose mig om John Coltrane11, en konstnär som ständigt 
försöker tänja på gränserna och bryta ny mark. Att bryta ny mark har varit en 
grundpelare för mig i mitt sökande efter nya sätt att spela jazz på vilket har gagnat 
mig även efter examenskonserten. En våg av förfriskning har fått mig att våga tänja 
på gränserna mer än vad jag tidigare har gjort även i de mer traditionella 
sammanhangen jag spelar i. 

Ambrose Akinmusire komponerar musik som är fylld av energi, luft, oväntade 
vändningar och frihet. Musiken kan vara allt från relativt enkel till väldigt komplex men 
den gemensamma nämnaren i musiken är att bandet har väldigt stor frihet till att 
utrycka sig vilket i sig bidrar till att även den mest komplicerade musiken låter enkel 
och är inbjudande för lyssnaren.  

I en del stycken där det ständigt byter taktart så får man som lyssnare en känsla av 
ett jämt flöde som för en igenom musiken, sällan infinner sig den typen av lugn när 
man lyssnar på musik som byter taktart och tonalitet kors och tvärs.  

Den här typen av komponerande, ingång och flöde är något jag har ämnat att uppnå i 
mitt eget komponerande. Det jag har förmedlat till min grupp är att jag vill att de ska 
känna sig trygga att spela vad som faller dem in och att inga idéer är fel. Jag har 
velat att alla i gruppen skulle känna sig så fria som möjligt, även om kompositionerna 
i sig kan vara väldigt komplicerade.  

Med frihet syftar jag inte på fritonalt eller musik utan tempo utan snarare en känsla av 
att man ska kunna spela idéerna man får i stunden utan att det ska finnas ett 
motstånd i gruppdynamiken. Att kunna gå in och ut ur tempo, flippa runt de 
traditionella rollerna och plötsligt bryta med oväntade dynamiska toppar och dalar är 
exempel på de improvisatoriska medel vi har experimenterat med. Ett exempel är att 
bas och piano helt tar ansvar för pulsen och låter trummorna spela helt fritt över det. 
Vi pratade mycket om att låta alla få göra den typen av saker. Om trummorna börjar 
frasera väldigt löst så kan pianot ta över ansvaret för pulsen eller vice versa. Vi 
provade även de olika idéerna och som resultat blev en av projektets låtar uppbyggd 
efter idéen om att trummorna inte har det primära ansvaret för pulsen. 

I princip alla idéer jag tidigare nämnt har jag fått när jag har lyssnat på Ambroses 
fantastiska band. Det är enkelt att prata om den här typen av spel men om man inte 
har konkreta exempel så blir det svårt att ta till sig. Låten ”With Love” från Ambrose 
Akinmusires album ”When The Heart Emerges Glistening12” visade jag som exempel 

	

11	John	Coltrane.	Otroligt	betydelsefull	tenor	saxaofonist.	Levde	mellan	1926	och	1967.		

12	Ambrose	Akinmusire.	When	The	Heart	Emerges	Glistening.	2011.	Blue	Note	Records.	
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för mitt band på ett rep. With Love innehåller mycket intressanta idéer som mitt band 
mådde bra av att få ta del av.  

En idé vi använde oss av var att energin och dynamiken följer med från ett solo in i 
ett annat. Några takter senare tar man ner dynamiken och jobbar med att skapa ett 
nytt ljudlandskap för den nya solisten. Exempel på hur jag kunde göra var att spela 
på mer stumma trummor till exempel på kanterna av trummorna istället för på 
cymbalerna. Att utforska den här typen av musikaliska kurvor gav oss nya möjligheter 
och verktyg för att variera musiken.  

Jag blev även inspirerad av hur fria kompet är när dem spelar över låten. Större 
delen av With Love går i tretakt med femtakt som avslutar B-delarna. Under temat är 
spelet väldigt tydligt men när solisterna tar över släpper kompet succesivt på tyglarna 
och piano och trummor börjar ackompanjera på ett mer solistiskt sätt bakom solisten.  

Jag, Jonny och Tomas jobbade med den här typen av solistiskt kompande. Vi blev 
snabbt mer bekväma med musiken och kunde understödja solisterna med energi och 
information på ett kreativt sätt. 

Då och då smyger även Ambrose in delar av melodin bakom saxofonsolot, något 
som låter otroligt spontant och fräscht. I och med detta skapas en typ av 
kommunikation som är väldigt fångande och utmanande med samtidigt inbjudande. 
Det här är ett koncept jag hade velat utforska mer men tiden fanns inte riktigt där. 

Justin Browns trumspel är för mig facit på hur man spelar modern jazz. Språket är 
rotat i Tony Williams13 period med Miles Davis under 60-talet med blickar mot latin, 
fusion, och gospeltrumspel. Jag spenderade nästan varje dag i ett års tid att lyssna 
på och spela till olika inspelningar där Justin Brown spelar. För några år sedan fick 
jag insikten att hur mycket jag än försöker planka någon så kommer jag ändå inte bli 
en identisk kopia av den musikern då vi har helt annan anatomi och det alltid kommer 
finnas olika influenser i vårt spel. Med detta i bagaget så var jag säker på att jag 
skulle fortfarande skulle behålla mitt personliga sound hur mycket jag än studerade 
och plankade Justins trumspel.  

Med det sagt så var det inte fraserna i Justins spel som inspirerade mig mest utan 
hans otroligt fina sound, flöde, solistiska typ av kompande och en känsla av att han 
vågar riskera allt för musiken. Känslan av att vara orädd har nästlat sig in mer och 
mer i mitt spel sen jag började lyssna på Justin och det var ett viktigt koncept för 
musiken och något jag kände var viktigt att förmedla till mitt band både innan och 
efter vi repade musiken och spelade vår konsert.  

Justin har ett spel som är väldigt lekfullt men samtidigt utmanande, något som jag 
strävade efter att anamma. I många av de utsmyckningarna han gör spelar han 

	

13	Tony	Williams.	Amerikansk	trummis,	1945–1997.	
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sextolsbaserade fill på ett sätt jag inte har hört någon annan göra förut. Det är nästan 
som att han börjar spela kompfigurer i olika underdelningar och använder dem som 
fill-ins vilket skapar en känsla av oförutsägbarhet och ett starkt framåtdriv.  

Min övning det senaste året har till stor del bestått av att jag har spelat till en 
metronom och utforskat soundet och flödet som den här typen av fill-ins skapar, ofta i 
sextol- eller triolunderdelning. Jag utvecklade sedan övningen till att spela samma 
idéer men ändra underdelningen och det öppnade upp min vokabulär ytterligare.  

Eftersom att jag inte hade satt upp några tydliga regler så stärkes min kreativitet, 
intuition och även mitt självförtroende. Målet med övningarna var att jag skulle kunna 
spela obehindrat i olika underdelningar utan att känna mig hindrad av taktenslängd 
och min koordination. Övningen hjälpte mig att komma in i Justins tänk och språk 
utan att ha regelrätt plankat de olika utsmyckningarna han gör. 

 

VAL	AV	MUSIKER	
Musikerna jag valde att ha med var Jonny Ek på piano, Tomas Sjödell på kontrabas, 
Sebastian Jonsson på altsaxofon samt Erik Tengholm på trumpet. För mig var valet 
självklart att de var de här musikerna jag ville spela med då de är både nära vänner 
till mig och fantastiska musiker som jag har spelat mycket med och har lätt att 
komma överens med. 

Jonny har jag känt sedan mina år på Skurups Rocklinje. Ända sedan första dagarna i 
årskurs 1 på musikhögskolan har vi spelat tillsammans regelbundet och vi har 
tillsammans med Tomas en pianotrio som heter Pianotrio for Lovers. 

Jonny är en fantastisk pianist med underbar timing, frasering och stort musikaliskt 
sinne. Han har en förmåga att få allt han spela kännas nytt, fräscht och genuint. Även 
om modern jazz inte är Jonnys kall i livet så har han en förmåga att få det att låta 
som det är något han ständigt spelar. Jonnys input och positiva inställning har varit till 
stor hjälp för att det här projektet blev så bra som det blev. 

Tomas är även han en musiker som jag har spelat väldigt mycket med under mina år 
på musikhögskolan. Främst i situationer där även Jonny har varit med och spelat 
men även mycket på duo där vi har övat på många olika musikaliska element 
tillsammans. Tomas är en väldigt stabil och kunnig basist med stor kännedom om 
jazzens olika genrer. En av anledningarna till att jag började lyssna på modern jazz 
var för att Tomas ständigt pratade om musiker så som Melissa Aldana14, Mark 

	

14	Melissa	Aldana.	Saxofonist	boende	i	New	York,	ursprungligen	från	Chile.	Född	1988.	
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Turner15 med mera. Jag visste att Jonny, Tomas och jag kunde skapa den rytmiska 
grund som behövdes för projektet.  

Saxofonisten Sebastian Jonsson spelar jag med i olika sammanhang, till exempel 
hans eget band ”Sebastians Kompisar” där även Erik är med. Jag valde Sebastian av 
många olika anledningar, en stor förmåga han har är att få sina insatser att alltid låta 
improviserade och inte låta förutsägbar. Förutom det är han en oerhört skicklig 
saxofonist som alltid ger hundra procent i alla situationer. 

Sist med absolut inte minst har vi Erik Tengholm. Ännu en musiker som jag har 
spelat med sedan de första dagarna på musikhögskolan. Vi har spelat mycket 
tillsammans i olika band och även övat mycket ihop, speciellt under de två första åren 
på skolan. Jag lär mig alltid något när jag spelar med Erik och är ständigt inspirerad 
av hans vilja att bli bättre. Det som gör att Erik är perfekt i det här sammanhanget är 
hans förmåga att alltid tillföra energi i musiken, hans fantastiska improvisatoriska 
förmåga och hans stora kreativitet. 

Tillsammans lyckades vi skapa en väldigt fin gruppdynamik där alla kunde komma till 
tals både i och utanför musiken. Jag var mån om att alla skulle kunna komma med 
input och ha utrymme att kunna tillföra sina egna idéer, med de här personerna var 
det väldigt enkelt att uppnå det och jag är väldigt glad över att det var just dem som 
var med och spelade. 

 

KOMPOSITIONER	

SI	TU	VEUX	
Första kompositionen jag skrev till projektet var ”Si Tu Veux” (franska för ”Om du 
vill”), en komposition där jag gav pianot en stor roll och ville att pianostämman skulle 
vara den primära stämningsskaparen. Kompositionen går framförallt mellan två olika 
delar, en del där trummor, piano och bas kompar i jazzens alla regler enligt vad som 
är skrivet och saxofon samt trumpet spelar melodin över och en del som agerar som 
ett mellanspel som knyter ihop melodidelarna och solodelen.  

Tonen Bb spelas av pianot nästan uteslutande under kompositionens gång, det gav 
kompositionen ett flyt och en fin stämning hela vägen igenom. Vänsterhanden 
spelade en rytm baserat på punkterade fjärdedelar, påminnande om vad McCoy 
Tyner spelade med John Coltrane på bland andra A Love Supreme16 och My 

	

15	Mark	Turner.	Amerikansk	saxofonist	från	Fairborn,	Ohio.	Född	1965.	

16	John	Coltrane.	A	Love	Supreme.	1965.	Impulse	Records.	
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Favourite Things17. Pianostämman var, förutom i det fria pianointrot och på 
solopartiet, väldigt komponerat och lämnade lite utrymme till improvisation. Tanken 
med det var att jag ville att de andra instrumenten skulle kunna flyta ovanpå pianots 
stadiga grund och ha möjlighet att utrycka sig utan att behöva mejsla ut takterna så 
som det ofta blir i andra sammanhang man spelar, ett byte av roller om man så vill. 

Mycket inspiration kom ifrån Ambrose Akinmusires låt ”Americana / the garden waits 
for you to match her wilderness18” som börjar med ett kort pianointro där sedan ett 
par stråkar kommer in och interagerar med pianot. Även om det är mycket mer 
intrikat det som händer på Ambroses komposition så var det introt på tidigare 
nämnda låt som tände en gnista hos mig och gav mig min första idé till ”Si Tu Veux”, 
den konstanta tonen som går igenom låten. En annan låt som var viktig för mig i 
skrivandet av denna komposition var Ambroses ”Regret (No More)19”. Rent 
harmoniskt eller melodiskt så speglades inte det av sig i min egen komposition men 
jag hamnade i ett väldigt kreativt tillstånd och stämningen i ”Regret (No More)” fördes 
över till ”Si Tu Veux”. 

Komponerandet började med att jag satt vid pianot och improviserade fritt utan några 
egentliga tankar eller någon plan. Jag spelade några ackord samtidigt som jag 
spelade Bb i oktaver i högerhanden och ganska snabbt hade jag en grund och utifrån 
det växte idéer för olika delar fram. Att hålla fast vid ostinatot i högerhanden kändes 
som en självklarhet för att det gav kompositionen en identitet. I mellanspelet använde 
jag mig inte av några ackord utan lät melodin, vilket i det här fallet spelas av pianot 
och basen, visa tonaliteten. Efter ungefär halva mellanspelet skiftar tonaliteten från 
E-lydisk till först Dd-dur för att sedan återvända till E-lydisk och några takter senare 
visa in trumpet och saxofon till melodidelen. I och med att det inte finns några ackord 
och att det byter taktart så skapas ett lyriskt flyt och en oförutsägbarhet i 
kompositionen som jag känner mig nöjd med.  

Trumpeten och altsaxofonen gör entré med full energi och piano, bas och trummor 
spelar över det ursprungliga punkterade fjärdedels-baserade riffet. Bas och trummor 
har en väldigt fri roll under temat. Som trummis så spelade jag med en del i melodin 
där det kändes motiverat och annars lät jag musiken göra sitt jobb och bidrog med 
energi och flyt.  

Soloformen består av en fyrataktersperiod som blandar trefjärdedelstakt och 
fyrafjärdedelstakt. Trots att själva taktartsbytena inte var särskilt avancerade så 
krävdes det mycket repetition för att kunna spela organiskt över perioden. Med tanke 
	

17	John	Coltrane.	My	Favourite	Things.	1961.	Atlantic	Records.	

18	Tredje	låten	från	Ambroses	senaste	skiva	Origami	Harvest.	

19	Sjunde	låten	från	Ambroses	skiva	When	The	Heart	Emerges	Glistening.	
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på att perioden endast var fyra takter lång så bestämde vi oss för att solisterna skulle 
rotera och spela 2–3 repriser var innan de passade över till nästa solist. Den här 
typen av soloupplägg kan höras på bland annat Ambroses ”As We Fight (Willie 
Penrose)20”. Jag upplever att det blir väldigt organiskt och intressant att byta solister 
på det här sättet, speciellt när solisterna efter en stund börjar gå in och ut ur 
varandras solo på ett sätt som är mindre bundet av formen. För att ta energin till 
nästa nivå så modulerade vi till punkterade åttondelar och spelade resten av 
soloformen i ett snabbare tempo. 

Efter ett avslutande chorus så tog trumpeten basens plats i ett sista mellanspel (eller 
outro) så att kompositionen skulle få en sista pust av fräschhet. Erik Tengholm kom 
på idéen att använda en cup-sordin för att få ett mjukare sound på slutmelodin. Här 
skrev jag även en hommage till Jacob Jeffries21 fantastiskt fina låt ”Looking for 
love22”, en melodisk bit som jag länge väntat på att få använda i en komposition.  

 

CAPTAIN	HINDSIGHT	
Captain Hindsight var den andra kompositionen som jag skrev till projektet. Låten 
består av två olika delar, en del i fyrafjärdedelstakt (A-del) som är väldigt högintensiv 
och en något lugnare del i tretakt (B-del). Captain Hindsight är inspirerad av en 
superhjälte från TV-serien South Park vid namn Captain Hindsight. Superkraften han 
besitter är att han vet exakt vad man borde ha gjort istället för det man gjorde. 
Namnet översätts lämpligast till Kapten Efterklok. 

I kompositionen ämnar jag att berätta historien om hur superhjälten kommer flygande 
till en katastrofsituation berättar för offren vad de skulle ha gjort istället för vad de 
gjorde för att sedan återvända till sin lya och gräma sig över varför folk inte gör rätt 
val från början. Den högintensiva delen i kompositionen berättar om katastrofen 
medan delen i trefjärdedelstakt representerar hans sorg över att folk inte gör rätt från 
början. 

Idéen till låten fick jag från min vän och bandmedlem Tomas Sjödells fantastiska 
komposition ”When The Sky Turns Grey” samt från ett Youtube-klipp23 med Melissa 
Aldana där hon spelar en kvintettlåt. Det som inspirerade mig mest var från Tomas 
och Melissas kompositioner var grooven och basgångarna i början av låtarna. 

	

20	Andra	låten	från	Ambroses	skiva	The	Imagined	Saviour	Is	Far	Easier	To	Paint.	

21	Jacob	Jeffries.	Amerikansk	singer-songwriter	från	Fort	Lauderdale,	Florida.	

22	Fjärde	låten	från	Jacob	Jeffries	skiva	Neighborhood	Nights.	

23	https://www.youtube.com/watch?v=30Kl_Hnp1yQ	
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Kompet jag valde att spela under A-delarna kan beskrivas som ett högintensivt 
latinkomp medans jag byter till ett mer marschigt stuk under B-delarna. 

Kompositionens form var i stort sett klar redan innan jag satte mig vid pianot för att 
komponera. Jag visste att jag ville ha två delar som var väldigt olika där en av 
delarna hade en grund med ett intensivt trumkomp över en stadig basgång och en 
annan del som var mer åt marsch-hållet, för att behålla superhjälte-känslan i låten. 

Väl vid pianot kom musiken ganska naturligt. Efter att ha provat lite olika ackord 
fastnade jag vid en form som lite påminner om en mollblues, dock 13 takter lång och 
en övervägande del av majackord istället för dominanter. Till den här formen skrev 
jag en melodi som har mycket sextondelsunderdelning vilket understryker den 
intensiva känslan jag ville att låten skulle ha. I A-delens sista takter valde jag en mer 
trioliserad känsla vilket öppnar upp för kreativitet hos både mig som trummis men 
också hos basisten och pianisten. 

Harmoniken i A-delarna finns det egentligen ingen utarbetad struktur bakom. Jag 
valde ackord som jag tyckte passade bra ihop och som skapade rätt stämning i låten. 
Ofta när jag komponerar så brukar jag använda mig av Maj7#11-ackord ett halvt steg 
över tonikan, ett frygiskt inlåningsackord. Det är ett sound som jag verkligen gillar och 
passar i många olika sammanhang.  

Om A-delen var den högintensiva delen så var B-delen motsatsen. Låtens andra parti 
är mer strikt, har en helt annan känsla och är mer genomkomponerad. Trummornas 
roll är att skapa en stark grund som kan liknas vid marsch. Basen spelar en strikt 
polyrytmisk figur och pianot spelar samma figur med förutbestämda läggningar. 
Saxofonen och trumpeten spelar samma rytm som basen gör fast de alternerar och 
spelar varannan ton. B-delen är en 5 takter lång loop som i mina öron upplevs som 
ett hjul som snurrar runt och runt. 

När jag skrev B-delen så la jag stort fokus på vad pianot skulle spela. Jag ville att 
läggningarna skulle förflytta sig så lite som möjligt och att båda händerna skulle vara 
tydligt komponerade och att båda händerna skulle inkorporeras. Harmoniken leds av 
en fallande basgång som tar nya vägar i takt fyra och leder harmoniken tillbaka till 
början av perioden. 

 

Solodelarna är rätt traditionella i den mån att en solist spelar över A-delen, nästa över 
B-delen och slutligen en solist till över A-delen. Det som kryddar det hela är vad de 
olika delarna består av. A-delens högintensiva latininspirerade stuk inbjuder till ett 
traditionellt post-bop spel à la John Coltranes A Love Supreme medan B-delens mer 
utforskande, men ändå strikta, marschkaraktär ger solisten utrymme för att ta andra 
vägar. 
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JAMESON	
Idéen till projektets tredje komposition kläcktes på en soundcheck innan en konsert 
på Eskilstuna jazzklubb. Jag och spelade på pianot och prövade olika ackord och 
läggningar. I huvudet ekade Ambroses komposition Maurice & Michael (sorry i didn’t 
say hello)24, en låt jag hade lyssnat mycket på dagarna innan konserten. Maurice & 
Michael har en väldigt tydlig grund bestående av unisona fjärdedelar i bas och piano 
vilket öppnar trummornas roll för ett mer löst förhållningssätt till puls och taktart. Det 
var precis det jag ville åstadkomma med låten Jameson. Komma bort från den 
vanliga rollen som trummisar brukar ha och ta en mer solistisk roll tillsammans med 
trumpet och saxofon. 

Jag höll fast vid idéen om fjärdedelar i bas och piano men valde att ha en inte fullt så 
mörk känsla i låten som Ambrose har i sin komposition. Målet var att skriva en 
melankolisk låt som gav mig och solister stor frihet då vi hela tiden blev hjälpta av 
den stabila grunden som bas och piano gav oss. 

Jag experimenterade med att ha samma läggning i pianot och ändra bastonerna för 
att få nya ackord. Resultatet blev ett väldigt öppet sound som gav kompositionen 
dess melankoliska känsla. Detta parades ihop med en melodi som stundtals var 
flytande och utforskande för att några takter senare gå över i väldigt tydlig rytmik med 
mycket frågor och svar mellan trumpet och saxofon. Succesivt genom melodins gång 
ökas den rytmiska densiteten och avslutas med att trumpet och saxofon spelar 
fyrgrupperade trioler som leder upp till en stark accent. Efter ett starkt avslut på temat 
sänks dynamiken och temat spelas igen. 

Jag är väldigt nöjd över att melodin gick den vägen den gjorde. I ena stunden 
vackert, lugnt och harmoniskt för att i nästa stund bli dissonant och kärvt. Ena 
stunden tillsammans och nästa stund motsatt. På ett ställe i melodin så tog vi åter 
igen inspiration av Ambrose. I slutet av låten ”With Love” spelar blåsinstrumenten 
falskt och sen långsamt rör sig mot varandra och möts i pitch. Den här detaljen drog 
vi nytta av och Sebastian på altsaxofon intonerade ”fel” på vissa långa toner för att 
sedan komma ihop med Eriks trumpet och på så sätt skapa spänning i melodin. 

Soloformen för Jameson är samma som ackorden under temat. En soloform på 20 
takter som grundas i C moll men som tar lite omvägar via bland annat Db dur och E 
lydisk. Vi valde att ha tre solister; saxofon, trumpet och trummor. Saxofonsolot 
spelades över melodins ackord och form, med trummor som stod för majoriteten av 
kommunikationen medan bas och piano understödde med framförallt fjärdedelar. 
Basen och Piano förde även de viss kommunikation men deras primära roll var att 
hålla fjärdedelskompet.  

	

24	Första	låten	från	skivan	A	Rift	In	Decorum:	Live	At	The	Village	Vanguard.		
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I trumpetsolot valde vi däremot att spela alla ackord dubbelt så snabbt. Formen blev 
alltså 10 takter lång istället för 20. Det var en idé jag fick under komponerandet för att 
låten inte skulle kännas för förutsägbar, Erik gjorde givetvis ett fantastiskt jobb med 
att spela över den nya formen och låten fick den skjutsen den behövde. Valet stod 
mellan att spela ett helt öppet trumsolo eller att bibehålla pianot och basens grund 
och spela över den. Jag valde att spela över en C moll vamp och avsluta mitt solo 
med att spela över formen medan bas och piano fortsatte spela fjärdedelar. Det var 
ett väldigt kul och uppfriskande sätt att göra det på för att jag kunde hålla mig till 
låtens karaktär och känsla på ett troget sätt samt att det inte var en låt som var det 
självklara valet för trumsolo. Istället för att spela över någon av de snabbare låtarna 
så valde jag att spela över en av de långsammare där jag verkligen kunde visa min 
konstnärlighet utan att behöva oroa mig för tekniska begränsningar. 

Efter att komponerandet av temat var klart så skrev jag ett intro där jag återigen valde 
att framhäva pianot. Ett väldigt kort rubatointro på femtakter för att sätta stämningen 
inför vad som komma skall. Jonny ledde tempot i introt som bestod av en 
uppåtgående basgång med tillhörande ackord för Ab till C innan jag ledde in oss i C 
moll vampen innan temat. 

Titeln Jameson syftar till whiskeyn med samma namn. En musikalisk avspegling av 
en inte så tillfredsställande whiskey. 

 

LOVERS	
Den fjärde och sista kompositionen jag skrev är en hyllning till två av mina bästa 
vänner, Jonny Ek och Tomas Sjödell. Tillsammans har vi en pianotrio som heter 
Pianotrio for Lovers, därav namnet ”Lovers”. Vi tre har spelat tillsammans väldigt 
mycket under våra år på musikhögskolan och nu när jag fick chansen att framhäva 
de här två fantastiska musikerna lite extra så tog jag den. 

I komponerandets tidiga stadium så var jag inte säker på vad jag ville göra. Min 
ledstjärna för den här låten var återigen ”With Love” av Ambrose. Efter en stunds 
avbrott från det albumet sökte jag ännu en gång inspiration därifrån. Jag valde att 
använda samma typ av trumkomp, ett Soca25-inspirerat komp i tretakt. Målet med 
kompositionen var att jag var den som skulle bidra med den stabila grunden och bas, 
piano och melodi skulle vara lite mer flytande i jämförelse. 

Jag studerade inte harmoniken Ambrose använde sig av utan ville snarare fånga 
känslan som jag får när jag lyssnar på hans musik och göra det till mitt eget. Melodin 
består till stora delar av långa toner med stämföring och motrörelse mellan trumpet 
och saxofon med en tydlig klimax mot slutet av melodin. Även den här låten 

	

25	Kort	för	Soul-Calypso.	En	utveckling	av	calypso	som	härstammar	från	Karibien.	
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innehåller moment av frågor och svar mellan melodibärarna, ett typ av spel som jag 
vid det laget verkligen hade börjat gilla. Vi valde att vänta med att fullt ta ut klimaxen 
till låtens sista melodi för att bibehålla känslan av att låten fortfarande växte. I sista 
melodin oktaverar trumpeten för att krama ut det sista vi hade att ge i konsertens 
sista låt.   

Kompositionen börjar med ett intro där trumpet och piano visar vägen. Även här tog 
jag inspiration från ”With Love” och dess vackra intro. Eftersom att harmoniken och 
melodiken skiljer sig så mycket från With Love så hör jag knappt själv att jag tänkte 
på den låten när jag komponerade introt. Det är snarare strukturen på det som är likt. 
Trumpet och piano börjar låten och trummor och bas faller in några takter senare och 
spelar unisona markeringar som förbereder för temat. 

Rent harmoniskt är kompositionen väldigt simpel. Tonarten är D dur och tonaliteten 
skiftas aldrig under musikens gång. Det som gör att musiken inte går och blir en 
poplåt är användandet av tersbas och färgningar. Maj7 och Maj7#11 ackord används 
regelbundet och de allra flesta ackorden har tersbas eller kvintbas istället för 
grundton i basen. Att använda sig av andra bastoner än grundton är vanligt 
förekommande i modern jazz26 och används för att fräscha upp soundet och ge 
solisten möjligheten att ta nya melodiska vägar igenom ackorden. 

Jag skrev en rytmisk figur till piano, bas och trummor som återkom vid flera tillfällen i 
kompositionen. Figuren funkar som en rytmisk övergång till temat från introt, i mitten 
av temat och i slutet av temat in till soloformen. Figurens rytm är alltid densamma 
men taktarten byter dock från tretakt till femtakt sista gången den spelas innan 
solopartierna. Att lägga in en femtakt kändes väldigt naturligt och solisten som var på 
tur efter temat fick lite mer andningsrum innan det var dags för improvisationen. 

Lovers blev den kortaste låten jag skrev till projektet. Från början hade jag tänkt ha 
fler delar där solisterna skulle behöva navigera sig igenom olika tonartsbyten och 
taktarter men efter att ha provat tillsammans med bandet så insåg jag att det inte 
behövdes. Originalformen innehöll redan olika taktarter och harmonik som var öppen 
för olika uttryck så det kändes överflödigt att tvinga dit fler delar. Chansen hade varit 
stor att låten skulle ha förlorat sin integritet om jag gjort den svårare med nya 
taktarter och nya delar.  

Om än simpel så har låten sina svårigheter, en fyrtakt mot slutet av formen som kan 
ställa till det om man inte ser upp och harmonik som inte alltid berättar jättetydligt vart 
man är i formen. 

 

	

26 	Med	 ”modern	 jazz”	 så	 syftar	 jag	 på	 musiken	 som	 spelas	 av	 nutida	 jazzstjärnor	 så	 som	 Ambrose	
Akinmusire,	Melissa	Aldana	och	 Joel	Ross.	En	 typ	av	musik	som	är	rotad	 i	allt	 som	 jazzhistorien	har	att	
erbjuda	och	även	är	influerad	av	fler	genrer.	
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PROCESS	
Vi hade vårt första rep i mitten av januari och då jobbade vi med två stycken låtar; 
The Final Movement och Si Tu Veux. The Final Movement är en låt som inte var 
specifikt skriven för det här projektet men jag bestämde mig för att ta med den ändå 
då jag ansåg att den passade bra in i konceptet. Si Tu Veux var långt ifrån 
färdigskriven men vi hade trots det mycket att undersöka och jobba med. Vi la stor 
vikt vid att få ihop mellanspelet där bas och pianot spelar en unison melodi och vi 
arbetade med låtens soloform. 

The Final Movement är projektets enda låt med swing-frasering. Både Sebastian och 
Erik hade spelat den vid ett tidigare tillfälle och det var en perfekt låt att mjukstarta 
projektet med.  

Låten börjar med ett fritt trumpetintro som övergår i en kraftigt trioliserad melodidel 
som är inspirerad av energin och soundet från John Coltrane och Kenny Kirkland27. 
Låten har en modal karaktär och spelas i ett medium tempo. Pianot spelar en tre över 
fyra-poly rytm samtidigt som bas och trummor understöder med triolbaserade komp. 
Känslan blir en blandning mellan 12/8-latin och swing.  

Efter ett saxofonsolo tar sig låten via en hommage till Kenny Kirkland upp i 
dubbeltempo där Jonny spelar solo över öppet C moll. Kompositionen avslutas med 
att piano, bas och trummor fortsätter spela i dubbeltempo samtidigt som melodin 
spelas i originaltempot.  

The Final Movement innehöll en del svåra passager, så som Kenny Kirkland-citatet 
innan tempot dubblades. Just det stället gick vi igenom nästan varje rep för att 
verkligen få pli på det. Passagen var komplicerad på grund av att den började med 
en trumpet- och saxofonmelodi som skiftade till fjärdedelstrioler i mitten av frasen. 
Piano och bas tog sedan vid och spelade en triolrytm som ändrades takt för takt. 
Frasen började med fjärdedelstrioler för att sedan gå till halvnotstrioler och slutligen 
halvnoter. Känslan som uppstod var att vi spelade långsammare varje takt som gick 
för att sedan stegra till dubbla tempot när pianosolot börjar. Passagen tog ett tag att 
bli bekväm med men efter några rep så satt den bra och det funkade bra även på 
konserten. 

I sitt första skede bestod Si Tu Veux endast av ackord och ett första mellanspel. Vi 
lade ner en stund på att bekanta oss med ackorden och formen. Vi jobbade på 
soloformen och redan på första repet provade vi att spela korta solon mellan piano, 
trumpet och saxofon och gå varvet runt många gånger istället för att varje solist 
spelar ett långt solo och sen är klar. Den här typen av solospel höll vi fast vid under 
hela processens gång.  

	

27	Kenny	Kirkland.	Amerikansk	pianist,	1955—1998.	En	av	mina	stora	förebilder.	
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Redan efter ett rep så var jag helt säker på att jag valt rätt musiker och att vi var 
något på spåren. Vi fick snabbt till ett gruppsound och det lät fantastiskt fint om allas 
insatser. Vi kunde börja fokusera på små detaljer redan efter en eller två 
genomspelningar av låtarna. Jag lämnade första repet väldigt nöjd och inspirerad. 

Många idéer kom till mig efter det första repet och till vårat andra rep såg jag till att 
skriva färdigt Si Tu Veux. En melodi och fler mellanspel tillkom inför vårat andra rep 
och även tanken om en eventuell metrisk modulation28 hade kläckts. 

På våran andra repetition presenterade jag ingen ny låt utan vi fortsatte att jobba på 
samma låtar som på vårt första rep. Detaljarbete på The Final Movement och 
genomspelning av de nya delarna på Si Tu Veux stod på schemat. 

Ganska snabbt klarade vi av att spela melodidelarna och de nya mellanspelen på Si 
Tu Veux så vi fokuserade på övergångar och solospelet. Olika idéer provades, bland 
annat att modulera till ett nytt tempo. Det funkade bra och vi höll fast vid det 
konceptet. Succesivt försökte vi komma bort från att mejsla ut ettorna i soloformen 
och jobbade med att skapa ett konstant flyt igenom solot. För att sträva mot en mer 
kollektiv improvisation så bad jag Jonny, Erik och Sebastian att spela in och ut ur 
varandras solon.  

Hur vi skulle komma tillbaka till melodin var ännu inte bestämt men efter en av 
tagningarna tog Jonny initiativet att spela ett rubatosolo som övergång till melodin. I 
låtens kontext var det helt perfekt. Ingen behövde säga något utan det bara hände. 
En rubatodel efter solot blev en självklar del av kompositionen. 

Till vår tredje repetition tog jag med mig ”Captain Hindsight. För det mesta föll sig 
låten naturligt trots den udda formen och den smått märkliga B-delen. Att läsa 
musiken var det nästan inga problem med, det vi istället fick jobba med var 
övergångarna mellan de olika delarna. 

Övergången mellan A-delen och B-delen bestod av en extra takt där jag ledde in 
resten av bandet i marschkänslan. Övergången är å ena sidan ganska onaturlig men 
jag är övertygad om att man kan få även de mest onaturliga passagerna att låta 
naturliga om man kan dem tillräckligt bra. Vi spelade övergången ett par varv och vi 
kom fram till ett sätt som vi gillade.  

Soloordningen var nästa viktiga del vi pratade om. Planen var att inte ha blåsarna 
efter varandra för att skapa variationen men eftersom A- och B-del var så olika 
varandra bestämde vi oss för att ändå ha trumpetsolo efter det öppnande 
saxofonsolot. Resultatet blev att Saxofon spelade över den eldiga A-delen, trumpet 

	

28	Metrisk	modulation	innebär	att	man	byter	från	ett	tempo	till	ett	annat	via	ett	notvärde	som	fungerar	som	
en	gemensam	nämnare.	
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tog över och spelade över B-delen för att sedan ge en till signal till pianot som 
avslutade med A-delen. 

I trumpetsolot kände vi att det var bättre att släppa på marschen och ta med lite av 
energin från A-delen istället. Upplevelsen var som om vi spelade en helt ny låt vilket 
var något vi alla uppskattade. Tiden kring det här repet lyssnade jag mycket på 
skivan ”Origami Harvest29” av Ambrose Akinmusire. Om man bara lyssnar på skivan 
utan att kolla vilken låt det är så känns det som skivan består av 10–12 låtar när det i 
själva verket bara är 6 låtar på skivan. Varje låt har delar som är så vitt skilda från 
varandra att det låter som en ny del är en ny låt. 

Den fem takter långa soloformen under trumpetsolot kändes snabbt naturlig och vi 
utmanade varandra till att spela så mycket runt formen som det bara gick. När vi 
övade på att spela de olika soloformerna försökte vi alltid komma på något nytt sätt 
att attackera låten på och utmana varandra. Jag har sällan känt mig så kreativ som 
när vi övade på den här musiken tillsammans, allt var tillåtet och om inte alla gav allt 
så föll man snabbt efter. Stämningen var inte hård utan snarare nyfiken och 
utforskande. 

Jag var lite nervös inför repet eftersom att Captain Hindsight var hemsk att lyssna på 
i Sibelius30. Musiken brukar dock allt som oftast låta mycket bättre när man provar 
den med folk än när man lyssnar på det i ett datorprogram. Jag hade inte förmågan 
att spela alla delarna samtidigt vid ett piano, det jag hade att gå på var till stor del 
visionen jag hade i huvudet. Som tur var är släppte oron så fort vi började spela och 
jag var nöjd med resultatet. 

Kompositionerna Lovers och Jameson introducerade jag på vår fjärde repetition. 
Jameson var helt klar och det krävdes inte mer än en genomspelning innan det 
kändes bra. 

Stämningen i låten var precis så som jag ville ha den och det enda vi behövde prata 
om var hur vi skulle göra med solisterna. Innan repet hade jag funderat mycket över 
om soloordningen på just Jameson. Jag visste redan innan att jag ville spela solo 
men jag hade inte något specifikt önskemål om vilka de andra skulle vara. Idéen om 
att ha en solist spela över låten precis som den är och att låta nästkommande solist 
spela över ackorden fast dubbelt så snabb ackordrytm fanns där redan innan vi 
repeterade. 

Alla i gruppen provade och spela solo och de som var mest manade att fortsätta göra 
det var Erik och Sebastian. Sebastian spelade över låten precis som den är medan 
Erik spelade över dubbelt så snabba ackord. Att spela låten på det här sättet kändes 

	

29	Ambrose	Akinmusire.	Origami	Harvest.	2018.	Blue	Note	Records.	

30	Sibelius,	notskrivningsprogram.	
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mer spännande än att ha båda solisterna spela över samma form. Låten fick en 
skjuts när vi halverade ackordens längd och vi fick nya möjligheter att utforska 
musiken på. 

Jameson var den enda låten jag spelade solo på. Vi höll fast vid fjärdedelarna i piano 
och bas vilket öppnade upp för mig att utrycka mig som jag helst ville. För mig blev 
det mest naturligt att blanda känslan av att spela över kompet och i kompet. Det var 
frigörande att kombinera de olika flödesövningarna jag gjort med att gå in och ut ur 
tempo. 

Vi avslutade repetitionen med att spela igenom ”Lovers”. Återigen hade jag, på grund 
av bristande pianokunskaper, ingen möjlighet att spela både melodistämmorna och 
ackorden på piano så det var spännande att få höra hur musiken lät som helhet. 

På papperet ser Lovers ut att projektets enklaste låt men det var lite svårt att få ihop 
allt till en början. Stämmor som går mot varandra, ett ganska ovanligt trumkomp och 
harmonik som inte tydligt visar vart man är i formen är exempel på vad som 
upplevdes som svårt till en början. Vi alla kände dock att låten hade potential. 

Som tidigare nämnts så hade jag planer på att skriva fler delar till Lovers men blev 
övertalad av Tomas att behålla den som den var. Skillnaden från Lovers och 
projektets andra kompositioner var så stor så det kändes inte som det behövdes mer. 
Om jag hade skrivit fler delar och gjort kompositionen mer avancerad så hade 
eventuellt den lugna ballad-känslan försvunnit. Jag gjorde visserligen några 
ändringar i låten men de var så små att det i det stora hela inte spelade någon större 
roll. 

Allt som allt så hade vi fem repetitioner med hela bandet och ett extra rep med 
pianotrion. Till vårt femte och sista rep innan konserten så kunde inte Jonny komma 
fram till repet i tid på grund av strulande tåg, därav satte vi in ett extra rep dagen 
innan konserten med pianotrion. 

Att vara en man kort på genrepet var lite frustrerande till en början men efterhand 
blev även den repetitionen lyckad. Vi fick ett helt annat sound i gruppen utan piano 
och insåg hur betydelsefullt pianot var för musiken. Jag var inte beredd på att 
musiken skulle låta så annorlunda, låtarna kändes mer dur utan piano. Det var kul att 
uppleva men det hade varit bättre för nerverna om alla hade kunnat vara närvarande. 

Under triorepetitionen lade vi ner mycket tid på Lovers. Den låten hade vi lagt ner 
minst tid på och med tanke på att Jonny och Tomas skulle improvisera över den så 
var det mest naturligt att merparten av tiden gick dit. 

Vi jobbade mycket på att öppna upp vårt spel under pianosolot så vi kunde spela mer 
organiskt. Vi satte inga ramar utan provade olika nivåer av dynamik, vem som skulle 
hålla fast vid pulsen och liknande idéer. Vi fick mycket gjort och kände oss bekväma 
att improvisera över låten. Sista repet var relativt kort men vi gjorde framsteg och 
blev ännu mer bekväma med musiken. 
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KONSERTEN	
Den fjärde mars spelade vi examenskonserten. Något som jag hade sett fram emot 
mycket och jag upplever att mina bandkamrater också såg fram emot det.  

Konserten bestod av 4 låtar som jag specifikt hade skrivit för det här projektet samt 
en till låt som jag skrev för något år sedan. Låtordningen var The Final Movement, Si 
Tu Veux, Jameson, Captain Hindsight och slutligen Lovers. Jag tänkte mycket på vad 
jag ville ha för upplägg för konserten. Det jag tänkte mest över var om jag skulle 
avsluta med den snabba och intensiva Captain Hindsight eller ha en lugnare och mer 
finstämd Lovers som avslutning. Efter en del funderande bestämde jag mig för att ha 
Captain Hindsight som näst sista låt och spela ett trumintro till den. Att avsluta 
konserten med en lugn låt kändes passande med tanke på energin och uttrycket i de 
andra låtarna. 

Överlag är jag väldigt nöjd med konserten. Under konserten så hade jag stundtals 
svårt att komma in i musiken. Eftersom att jag hade komponerat allt så kände jag ett 
större ansvar för att alla delar skulle sitta ihop bra och ville givetvis att musiken skulle 
låta bra. I efterhand så känner jag att det var en onödig känsla, om än svår att 
komma bort ifrån. Mina medmusikanter skötte sig givet vist ypperligt och konserten 
blev bra. När jag lyssnar på den i efterhand upplever jag inte alls samma känsla som 
när jag spelade konserten, jag tycker att jag själv interagerade och kommunicerade 
väl med de andra i bandet och hör inte de sakerna som jag upplevde som jobbiga 
när jag spelade. 

Jag var nöjd över att vi vågade ta mycket risker under konserten. Många av låtarnas 
dynamik skiljde sig mycket från tidigare versioner under våra repetitioner. Innan 
konserten pratade vi om att våga ta risker och våga fullfölja våra infall. Jag tycker att 
vi anammade det och gjorde en bra konsert. 

 

SLUTREFLEKTION	
Projektet har varit väldigt lärorikt och utmanande men också gett mig mycket glädje 
och inspiration. Utmaningen har till stor del legat i att jag ämnade att skriva musik i en 
genre som jag inte hade utforskat så mycket tidigare. Innan det här projektet så var 
det ungefär två år sedan jag senast skrev en låt, komponerandet underlättades dock 
ju mer jag jobbade med kompositionerna. 

Att använda mig av mina inspirationskällor har framförallt påverkat hur jag använder 
av form, rytm och atmosfär i musik. Jag studerade inte harmoniken hos de som 
inspirerade mig särskilt mycket. Istället för sättet jag närmade mig komponerandet på 
så kunde jag ha tagit en mer teoretisk ingång. Till exempel så kunde jag ha 
transkriberat låtar av Ambrose för att få en djupare förståelse för harmoniken och 
melodiken.  
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Det optimala hade förmodligen varit om jag använde samma tillvägagångssätt som 
jag gjorde men samtidigt studerade musiken jag inspirerades av i detaljnivå. Om jag 
hade gjort på det sättet så hade jag fått mer kunskap och fått mer möjligheter att 
variera harmonik och melodik. 

Om tiden hade funnits så hade jag gärna övat mer tillsammans med bandet, bara för 
att bli ännu mer bekväm med låtarna. Visserligen ska man, i mitt tycke, inte överspela 
musiken men ett eller två rep till hade varit skönt. Det optimala är när alla kan spela 
utan noter vilket tyvärr inte var fallet här. Alla i bandet var med i flertalet 
examensprojekt så att repa en gång i veckan i två månader var inte realistiskt. Bara 
jag själv var med i sex olika projekt. Om man räknar in det med allt man har utanför 
skolan och allt man behöver göra till sitt eget projekt så var ungefär fem repetitioner 
det man kunde förvänta sig. Med det sagt så hade vi verkligen inte några problem 
med musiken när vi spelade konserten, varje låt och insats gick bra.  

Jag känner att jag har inte bara utvecklat mitt komponerande utan även utvecklats 
som trummis. I projektet så har jag djupdykt i modern jazz och det har gjort mycket 
för mig som trummis. Jag upplever att min vokabulär har utökats väldigt mycket och 
att jag har ännu större möjlighet att spela runt taktstrecken. Min nya kunskap har i 
stort kommit från övningarna jag gjorde samt att jag har spenderat mycket tid med att 
lyssna till modern jazz. Givetvis har jag även bekantat mig så mycket med genren att 
jag utan problem nu kan spela ärligt och övertygande i den. 

Projektet har återuppväckt mitt intresse för komposition och jag planerar att fortsätta 
komponera till det här bandet. I framtiden ska jag dra nytta av lärdomarna jag har fått 
och jag planerar även att börja studera harmoniken i modern jazz noggrannare.  

Avslutningsvis vill jag säga att jag är överlag väldigt nöjd med projektet. Jag har haft 
det väldigt roligt och blivit väldigt inspirerad och motiverad under resans gång. Jag 
har Jonny, Tomas, Erik och Sebastian att tacka, det var en ynnest att jobba med dem 
och jag ser fram emot att fortsätta spela med det här bandet. 
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