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LYSSNA: länkar till videomaterial 

• https://www.youtube.com/watch?v=FxFekDYQM7I  

(kort video om samarbetet) 

• https://www.youtube.com/watch?v=GShFuxM2zb8 

(video med delarna I-VII från uruppförandet, utan psalmer) 

 

Stort tack till alla som medverkade i uruppförandet av LYSSNA och var delaktiga i projektets 

och musikens tillkomst! 

Uruppförandet: 1 februari 2020, kl 18.00, Jubilate, Adolf Fredriks församling, Stockholm. 

 
Vokalensemblen i Sundbyberg 
Rikard Lindberg Karlsson, dirigent 
 
Sofia Lärkfors – röst 
Eva Lindal – violin  
Ragnhild Kvist – viola  
Simon Skogh – trombon 
Martin Edin – piano 
Mauritz Agnas – kontrabas 
Sebastian Voegler – trummor 
Birgitta Flick – tenorsax + komposition 
 
Sara Garpe, präst 
 
Ljudinspelning: Elina Eriksson Hult, Frida Holmgren 
Mix: Elina Eriksson Hult 
Master: Sebastian Voegler 
Filmning: Svante Söderqvist 
Redigering: Nebojsa Vojvodic (långa filmen), Måns Tegnér & Ida Petri Kinner (samarbetsfilmen) 
 
ESAIM projektgrupp, KMH: 
Emilie Lidgard (projektkoordination),  
Thomas Arctaedius  
 
Samarbetsparter: 
Anna Pihl Lindén (stiftsmusiker, Stockholms stift) 
Rikard Lindberg Karlsson (extern handledare, konstnärlig ledning, ledning av Vokalensemblen i 
Sundbyberg) 
 
Mina lärare och handledare på KMH: 
Peter Danemo (konstnärlig handledare, kompositionslärare),  
Karin Rehnqvist (kompositionslärare) 
Fredrik Hedelin (texthandledare)  
Kim Hedås (textexaminator, textseminarier, kompositionsforum)   
 

LYSSNA är en tonsättning i sju delar av verser ur psaltarpsalm 39 och 40 för kör och en oktett, 

skriven av saxofonisten och kompositören Birgitta Flick. Verket utgör den kompositoriska delen 

i Birgitta Flicks examensprojekt på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med vilket hon 

avslutar sin master i komposition med jazzinriktning under vårterminen 2020. 
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LYSSNA uppfördes för första gången på mässan under ”Jubilate” – Stockholm Stifts årligen 

återkommande kyrkomusikaliska fest, och kommer därefter att framföras både på Saint Peter's 

Church i New York City och på Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Berlin under sommar 2021. 

 

Projektet initierades i och med Birgittas medverkan i det så kallade ESAIM-projektet på KMH 

genom ett samarbete mellan Stockholms stift, KMH, Adolf Fredriks församling och 

Vokalensemblen i Sundbyberg under ledning av Rikard Lindberg Karlsson.  

 

Birgitta Flick berättar om sitt verk: 

"Lyssna" är ett magiskt ord för mig. På tyska (som är mitt modersmål) skiljer man mellan att 

lyssna och att höra bara genom en stavelse: genom det lilla ordet zu blir hören till zuhören, att 

höra till att lyssna. Stavelsen zu är också den som används när man uttrycker att man rör sig mot 

någon eller något. 

 

Som musiker är lyssnandet för mig ingången till allt musikaliskt skeende, det är ett redskap som 

jag hela tiden försöker utveckla för att kunna agera musikaliskt. Lyssnandet och intuitionen i nuet 

leder vägen, det är den gemensamma källan som gör att komposition och improvisation känns 

som samma flöde och bara skiljer sig genom olika förhållande till tid.” 

 

Verket är byggt på texter från Psaltaren och bär olika funktioner i gudstjänsten. Församlingens 

sång är inkluderad och utvalda psalmer är en del av musiken som även inspirerades av gamla 

traditioner att sjunga psaltarpsalmer från gregorianska tiden. Tanken är att gudstjänsten kan 

upplevas som en helhet och att församlingens sång lika självklart är en del av det musikaliska 

skeendet som körens och oktettens sång och spel.  

 

”Musiken ska öppna och skapa ett rum där vi alla vistas gemensamt under den här timmen och 

där vi kan lyssna till psaltarpsalmernas ord, musiken som bär dem och till det som händer inom 

oss.” 

 

Verket är tillägnat Martin Klenk, cellist, duo-partner och vän.  

 

ESAIM är ett projekt där KMH och KTH samarbetar för utveckling av exjobb för utbildningar 

med musik- och ljudinriktning, med finansiering från Vinnova. 

https://www.kmh.se/om-kmh/samverkan-med-kmh/esaim-sjalvstandiga-arbeten-som-

exjobb.html 


