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Sammanfattning
När jag första gången hörde Eric Ewazens sonat för trombon och piano blev jag enormt berörd. 
Jag fascinerades av den vackra harmoniken och tonspråket som Ewazen använder i stycket. 
Ungefär ett år senare bestämde jag mig för att själv ta mig an sonaten i övningsrummet och min 
förtjusning till stycket växte ännu mer.  Jag blev också intresserad av att undersöka vad det är 
som gör att jag berörs så mycket av det här stycket. Jag har därför valt att i det här arbetet 
analysera första satsen ur Ewazens sonat för trombon och piano ur ett musikteoretiskt perspektiv. 
Jag har valt att analysera den första utav tre satser, då den berört mig mest. 

I arbetet beskriver jag inlärningsprocessen av stycket, samt de utmaningar det ställt mig inför. Jag 
vill även ge läsaren en kort beskrivning av vilka uttrycksmöjligheter en trombon har. Det är 
väsentligt då jag delvis beskriver instuderingsprocessen utifrån instrumentets möjligheter och 
svårigheter.   

I min analys har jag använt mig av kunskaper som jag fått från min nuvarande och från tidigare 
utbildningar. Analysen bygger till stor del på mina personliga upplevelser och skulle därför kunna 
tolkas annorlunda av andra analytiker. Jag har brutit ner stycket i olika beståndsdelar: teman/
motiv, harmonik och tempon/taktarter.

Det jag har kommit fram till efter att ha arbetat med sonatens första sats är att Ewazen ofta 
överaskar lyssnaren med oväntade harmoniska kast. Detta gör musiken spännande och intressant 
att lyssna på. 

Nyckelord 
Trombon, Sonat, Ewazen, Allegro
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1. Inledning och bakgrund 
I den här uppsatsen ger jag min bild och upplevelse av Eric Ewazens sonat för trombon och 
piano. Jag har valt att analysera motiv, teman, harmonik och rytmik, utifrån min personliga 
uppfattning av vad jag anser vara väsentligt i sonaten. Jag beskriver utmaningar som stycket ställt 
mig inför som trombonist och jag förklarar trombonens utformning och uttrycksmöjligheter.  

 1.1 Min bakgrund
Min resa började när jag var fem år gammal, då jag fick min första keyboard. Till en början lärde 
jag mig många låtar av min pappa som spelar gitarr. När jag var 7 år började jag ta pianolektioner 
för kantorn i min lokala kyrka och under låg- och mellanstadiet fick jag ackompanjera både 
sångare och instrumentalister, samt kör på flera skolavslutningar. Detta fortsatte jag med under 
hela min grundskoletid. 

På gymnasiet började jag spela trumpet som biinstrument, vilket ledde till ett växande intresse för 
arrangering.  Som blåsinstrumentalist insåg jag hur viktig roll arrangering av stämmor har för att 
få en sektion eller ensemble att låta bra. Jag började skriva arrangemang till blåssektionen i 
klassen och senare även till större ensembler som storband och symfoniorkester. Parallellt med 
trumpetspelet så började jag även spela trombon, vilket senare kom att bli mitt huvudinstrument. 
Efter gymnasiet började jag studera trombon vid Musikkonservatoriets påbyggnadsutbildning i 
Falun. 
Detta följdes av ett års musikhögskoleförberedande studier för trombonisten Eric Lindblom vid 
Musikhögskolan Ingesund i Arvika. 2011 började jag studera vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm för professor Sven-Erik Eriksson. 

1.2 Mitt intresse för Eric Ewazens musik 
Jag är enormt förtjust i Eric Ewazens musik. Första gången jag hörde musik av honom, vilket var 
detta stycket, blev jag tagen av att musiken var så vacker och harmonisk, trots att den bara är 
några år gammal. Stycket gav mig rysningar och melodierna satt kvar länge efter bara en 
genomlyssning. Kort därefter bestämde jag mig för att det här stycket vill jag spela. När 
övningsprocessen började blev det intressant att analysera varför denna musik tilltalar mig.  

1.3 Eric Ewazen 
Eric Ewazen är en amerikansk tonsättare född 1954 i Cleveland, Ohio.  Han har främst 1

komponerat för blåsinstrument, men även för stråkinstrument samt orkester. Ewazens musik är 
helt och hållet tonal. Det som är signifikativt för Ewazens verk är hans skickliga harmoniska 
modulationer och skiftande taktarter, vilket ger musiken liv och variation. 

Ewazens sonat för trombon och piano är ett livligt verk som utmanar både trombonisten och 
pianisten. Sonaten är fylld av både lekfulla passager samt allvarliga och dramatiska moment. Den 
blev komponerad till den amerikanske trombonisten Michael Powell år 1993. Stycket blev snabbt  

 Ewazen (1954)1
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populärt och spelas idag av trombonister över hela världen. En av de mer kända inspelningarna 
har gjorts utav trombonisten Joseph Alessi, solotrombonist i New York Philharmonic.  2

1.4 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att delge läsaren min upplevelse av Eric Ewazens sonat för 
trombon och piano ur ett interpretations- och musikteoretiskt perspektiv. I min uppsats kartlägger 
jag styckets harmonik, rytmik och teman, samt beskriver de musikaliska och instrumenttekniska 
val jag gjort i stycket.

1.5 Metod 
Jag har valt att bryta ner stycket i tre olika beståndsdelar. Det är för det första: teman och motiv,  
för den andra: harmonik, samt för det tredje: tempon och rytmik. Jag vill utifrån den här analysen 
försöka komma fram till vilka byggstenar som gör musiken speciell för mig. I mitt arbete vill jag 
också ge läsaren en bild av hur en trombon fungerar och hur jag använder den i stycket.    

 New York Philharmonic (2019)2
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2. Trombonens uttrycksmöjligheter 
2.1 Klang, vibrato 
Trombonens klang bildas genom att läpparna vibrerar i ett grytformat munstycke. Klangen är likt 
en röst, individuell från trombonist till trombonist. Även vibratot är precis som rösten, väldigt 
personligt. Vibratot görs vanligtvis med läpparna, men på en trombon finns också möjligheten att 
göra vibrato med draget, ett så kallat ”dragvibrato”. Många tyskspråkiga kompositörer har från 
1700-talet gestaltat trombonens mäktiga klang som ”Guds röst”, när de använt den i orkestern.  3

2.2 Dynamiken 
Trombonen tillhör instrumentgruppen bleckblåsinstrument.  Något som är gemensamt för dessa 4

är att det dynamiska omfånget är stort, vilket många kompositörer använder både i solistiska- och  
orkestrala verk. I orkester används brass och slagverk flitigt för att vidga orkesterns dynamiska 
spektra, då dirigenten eller kompositören ofta vill få ut maximal eller minimal ljudvolym, för att 
göra musiken mer uttrycksfull.  5

2.3 Glissandon 
Trombonen består utav ett klockstycke och ett drag. Till skillnad från instrument med ventiler, 
knappar eller tangenter, så har trombonen inga fasta lägen för varje ton. Det gör att trombonen 
intoneras väldigt flexibelt, precis som en röst. Glissandon blev populärt att använda på 1900-talet, 
som en effekt för tonsättare och jazztrombonister. Det användes dock en del tidigare under 
romantiken, men var inte alls lika vanligt.   6 7

2.4 Register 
Trombonen har ett väldigt stort register,. Vissa trombonister kan ha ett register på upp till sex 
oktaver, vilket är större än de flesta blåsinstrument. Det vanliga är dock att trombonister har ca 4 
oktavers register, men även det är ett stort register, vilket gör trombonen till ett instrument med 
stora variationsmöjligheter. Registrets begränsningar mellan olika trombonister beror på tekniska 
färdigheter hos utövaren.  

2.5 Multiphonics och flattertunga 
Trombonens uttrycksmöjligheter vidgas ständigt vilket gör att trombonen blir ett mer och mer 
användbart instrument för tonsättare. Några av dessa nya uttryck är multilyphonics (när rösten 
gör en ton och samtidigt spelas en annan ton på trombonen och på så sätt kan två toner 
produceras), och flattertunga (när tungan rullar ett ”r” medan instrumentet spelas).  8

 Guion (1988: 242)3

 Nationalencyklopedien (2019a)4

 Kleinhammer (1999: 38ff)5

 Nationalencyklopedien (2019b)6

 Nationalencyklopedien (2019c) 7

 Baldwin Kerry Jane (2013)8

6



3. Analys av Eric Ewazens sonat för trombon och piano
3.1 Teman och motiv 
I första satsen Allegro Maestoso presenteras ett tema i trombonen som kommer att följa med 
genom hela sonaten. Temat bygger på ett motiv präglat av kvarter, till en början kort 
presenterat och sedan följt av en utdragen fras med samma tonmaterial (tema 1). De fyra 
första tonerna utgör huvudmotivet och detta motiv återkommer genom hela satsen.  

 

Tema 1 används flitigt i början så att lyssnaren lär sig känna igen det. Dock flyttas det runt i 
olika tonarter och varieras en del.  

Från takt 35 följer ett kort avsnitt som är lite mer dramatiskt med tonmaterial från det tidigare 
temat. Det är sjutton takter långt och i ett motiviskt perspektiv anser jag att det inte är särskilt 
intressant för satsens helhet. Dock sker det en stor rytmisk förändring, vilket jag kommer att 
visa närmare i min rytmiska analys.  

Efter detta avsnitt presenteras tema 2 i takt 57. Temat bygger på långa legatolinjer i 
trombonstämman som sveper över ett harmoniskt ackompanjemang baserat på sextondelar.   
Fjärdedelarna i trombonen är grupperade tre och tre och utgör ett nytt motiv (sidomotiv), 
vilket återkommer löpande i satsen. 

 

Denna struktur fortsätter i 27 takter med liknande mönster samt variationer av sidomotivet 
och tema 2. Detta specificerar jag i min grafiska översikt längre fram i analysen. 
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Notexempel 1 (Takt 1)

Notexempel 2 (Takt 57)
TEMA 2

TEMA 1



I takt 92 kommer vi till det som jag har valt att kalla den första av Fyra stora höjdpunkter i 
satsen. Här presenteras ett nytt tema (tema 3) och för första gången är det pianot som upplevs 
som solist. Trombonen spelar en basstämma och tonaliteten är dur, för första gången i stycket. 
Dynamiken är fortissimo.  
 

Tema 3 spelas sedan av trombonen och pianot ackompanjerar. Motivet som används är 
baserat på samma tonmaterial som huvudmotivet och därför har jag valt att benämna även 
detta motiv som huvudmotiv.  

Avsnittet mellan takt 116 till 162 upplever jag som styckets svagaste del rent energimässigt. 
Här hörs både huvudmotivet och sidomotivet växelvis mellan trombonen och pianot. Partiet 
upplever jag som en transportsträcka och det händer inte mycket nya saker. Därför har jag 
valt att kalla detta avsnitt för svaga länken, vilket kan läsas i min graf längre fram i arbetet.  

Efter svaga länken är vi framme vid den andra av höjdpunkterna i satsen, det stora pianosolot. 
Med pampiga ackord över vackra harmonier presenteras tema 3 igen, den här gången i moll . 
Det är första gången på hela stycket som trombonen har en längre paus.  

Trombonen gör entré igen efter sexton takter med en liten fanfar som sedan leder över till en 
upprepning av tema 2.   

Detta följs av en del som är betecknad Meno mosso i notutgåvan. Här förändras musikens 
karaktär och böljande fraser mynnar ut i ett mäktigt forte. Detta avsnitt har jag valt att kalla 
Höjdpunkt 3. Trombonen spelar starkt i ett högt register med långa linjer över sidomotivet. 
Fraserna leder fram till slutfasen i satsen, vilket är den sista höjdpunkten i satsen (Höjdpunkt 
4).    
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Höjdpunkt 1 

Notexempel 3 (Takt 92)



De gamla motiven hörs igen och ingenting nytt presenteras. Det sista som händer är att tema 1 
som vi hade i början av satsen, upprepas. Nu går det dock i dur och det känns som att säcken 
knyts ihop och vi känner igen oss.  

3.2 Harmoniken 
Ewazens sinne för det harmoniska flödet i musiken är enastående. I den här satsen tar han sig 
igenom samtliga tonarter  inom den västerländska kvintcirkeln , förutsatt att vi räknar 9 10

enharmoniska förväxlingar  som en och samma tonart. Jag upplever harmoniken som 11

spännande och oförutsägbar, då tvära kast mellan dur och moll används. 

Stycket är skrivet helt utan fasta förtecken, vilket jag anser vara klokt i detta fall. Hade 
Ewazen valt att byta tonart med hjälp av fasta förtecken hade detta behövt ske ofta och 
riskerat att förvirra musikerna som ska spela stycket. En tonart varar som kortast i en takt och 
som längst i tio takter. 

När varje tema presenteras befinner sig harmoniken inom samma tonart genom hela temat. 
Dock väljer Ewazen att ofta låta stycket leda vidare till nya tonarter i slutskedet av temat, 
istället för att låta musiken landa på det ackord som i frasens början upplevts som tonika. I 
takt 25, femte takten i notexempel 4, sker detta:  

 

 Nationalencyklopedien (2019d)9

 Nationalencyklopedien (2019e)10

 Nationalencyklopedien (2019f)11
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Notexempel 4 (Takt 21)



Ewazen använder ofta öppna klanger som är svåra att definiera som dur eller moll. Det skapar 
en viss spänning och ovisshet som jag tycker är intressant. På detta sätt inleds stycket och de 
nio första takterna innehåller ingen tydlig ters i något av ackorden, vilket gör det svårt att 
avgöra om tonaliteten är dur eller moll. Tio takter in i satsen kommer det ett rent durackord, 
ett ess-dur. Detta ackord är beläget ett tritonusintervall bort från a-moll, som är ackordet 
innan. Det är en viktig händelse för lyssnaren då det avslöjar en stor del av stilen och 
tonspråket i resten av satsen. Se den femte takten i notexempel 5 nedan:  

 

Efter den här passagen blir klangerna påtagligt mer ackordbaserade och lättare att tyda. 
Däremot är det svårt att sätta ackorden i relation till varandra då de ofta ligger långt ifrån 
varandra. 

Vidare omharmoniserar Ewazen motiven som tidigare förekommit. En intressant iakttagelse 
är när styckets inledande tema (tema 1) upprepas i takt 27, men med ett annat 
ackompanjemang. I inledningen spelas ett dominantackord i ackompanjemanget, vilket jag 
upplever som avvaktande och spänningsfyllt. När tema 1 sedan upprepas på samma sätt i takt 
27 spelas istället en tonika i ackompanjemanget, vilket i min uppfattning ger känslan av att 
stycket är mer ”igång”. I upprepningen har dock tonarten ändrats. Jämför notexempel 6 och 7 
nedan:  
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Notexempel 5 (Takt 6)



 
Starten, 

 
Upprepningen i takt 27,   

Dessa rullande ackordläggningar som vi ser i pianoackompanjemanget ovan, är något som 
återkommer på olika ställen genom hela stycket. Det fungerar som en klangmatta där Ewazen  
troligtvis vill hålla uppe intensiteten i pianot. då klangen annars ebbar ut gradvis om ackorden 
bara slås an en gång i början av varje takt.   

De vackra böljande harmonierna börjar efter ett tag varvas med mera rytmiska partier med 
influenser från jazz och blues. Det bidrar med mer dramatik i musiken, trots att jag upplever 
att dessa partier inte tillhör de mest väsentliga i verket utan mer används för variation. 
Ewazen återkommer hela tiden till det tonspråket som vi har hört i början. 

Som jag nämt tidigare använder Ewazen många tonartsbyten vilket upplevs som effektfullt 
och dramatiskt. Det bidrar dock till att det är svårt att uppfatta någon huvudtonart eftersom 
musiken sällan landar. Men i takt 55 stannar Ewazen upp för första gången i stycket och låter 
lyssnaren vila i en och samma tonart i tio takter. Trots att denna period bara är tio takter, 
upplever jag att ett lugn infinner sig här jämfört mot tidigare delar i stycket. Detta lugn 
mynnar sedan ut i partiet som jag kallar höjdpunkt 1. Här övergår stycket  i dur för första 
gången, vilket bidrar till en stor harmonisk effekt. Innan detta tonartsbyte håller sig Ewazen 
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Notexempel 6 (Takt 1)

Notexempel 7 (Takt 27)



kring a-moll och pianots baston spelar tonen f, vilket gör tonartsbytet ännu mer dramatiskt 
eftersom tonen f inte ingår i A-dur skala. Återigen används tvära kast mellan tonartsbyten. 
Se ackordsanalysen i notexempel 8:   

 
Kort därefter upprepas samma motiv igen i F-dur och sedan i Dess-dur. Ett mycket briljant 
och vackert parti vilket jag upplever som euforiskt, då musiken i övrigt är laddad med mycket 
spänning och dramatik. 

I takt 133 övergår stycket till ett långt parti med kromatiska  figurer, vilka gör det svårt att 12

identifiera om tonaliteten är dur eller moll. Det förkommer fragment av de tidigare motiven 
men inga teman spelas i sin helhet. De dynamiska anvisningarna är små och få vilket gör det 
till en utmaning att hålla dessa 53 takter levande, något som jag upplevde när jag spelade  
stycket.  I notexempel 9 visar jag ett exempel på tonmaterialet i de 53 takterna från takt 133:  

 

 Nationalencyklopedien (2019g)12
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Notexempel 8 (Takt 88)

Notexempel 9 (Takt 133)



I takt 162 återgår musiken till ett mer tydligt harmoniskt förlopp. Som nämnts tidigare 
benämner jag detta avsnitt för höjdpunkt 2, där pianot i sitt solo får visa upp sin stora klang 
och sina uttrycksmöjligheter. Under hela solot är tonarten c-moll och när trombonen gör entré 
skiftar tonarten till C-dur, vilket gör att effekten blir den samma som jag beskrev i höjdpunkt 
1.  

Ewazen använder små delar av styckets första tema för att modulera till E-dur, där vi sedan 
hittar tema 2 i takt 189. Här stannar harmoniken i en och samma tonart i tolv takter och 
återigen infinner sig en känsla som ger ro.  

I takt 206 (Meno mosso) är börjar en modulation som ska förbereda harmoniken i satsens 
slutdel. Jag får en känsla av att Ewazen ännu en gång vill utnyttja effekten att gå från  moll till 
dur i satsens slutskede. I takt 206 är tonarten Eb-dur som sedan modulerar till Bb-dur via 
mellandominanten F-dur. Några takter senare modulerar Ewazen vidare till c-moll via G-dur 
för att styckets slutdel kommer att börja i C-dur. Därmed är effekten att gå från c-moll till C-
dur skapad. Inte nog med detta så hinner Ewazen åstadkomma samma effekt en sista gång då 
han från C-dur går via Bb-dur vidare till f-moll. Allt för att sedan avsluta stycket i F-dur.  

3.3 Tempon och taktarter  
Satsen inleds med en takts solo i trombonstämman och följs sedan av resterande toner i tema 
1, vilka också spelas av trombonen samtidigt som pianostämman består av långa 
ackordsklanger. Detta gör att trombonisten själv måste sätta tempot för stycket, eftersom 
pianisten inte har någon rörelse i sin stämma.   

 
Satsen byter taktart ett antal gånger vilket ger olika karaktär i respektive del av stycket. Det 
första taktartsbytet sker i takt 35, då från 4/4--takt till 7/8-takt. Här upplever jag att Ewazen valt 
att fokuserar mer på svängiga rytmer än vackra melodier. Under några takter varvas 4/4--takt 
med 7/8-takt och trombonstämmans fraser inleds ofta med en åttondelspaus för att sedan göra 
entre med två sextondelar. När jag har spelade stycket var det en utmaning för mig att inte bli 
sen i tajmingen i denna del av stycket.   
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Notexempel 10 (Takt 1)



I takt 55 börjar ackompanjemanget till tema 2. Här är taktarten 3/4 -takt och basen i 
pianostämman betonar taktslag 1 och 3, vilket jag upplever liknar en polska  som på samma 13

sätt har en betoning på taktslag 1 och 3. Ackompanjemanget i pianistens högerhand  består av 
sextondelar, vilket hjälper trombonisten att hålla tempot uppe i sina fraser med längre 
notvärden.  

 Nationalencyklopedien (2019h)13
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Åttondelspaus följt av sextondelar

Notexempel 11 (Takt 45)

Notexempel 12 (Takt 55)



Tempot ändras endast två gånger i satsen. Den första tempobeteckningen är Allegro maestoso, 
som består nästan hela satsen. Mot slutet av satsen i takt 206 ändras tempot till Meno mosso 
och den generella karaktären på stycket övergår från att ha varit energisk till att bli lugnare. 
Jag upplever att känslan i detta Meno mosso är uppbyggande och drivande mot satsens 
slutskede. Förloppet leder fram till ett gigantiskt ritardando och en fermat i takt 221. Efter 
detta följer den sista delen av satsen som är noterad i Allegro molto (takt 222), vilket är lite 
raskare än det som tidigare noterats i stycket. Här upplever jag att känslan är mycket mer 
energisk och det hörs att satsen snart är slut. 

Övergången från Meno mosso till Allegro molto: 

 

I slutet av satsen har trombonstämman fler rörliga fraser än pianostämman, vilket ger 
trombonisten utrymme för dragningar och spontanitet. 
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Notexempel 13 (Takt 217)



Nedan följer en grafisk översik över satsen där jag har markerat ut teman, motiv, dynamik och 
tempobeteckningar. 

Tre förklaringar för att kunna utläsa grafen:  

Motiv och teman är räknade och angivna med x, följt av hur många gånger de förekommer på 
utsatt plats i grafen. Exempel: Huvudmotiv 7 gånger, benämner jag med Hx7.  

Vilket tema som förekommer, är utskrivet enbart med den siffra som temat avser i kolumnen 
”Tema” i grafen nedan.  

H = Huvudmotiv 
S = Sidomotiv  
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Grafisk Översikt



4. Instuderingsprocess 

Jag har under min uppväxt övat mycket piano, vilket har visat sig vara till stor hjälp i min 
musikteorietiska förståelse. Det har även varit intressant att analysera skillnader mellan 
trombonspel och pianospel när det kommer till att instudera ett nytt stycke.  Jag upplever att 
inlärningsprocessen som pianist handlar mycket om att få ”muskelminnet” programmerat, 
eftersom det är många toner och stämmor som ska spelas samtidigt. För mig är det svårare att 
fokusera på flera stämmor samtidigt och därför behöver musiken övas in långsamt så att händerna 
sedan kan spela vissa fraser ”per automatik” och hjärnan kan fokusera selektivt. På trombon 
upplever jag att det krävs olika ”verktyg” för att klara av olika moment i musiken. Med verktyg 
menar jag till exempel: Förmågan att kunna spela långa fraser med hjälp av rätt andningsteknik, 
spela i högt eller lågt register, spela stora intervall, använda dubbeltunga etcetera. För att bli en 
kompetent trombonist måste min ”verktygslåda” vara fylld med allt som krävs för att kunna spela 
det som ska spelas. Därför har det bästa sättet för mig, varit att titta igenom vilka verktyg stycket 
kräver och utifrån det göra egna övningar och etyder som bidrar till en enklare inlärningsprocess. 

När jag började öva på Ewazens sonat, noterade jag att han utnyttjar en stor del av trombonens 
register. Musiken i sonaten är melodisk, ofta lätt och lekfull eller stor och målande. För mig var 
det en utmaning att frambringa dessa karaktärer i olika register, framför allt det lägre. Att spela 
låga toner på trombonen innebär att det blir större dragförflyttningar, då det i naturtonsserien  är 14

långt mellan tonerna i lågt register och tätare högre upp i registret. För att klara dessa låga partier  
har jag arbetat med artikulation på lägre toner. Metoden som jag har använt mig av är skalor med 
fokus på artikulation. Utmaningen har varit att få en tydlig attack på varje ton. Detta är en  
kombination av snabba dragförflyttningar i synkronisering med tungans rörelse. Tungan styr 
artikulationen och därför ägnar vi trombonister mycket tid åt tungövningar.  

Det finns olika typer av tromboner: soprantrombon, alttrombon, tenortrombon, bastrombon och 
kontrabastrombon. Jag spelar tenortrombon, som även den kan delas in i två kategorier: 
tenortrombon med eller utan kvartsventil. En kvartsventil är ett hjälpmedel som gör att luften kan 
ta en längre väg genom instrumentet innan den når klockans mynning. Det gör att om man 
trycker in kvartsventilen så transponeras instrumentet en kvart nedåt, vilket är nödvändigt om 
man vill spela tonerna mellan stora ess och stora c, även mellan kontra ess och kontra c.  En 15

kvartsventil är också användbar för att hitta alternativa positioner som ligger närmare varandra 
och därmed undvika en del stora dragförflyttningar.  

Jag spelar på en tenortrombon med kvartsventil, vilket är nödvändigt för att kunna spela 
Ewazens sonat eftersom många toner inte existerar på en trombon utan kvartsventil. Utmaningen 
är att få kvartsventilens toner att låta som trombonens ursprungstoner. Då luften går en längre väg 
och delegeras in i ett annat rör, blir klangen påverkad och även artikulationen. Trombonen är att 
likna vid en stor högtalare, där ljudet uppstår när läpparna vibrerar i munstycket. Ljudet färdas 
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sedan vidare genom instrumentet och projiceras till sist ut i trombonens klockstycke. Det innebär 
att det viktigaste för klang och intonation måste ske  redan när läpparna börjar vibrera. Med detta 
i åtanke har jag lärt mig en metod för att förbättra kvartsventilens tonkvalitet. Den bygger på att 
försöka tvinga fram dessa toner utan att trycka ned kvartsventilen. På så sätt kommer läpparna 
vibrera på rätt sätt från början och när kvartsventilen sedan trycks ned är klangen och 
intonationen bättre direkt. Denna övningsmetod har jag använt under hela inlärningsprocessen 
utav Ewazens sonat.  

Detta stycke är en sonat där både piano- och trombonstämman har solistiska inslag. I 
instuderingsprocessen har jag därför analyserat vilka dessa är, för att veta vilken roll jag har i 
olika fraser och partier. Trombonen agerar både solist, basstämma och andrastämma till pianot, på 
samma sätt som pianot har olika roller i respektive del av stycket.  
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5. Slutord 

Att ta sig an Ewazens sonat för trombon och piano har varit kul och lärorikt, både i en musikalisk 
och analytisk aspekt. Jag har förbättrat mitt spel med låga toner och utvecklat min förmåga att 
växla mellan trombonens olika register utan att klangen försämras. Att ha arbetat med detta verk 
har gjort att jag hanterar spel i 7/8-takt bättre och jag upplever att min kammarmusikaliska 
erfarenhet har vidgats. På ett analytiskt plan har jag fått mer förståelse för hur Ewazen använder 
musikaliska verktyg i sin musik. Detta har jag haft användning av när jag själv har komponerat 
och arrangerat musik, då jag har fått fler idéer på harmoniska förlopp. Ewazen har en förmåga att 
överraska lyssnaren och genom detta skapa dramatiska händelser i musiken. Detta har jag 
fascinerats av och nu förstår jag bättre varför. Jag hoppas att detta arbete kan vara till hjälp för 
andra som vill ha en analytisk översikt av första satsen i denna sonat. Arbetet har förhoppningsvis 
även tillfört mer förståelse för trombonens uttrycksmöjligheter. Slutligen hoppas jag att fler ska 
bli intresserade av Eric Ewazens musik och få kännedom om hans verk.     
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