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Sammanfattning 

I detta arbete har jag utforskat hur mock auditon kan användas som pedagogiskt verktyg 

särskilt som förberedelse inför en symfoniorkesterprovspelning. Jag valde ut 13 av de 

vanligaste orkesterutdragen för tuba och höll en mock auditon för en jury representativ för 

en symfoniorkesterprovspelning. Jag sammanställde deras kritik för varje utdrag och 

skapade övningsmetoder utefter det. Efter det höll jag en andra mock audition med samma 

jury.  

Jag kommer fram till att det inte är möjligt att tillfredsställa alla i en jury musikaliskt men det 

finns aspekter som de flesta professionella orkestermusiker är överens om. Följer man 

notbilden noggrant och är övertygande i sin egen musikaliska tolkning ökar chansen för 

positivt utfall. En annan slutsats jag drar är att mock audition är ett väldigt bra pedagogiskt 

verktyg och att arbetsmetoden ger en tydlig struktur för instudering av orkesterutdrag och 

bidrar till personlig utveckling i att ta kritik på ett bra sätt och kunna omvandla det till något 

praktiskt.  

 

Nyckelord: audition, jury, tuba, orkesterutdrag 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Mock audition 

En mock audtion är en övningsprovspelning eller låtsasprovspelning. Man kan beskriva det 

som en mer strukturerad form av att spela upp för någon eller några och låta dem säga vad 

de tycker. Om man vill kan man sätta upp tydliga premisser och be att någon ska agera som 

en jury för att gestalta en provspelning.  Just den här formen är ett vanligt förekommande 

verktyg vid förberedelse inför provspelningar. Mock auditions är standard i teatervärlden 

där scenprov eller provfilmning är någonting man måste göra hela tiden.12 

  

Definition mock audition:  

‘’ A Mock audition is a mini-seminar where working professionals in the professional and 

academic theatre watch the audition and then gives you feedback’’3 

Det är även applicerbart till den klassiska musikvärlden och används flitigt på 

orkestermasterutbildningen SNOA på Göteborgs högskola för scen och musik.4 

 

 
1'’What is a ‘’Mock’’ Audition?’’ (2017): Hämtad 2020-02-27 från https://www.callbackcompany.com/mock-

auditions-1.html 

2Hishon, Kerry (2017): ‘’Auditions Excercise Part 2: Mock Auditions’’ Hämtad 2020-02-27 från 

https://www.theatrefolk.com/blog/auditions-exercise-part-2-mock-auditions/ 

3 '’What is a ‘’Mock’’ Audition?’’ (2017): Hämtad 2020-02-27 från https://www.callbackcompany.com/mock-

auditions-1.html 

 
4 Ghiglia, Paulo (2020): The Search for Brilliance Understanding and developing key skills for orchestral flute 

auditions Sida 14. Hämtad 2020-02-27 från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63312 

 

https://www.callbackcompany.com/mock-auditions-1.html
https://www.callbackcompany.com/mock-auditions-1.html
https://www.theatrefolk.com/blog/auditions-exercise-part-2-mock-auditions/
https://www.callbackcompany.com/mock-auditions-1.html
https://www.callbackcompany.com/mock-auditions-1.html
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63312
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Ett sätt man kan öva helt själv på att framträda - utan publik - är att göra enskilda 

övningsuppspelningar. I boken ‘’Passionate practice’’ beskriver författarinnan Margret Elson 

en metod för att öva på att framföra musik i skarpt läge i sju steg: 

1. Starta inspelningsappraten. 

2. Tänk igenom din ‘’entré’’ till uppspelningslokalen. 

3. När du väl har börjat ett stycke så måste du slutföra det precis som du skulle i skarpt 

läge oavsett vad som händer. Inga omstarter. 

4. Om du skulle blir distraherad av någonting, fokusera på din andning och fortsätt 

spela. 

5. Gå direkt efter framförandet igenom vad som fungerade och vad som inte 

fungerade. 

6. Kändes något parti osäkert och otryggt gå igenom det mentalt och förstärk det med 

positiva tankar och känslor som “jag älskar det här partiet”. 

7. Lyssna på inspelningen och utvärdera den ärligt. Kom ihåg att inte bara fokusera på 

det du behöver jobba på utan även uppskatta det som var bra.5 

Kompositören och pianisten Arthur Rubinstein sa:  

‘’If you practice 100 percent you will play 75 percent’’.6  

Följer man det tankesättet när man övar så går det alltså inte att vara för förberedd. 

Den klassiska gitarristen och professor vid University of North Carolina School of the Arts 

Gerald Klickstein menar att man bör förbereda sig på ett sådant sätt att man inte kräver 

ideala förhållanden för att kunna prestera på sin högsta nivå:  

“To reach professional standards in your music making, you have to be able to prepare such 

that you don’t require ideal circumstances to play or sing expertly.’’ 7 

 
5 Elson, Margret (2002): Passionate practice. Oakland California: Regent Press. 

 kapitel 9 sida 85 
6Elson, Margret (2002): Passionate practice. Oakland California: Regent Press. 

 kapitel 9 sida 85 
7 Klickstein, Gerald (2009): The Musician’s Way. 198 Madison Avenue, New York: Oxford University Press , Inc. 

kapitel 11 sida 207 
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1.1.2 Tuban i orkestern 

Tubaspelet i en symfoniorkester kan se väldigt olika ut. De vanligaste tuborna som används i 

symfoniorkestrar i Skandinavien är F-tuba och C-tuba. F-tuban är en tuba stämd i F och är 

därmed stämd en kvart högre än C-tuban. Den används i stor utsträckning till den äldre 

repertoaren där stämmorna kan vara skrivna både för tuba eller i vissa fall ofikleid. Den är 

också ett självklart val om en stämma generellt sätt befinner sig i övre delen av tubans 

register. C-tuban används i den större orkestrerade romantiska musiken när det krävs mer 

volym och basfunktion. Tycke och smak är också avgörande för när man använder vilket 

instrument.  

 

1.1.3 Provspelning i Skandinavien 

Vid en provspelning till en tubatjänst i en symfoniorkester förväntas alltid de sökande ha 

med sig två instrument: en bastuba stämd i F eller Eb, där det är betydligt vanligare med F, 

och en kontrabastuba stämd i C eller Bb, där C-tuban är vanligare i Skandinavien. Ibland står 

det uttryckligen vilken tuba man ska spela på vid ett specifikt utdrag men ibland är det fritt 

val.  

Provspelningar i Skandinavien har i regel tre eller i vissa fall fyra omgångar. Minst omgång 

ett och två sker i regel bakom skärm som gör att juryn inte kan se vem det är som spelar. 

Detta ska säkerställa att det blir en så rättvis bedömning som möjligt.  

Första omgången brukar innehålla mindre musik tidsmässigt för att provspelningen inte ska 

dra ut på tiden eftersom alla sökanden får spela den första rundan. Vanligen innehåller 

första omgången ett solostycke. För bastuba i Skandinavien är solostycket nästan alltid 

Ralph Vaughan Williams tubakonsert sats 1 och 2. Det stycket spelas vanligen på F-tuba. I 

Skandinavien har det också tagits i bruk att använda en etyd av Vladislav Blazhevich som 

solostycke för kontrabastuba. Etyden har fått ett tillskrivet pianoackompanjemang just för 

detta ändamål. Vanligast är att det spelas på C-tuba men det brukar vara fritt val i vilken 

tuba man ska använda.   

I andra omgången är mängden orkesterutdrag större och innehåller för det mesta mer 

tekniskt utmanande utdrag än i första omgången. De olika orkesterutdragen är valda utefter 
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att juryn vill testa olika slags förmågor hos den sökande. Utdraget “Bydlo” ur tavlor på en 

utställning av M. Moussorgsky i M. Ravels instrumentation är nästan alltid med på 

provspelningar för den går väldigt högt upp i tubans register. “Roms fontäner” av O. 

Respighi går lågt i registret samtidigt som tempot är snabbt och stor dynamik krävs av 

tubaisten.  

I tredje omgången det vanligt med ett ensembleprov, i regel utan skärm och tillsammans 

med tre trombonister. Då testas den provspelandes förmåga till samspel och synergi med 

sektionen. Om det inte är ensembleprov i tredje omgången är det stor chans att juryn har 

valt ut några av de mest extrema orkesterutdragen för att kunna skilja agnarna från vetet 

mot slutet av provspelningen.  

 

1.2 Syfte 

Jag vill utforska mock audition som verktyg till utveckling och förståelse som musiker och i 

synnerhet som förberedelse inför provspelningar till tjänster som orkestermusiker.  

 

Frågeställning: Hur ska en tubaist förhålla sig musikaliskt vid en provspelning till en 

symfoniorkester? Går det och bör man sträva efter att anpassa sig efter en hel jurys 

önskemål eller är det bäst att stå fast vid sin egen musikaliska tolkning? Är mock audition ett 

bra pedagogiskt verktyg? 

 

 

2 Metod 

Jag tänker förbereda några av de vanligaste orkesterutdragen för tuba. Efter det ska jag 

hålla en mock audition där jag spelar upp för ett antal jurymedlemmar som representerar 

hur en jury kan se ut vid en provspelning till en tubatjänst i en symfoniorkester.  

Tanken är att juryn då ska bestå av: en tubaist, en ur brassektionen, en ur träblåssektionen, 

en ur slagverkssektionen och en ur stråksektionen. Jurymedlemmarna får sätta individuella 

poäng 1-10 och lämna kommentarer på samtliga orkesterutdrag. Därefter kommer jag gå 
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igenom poängen och kommentarerna och sammanställa kritiken, jämföra eventuella 

likheter och skillnader bland de olika jurymedlemmarna.  

Efter detta ska jag under en begränsad tid fokusera på att förbättra mitt spel utifrån juryns 

kritik. Efter övningsperioden tänker jag hålla en andra mock audition där jag spelar upp 

samma orkesterutdrag för samma jury som återigen får sätta poäng 1-10 och lämna 

kommentarer. Därefter ska jag sammanställa resultatet och jämföra det med den första 

mock auditionens resultat. Jag kommer spela in mig själv för att lättare kunna jämföra mitt 

spel vid de båda tillfällena samt mitt spel i relation till juryns kritik.  

Jag kommer även genomföra en intervju med tubaisten Karl-Johan Elf för att höra om hans 

erfarenheter och förberedelsearbete inför provspelningar.  

 

2.1 Risker och begränsningar 

En begränsning jag har gjort är att jag kommer vara ensam provspelningskandidat vi min 

mock audition. En anledning till det är att jag för tillfället inte har några medstuderande på 

tuba att engagera i mitt arbete. I en realistisk situation är det alltid flera sökande och det 

kan vara så att den faktorn kan påverka resultatet - särskilt eftersom fler provspelande ger 

en annan nervositet med längre väntetid mellan rundorna.  

 

Jag försöker också begränsa mängden repertoar för att mina mock auditions inte ska ta allt 

för lång tid att genomföra och därmed vara mer tidsmässigt genomförbar för presumtiva 

jurymedlemmar. Jag har också valt att inte inkludera något solostycke i repertoaren.  Ett 

sådant hade varit ännu mer svårbedömt för juryn och inte lika lätt att bedöma objektivt. 

Rent praktiskt hade det också inneburit att jag skulle behöva engagera en pianist, vilket jag 

inte ville. Andra risker uppenbarar sig också eftersom jag ska göra exakt samma sak vid två 

olika tillfällen. Kanske kan jag inte vara i samma lokal båda gångerna. Det kan också bli svårt 

att hitta två tillfällen som passar hela juryns schema. 
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3 Resultat och Analys 

 

3.1 Repertoar 

Jag försökte blanda repertoar för både stor och liten tuba, samt lägga utdragen i en 

ofördelaktig och obekväm ordning för att utmana mig själv och vara förberedd på det 

värsta. Utdragen skulle också täcka olika stilar, dynamik och andra tekniska färdigheter. 

Tonvikten är lagd på den symfoniska repertoaren alltså inte så mycket opera och 

balettmusik. 

 

Val av repertoar samt ordning: 

Runda 1 

Wagner, R: Die Walküre, C-tuba  

Revueltas, S: Sensemaya, F-tuba 

Strauss, R: Ein Heldenleben, C-tuba 

Berlioz, H: La damnation de Faust, F-tuba 

Nielsen, C: Symfoni nr 5, C-tuba 

 

Runda 2 

Wagner, R: Mästersångarna, F-tuba 

Moussorgsky, M: Bydlo, från Tavlor på en utställning, F-tuba 

Bruckner, A: Symfoni nr 4, C-tuba 

Stravinskij, I: Petrusjka, F-tuba 

Mahler, G: Symfoni nr 1, F-tuba 

Respighi, O: Roms fontäner, C-tuba 

Berlioz, H: King Lear, F-tuba 

Prokofieff, S: Symfoni nr 5, C-tuba 
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3.2 Jury 

För att få ihop en jury hörde jag av mig till ett antal musiker jag känner väl och som 

uppfyllde de olika kriterierna på jurymedlemmar jag hade bestämt mig för. Alla hade fast 

tjänst i en orkester eller ensemble. Det blev en övervikt av tubaister i juryn vid båda tillfällen 

eftersom jag har många goda tubakollegor och före detta lärare.  Alla musiker jag hörde av 

mig till ville gärna vara med och delta och hjälpa mig med mina mock auditions. 

 

När jag skulle försöka hitta två tillfällen som så många som möjligt kunde använde jag mig 

av hemsidan ‘’www.doodle.com’’. Det var ganska tidskrävande och det krävdes en hel del 

påminnelser för att få alla att svara i dokumentet. Till sist hittade jag två tider och datum där 

alla instrumentgrupper var representerade och så många som möjligt kunde delta. Tyvärr 

fick Linnea Andersson Meilink förhinder kort inpå den andra mock auditionen så där 

saknades en stråkmusiker. Såhär i efterhand så hade jag definitivt vågat fråga fler 

stråkmusiker och träblåsare eftersom alla jag frågade den här gången var så positiva och 

hjälpsamma. 

 

Min plan för bedömningssystem var att juryn skulle sätta egna poäng mellan 1-10 på varje 

utdrag och sedan slå samman dem per runda. Det skulle då göra det enklare för mig att 

jämföra de två olika tillfällena med varandra. Jag ville också att de gärna skulle skriva så 

mycket kommentarer som möjligt, eftersom jag tänkte att kommentarerna skulle utgöra 

grunden för mitt övningsarbete till min andra mock audition.  

 

Jury tillfälle 1 

Niklas Dahlstrand, Arméns musikkår tuba 

Roger Svedberg, Hovkapellet slagverk 

Johan Söderlund, Blåsarsymfonikerna klarinett 

Åke Lännerholm, Blåsarsymfonikerna trombon 

Lennart Nord, Radiosymfonikerna tuba 
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Endast medverkande tillfälle 1 

Linnea Andersson Meilink, Hovkapellet violin 

Tora Thorslund, Hovkapellet trumpet 

Alexander Skylvik, Linnékvintetten tuba 

 

 

Jury tillfälle 2 

Niklas Dahlstrand, Arméns musikkår tuba 

Roger Svedberg, Hovkapellet slagverk 

Johan Söderlund, Blåsarsymfonikerna klarinett 

Åke Lännerholm, Blåsarsymfonikerna trombon 

Lennart Nord, Radiosymfonikerna tuba 

 

Endast medverkande tillfälle 2 

Carl Jakobsson, Hovkapellet tuba 

Filip Draglund, Norrköping symfoniorkester trumpet 

 

3.3 Lokal och logistik 

Min ursprungliga intention var att kunna göra båda mock auditions i samma lokal samt att 

det helst skulle vara en konsertsal med relativt stor akustik eftersom det är den vanligaste 

typen av lokal som används vid symfoniorkesterprovspelningar. Det visade sig dock efter jag 

valt det första tillfället söndagen 10/3 2019 kl 10.00 att jag hade missat att KMH hade sin 

period med antagningsprov. Därför fanns inga lokaler tillgängliga för bokning. Jag fick i 

stället leta runt och det bästa jag kunde hitta som var tillräckligt centralt var Hildegardsalen 

på Musikaliska, ett relativt litet ensemblerum med liten akustik.   

 

Jag hade tänkt att ha två till tre veckor mellan de båda tillfällena för att intensivt och 

metodiskt hinna öva utefter min övningsmetod. Men av planeringsskäl blev jag tvungen att 

korta ner den tidsplanen.  
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Till den andra mock audtionen tisdag 19/3 2019 kl 15.00 var KMHs lokaler tillgängliga för 

bokning igen och jag bokade Kungasalen, en konsertsal med god akustik. Jag vägde fram och 

tillbaka om jag skulle genomföra den andra mock auditonen i ett lika litet rum som den 

första för att få det så likvärdigt som möjligt. Men i slutändan valde jag ändå Kungasalen till 

det andra tillfället för att den typen av lokaler är så pass mycket mer vanligt förekommande 

vid symfoniorkesterprovspelningar. 

 

Tillfälle 1, 10/3 2019 kl 10.00 Hildegardsalen på Musikaliska 

Tillfälle 2, 19/3 2019 kl 15.00 i Kungasalen KMH 

 

3.4 Mock audition nr 1 

Inför min första mock audition hade jag skickat ut noter och ljudfiler på mail till juryn, så de 

kunde förbereda sig och lyssna på repertoaren ifall de skulle vilja. Jag kopierade också upp 

noter som de skulle få på plats den 10/3 2019 i Hildegardsalen på Musikaliska. 

 

På dagen för min mock audition var jag på plats kl 8.30 och fixade fika, pennor och lade fram 

noter till juryn och värmde upp. Det hela skulle börja kl 10.00 och jag kände mig inte nervös 

utan ofokuserad och inte så närvarande. Jag kände mer ansvar för att allting skulle bli bra 

genomfört än känsla inför provspelning.  

 

När juryn var på plats diskuterade vi poängsystemet och enades om poängsättning från 1-10 

och att 5 skulle vara gränsen för godkänd att gå vidare till andra rundan. Resultatet för 

respektive runda skulle komma ur genomsnittspoängen för utdragen. Alla skulle sätta 

individuella poäng och skriva kommentarer.  Jag frågade Lennart Nord om han kunde tänka 

sig att vara ordförande och i efterhand kändes det som ett bra beslut då han var väldigt lugn 

och strukturerad. Jag skulle spela in mig på både inspelningsapparat och min telefon. För att 

försöka imitera hur ljudbilden skulle upptas i en större sal ställde jag apparaten lite längre 

bort i rummet i förhållande till där jag skulle sitta och spela. 
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Första rundan kändes helt okej att spela men att starterna inte alltid var klockrena. 

Instrumenten var lite kalla eftersom jag inte hade spelat på 25 minuter när vi väl skulle 

börja. Jag kände mig också orolig mellan utdragen att juryn inte skulle hinna skriva sina 

kommentarer så jag satt och väntade längre än vad jag skulle gjort annars mellan de olika 

utdragen. Efter första rundan gick jag ut och tog bara med mig munstyckena medan juryn 

överlade. Den andra rundan kändes generellt lite bättre men jag hade fortfarande ingen 

riktigt provspelningskänsla.  

 

När jag var färdig med andra rundan sa Lennart att de också ville ge feedback muntligt 

direkt. Därefter följde en timmes kritiserande där alla i juryn fick säga vad de tyckte om varje 

enskilt utdrag. Det var ganska överväldigande att få så mycket kritik och så många olika 

åsikter på en gång. Det var ändå skönt att jag kände dem väl och kände mig bekväm så jag 

kunde hantera det på ett bra sätt. Den kritik som var svårare att ta var när de kritiserade 

passager där jag aktivt valt att spela på ett visst sätt och de inte alls tyckte att det var 

lämpligt, t ex de punkterade figurerna i “Ein Heldenleben”. Under lektion som jag hade med 

Karl-Johan Elf hade han sagt åt mig att göra dem korta, medan min andra lärare Carl 

Jakobsson tyckte de skulle spelas långa. Jag valde då att spela dem långa och det blev sågat.  

Det de flesta var överens om var dynamik och driv. De efterfrågade större skillnader - också 

mellan utdragen - för att kontrastera. Generellt tyckte de att det var lite för säkert spelat 

vad gällde både tempo och dynamik. Framförallt hade de velat ha mycket mer i de starka 

partierna, som om det vore i full symfoniorkester. Första utdraget sätter någon slags ribba 

för hur man uppfattar de kommande utdragen. Alla blev också irriterade på att jag inte hade 

strukit eller avgränsat de partier på notbladen som inte skulle spelas.  

 

Angående solot i Mahlers första symfoni var det många olika åsikter om stilen, tempo och 

hur den skulle interpreteras. Tubaisterna i juryn ville ha en mer standardiserad utgåva (som 

den ofta spelas) även tempomässigt. I utdraget från “King Lear” kände jag att jag spelade 

väldigt tydligt, men det alla var överens om var att jag skulle spela tydligare. I övrigt fick jag 

många olika åsikter och det var tydligt att medlemmarna i juryn fokuserade på olika saker. 

Alexander Skylvik tänkte mycket på egalitet inom och mellan olika register, Linnea 

Andersson Meilink störde sig på andningsljuden och uppfattade att jag generellt var låg i 
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stämningen. En ifrågasatte mitt användande av vibrato medan en annan gärna hade sett 

mer av det. I andra delen i utdraget från “Ein Heldenleben” står det att det ska spelas med 

sordin, vilket jag inte gjorde. Sordinen efterfrågades därför till nästa mock audition. Lennart 

Nord uppmanade mig också att spela den delen av utdraget på F-tuba i stället för C-tuba 

eftersom det är praxis.  

 

3.5 Förberedelse till mock audition nr 2 

3.5.1 Förberedelse logistik 

Till min andra mock audition ordnade jag nya uppsättningar noter så de inte skulle påverkas 

av gamla anteckningar. Jag markerade också noga exakt vad som skulle spelas om inte hela 

utdraget skulle spelas. Jag skickade ut ett utförligt mail med information angående bland 

annat insläpp i Kungasalen så att jag inte skulle behöva ha så mycket interaktion med juryn 

innan jag skulle spela. Då jag upplevde att det var alldeles för kort om tid att vara på plats 

1,5 timme innan uppspel bestämde jag mig för att jag skulle ha gott om tid att värma upp till 

nästa tillfälle. Jag bad också om hjälp att ta emot och släppa in juryn i Kungasalen. Jag 

bestämde mig också för att visa mindre hänsyn till juryns antecknande och istället bara 

börja med nästa utdrag när jag kände mig redo.  

 

3.5.2 Sammanfattning kritik samt övningsmetod 

Runda 1 

Wagner, R: Die Walküre 

Vanligaste kritiken: Accenter på fel ställen. Sextondelarna kommer inte fram i den 

punkterade triolrytmen. För vek dynamik överlag. För korta punkterade fjärdedelar och 

avsaknad av längre fraser. Otydlig första upptakt.  

 

Övningsmetod: Öva upptakterna och den punkterade triolrytmen separat. Överdriv 

accenterna och spela in tagningar av utdraget för att kontrollera att resultatet verkligen 

låter som det ska. Öva med metronom och andas så sent som möjligt efter de punkterade 

fjärdedelarna. 
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Revueltas, S: Sensemaya 

Vanligaste kritiken: Mer nyansskillnader - framförallt nedåt. Tydligare accenter och 

artikulation på triolerna. Alexander Skylvik tipsar om att inte andas i andra takten i 3 och att 

göra en tydligare ekoeffekt mellan första takten i 2 och första takten i 3. Nästan samtliga vill 

höra mer musikalitet och karaktär. Lennart vill ha långsammare trioler.  

 

Övningsmetod: Öva på att spela riktigt svagt men ändå tydligt. Sjung utdraget rytmiskt i ett 

långsamt tempo för att få in det i huvudet. Prova olika andningar och se var de stör den 

musikaliska linjen minst. Bestäm dig för ett metronomtal, t ex fjärdedel = 92 och öva alltid 

efter det.  

 

Strauss, R: Ein Heldenleben 

Vanligaste kritiken: För snällt spelat, för lite accenter. Börjar i snabbt tempo och sackar 

sedan. För lite intensitet och för avkortade toner. Linnea tycker det ska vara sordin på den 

andra delen av utdraget eftersom det står så i noterna. Lennart håller med och tycker att jag 

borde byta till F-tuba på det stället också eftersom det ligger mycket bättre till att spela på 

en F-tuba. Det behövs mer tydlighet i figuren punkterad åttondel + sextondel – korta av de 

punkterade åttondelarna lite grann. Oklar rytm och artikulation i starten. Spela starkare vid 

utdragets andra del där dynamiken är fff istället för ff som är dynamiken i resten av 

utdraget. 

 

Övningsmetod: Bestäm ett metronomtal, fjärdedel = 155 och öva med det. Öva starten först 

långsamt på underdelning för att skapa en rytmisk grund. Öva på att ta så snabba andetag 

som möjligt samtidigt som jag övar med metronom. Spela in och kontrollera. Spela 

accenterna med intensitet och längd. Öva in den andra delen med sordin på F-tuba istället 

och försök maximera dynamiken trots sordinen. 
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Berlioz, H: La damnation de Faust 

Vanligaste kritiken: För korta halvnoter och fjärdedelar. Mer utav prickarna i andra, femte 

och åttonde takten. Bättre klang sista sex takterna. Jag hade inte strukit den del av utdraget 

jag inte spelade så Roger förstod inte varför jag slutade spela. Linnea Andersson Meilink 

tyckte att det fanns intonationsproblem på slutet av höga toner. Niklas Dahlstrand upplevde 

det som ostadigt, alla andra tyckte det lät stadigt. Åke Lännerholm påpekade att jag hade 

använt vibrato och undrade om det var medvetet. 

 

Övningsmetod: Öva takt 1-2 i 20 för att få skillnad mellan dem vanligt noterade tonerna och 

dem med staccato utskrivet, samma procedur med takt 4-5 och takt 7-8 i. Spela in och 

lyssna så det hörs att det är en tydlig skillnad. Öva takt 12, 13, 14 med fjärdedelar och 

halvnoter metronom en oktav lägre först för att få in notlängden. Öva de sex sista takterna 

separat och fokusera på en fin klang. Ta det sedan i sammanhang och försök uppnå samma 

resultat. 

 

Nielsen, C: Symfoni nr 5 

Vanligaste kritiken: Lite för svagt generellt, dålig intensitet och frasering. Mer crescendo i 

dem sista fyra takterna. Lite ‘’åkningar’’ på tonerna. Juryn är överens om att det måste vara 

starkare finnas en större intensitet.  

 

Övningsmetod: Öva hela utdraget avslappnat med metronom och fokusera på fraseringen 

och legatot för att bli med ‘’åkningarna’’. Göra andningsövningar innan jag spelar för att 

maximera dynamiken. Att aktivt försöka vänja mig vid den fysiskt jobbiga känslan som 

uppstår av att spela långa fraser med hög volym. 

 

Runda 2 

Wagner, R: Mästersångarna 

Vanligaste kritiken: Mer legato och frasering genom hela utdraget. Dynamiken är inte helt 

jämn i alla register. Alla tyckte det var lite för dålig intensitet. Linnea Andersson Melink 

hörde att jag sjönk lite intonationsmässigt på långa toner. Tora Thorslund tyckte att den 

sista tonen blev för svag och avfraserad. 
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Övningsmetod: Spela legatopartierna långsamt på munstycket, överför det sedan på 

tubaspelet. Lek mer med fraseringen för att hitta mer intensitet. Spela in mig själv och 

lyssna extra noga att jag håller dem nyanserna som står i noterna.  

 

Moussorgsky, M: Bydlo, från Tavlor på en utställning 

Vanligaste kritiken: Alldeles för små nyansskillnader mellan pp och ff. Generellt låg i 

intonation på de högsta tonerna - särskilt de ettstrukna gissen. För starkt i början av 

utdraget. Hörs ingen skillnad mellan legato och tenuto när jag spelar.  

 

Övningsmetod: Öva på att börja riktigt svagt. Byt grepp på det höga gisset till ventil 2+3 för 

att lättare få den tonen att stämma. Använd stämapparat och spela in mig själv och checka 

av. Vara mer den tryckta artikulationen även fast det är svårt i det höga registret. 

 

Bruckner, A: Symfoni nr 4 

Vanligaste kritiken: Fortissimot är för svagt. För dålig intensitet i de långa tonerna. Jag 

skapar inte den pampiga atmosfär som musiken ska ha. Slarviga martellaton, alla är överens 

om att dem ska spelas som accenter fast tenuto i den här musiken. 

 

Övningsmetod: Lyssna på inspelningar av musiken med symfoniorkester för att hitta rätt 

karaktär. Håll ut de långa tonerna med martellato för sig i fortissimo för att sedan spela 

utdraget i sin helhet. Gör andningsövningar för att maximera dynamiken. 

 Spela in och utvärdera.  

 

Stravinskij, I: Petrusjka 

Vanligaste kritiken:  Det är svårt att urskilja någon puls i början av utdraget eftersom den 

börjar på lång ton som är en synkop. Låter orytmiskt. Spela kortare accentuerade åttondelar 

i tredje takten. Sextondelsrörelserna måste ha mer tydligt definierade toner. 
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Övningsmetod: Öva åttondelarna med accent samt sextondelarna separat tills önskad 

notlängd och tydlighet i legato finns. Öva med metronom med på åttondelsunderdelning 

och sjung utdraget för att verkligen banka in en tydlig rytm och puls. Spela in för att lyssna 

efter resultat.  

 

Mahler, G: Symfoni nr 1 

Vanligaste kritiken: Lite låg intonation ibland, annars mycket positivt Vissa uppmanade mig 

att spela lite mindre konstlat men juryn var ganska oense.  

 

Övningsmetod: Fortsätt musicera när jag övar utdraget. Kolla av med stämapparat så jag 

spelar helt rent. 

 

Respighi, O: Roms fontäner 

Vanligaste kritiken: För korta linjer i fraseringen generellt. Lennart Nord tyckte att motivet 

med fjärdedel + halvnot som börjar i tredje takten 11 och fortsätter i tolv takter skulle spelas 

längre och mer flödande.  Rytmen och artikulation är otydlig i dem snabbare passagerna 

åttonde takten i 12 och takten före 13. En del av upplevde att det inte var samma tempo 

hela utdraget.  

 

Övningsmetod: Sänk dynamiken något och fokusera på längre fraser och sångbart spel. 

Punktmarkera dem rytmiskt svåra sektionerna separat för att sedan sätta dem i sitt 

sammanhang. Spela in och lyssna så tempot låter konsekvent. 

 

Berlioz, H: King Lear 

Vanligaste kritiken: Tappar dynamik och intensitet från siffra 22 i utdraget. Juryn önskar mer 

tydlighet i de snabba passagerna och tydligare accenter. Ibland lika mycket accenter där det 

inte står accenter som där dem står.  

 

Övningsmetod: Öva andra delen separat för att få upp dynamiken. Spela sedan hela 

utdraget och försök med hjälp av en eller två extra andningar göra så det finns mer luft till 

andra halvan än vid tidigare genomspelningar eftersom det är ont om ställen att andas på 
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där. Öva de snabba passagerna separat och fokusera på tydlighet. Spela in och checka av. 

Gör på samma sätt med accenterna. 

 

 

Prokofieff, S: Symfoni nr 5 

Vanligaste kritiken: Hela juryn önskar mer frasering och mer sångbart spel. Det var inte 

samma tempo hela utdraget, det tyckte särskilt Niklas Dahlstrand var opassande. Bättre 

legato och tempo de första två takterna så att den musikaliska linjen inte blir upphackad. 

Ojämn klang och intonation på de längsta starka tonerna. Ojämn dynamik mellan det höga 

och låga registret. 

 

Övningsmetod: Bestäm ett metronomtal fjärdedel = 70 och öva de båda delarna i det 

tempot, i synnerhet de första två till fyra takterna där tempot var ojämnt. Ha en lägre 

grunddynamik och fokusera på att spela mer sångbart och fraserat. Öva de låga tonerna för 

sig själva med stämapparat och lyssna samt sträva efter en jämnare klang. Spela in och 

lyssna efter resultat. 

 

3.6 Mock audition nr 2 

Vid min andra mock audition den 19/3 kl 15.00 i Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan 

kände jag mig mer trygg och självsäker än när jag gjorde det första gången eftersom jag nu 

redan hade gjort hela proceduren en gång. Det var också väldigt skönt att inte behöva tänka 

på insläpp av juryn. Generellt kändes det som att jag hade tydligare tolkningar av de olika 

orkesterutdragen eftersom jag hade övat på dem utefter en tydlig metod och med ett klart 

mål i sikte.  

 

Efter genomförda rundor samlades vi för muntlig feedback. En del kritik var samma som 

förra gången. De ville att de starka nyanserna skulle vara starkare och då särskilt när jag 

spelade på C-tuban. Det de var eniga om var att de tyckte att jag hade fångat karaktär och 

stil på utdragen mycket bättre till den här gången - särskilt utdragen från “Sensemaya”, 

“Petrusjka” och “Ungersk marsch”. Där hörde de tydligt att jag hade tagit till mig kritiken. 

Johan Söderlund tyckte att det var svårt att jämföra de två olika tillfällena med varandra 
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eftersom de utspelades i olika lokaler.   

 

Alla var överens om att min närvaro inte var hundraprocentig från första tonen i många av 

utdragen och att jag skulle satsa mer och inte vara rädd för att ta risker. Av de i juryn som 

var med vid båda tillfällena kunde alla utom Johan Söderlund uppleva en tydlig utveckling 

och förbättring från det första till det andra tillfället.  

 

3.7 Tabell över juryns sammansättning och poäng 

Samtliga 
jurymedlemmar 

Tillfälle 1  
 

Tillfälle 2  
 

 
 

Runda 1  Runda 2 Runda 1 Runda 2 

Niklas Dahlstrand 5 av 10 5 av 10 7 av 10 8 av 10 

Roger Svedberg 6,5 av 10 7,5 av 10 9 av 10 9 av 10 

Johan Söderlund 7 av 10 6 av 10 6+ av 10 7 av 10 

Åke Lännerholm 7 av 10 7 av 10 9 av 10 9 av 10 
Lennart Nord 7 av 10 7 av 10 8,5 av 10 9 av 10 

Alexander Skylvik 7 av 10 6 av 10 7 av 10 7 av 10 

Linnea Meilink 7 av 10 6 av 10  
 

 
 

Tora Thorslund 6 av 10 6 av 10  
 

 
 

Carl Jakobsson  
 

 
 

7 av 10 7,5 av 10 

Filip Draglund  
 

 
 

7 av 10 8 av 10 

Genomsnittspoäng  6,56 av 10 6,3 av 10  7,56 av 10  8 av 10  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Juryn som 
medverkade vid 
båda tillfällena 

Tillfälle 1  
 

Tillfälle 2  
 

 
 

Runda 1  Runda 2 Runda 1 Runda 2 

Niklas Dahlstrand 5 av 10 5 av 10 7 av 10 8 av 10 
Roger Svedberg 6,5 av 10 7,5 av 10 9 av 10 9 av 10 

Johan Söderlund 7 av 10 6 av 10 6+ av 10 7 av 10 

Åke Lännerholm 7 av 10 7 av 10 9 av 10 9 av 10 
Lennart Nord 7 av 10 7 av 10 8,5 av 10 9 av 10 

Alexander Skylvik 7 av 10 6 av 10 7 av 10 7 av 10 

Genomsnittspoäng  6,58 av 10 6,4 av 10  7,75 av 10  8,16 av 10 
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3.8 Intervju 

Intervju med Karl-Johan Elf, tubaist i Kungliga Filharmoniska Orkestern, 26 november 2019. 

Intervjun genomfördes på konserthuset och spelades in för att sedan nedtecknas. 

 

Eric: Hur många gånger har du provspelat till en tubatjänst i en symfoniorkester och hur 

många gånger har du provspelat till andra orkesterar? 

Kalle: Jag har provspelat till ungefär sex gånger till symfoniorkestrar och två gånger till 

annan typ av orkester.  

 

Eric: På vilket sätt har du oftast förberett dig inför de här provspelningarna? 

Kalle: Förberedelsesättet har sett lite olika ut. De första provspelningarna åkte man till för 

att veta hur det känns, hur det går till och se hur det fungerar. Men sen när man närmade 

sig att ta sin examen hade man mer en plan hur man skulle göra rätt lång tid innan – oftast 

med sin lärare.  

 

Eric: Hur kunde den planen se ut? 

Kalle: Man hade gjort mycket grundarbete innan. Man visste vilka solostycken som skulle 

komma, likaså de vanligaste orkesterutdragen, så dem var jag redan väl förberedd på. Jag 

övade på dem hela tiden. Sen när det närmade sig provspelning satte jag ihop en plan med 

start och mål. Då började förberedelserna gå mera in på djupet, både mentalt och 

övningsmässigt. Jag fokuserade bara på repertoaren som skulle komma på provspelningen. 

Särskilt mot slutet av studierna så låg hela mitt fokus på att jag skulle vinna ett jobb, så när 

det var en provspelning i sikte så var det bara det jag övade på. Jag spelade in mig själv rätt 

mycket inför de sista gångerna jag provspelade.   

 

Eric: Lyssnade du på det direkt när du hade spelat in, och utvärderade? 
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Kalle: Ja det gjorde jag. De sista provspelningarna hade jag inte så mycket av någon lärare, 

så då var det att föredra för att bli lite mer effektiv också. Då kunde jag lättare hitta de 

tydliga svagheterna och fokusera på att öva på dem.  

 

Eric: De provspelningar där det gick bäst, förberedde du dem på något annorlunda sätt?  

Kalle: På de första provspelningarna gick det inte så bra, jag gick inte vidare. Men jag 

jobbade vidare med mitt spel och fick mer erfarenhet av att arbeta professionellt i orkestrar 

och då förstod jag lite mer vad som krävdes. Och jag anpassade mitt tubaspel lite beroende 

på vilket jobb jag sökte.  

 

Eric: Använde du dig av mock auditions som förberedelse inför provspelningar? Hade ni 

något sådant på skolan?  

Kalle: Vi hade inte så många regelrätta mock auditions, jag kanske har varit med på någon 

enstaka. Men i början av min studietid var vi många tubaister på skolan och hade många 

gemensamma lektioner där vi bland annat spelade upp orkesterutdrag. Man spelade 

utdragen som skulle komma på provspelning, för varandra, och så gav man kommentarer till 

varandra efteråt. Det var fantastiskt inspirerande i början att höra alla som var bättre än en 

själv. 

 

Eric: Hur ser du på tanken om att “tillfredsställa” en jury på en provspelning? Ska man 

anpassa sig i förväg efter hur man tror att de vill ha ett orkesterutdrag interpreterat? 

Kalle: Ja det måste man, i alla fall till viss del så tycker jag att man måste anpassa sig. Om du 

till exempel söker en tjänst i en orkester som du vet inte är så stor då kanske du får tänka på 

det när du ska spela ett starkt utdrag, som till exempel “Valkyrieritten”. Det går inte att 

spela likadant som om du hade sökt en större orkester. Provspelningssalen är också en del 

av det hela. Är det väldigt mycket akustik får man såklart anpassa sig efter det också. Men så 

har man också sitt enskilda uttryck, och det tycker jag inte man ska göra avkall på för 

mycket. För det är också det som är kul att lyssna på när man sitter i en jury.  
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Eric: När du själv har suttit i jury har du märkt av några preferenser i tycke och smak i 

symfoniorkesterns olika instrumentgrupper? Stråk, träblås, brass och slagverk? Finns det 

några tydliga tendenser?  

Kalle: Jo det har jag. Man fokuserar på lite olika saker. När jag suttit i jury på provspelningar 

till kontrabas och cello lade jag större vikt vid intonation, upplevde jag det som. 

Stråkmusikerna kanske hade fokus på andra saker, som vi blåsmusiker inte alls tänker på. 

Det är väl en fördel också att ha många olika infallsvinklar i en jury. Men söker en 

symfonikorkester en tubaist så är det ändå trombonsektionen som har mest att säga till om.  

 

Eric: Så om man ska anpassa sig efter juryns smak på något sätt om man spelar tuba, så är 

det trombonisternas smak man ska gå efter?  

Kalle: Ja, om man nu ska tänka på vilka som lyssnar så kan man göra det till viss del. Men det 

är omöjligt att tillfredsställa alla i en jury så därför är det viktigt att visa sitt eget musikaliska 

uttryck. Att man visar tydligt vad man vill säga med det man spelar.  

 

Eric: Slutligen, vad är ditt främsta råd till någon som vill lyckas på en 

symfoniorkesterprovspelning?  

Kalle: Att ha ett mål och ha en tydlig plan om hur man ska ta sig dit. Det krävs att man “gör 

jobbet”, det är inget som kommer av sig självt. Det är så många som är duktiga och det krävs 

att man är den som sticker ut just den dagen. Sen om man inte går vidare efter att ha 

fullföljt sin plan så kan man känna att man ändå gjort vad man kan, och sen jobba vidare till 

nästa provspelning. Det är viktigt att hålla sig redo inför framtida provspelningar i god tid, 

att tänka “Hur kan jag vara så bra förberedd som möjligt när det väl är dags för att 

provspela?”. Det är mina tips! 

 

Eric: Stort tack att du tog dig tid! 

Kalle: Det var så lite! 
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3.9 Sammanfattande diskussion  

Mock audition var för mig ett väldigt bra sätt att öva på att ta kritik och omvandla det till 

något praktiskt, för att få kritik kan vara väldigt känsligt och kan leda till att man blir 

hämmad i hur man förhåller till sitt instrument. Genom att ha ett flertal personer som alla 

får framföra kritik om samma utdrag gör att det inte känns lika personligt för mig själv. Om 

åtta musikaliskt kompetenta personer är överens om att en aspekt av det man gjorde inte 

var tillräckligt tydligt eller uppfyllde notbilden och musikens karaktär då kan man vara 

relativt säker på att det ligger något i det de säger. Det är också ett bra sätt att 

avdramatisera en provspelningssituation.  

 

Det jag har lärt mig genom den här processen är att jag måste vara mer fokuserad och mer i 

karaktär i musiken redan från första ton i alla orkesterutdrag samt att det sällan går att 

överdriva för mycket. Fokus framöver får vara att fånga karaktären direkt, vara mer orädd, 

vidga dynamiken och inte vara rädd för att det ska bli fult utan lita på att jag kan ge mer. Det 

har känts väldigt givande och att det fanns en stor poäng med att spela upp för samma 

personer flera gånger för det gav också bekräftelse att de hörde att jag tänkt och verkligen 

arbetat med utdragen utefter deras kritik. 

 

När jag har sökt litteratur hittade jag mest material som var väldigt tävlingsinriktade och 

riktade sig specifikt till att vinna provspelningar. Ju mer jag läste av den desto mer tyckte jag 

att det var mer intressant att utforska hur jag kunde använda det som pedagogiskt verktyg 

för att lära och utvecklas.   

 

Kring den filosofiska aspekten om att anpassa sig till andras åsikter inom ett konstnärligt 

uttrycksområde tänker jag att bevara sitt eget personliga uttryck är en viktig del av att 

musicera även i en provspelningssituation. Som Karl-Johan Elf beskrev i intervjun så gäller 

det i en provspelningssituation också att balansera det emot orkestern man söker till och de 

som faktiskt sitter i juryn. I mitt tycke fungerar arbete inom klassisk orkestermusik faktiskt 

som en lagidrott. Det gäller både att leverera på sin egen “position” samtidigt som man 

måste samarbeta och samspela för att tillsammans skapa det bästa möjliga. Därför måste 

man i mitt tycke både visa det personliga man kan tillföra till orkestern samtidigt som man 
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fyller den funktion som just den orkestern letar efter. Det är lite som att vara en slags 

pusselbit, som trots att den består av ett helt annat material ändå passar perfekt in i pusslet.  

 

Efter att ha genomfört det här arbetet tycker jag att mock auditions borde vara ett självklart 

inslag i utbildningen för orkestermasterstudenter. Utbildningen skulle på så sätt kunna bli 

bättre och på ett ärligt sätt förmedla till sina studenter i orkester master-programmet vad 

som faktiskt förväntas av dem för att få komma och jobba i en professionell orkester.  

 

4 Slutsatser 

Det jag fick lära mig med hjälp av de här två mock auditions har varit enormt utvecklande. 

Jag har vikarierat i olika professionella orkestersammanhang de senaste 5 åren och lärt mig 

massvis av det, men genom den här metoden jag har arbetat med har jag lärt mig så mycket 

på så extremt kort tid. Jag tycker det är fantastiskt och att alla som går samma utbildning 

som jag borde få chansen att uppleva samma sak. 

Tiden från genomförandet av den första mock auditionen fram till den andra blev bara nio 

dagar och det är en väldigt kort tid att förbereda sig på som musiker. En anledning till att det 

blev så var att så många som möjligt från det första tillfället skulle ha möjlighet att närvara 

vid det andra tillfället. Jag ville också kunna ägna all min tid och energi åt att förbereda mig 

och då blev det under ett lite kortare tidsspann jag hade möjlighet att göra det. Om man i 

framtiden skulle vilja genomföra ett liknande projekt så tycker jag att man definitivt ska våga 

fråga fler musiker om att delta, alla kommer inte kunna vara med samtidigt men det är 

större chans att det blir ett bra urval.  

 

Inför framtida mock auditions skulle jag vara mer noggrann med logistik och planering. Det 

är många saker man behöver tänka på och förbereda i förväg om man ska ha de bästa 

förutsättningarna att prestera och vara närvarande. Jurydeltagare måste släppas in i lokalen, 

notkompendium förberedas, papper och penna finnas på plats etc. Om man önskar ha ett 

poängsystem så tror jag det inte ska vara så krångligt, kanske hellre en poängsättning för en 

hel runda än en poängsättning för varje enskilt orkesterutdrag. Om jag hade gjort ett 
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liknande projekt igen så hade jag också gett de muntliga omdömena ännu större plats, 

eftersom det var den biten jag såhär i efterhand värderar högst. En annan tanke jag fick 

efter genomförandet av projektet var att om man är några stycken som vill spela på mock 

audition kan man styra upp det tillsammans, då hade arbetsbördan blivit mindre för varje 

enskild individ men det skulle ändå kunna vara lika givande. Jag tror också det är viktigt att i 

utformandet av sin mock audition tydligt ställa sig frågan exakt vad man vill få ut av den. På 

så sätt tror jag man kan uppnå de bästa resultaten.  

 

Min slutsats är att mock auditions är en bra och effektiv metod för att uppnå resultat om 

man arbetar med det på rätt sätt. Det går helt klart också att tillämpa det här arbetssättet i 

ett annat fokusområde än provspelningsförberedelse. Att låta ett flertal kvalificerade 

personer på ett strukturerat och konstruktivt sätt ta del av något man jobbar med och 

försöker utveckla ger en väldigt framgångsrik effekt. Möjligheten att få omaskerad kritik och 

synpunkter från flera olika människor med olika slags erfarenheter och idéer tycker jag är 

ett jättebra sätt att utvecklas på. Arbetsmetoden ger en tydlig struktur för instudering av 

orkesterutdrag och bidrar till personlig utveckling i att ta kritik på ett bra sätt och kunna 

omvandla det till något praktiskt.  

 

Det får räknas som näst intill omöjligt att kunna anpassa sig efter en hel jurys olika 

önskemål, tycke och smak men är man noga med artikulation, dynamik och intonation och 

är övertygande i sin egen musikaliska tolkning ökar chansen för att hamna i god jord hos 

juryn. Storleken av orkestern och orkesterns spelstil kan vara smart att ta i beaktning vid 

provspelningsförberedelse men är inte nödvändigtvis ett måste. Ska man välja någon eller 

några att fokusera på att försöka anpassa sin stil efter så är det i första hand den sektion 

man ska arbeta närmst med då deras röst i slutändan oftast väger tyngst.  
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