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1 Inledning  
Denna text kommer att kretsa kring min komposition Historien om en ensemble en dirigent och en Bellman, 

det filosofiska begreppet dekonstruktion och de tankar som uppstod när jag fördjupade min kunskap om 

detta filosofiska tankegods. Jag kom i kontakt med dekonstruktion vid ett seminarium på KMH och fick då 

en väldigt förenklad sammanfattning av begreppet vilket gav mig inspiration att forska vidare om begreppet 

vilket resulterade i en mängd idéer och ledde i sin tur fram till Historien om en ensemble en dirigent och en 

Bellman. 

Jag fick i uppgift av min lärare Marie Samuelsson och dirigentlärare Katarina Andreasson att komponera ett 

verk till en konsert med ensemblen KMHIE, där det verk som konserten och ensemblens utformning 

baserades på var Stravinskijs Historien om en soldat. Idén jag hade att utgå ifrån var att komponera ett par 

satser som kunde vävas in mellan satserna i Stravinskijs verk och jag, en dirigent- och en 

kompositörskollega fick även i uppgift att gestalta utformningen av konserten och fick därför konstnärlig 

frihet att placera våra satser var vi ville i konserten. Denna uppgift gav mig tanken och möjligheten att 

komponera detta stycke på ett sätt som annars hade varit omöjligt, något jag visar i kapitel 4 Tillämpning. 

Som inledning till denna text kommer jag börja med att göra en kort presentation av min tolkning av 

begreppet dekonstruktion med utgångspunkt i texten Den okända texten av Anders Olsson1. I efterföljande 

kapitel kommer jag att presentera min dekonstruktiva läsning av konsertformen där jag talar om de tecken 

jag anser ryms i det begreppet. Denna läsning ligger sedan som grund till min fortsatta diskussion om 

främst min egen musik och hur jag applicerat den i Historien om en ensemble en dirigent och en Bellman, där 

jag presenterar satserna i en ovanlig ordning för att bättre förklara den ökande komplexiteten i hur de 

förhåller sig till läsningen. I den avslutande reflekterande delen tar jag upp eventuella aspekter som jag 

önskar att få jobba vidare med i framtiden och en del ämnen som relaterar till denna text men som av 

olika anledningar hamnat utanför det här arbetets primära fokus. 

Syftet med denna text är att ge exempel på hur mitt dekonstruktiva förhållningssätt kan öppna upp nya 

vägar inom komposition genom att lyfta blicken från enbart det ljudande resultatet och även ta i 

beaktande det performativa skeendet i rummet – detta för att förhoppningsvis få en tilltänkt publik att 

tvingas aktivera deras lyssnade och perception genom både inbjudande och subversiva gester och tekniker.  

                                                             
1 Anders Olsson, Den okända texten: en essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida, Bonnier, Stockholm, 1987 
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2 Dekonstruktion 
Dekonstruktion skapades av den franska filosofen Jacques Derrida under nittonhundratalets slut. Det vore 

missvisande att kalla dekonstruktion för en konkret filosofisk metod i sig, utan är snarare ett brett 

filosofiskt projekt som i huvudsak går ut på att inte låsa fast begrepp eller ord vid rigida positioner eller 

betydelser i varken språket eller andra slags system. Denna otydlighet har dock gjort att praktiskt taget 

varje tänkare som har använt detta begrepp har en egen tolkning eller förståelse för vad dekonstruktion 

innebär, och jag kommer därför presentera min egen version och tolkning av detta projekt – och vad jag 

anser att det kan användas för. Vid mina första kontakter med dekonstruktion fick jag intrycket av att det i 

stora drag handlade om en slags motsättning mellan positioner i språket – och i förlängningen 

maktpositioner inom språket och samhället – detta för att belysa underliggande strukturer och sanningar 

som tas för givet2. Denna tolkning är inte en felanvändning av begreppet, då en absolut skulle kunna 

använda dekonstruktion för att göra en sådan läsning, men när jag läst på mer specifikt om dekonstruktion 

och Derridas filosofiska projekt blev det tydligt att det är ett mycket djupare och mer svårdefinierat 

begrepp än att låta sig sammanfattas i en eller två meningar.  

En av de mest centrala tankarna inom dekonstruktion är att filosofiska systembyggen eller strukturer 

(exempelvis de i den strukturalism som utvecklades ur Saussures semiologi, vilken på många sätt ligger som 

grund för Derridas språkfilosofi3) i sig måste vara flexibla och tillåta ett så kallat spel mellan olika tecken, 

inte bara inuti systemet utan även på strukturell nivå – för även om en metafysisk struktur som exempelvis 

beskriver språket tillåter för ett flexibelt spel mellan tecken inuti strukturen, så kan inte sagda struktur 

existera inuti sig själv och blir därför själv fastlåst i tiden. Gällande språket blir det därför omöjligt att 

angripa språket som struktur utifrån, då vi omöjligt kan ställa oss på en position utanför språket eftersom 

vår kommunikation helt och hållet beror på vårt användande av sagda språk – ett språk vilket dessutom 

alltid är präglat av vår mänskliga historia och ständigt skiftande kultur. Enligt Olsson kan dekonstruktion 

därför ses som en poetiskt bejakande idé, som är till för att avtäcka detta metafysiska strukturtänkande 

genom att: ”[…] dels visa att det inte finns någon punkt utanför språket, dels markera att språket inte har 

några absoluta gränser.”4 

Poängen med detta är att öppna upp exempelvis språket för en outtömlig mängd länsningar av texter 

eller mänskliga fenomen och skeenden. Detta möjliggörs genom det semiologiska tänkandet kring att 

språkliga teckens betydelse alltid beror på andra tecken för att kunna inneha en egen innebörd, men att 

även dessa förhållanden inom den rörliga struktur som beskrivits ovan måste ses som föränderliga över 

tid. För detta uppfann Derrida begreppet différance som dels används för att beskriva just ett spel mellan 

tecken över tid utan att låta sig låsas fast i någon konkret struktur – och dels mer specifikt för att beskriva 

just avståndet mellan tecken och hur de i sin tur alltid leder vidare till ytterligare tecken för att själva kunna 

inneha mening. Detta innebär dock att dessa tecken måste vara meningsmässigt differentierade för att 

                                                             
2 Ett av mina tidiga möten med Dekonstruktion var genom Youtubekanalen Then & now, där en video om Derridas De la 
grammatologie och dekonstruktion i stort gav mig en pedagogisk översiktsblick över en rad begrepp och jag skulle 
rekommendera den till en läsare med en önskan om en relativt lättsam och pedagogisk ingång till ämnet. 
(https://www.youtube.com/watch?v=HKJlSY0DBBA – hämtad 22-04-2020) 
3 Olsson s. 69-72 
4 Olsson s. 64-66 
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skapa denna mening, vilket ger språket hierarkiska förhållanden och binära motsatser – något som får 

stora konsekvenser för hela Derridas språkfilosofi och det dekonstruktiva projektet. Så här beskriver 

Derrida själv begreppet i en intervju med Julia Kristeva5: 

Différance is the systematic play of differences, of the traces of differences, of the spacing by means of 

which elements are related to each other. This spacing is the simultaneously active and passive (…) 

production of the intervals without which the "full" terms would not signify, would not function. 

Så för att genomföra en dekonstruktiv läsning av exempelvis en text så går det ofta ut på att blottlägga 

motsättningar som finns inuti texten genom att visa på ordval och formuleringar som har en, för analysens 

skull, intressant différance – och dess inneboende hierarkier och motsättningar. Detta gör det möjligt att 

lägga fram tolkningar och upplevelser av det analyserade som ibland inte varit menade, ibland 

underförstådda och ofta i högsta grad personliga för just den som gör analysen.  

För att tydliggöra min personliga (förenklade) sammanfattning av begreppet dekonstruktion och dess syfte, 

så handlar det om att lämna logiken utanför läsakten av en text (eller det fenomen det appliceras på) – 

alltså att våra mänskliga språk som består av spel och différance inte lämpar sig för en tydlig logisk 

förklaring med raka härledningar och tydliga representationer av mening och/eller budskap. Det är en 

fenomenologisk idé i att den lägger mycket vikt vid den enskilda personens upplevelse av texten, men 

samtidigt vägrar dekonstruktionen att ge någon enskild läsning en auktoritet i stil med den rätta, då 

framlagda läsningar likt allting annat förändras över tid precis som det språk läsningen innehåller.  

Kritik mot Derrida har framförts av tänkare6 där de hävdat att denna vägran att ge konkreta svar gör 

dekonstruktion mer eller mindre meningslös och i stora drag ett trivialt spel med ord. Jag hävdar att det 

absolut går att söka efter mening vid tillämpningen av dekonstruktiva idéer – att bejaka de möjligheterna 

som en dekonstruktiv läsning innebär är enligt mig att föredra jämfört med en fast bestämd tolkning, då 

denna direkt tappar sin förankring i läsakten så fort den lämnar upphovspersonen, medan en 

dekonstruktiv läsning är öppen för att kommande läsningar kan se annorlunda ut. Egentligen skiljer sig en 

dekonstruktiv läsning gentemot klassiska uttolkningar mest i att den just är medveten om hur läsningen 

som text kommer att uppfattas annorlunda i en framtid där vi omöjligt kan veta vilken väg exempelvis 

språket eller kulturen tagit – eller hur vi som människor relaterar till varandra och till texter i alla dess 

former. 

Derrida lägger stor vikt vid ett bejakande av det poetiska i språket,7 något jag starkt tagit till mig i min idé 

om att använda detta tankegods, då mitt mål här är att producera verk som vid sitt framförande 

blottlägger just différance mellan olika positioner under ett scenframträdande inom kontexten den 

klassiska konsertformen och vårt mänskliga, sociala och perceptuella förhållande till denna form som 

åhörare, framträdande eller upphovsperson. Samtidigt vill jag även bejaka de poetiska, lekfulla och/eller 

provocerande verktyg som frigörs av att jag medvetet försöker vända upp och ned på en del av dessa 

hierarkiska förhållanden och binära oppositioner som, likt i språket, återfinns i konsertformen.  

                                                             
5 Jacques Derrida, Positions, Athlone, London, 1981 s. 27. 
6 Exempelvis av strukturalisten Lucien Goldman, som enligt Olsson (s.62) ”(…) frågar sig om inte Derrida sökt rycka undan 
strukturens fasta grund och om detta inte måste leda till resignation inför möjligheten att bedriva vetenskap.” 
7 Olsson s. 86-87. 
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3 Läsningen 
Att applicera detta tankegods på vårt musikliv är inte helt fritt från svårigheter, men jag har valt att lägga 

min utläggning på en nivå som ämnar beskriva skeendet i rummet, eller hur vi som sociala varelser 

påverkar varandra i konsertsituationen, både genom vårt agerande och/eller implicita positioner. Här 

nedan presenterar jag, i ett slags tankekartaformat en samling tecken som jag anser ryms i tecknet 

KONSERTFORM och hur vissa av dessa tecken förhåller sig till andra inuti denna uppställning: 

 

I denna tankekarta har jag analyserat KONSERTFORMEN8 som ett socialt fenomen och försökt hitta ett par 

huvudsakliga tecken som kan ses som en slags grundpelare, varur ytterligare tecken kan uttolkas. Inom 

dessa tecken som exempelvis RUM innefattas även de tecken för avsaknaden av rum som exempelvis 

UTOMHUS, då ett tecken som INOMHUS i sig inte får någon betydelse utan sin motsats. Ett tecken som 

ACCEPTERAT BETEENDE från publikens sida har jag exempelvis valt att koppla ihop med både KULTURELLT 

KAPITAL9 och TIDSLIGHET på ett bredare plan och valt LYSSNANDE och TYSTNAD som väldigt närliggande 

tecken. Dessa närliggande tecken blir praktiskt taget synonyma inom konsertformen, men inom dessa 

ryms också förstås dess motsatser, då exempelvis TYSTNAD inte har någon betydelse utan sin relation till 

                                                             
8 Specifikt en konsert utan scenisk gestaltning, då en operaföreställning eller liknande hade krävt en redogörelse av 
ytterligare ett par tecken och positioner, likt SCENOGRAFI, BAKOM KULISSERNA och ORKESTERDIKE – och på så vis gjort 
denna uppställning ännu mer (onödigt) komplicerad. 
9 Kulturellt kapital är ett begrepp skapat av den franske sociologen Pierre Bourdieu som beskriver hur ens smak och 
kunnande kring ett kulturellt område grundas i den miljö en vuxit upp i och att de som anses vara från en hög kulturell eller 
social status kan dra nytta av detta kapital i livet – och ger dessa personer liknande fördelar som om de haft ett högre 
monetärt kapital. (https://www.britannica.com/biography/Pierre-Bourdieu - hämtad 5/10-2020) 
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LJUD, och i detta fall specifikt STÖRANDE LJUD från publiken. Kopplingen mellan ACCEPTERAT BETEENDE och 

TIDSLIGHET ser jag som van konsertbesökare som självklar, att publiken har radikalt olika beteenden 

beroende på vilket skeende i konsertformen som pågår – alltså att sitta tyst när musikerna spelar och att 

lyssna istället för att exempelvis använda mobiltelefoner, medan under pauser före och efter stycket, eller 

för den delen mellan satser, är det fritt fram att tala och hosta och så vidare. Kunskapen om dessa regler 

ryms i tecknet KULTURELLT KAPITAL, då en person med en bakgrund där konsertkultur är viktigt förväntas 

kunna dessa regler utan att behöva tänka på dem, samtidigt som en person från en annan bakgrund 

gissningsvis kan uppfatta dessa (ofta ej uttalade) regler som förvirrande, och riskerar att genom sitt 

beteende göra bort sig utan att veta om detta. I alla dessa tecken kan en spinna vidare och vidareutveckla i 

oändlighet, men då jag försöker hitta en analysnivå som är både teoretiskt intressant och praktiskt 

applicerbar så har jag gjort en begränsning i uppställningen ovan. 

Min utgångspunkt för denna uppställning har varit att tankemässigt och fenomenologiskt sätta mig på de 

olika stolarna UPPHOVSPERSON, FRAMTRÄDARE och PUBLIK och försöka skapa en helhetsbild av den sociala 

interaktion som sker vid ett konsertframträdande och de olika parternas roller och delaktighet. Ett antal av 

de tecken jag ställt upp i tankekartan ovan finns inte direkt representerade i diskussionen nedan utan finns 

delvis med för att göra tankekartan mer komplett och på så vis täcka upp konsertformen ur flera aspekter 

än de jag har utrymme att diskutera i denna text, och delvis för att visa på vilka närliggande tecken som 

finns, och ifall det finns motsatsförhållanden eller synonyma relationer mellan tecknen. Tanken är att detta 

sätt att ställa upp tecken ger de tecken jag faktiskt nämner en mer distinkt position i läsningen och 

diskussionen, vare sig de befinner sig i samma inringade bubbla eller på varsin sida av tankekartan. 

Jag har valt att ställa tecknet TIDSLIGHET, specifikt gällande de två kontrasterande tidsliga skeendena 

KONSERT och PAUS, lite utanför den resterande analysen då dessa har stor betydelse för hur jag applicerat 

dessa tankar på min musik i kapitel 4 Tillämpning. Inom konserter har de upplevda och/eller uttalade 

skeendena KONSERT och PAUS utan tvekan väldigt stor betydelse, exempelvis för hur de på scen beter sig 

annorlunda, hur publiken förväntas bete sig eller hur rummet är upplyst och/eller möblerat. Jag har även 

valt att koppla ihop det med KULTURELLT KAPITAL då en konsertbesökare kommer ha en annorlunda 

upplevelse av tidsförloppen beroende på deras bakgrund och tidigare erfarenheter av konserter. Tecknet 

TA TIDEN I BESITTNING har jag kopplat samman med tidslighet då det är intimt kopplat till tonsättarens 

skapande handling att bestämma hur lång tid olika delar av konserten tar, både inom den detaljerade 

musikaliska strukturen och i det större förloppet mellan satser eller avsnitt av musiken.  

Möjligheterna som jag anser att detta dekonstruktiva tänkande kan ge är alltså att belysa vilka tecken som 

finns underförstådda vid ett konserttillfälle och för att kunna koppla dessa olika tecken till varandra och 

dess motsatser – detta för att kunna komma fram till områden som kan utvecklas eller nya infallsvinklar att 

skapa ifrån. Jag skulle gärna se ett mer kritiskt förhållningssätt till vårt västerländska musikliv i denna anda, 

då ett genomsyrande fokus på tradition, historia och genidyrkan riskerar att göra kravet på kulturellt 

kapital allt större, medan en inställning som inriktar sig mot förnyelse inom många av dessa parametrar 

förhoppningsvis skulle göra att den elitismstämpel vi dras med som kulturutövare kunde nedgöras delvis.  

I nuläget framförs det förstås musik på andra sätt än denna typiska konsertupplevelse som jag försökt 

beskriva ovan, som exempelvis turnerande musiker som spelar i skolor runtom i världen. Då anser jag att 

det inte nödvändigtvis finns ett behov av ytterligare applikation av dekonstruerade idéer, eftersom 
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ensemblen redan kommit ur denna typiska konsertformbubbla jag beskrivit ovan, och därav uppfyllt min 

önskan om förnyelse åtminstone till någon grad. Att jag tar upp detta är för att säga att jag inte står för 

någon slags total upplösning av den klassiska musikkulturen bara för sakens skull, utan endast i den mån 

och till den grad där detta gynnar musiklivet. Personligen gillar jag när en historisk konstnärs verk tillåts 

bearbetning av oss i nutiden och därav öppnas upp för omtolkningar och nya läsningar likt de 

dekonstruktiva läsningar av text jag beskrivit ovan. Detta kan anses vara respektlöst mot en 

upphovspersons intentioner, men eftersom jag är kritisk till idén om konstnären som det stora geni-

subjektet så faller det mig naturligt att vilja omtolka kanoniserade verk, men också vara öppen för samma 

dekonstruktiva förhållningsätt gentemot mina egna kompositioner. Jag presenterar här inte något slutgiltigt 

svar i denna fråga, men jag tycker att detta sätt att tänka dekonstruktivt kan ge intressanta och även lekfullt 

bejakande idéer, vilket jag hoppas kunna visa i följande kapitel där mitt försök att komponera inspirerat av 

dessa idéer diskuteras.  

I Den okända texten10 hittade jag ett inspirerande stycke som gav mig idéer om hur jag kan förhålla mig till 

dessa dekonstruktiva tankar när jag applicerar dem på mina kompositioner. Stycket handlade om den 

strukturalistiska litteraturteoretikern Michel Riffaterres läsning av texten Glas skriven av Derrida, en text 

som innehåller två olika stycken text – ett om filosofen Hegel och ett om författaren Genet, båda 

samtidigt löpande parallellt genom texten. I Riffaterres läsning avkodas de två texter som går parallellt med 

varandra som en slags filosofisk parodi – en genre som i sin tillblivelse kan liknas vid en ”ympning av många 

genrer”. Enligt Olsson kan en läsa de två texterna i Glas separat som två olika verk, men genom deras 

inbördes spel framträder en slags tredje text som flyter emellan och i viss mån ovanpå de andra två. På 

liknande sätt vill jag experimentera med genreöverskridande verk där två i vissa avseenden kontrasterande 

och/eller samspelande skapelser kan ge upphov till ett tredje, eller varför inte även ett fjärde verk? För att 

detta ska kunna födas som en faktisk poetisk skapelse så krävs det att en enligt Riffaterre använder ”ett tätt 

nätverk […]  genom hela uttrycket”; något som jag till stor del håller med om. För att enbart göra små 

citat och allusioner till andra verk eller konstarter på måfå framstår och tolkas ofta som banala eller 

oseriösa11, medan det jag är ute efter är ett lekfullt men ändå genomarbetat skapande genom spel på 

intertextuell nivå ungefär som det i Glas.  

I Historien om en ensemble en dirigent och en Bellman har jag använt det faktum att satserna framförs 

inbakade i ett kanoniserat stycke klassisk musik som en möjlighet till referens och spel. Förhoppningen är 

att kontrasten mellan kompositionerna, och ibland avsaknaden av kontraster, ska förhöja båda 

musikstycken och tillsammans skapa ett slags tredje stycke som varken finns inkomponerat i Stravinskijs 

eller min musik, utan kräver båda dessa verk för att kunna uppstå. I andra delar av min komposition har jag 

försökt kombinera teatrala skeenden med de musikaliska, ibland där de tydligt påverkar varandra och 

ibland som ett verktyg för att medvetet förskjuta de positioner jag lagt fram i min läsning ovan för att se 

vad som händer i konsertrummet (som små sociala experiment) då exempelvis LEDARE/FÖLJARE-

förhållandet mellan DIRIGENT och MUSIKER bryts ned. 

  

                                                             
10 Olsson s. 113-114. 
11 Jag har absolut ingenting emot banalitet eller brist på seriositet i verk – det är något jag själv bejakat i tidigare 
kompositioner, men jag anser att en bör vara medveten om de ställen där ens verk kan uppfattas på sådant vis. 
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4 Tillämpning 
Ur min komposition Historien om en ensemble en dirigent och en Bellman kommer jag nedan att lyfta olika 

exempel på hur jag försökt applicera de tankar jag nämnt ovan och diskutera huruvida jag anser att det 

varit framgångsrikt.  

4.1 ORIGINALITET, PLAGIAT och CITAT  

           
Figur 1,  takt 1-7 

Mitt stycke är helt och hållet komponerat för att spelas upp inuti Stravinskijs Historien om en soldat och 

första satsen börjar således på det sätt som visas i fig. 1. Notera anvisningen ”Attaca directly after Musique 

de la 1ére scène” vilket anvisar att det inte ska vara någon paus mellan den avslutande delen i ovan 

nämnda sats av Stravinskij. I fig. 2 visar jag hur Musique de la 1ére scène slutar 

           

Figur 2, takt 103-106 

Som framgår i dessa exempel är det första motivet och det första bakgrundstemat i min komposition 

tagna direkt från Stravinskij som mer eller mindre rena citat. Poängen med detta är att sudda ut gränserna 

för var en tonsättares musik slutar och var den andres musik börjar. Att citera andra tonsättares musik är 

knappast någon nymodighet då det var en standardföreteelse redan i medeltidens ars antiqua12 – eller för 

                                                             
12 ”By about 1250, (---) composers drew motet tenor melodies from sources other than Notre Dame clausulae , including 
other chants and secular music.” (Burkholder, J. Peter, Grout, Donald Jay & Palisca, Claude V., A history of Western music, 8. 
ed. ; International student ed., Norton, New York, N.Y., 2010 - s. 105) 
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ett mer nutida och i hög grad postmodernt exempel så har Alfred Schnittke ofta citerat direkt ur kanon13 

för att framkalla en mer kontrasterande effekt än den jag här eftersträvar. Enbart att citera andra stycken 

kan inte kallas dekonstruktivt enligt mig, men detta sätt att använda en annan kompositions motiv och 

tematik för att dölja att ens egen musik har börjat i konsertförloppet kan nog sägas vända upp och ned på 

en del konventioner i anslutning till bland annat tecknen VERK och UPPHOVSPERSON. 

 

 Figur 3, takt 26-29 

I fig. 3 visar jag hur detta tema utvecklas under första satsen. I exempel 1 följde jag rytmik och kompfigur 

enligt Stravinskij men med helt utbytta instrument, medan i exempel 3 har jag låtit kontrabasen komma in 

med motivet från Stravinskij, men här i taktarten 5/8 som jag etablerat ett antal takter innan, och med ett 

par nya tonhöjder. Detta sätt att bearbeta existerande motiv liknar på sätt och vis de medeltida tekniker 

jag nämnt ovan, där hela mässor och andra kompositioner kan bygga på ett väldigt kort motiv som sedan 

utvecklas till en hel komposition där det valda motivet varieras i otaliga permutationer. Jag skulle påstå att 

dessa citat i sig inte har något med dekonstruktion att göra då det är en gammal kompositionsteknik som 

utvecklades hundratals år innan vårt nutida musikliv och dess syn på ORIGINALITET och PLAGIAT.  

Samtidigt kan en argumentera för att citerandet och bearbetandet i denna sats ändå är subversivt mot 

våra nuvarande konventioner gällande UPPHOVSPERSON, GENI eller SUBJEKTET, då vår kultur sedan 1800-

talet rört sig bort från detta sätt att se på komposition och kompositörer. Sedan romantiken har en slags 

                                                             
13 Ett bra exempel är Schnittkes Moz-Art à la Haydn, ett humoristiskt stycke där han använder både kända och obskyra 
fragment av Mozart. Dessa placeras in i musik av typisk Schnittkestil där kontrasterna ibland tycks avgrundsdjupa. À la 
Haydn syftar på det lekfulla sätt han bearbetar allting och det finns också element avskedssymfonin då alla musiker lämnar 
scenen en efter en och lämnar dirigenten i mörker. 
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myt inom KULTUREN funnits som går ut på att kompositörer uppfinner sina verk i ensamhet med hjälp av 

enbart deras GENI utan behov av intryck utifrån. Men jag tror att alla verksamma tonsättare kan skriva 

under på hur viktigt det är med jämlikar att diskutera med och bli inspirerad av, så ett medeltidsliknande 

citerande kanske vore ett lekfullt bejakande av de nätverk vi bygger under vår nutida postmodernitet, där 

begrepp som GENI och ORIGINAL tappat en stor del av dess mening och möjligtvis kan fyllas med en ny 

slags mening av oss nu aktiva konstutövare. 

4.2 ROLLSPEL och PERFORMANCE 
Sats 3 i min komposition börjar på ett väldigt konventionellt vis med en tydlig början av ett trumpetsolo 

efter en av Stravinskijs satser. Detta solo pågår ett antal takter innan det övergår i en slags styrd 

improvisation där jag använder mig av anvisningen ”Repeat & Mutate”. Jag skapade denna anvisning för den 

mer eller mindre helt (styrt) improviserade kompositionen Strändernas Svall och den går ut på att jag ger 

ett musikaliskt fragment till musikern att improvisera över – detta för att förhoppningsvis övervinna en del 

klassiska musikers ovana vid att improvisera. I fig. 4 visar jag vad som händer när sedan violinisten kommer 

in som en slags andra solist och tar plats i den musikaliska förgrunden. När sedan violinisten övergår i ett 

mer tydligt solistiskt spel så har trumpetaren instruktionen att reagera både musikaliskt och teatralt på 

violinistens intrång i det som tidigare var enbart trumpetarens solo.  

 

Figur 4, takt 137-142 

På detta sätt har jag föreställt mig att denna (förutbestämda) konflikt ska utspela sig, och i mitt första 

utkast skrev jag uttryckligen att trumpetaren verkligen ska spela irriterad av att violinisten gör detta intrång, 

men jag beslöt mig efter diskussion med min lärare Marie Samuelsson om att ändra på detta – för att 

delvis ge mer frihet till musikerna att agera som de vill, men främst för att vara ödmjuk inför det faktum 

att en del klassiska musiker kan vara obekväma med direkta teatrala anvisningar. Denna mindre dikterande 

anvisning gör förhoppningsvis denna dekonstruerade konsertsituation mer lekfull, och komplimenterar nog 

musikernas personligheter på ett bättre sätt. Båda musikerna har även anvisningen att ställa sig upp när 

deras improviserade del börjar (då de ej längre behöver titta ned i noterna) vilket leker med 

förväntningarna hur de FRAMTRÄDANDE brukar röra sig runt SCENUTRYMMET. 
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Figur 5, takt 170-178      

 
Figur 6, takt 179-185  
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Detta solistiska spel sprider sig sedan till samtliga stråk- och träblåsinstrument i ensemblen och till slut står 

dessa fyra upp och spelar sina improvisationer. Samtidigt som detta pågår träder slagverk, trumpet och 

trombon fram unisont som en röst, först pianissimo, sedan crescendo till maximal ljudnivå med en 

anvisning om att inte bry sig om dirigentens anvisningar att spela svagare. I fig. 5 visas slutet av detta 

teatrala skeende där relationen FÖLJANDE/LEDANDE mellan MUSIKER/DIRIGENT brutits ned, och hur det 

uppstått en liten konflikt mellan de instrument som spelade improviserat och de mest högljudda 

instrumenten som överröstat dem. Fig. 6 visar den direkta fortsättningen där dirigenten återfår kontrollen 

efter att de olydiga instrumentalisterna slutat spela. Samtidigt med bleckblåsets och slagverkets kraftiga 

höjdpunkt börjar fagottisten och violinisten spela (mestadels) unisont i svag nyans, vilket blir tydligt först då 

det sista starka ackordet klingat ut och både dirigent och åhörare kan andas ut.  

 
Figur 7, takt 216-219 

 

Figur 8, takt 223-225 
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En bit längre fram i stycket har de improviserade stämmorna återkommit och dirigenten får mindre och 

mindre att säga till om då färre och färre musiker följer den stadiga puls som hela tiden upprätthålls av 

slagverkaren. I fig. 7 har dirigenten två takter av teatralt spel där det ska framstå som om hen försöker få 

tillbaka kontrollen över ensemblen när färre och färre faktiskt tittar upp och bryr sig. Fig. 8 visar slutet av 

detta skeende då dirigenten till slut inser att ingen verkar bry sig och slutar därför att dirigera helt och 

hållet. Det sista som händer är att även slagverkaren slutar spela stadig puls och släpper loss med ett 

kaotiskt solo som de andra musikerna ansluter sig till, se fig. 9. Detta får dirigenten att reagera och lämna 

rummet då ingen verkar lyssna på hen längre – men när alla solon klingat ut, ett efter ett, så tittar 

dirigenten fram bakom scenen och musikerna vinkar in hen för att kunna fortsätta stycket. Som en 

humoristisk gest valde jag att musikerna enbart får spela ett kort unisont D efter att dirigenten återfått 

kontrollen i fig. 10. Efter detta fortsätter Stravinskij som vanligt som om ingenting har hänt. 

Dessa teatrala frånsteg från de normala hierarkierna ser jag som tydligt dekonstruktiva, då ROLLSPELET som 

normalt sker på scen blivit upp- och nedvänt då musikerna slutar att titta på dirigenten och istället står 

upp och improviserar i sina egna världar. Tanken med detta är att det ska framstå som mer eller mindre 

kaotiskt och som om de olika delarna av ensemblen inte verkar komma överens – och som om varken jag 

som tonsättare eller de som framträder har det TEKNISKA KUNNANDE som krävs för att genomföra 

konserten ordentligt enligt KONSERTFORMEN. En av anledningarna till att jag valde improvisatoriska 

stämmor för musikerna i denna sats var för att jag ville frigöra musikern från kravet att sitta och titta ned i 

noterna och därför kunna både stå upp och agera teatralt på ett mycket friare sätt, men improviserade 

stämmor har också fördelen att det är väldigt lätt att få till röriga och oerhört komplexa strukturer av 

exempelvis rytmer, vilket passade perfekt i de delar där samspelet mellan musiker och dirigent bryts ned. 

Jag påstår att mitt användande av IMPROVISATION i sig inte är särskilt nymodigt eller dekonstruktivt – detta 

tekniska val inuti kompositionen bör nog ses mest som ett hjälpmedel för att berätta den övergripande 

BERÄTTELSEN, vilken går ut på att belysa de olika hierarkierna i de FRAMTRÄDANDES ROLLSPEL. 
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Figur 9, takt 226-230 
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Figur 10, takt 231-234 
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4.3 TIDSLIGHET – KONSERT/PAUS 
Sats 2 innehåller de mest påtagliga frånstegen från konsertformen, men också element av det som 

diskuterats i de andra satserna, så som IMPROVISATION och en mindre tydlig relation mellan 

LEDARE/FÖLJARE. Likt sats 1 börjar den här satsen direkt efter Petit Concert utan någon tydlig övergång. I 

detta fall ligger otydligheten i att satsen är uppbyggd som en PAUS mitt i KONSERTEN. På grund av detta 

övervägde jag noga var i konserten den här satsen bör vara placerad, så att det känns så rimligt som 

möjligt för de vana konsertbesökarna att det kan vara en paus i konserten när denna sats börjar. Vid 

presentationen av detta stycke före konsertens början planerar jag dock att säga till publiken att alla satser 

framförs attaca, dvs utan några pauser - detta för att försöka ge nycklar åt den uppmärksamme åhöraren 

att snabbt lista ut att detta faktiskt inte är en paus, utan ett stycke musik som till en början både ser ut och 

låter som en paus. För att detta ska fungera så bra om möjligt bör dessutom inte program delas ut till 

publiken förrän efter konserten är avslutad. 

 

Figur 11, avsnitt II 

I fig. 11 visar jag mina instruktioner till musikerna om hur de bör agera på scen. Det känns motsägelsefullt 

att ge någon med begränsad erfarenhet av teatralt agerande anvisningen att agera avslappnat som jag här 

gör, men då jag vill att de ska agera så naturligt som möjligt som i en (för framträdande och publiken) 

väldigt vardaglig situation så hoppas jag att det fungerar. Förhoppningen är att åtminstone delar av 

publiken blir så att säga lurade av min pausmusik och släpper sitt aktiva lyssnande under de första 
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minuterna och kanske pratar med en granne eller dylikt. Detta blir som en slags variant på John Cages 

berömda 4’33’’ där avsaknaden av ljud från de FRAMTRÄDANDE gör att de på sätt och vis byter position 

med PUBLIKEN i konserten – då det blir de ljud som kommer från de som normalt förväntas sitta tysta 

som blir själva musiken. På liknande sätt så tänker jag mig att även mitt verk innefattar detta fenomen, då 

musikerna förvisso spelar på sina instrument på olika sätt, men rent TIDSLIGT hoppas jag att åhörarna har 

övergått till att tolka skeendet som PAUS och därför förändrar sitt BETEENDE och LYSSNANDE på grund av 

detta. 

Under satsens gång byggs det upp mer och mer tydliga musikaliska stämmor med början i fagottistens 

övningssolospel på första sidan. Fig. 12 visar det tillfälle (ca tre minuter efter den bedrägliga pausens 

början) i satsen där jag försöker återfå en mer tydlig kommunikation med publiken. Det som händer vid 

denna tidpunkt är att LJUSET börjar skifta på ett sätt som är ovanligt både i KONSERT och PAUS vilket jag 

tror får effekten att även de som tolkat skeendet som paus kommer slå på sin perception gällande det 

som händer i RUMMET när ljuset förändras och dirigenten startar en konflikt på ett sätt som inte normalt 

händer i någon del av konsertformen. Detta är även en diskret anvisning14 till musikerna att börja spela på 

det mer aktiva sätt som framgår av notbilden.  

 
Figur 12, Repetitionsbokstav E 

Efter detta parti så blir till slut RUMMET helt mörkt och kontrabasisten spelar ett dolce solo i mörker innan 

ljuset återkommer, och i fig. 13 fortsätter musiken på ett mycket mer traditionellt sätt i fyra takter innan 

dirigenten avbryter. Under denna generalpaus har jag instruerat dirigent och musiker att agera på 

                                                             
14 Alltså en anvisning till musikerna som specifikt inte ska uppfattas av publiken som just en normal musikalisk anvisning. 
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ytterligare ett, för dem, naturligt sätt – nämligen som i en REPETITION. Detta upprepas ytterligare en gång, 

och efter den tredje generalpausen i detta förlopp så fortsätter musiken som vanligt och Stravinskij tar vid 

igen. Musiken i dessa delar är nära besläktade med, och ibland smått citerande från satsen Petit Concert 

som kom innan - ett knep jag använder för att försöka återkoppla till den mer normala konsertformen 

igen innan konserten fortsätter.  

 
Figur 13, takt 100-105 

Som jag nämnt ovan så har dessa idéer som främsta förhoppning att åhörarens lyssnande aktiveras på ett 

sätt som jag tror sällan sker vid en genomsnittlig konsert. Min tanke har genomgående varit att en 

tonsättare, genom att bryta ned och byta plats på vissa av dessa positioner och tecken, kan nå en 

upplevelse som vore omöjlig i en traditionellt producerad, presenterad och komponerad konsert – då alla 

de regler och förväntningar i konsertformen kan göra att en van konsertbesökare inte behöver vara 

särskilt uppmärksam på det som pågår i scenrummet, samtidigt som en ovan konsertbesökare eventuellt 

kan känna sig överväldigad och stressad av ovan nämnda regler och konventioner och därför inte kan 

fokusera på det som presenteras på samma sätt. Målet med min dekonstruerade konsertform kan därför 

sammanfattas som: att göra samtliga åhörare ovetande om vad som potentiellt kan hända härnäst, och 

förhoppningsvis delvis jämna ut skillnaderna som kan finnas mellan lyssnares tidigare grad av erfarenhet av 

KONSERTFORMEN – och att på så vis tvinga denna PUBLIKEN att aktivera sina sinnen, och som följd av detta 

förhoppningsvis nå en ny form av konsertupplevelse. 
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5 Reflektion  
Agerande Min första tanke med de teatrala 

inslagen var att de skulle vara mycket mer radikala 

och uttalat teatrala, med anvisningar om hur en 

mer konkret historia berättas med hjälp av de 

framträdandes kroppsspråk parallellt med den 

musikaliska berättelsen. I likhet med diskussionen 

kring agerandet i kapitel 4 valde jag att av flera 

olika anledningar gå ifrån idén om mer direkta 

teateranvisningar – dels att jag själv inte är utbildad 

i regi eller teatralt skrivande, dels att jag ville 

koppla ihop anvisningarna om agerandet med det 

faktiskt ljudande – alltså att det som sker teatralt 

påverkar det ljudande resultatet och vice versa. 

Detta kändes väl motiverat för mig själv då mitt 

huvudsakliga kunnande trots allt ligger i just 

skrivandet av musik, men i fortsättningen har jag 

planer att gå ifrån detta och göra verk som även 

rör sig bort från detta fokus – förhoppningsvis i 

kollaborativa verk där jag har medkreatörer från 

andra konstarter inblandade. Se: Logocentrism, 

Rumslighet 

Bejakandet Som jag nämnt ovan så ryms det 

inom Derridas teoribildning kring dekonstruktion 

en genomgående idé om bejakande av det 

poetiska i språket – alltså (enligt min uttolkning) 

att språket som ett föränderligt verktyg visar sina 

bästa sidor då gränsen mellan exempelvis (seriöst) 

fackspråk och (oseriös) poesi suddas ut, detta för 

att båda sätten att skriva har sina styrkor att 

tillföra skrivandet – och i förlängning läsakten. 

Mina försök att följa denna idé i min komposition 

och denna text har varit att blanda konstarter och 

varierande skrivsätt. Det har varit befriande och 

roligt att ha detta bejakande som uttalat syfte, 

men huruvida det når fram till publiken kan jag 

inte avgöra i nuet innan jag haft möjlighet att 

                                                             
15Ca. 1960-70-tal (https://www.moma.org/collection/works/127947 - hämtad 19-05-2020) 
16Ca. 1910-tal (Cox, Christoph & Warner, Daniel (red.), Audio culture: readings in modern music, Continuum, New York, 
2004, kap 2: Luigi Russolo, The Art of Noises: Futurist Manifesto) 

arbeta vidare på detta vis – eller haft möjlighet att 

fråga de som får uppleva detta. Se: Derrida, 

Läsakten, Rumslighet, Upplevelse  

Derrida I den här texten har jag fokuserat väldigt 

mycket på just Derridas teorier och idéer, och jag 

tycker att det nog blivit lite väl ensidigt inom 

ramen för detta arbete. I framtiden vill jag bredda 

mina filosofiska horisonter och ta in fler teorier 

från andra tänkare, men eftersom dekonstruktion 

var grundstommen till detta arbete och därav den 

tänkare jag läste mest om så var det oundvikligt 

att jag tog in och reflekterade över just Derridas 

tankegods. Se: Bejakandet, Läsakten 

Föregångare Att diskutera konsertformen och 

dess implikationer på en lyssnares upplevelse är 

förstås inte något som enbart jag kommit på. 

Exempelvis producerade både Fluxusrörelsen15 

och de italienska futuristerna 16  varsitt manifest 

som båda berör hur det dåtida formatet för 

konserter och konst ansågs vara småborgerligt 

och otillräckligt för nyskapande musik och andra 

kulturyttringar. Båda manifesten var delar i varsin 

bredare rörelse som innehöll liknande tankar som 

grundpelare. Jag skulle dock inte säga att mitt 

dekonstruktiva projekt härstammar från dessa 

radikala kulturyttringar – eller att det över huvud 

taget går ut på samma sak. En medveten tanke 

med mitt användande av dekonstruktion för att 

analysera och blottlägga underliggande sanningar 

är att göra det just inifrån konsertformen, och 

dessutom helst på ett mer eller mindre dolt, eller 

åtminstone icke uttalat sätt – detta för att kunna 

spela på publikens förväntningar.  De båda 

manifesten signalerar istället en stark motsättning 

mot det mesta av det som kommit innan och 

verkar vilja chockera publiken till ett slags 
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modernistiskt uppvaknande – och på sätt och vis 

spela på förväntningar genom att gå rakt emot 

dem på ett gärna provokativt eller upprörande vis. 

Enligt mig finns det per definition inte någon stor 

potential till vidareutveckling i ideologier som 

enbart verkar finna sitt existensberättigande i sin 

opposition mot en förhärskande struktur17 – en 

slags fallgrop som jag försökt undvika att fastna i 

själv när jag försökt stipulera ett nytt sätt att skapa 

på, och en av anledningarna till att jag fokuserat så 

mycket på just dekonstruktion och dess 

möjligheter till omtolkningar och föränderlighet. 

Nutida existerande kollektiv likt Fylkingen18  har 

som en del av sin funktion att visa upp ett 

kontrasterande format gentemot den förväntade 

konsertformen, men jag hävdar att i sådana sociala 

miljöer är kontexten så pass annorlunda jämfört 

med den i de institutioner där KONSERTFORMEN 

vanligtvis återfinns, att mitt spel mellan de tecken 

jag nämnt ovan skulle tappa sin funktion och 

relevans utan alla de konventioner de är tänkta att 

bryta mot. I en sådan miljö frestas jag snarare att 

skriva och framföra provocerande konventionell 

musik – felaktigt presenterad som oerhört radikal 

– för att på så vis försöka blottlägga den miljöns 

förväntade konsertform – en konsertform som 

innehåller en hel del annorlunda tecken och nya 

kopplingar, men som utan tvekan existerar och 

har effekt på de konserter som framförs i den 

specifika miljön. Se: Postmodernism, Seriositet, 

Upplevelse 

Logocentrism Derrida skriver i De la 

grammatologie om en slags dialektik mellan det 

talade och det skrivna ordet inom språkfilosofin där 

fokus sedan Rousseau ofta hamnat på just det 

talade språket som något väsensskilt mer viktigt 

och äkta eller naturligt 19  – något Derrida 

motsätter sig och hävdar att det skrivna ordet är 

precis lika användbart och naturligt – och på 

                                                             
17 Hela 1900-talets modernism kan möjligtvis ses som en 
sådan rörelse, och vår nutida musik är kanske i sin tur i 
stora drag bara en uppgörelse med modernismen? 

många sätt ger möjligheter som det talade språket 

inte erbjuder. Jag blev inspirerad av dessa tankar 

och började tänka på om en liknande särställning 

finns inom musiklivet (och diskursen runt omkring 

musiklivet) mellan två olikt värderade aspekter. En 

sådan uppställning jag fäste mig vid är mellan det 

ljudande (eller i analysens fall hur det ljudande är 

noterat) och skeendet i rummet (i detta fall det 

som händer under en konsert som inte direkt har 

med det ljudande resultatet att göra). I traditionell 

musikanalys så diskuteras skeendet i rummet i 

princip inte alls, då allt det faller under den 

underförstådda, förväntade konsertformen och 

dess tecken så som diskuterats i tidigare kapitel. 

De gånger då skeendet i rummet träder fram i 

analysen är när mer modernistiska verk med 

element av performance art diskuteras, som i 

exemplet 4’33’’ som nämndes ovan. På sätt och 

vis ser jag hela denna text som ett slags försök att 

lyfta skeendet i rummet till en högre perceptuell 

nivå och öka medvetenheten för detta även i mer 

traditionella konsertsammanhang – och genom 

detta synliggöra det behov jag anser finns av att 

diskutera dessa aspekter i vårt musikliv. Se: 

Derrida, Seriositet  

Läsakten I denna reflekterande del har jag valt att 

bejaka ett lekfullt användande av språket likt i Glas. 

Jag har valt att ställa upp punkterna som i en 

ordbok, sorterade i bokstavsordning, där 

förhoppningen är att en läsare av min text kan 

hoppa mellan dessa punkter på det sätt som 

passar dem bäst. Se: Derrida 

Postmodernism Min komposition skulle jag kalla 

postmodernt i den meningen att det innehåller en 

dekonstruktion gällande upphovspersonens roll i 

musiken som SUBJEKTET, och begreppet VERK – då 

jag placerar min musik i direkt anslutning till 

Stravinskijs. Titeln som jag valt kan ses som en 

18 https://www.fylkingen.se/om - hämtad 20-05-2020 
19 Även i Olsson s. 74 
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parodi på Historien om en soldat – vilket det delvis 

är – men innefattar också en lek gentemot 

begreppen FIN-/FULKULTUR. Syftet är inte att göra 

narr av Stravinskij eller att vara respektlös för 

sakens skull – utan snarare att förhålla mig kritisk 

till tanken om GENIET som jag nämnt ovan, och 

för att min åsikt är att en blandning mellan musik 

från olika tidsepoker och med olika 

utgångspunkter förhöjer varandra när de framförs 

i anslutning till varandra, något jag tidigare 

komponerat in i mina stycken, men då detta 

projekt per definition redan innehåller en sådan 

kontrasterande juxtaposition20 så behövdes inte 

detta. Se: Seriositet 

Rumslighet Nästa steg som jag vill utveckla inom 

denna inriktning är RUMMET, framförallt hur de 

FRAMTRÄDANDE använder sig av SCENUTRYMMET i 

form av rörelse och dans. Jag ser detta som en 

logisk fortsättning av detta projekt – alltså att 

blanda in ytterligare en konstart och se hur det 

kan påverka konsertformen. Tanken är att det 

ändå ska vara inom kontexten KONSERT – alltså 

att det inte ska vara ett uttalat dansframträdande, 

då poängen är att leka med förväntningarna och 

försöka tvinga publiken att aktivera sina sinnen 

genom dessa oväntade frånsteg från 

konsertformen. Jag känner att jag inte kommer 

vilja dekonstruera PUBLIKUTRYMMET i rummet 

eller tvinga publiken att vara aktiva i framträdandet 

då det kan påverka upplevelsen negativt för de 

som inte är förberedda. Möjligtvis i framtiden, om 

min dekonstruktiva stil blir allmänt känd, kan jag 

göra konserter för en publik som redan vet att 

deras förväntningar inte kommer bli uppfyllda. Se: 

Upplevelse 

Sammanfattning Den här texten innehåller i stora 

drag allt jag ämnade få plats med, men det finns 

delar som jag skulle vilja utveckla i framtiden. En 

fortsatt analys av teoribildningen kring kulturellt 

                                                             
20 En placering av två element sida vid sida, oftast med syftet att kunna jämföra dessa.                            

kapital är en av dessa linjer jag skulle vilja utveckla, 

troligtvis i ett större perspektiv än enbart detta 

fokus på ett enskilt konserttillfälle. En analys ur 

genusperspektiv anser jag att den här texten 

saknar också. Generellt ser jag denna text och 

arbetet jag gjort i anslutning till den som ett bra 

första steg att bygga vidare på, och eftersom min 

läsning av konsertformen är i högsta grad subjektiv 

hoppas jag få diskutera dessa tankar med andra 

som är aktiva i musiklivet och få ta del av deras 

(potentiellt motsägande) perspektiv.  

Seriositet Övergripande inom vårt västerländska 

musikliv sedan romantiken upplever jag att det 

finns en stark (KULTURELL) koppling mellan den 

moderna upphovspersonen (SUBJEKTET) och 

seriositet. Även när musiken i sig kan anses vara 

inställsam mot publiken tycker jag sällan att det 

finns utrymme för humoristiska gester eller 

bearbetningar. Historien om en soldat är ett bra 

exempel på detta, då jag i det ljudande materialet 

finner många roliga och lättsamma gester som 

skulle göra sig bra i ett komiskt drama, men när vi 

i nutiden behandlar ett så kallat GENI som 

Stravinskij så verkar inställningen vara att behandla 

varje placerad not som perfekt placerad och varje 

gest i musiken som en direkt representation av 

någon djup känsla hos GENIET. Jag överdriver lite i 

meningen ovan, men det är för att visa min 

personliga reaktion på detta förhållningssätt, då jag 

anser att genier inte existerar, utan istället är ett 

ogynnsamt koncept som uppstod under 

romantiken, och som vi varit tvungna att förhålla 

oss till sedan dess. Min önskan är att ta ned 

konstnärskapet på jorden och att vi alla ska se 

varandra som felbara människor. I mina försök att 

riva ned denna orealistiskt seriösa fasad har jag 

försökt använda mig av humor och ibland rent 

flamsiga val som exempelvis titeln: Historien om en 

dirigent, en ensemble och en Bellman. Det återstår 

att se hur väl humor kan funka för detta syfte, 
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men jag kommer att fortsätta med detta 

förhållningssätt i de verk jag skapar där humor kan 

ges en naturlig plats, för jag anser att seriositet inte 

passar mig som person och min syn på mig själv 

och andra som upphovspersoner. Se: Bejakandet, 

Rumslighet, Upplevelse 

Upplevelse I den ursprungliga planen för denna 

text hade jag velat fråga publiken och alla andra 

som var inblandade i mitt uruppförande av 

Historien om en ensemble, en dirigent och en 

Bellman om huruvida mina tankar och idéer nått 

fram, men omständigheter under vårterminen 

2020 gjorde att uruppförandet fick skjutas framåt 

i tiden. Då dessa projekt kan bli väldigt annorlunda 

i olika rum, med olika mängder publik och 

utformningar av exempelvis scenutrymmen, så 

hoppas jag att jag får möjligheter att framföra min 

musik i många olika konsertsalar och sammanhang 

för att se vad dessa skillnader får för effekter på 

upplevelsen.  
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