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Inledning 

Sedan jag som barn tog mina första balettsteg har baletten som konstform 

påverkat mitt sätt att relatera musik till rörelse. Även om jag sedan valt att 

avancera mig inom dirigering, så har mitt intresse för det visuella och auditiva 

alltid varit stort. Av den anledningen har jag valt att i detta arbete utforska baletten 

från perspektivet av en dirigent. 

I likhet med en operauppsättning finns i en balettproduktion ett stort antal 

medskapande. En avgörande praktisk skillnad mellan de två konstformerna är 

dock att orkestermusikerna i en balettproduktion inte hör dansarna på samma sätt 

som de hör sångarna i en operauppsättning. Följaktligen har de inte samma 

möjlighet att justera musicerande och timing utifrån auditiv information. Vidare 

har sångare i många fall lättare att följa dirigentens gestik, något som är betydligt 

svårare för en dansare på grund av de snabba rörelserna på scenen och 

uttrycksformens visuella natur. Sammantaget är det därför rimligt att anta att det 

vilar ett större ansvar på en balettdirigent jämfört med en operadirigent rörande 

samordning av musiken och det som händer på scen. Syftet med detta arbete är att 

undersöka mer i detalj vad detta ansvar egentligen innebär och vilka specifika 

utmaningar som en dirigent av balett ställs inför. Arbetet utgår från följande 

frågeställningar: 

• Hur förhåller sig dansare till musiken?

• Hur kan en dirigent avläsa dansarnas rörelser?

• Hur kan denna förståelse för dansarnas rörelse främja relationen mellan 

rörelser och musik?

• Hur kan dirigenten arbeta för att bibehålla musikens integritet när den behöver 

anpassas till dansarnas behov och den konstnärliga helheten?
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Arbetet inleds med en bakgrund som belyser arbetsprocessen i en 

balettproduktion och dansares förhållningssätt till musik. Därefter beskrivs de 

metoder som använts. Arbetets huvuddel består av en diskussion som kretsar 

kring ett antal centrala aspekter i arbetet med en balett samt en analys av två 

passager ur balettrepertoaren, den första ur Adams balett Giselle och den andra ur 

Tjajkovskijs Törnrosa. Arbetet avrundas därefter med en slutsats där de 

erfarenheter och den kunskap som arbetet genererat och förslag på vidare 

undersökningar avhandlas. 

Arbetsprocessen i en balettproduktion 

Här följer en liten beskrivning av hur en ganska typisk arbetsprocess i en 

balettproduktion kan se ut. Denna process kan självklart i många avseenden skilja 

sig från fall till fall, både på grund av skillnader mellan olika balettkompanier och 

beroende på vilken typ av produktion som sätts upp.  

Vanligtvis börjar själva repetitionsprocessen med danssolisterna. De brukar ofta 

utgå från pas de deux:n följt av deras solon. Pas de deux betyder steg för två och 

är en passage i baletten för två dansare. Det är en av de viktiga formdelarna i 

klassiska baletter. Traditionellt har pas de deux utförts av en manlig och kvinnlig 

dansare. En grand pas de deux är en ofta femdelad danssvit som är en 

grundläggande beståndsdel i många klassiska baletter. Den börjar ofta med en 

”Entrée”, som markerar början av formen följt av ett ”adagio” som är den mer 

lyriska delen och en duett för de två dansarna. Därefter följer variationer som är 

dansarnas solon, ofta väldigt atletiska. Traditionellt börjar dessa med den manliga 

följd av den kvinnliga variationen. Avslutar gör Codan, som är en final på Pas de 

deux:n, där båda dansarna medverkar. Corps de ballet påbörjar ofta sina 

repetitioner i ett senare skede. Corps de ballet brukar också kallas balettkår och 

betecknar de dansare som inte är solister. Balettkårens roll i en balett skulle kunna 
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jämföras med operakörens i en operaproduktion. Samtidigt som de lär sig sina 

scener fortsätter solisterna arbetet med sina scener i en annan sal. Dansarna lär sig 

först stegen i undertempo så att kroppen får vänja sig vid rörelserna och deras 

relation till musiken, tempot höjs sedan gradvis. Denna del av repetitionerna är en 

ganska långsam process och det är ganska vanligt att dirigenten ännu inte är med i 

dessa repetitioner. Pianisten kommer ofta till dirigenten när denne ansluter sig till 

processen och informerar hur processen har varit innan och lite om vad dansarna 

kan komma att behöva musikaliskt. För navigation i repetitionerna kan pianisten 

vara till mycket stor hjälp, då detta ofta är en person med stor vana vid dansares 

orientering. 

 När dirigenten kommer med i repetitionsprocessen får dansarna möta dirigentens 

tempi och konstnärliga visioner. Det är ofta en fördel om inte detta sker alltför 

sent i processen. Dansarna får då mer tid att vänja sig vid dirigentens intentioner 

och dirigenten får större chans att påverka resultatet. 

När de separata delarna är repeterade integreras solisternas partier i helheten, 

börjar repetera större delar och göra genomdrag. Orkestern har under denna 

period egna repetitioner. Dansarnas repetitioner sker oftast inte samtidigt, för att 

dirigenten ska kunna närvara även vid dessa. Perioden på scenen varar vanligtvis 

några veckor. Då fokuseras repetitionerna framförallt på baletten som helhet.Till 

en början arbetar dansarna med piano, sedan med orkestern och innan genrepet 

med belysning och kostym. 

   

När både orkestern och dansarna slutligen har repetitioner tillsammans brukar de 

ofta så långt det är möjligt göra ett genomdrag av hela baletten. En pianist brukar 

finnas bakom dirigenten för att assistera, hjälpa till och guida.  

Slutligen blir det förberedande genrep och genrep med publik innan det är dags 

för premiär.  
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Dansares sätt att förhålla sig till musik 

Räknande


Dansarna arbetar och lär sig ofta koreografi genom att räkna och deras rörelser är 

på sätt och vis synkroniserade med musiken utifrån detta navigationsverktyg. Det 

kan i en arbetsprocess vara värdefullt att förstå att dansarnas navigationspunkter 

och upplevelse av musiken inte alltid sammanfaller med musiken på det sättet den 

är noterad. Trots att en del dansare kan ha musikträning och goda 

notläsningskunskaper är det inte alls något som gäller alla. Det är heller inte alltid 

önskvärt eller nödvändigt att dansarnas uppfattning av musiken är densamma som 

dirigentens eller det noterade. För det mesta har ju inte heller publiken den 

noterade musiken framför sig. Det kan mycket väl hända att musikens puls känns 

annorlunda för någon som behöver skapa en inre bild av rörelse.  1

Dansare räknar stegkombinationer snarare än taktslag eller slag så som de 

relaterar till rörelser.   De kan vara olika långa och inte alls behöver sammanfalla 2

med musikens taktarter och utifrån fraser och melodi. Räknandet har inte 

nödvändigtvis något med musikens notation att göra. Balettcoacher har ofta egna 

sätt att räkna, vilket också gäller dansarna. Det finns också en del som inte tycker 

om att räkna alls. 

Räknandet kan i viss mån liknas vid dirigenters periodisering som också liksom 

dansarnas räknande är ett hjälpmedel dirigenter applicerar för att lättare kunna 

greppa musikens innehåll och struktur, då takterna gärna blir en för kort enhet i 

förhållande till perceptionen av musiken. 

 Prausnitz, Fredrik.Score and podium: a complete guide to conducting. W. W. Norton & 1

Company., Inc. New York, 1983, s. 493.

 Ibid, s. 493.2
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Dansares sätt att räkna är ofta i större enheter än musikers. Men ibland också i 

mindre beroende på rörelsetätheten. Tendensen är för det mesta att räkna till åtta, 

men även till exempel sjuor och femmor är inte ovanliga. Beroende på tempo och 

rörelsernas natur kan dessa åtta i sin tur underdelas i t.ex. dubbel metrik eller 

trippel metrik som ofta kallas 2:or och 3:or. Dessa underdelningar markeras ofta 

när någon räknar av ”och”, eller ”och så” beroende på underdelningarnas 

betoningsmönster. 2:or kan vara ”1 och 2 och 3” medan treor kan vara ”1- och 2 - 

och” eller ”1och så 2 och så”. (”-”markerar ett slags tystnad) 

Detta sätt att skapa ett navigationsnät är väl anpassat till rörelsetätheten och 

mängden information en dansare hanterar i varje enhet och rörelsernas relation till 

det musikaliska flödet. 
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Rörelseaccenter


Harriet Cavalli, en av de stora auktoriteterna inom ackompanjemang av dans 

skriver att accentuering finns i alla sorters rörelser, från rörelserna i det mest 

uthållna adagio till det mest svävande allegro.   Hon skriver att det finns tre typer 3

av accenter av rörelser: de hon kallar ”normala” i rörelser som har en inneboende 

accentuering, ”accent in” och ”accent ut”.   

Ofta markeras ”accent in” och “accent ut” genom att använda ordet ”och” i 

räknandet, t.ex när steg går ut på och och in på slaget.  Accent in är t.ex. när foten 4

rör sig längst ut på ”och” fötterna sluts på räkningen, medan accent ut rör sig ut på 

räkningen. Grand battements, en rörelse där benet rör sig upp i luften från höften 

är t.ex. oftast ”accent in”. Det förekommer också begrepp som accent upp och ned 

i hopp. I stora hopp är accenten ofta upp för att skapa känslan av lätthet som är så 

typisk för klassisk balett. I andra fall är accenten ned som i Pas de trois, en dans 

för tre dansare, ur första akten av Svansjön där landningen sker på 1:an. 

 Cavalli, Harriet. Dance and Music: A Guide to Dance Accompaniment for Musicians 3

and Dance Teachers. Gainesville: University Press of Florida, 2001.s.143.

 Cavalli, Harriet. Dance and Music: A Guide to Dance Accompaniment for Musicians 4

and Dance Teachers. Gainesville: University Press of Florida, 2001, 196. 
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Metod och material 

Undersökningen i detta arbete vilar på tre ben: 

1) Intervjuer med koreologen Alison Sandgren, dansaren och koreografen 

Joakim Stephenson och pianisten Jane Lennard Suff. Jag valde att intervjua 

personer i dessa roller då de på olika sätt arbetar med relationen mellan musik 

och dans. 

2) Videoanalys 

3) Litteraturstudier 

Jag diskuterar i slutet av diskussionsdelen två passager ur balettrepertoaren. 

Den första är en passage ur 2:a akten av ”Giselle” av Adolphe Adam. Här 

analyserar jag hur olika exekutörer rubaterar och arbetar med 

tempomodifikationer i musiken. 

Den andra passagen är från Pas de deux ur tredje akten av Peter Tjajkovskijs 

balett Törnrosa. Denna pas de deux kallas också ofta Bröllops-pas de deux:n. 

Här analyserar jag artikulationens och fraseringens inverkan på den musikaliska 

energin. 

I arbetet ligger fokus på att besvara frågor som rör de praktiska utmaningarna som 

är specifika för dirigerande av balett och relationer mellan rörelser och musik.  

Andra aspekter i arbetet med dirigering för balett som mer allmän 

dirigeringsteknik och de många ställningstaganden som är gemensamma mellan 

en balettproduktion och en konsert- eller operaproduktion har inte behandlats eller 

bara delvis berörts. 

Den ursprungliga planen för arbetet var att besvara frågeställningar genom en 

praktisk process i form av uppförande av Romeo och Julia av Prokofiev 
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tillsammans med dansare från Stockholms Konstnärliga Högskola och påbörjades 

inom ramen för ESAIM.  På grund av utbrottet av covid-19 ändrades dock 5

projektets tidsplan. Det blev därför nödvändigt att justera metoden och istället 

med ovan nämnda verktyg försöka besvara ovan nämnda frågeställningar. 

 https://www.kmh.se/om-kmh/samverkan-med-kmh/esaim-sjalvstandiga-arbeten-som-5

exjobb.html
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Diskussion 

Dansares förhållningssätt till musik 

Som framgår tidigare i texten är det inte alltid helt givet exakt hur dansares 

räknande relaterar till musiken och dansarna kan ibland räkna på olika sätt. När 

räknandet är centralare för dansarna och i processen kan det dock vara värdefullt 

att ha en viss förståelse för detta som ett redskap. Att förstå hur dansare räknar 

kan underlätta kommunikationen i repetitionssituationer och det kan ibland vara 

bra för dirigenten att notera dessa räkningar för att snabbare kunna navigera i 

repetitionsprocessen. 

Att på bästa sätt försöka förstå dansares pulskänsla kan också vara ett mycket 

användbart och effektivt redskap för att hjälpa orkestern att hitta den spelstil och 

andning som passar dansarna. Om musikerna i en orkester fraserar till olika delar 

av frasen eller ifall pulskänslan i olika sektioner är olika snabb, som när några har 

en inre puls som är åttondelsbaserad och andra en fjärdedelsbaserad kan det vara 

helt omöjligt att få orkestern att spela ihop. Detsamma gäller även i förhållande 

till dansare. Det är oavsett om räknandet tagits i beaktande eller inte mycket 

viktigt för dirigenten att under repetitionsprocessen ha skapat sig en känsla för hur 

dansarnas fras och pulskänsla relaterar till musiken. 
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Timing 

En vanlig tendens bland ovana balettdirigenter är att de istället för att träffa 

dansarnas egentliga accenter träffar dansarens landningar eller den punkt där 

dansarens rörelse uppnår högst tyngdkänsla.   

En anledning till detta kan vara att slagen är längst ned i rörelserna eller där 

tyngdkänskan uppfattas som störst i mycket av traditionell dirigeringsteknik. 

Dirigenter strävar också ofta efter att skapa en illusion av tyngd i olika 

utsträckning genom sina slag. Med detta kan förutsägbarhet i slagen skapas. Det 

baserar sig på ögats förmåga att förutsäga en naturlig rörelseprogression utifrån en 

rörelseutveckling som relaterar till tyngdlagen. Detta kan också vara ett sätt att 

skapa olika typer av kärna, dynamik och klangfärg i musiken genom modifiering 

av rörelsernas natur. 

Balettdansare å andra sidan strävar ofta efter att skapa en illusion av viktlöshet 

som på balettspråk kallas ”ballon”. Dansarna är i betydligt mycket högre 

utsträckning ”utsatta” för tyngdlagen och när hela kroppen befinner sig i luften 

finns bara den obönhörliga vägen ned mot jordens yta kvar. Dock är i många fall 

den önskvärda illusionen istället att dansarna nästan svävar fram, i en illusion av 

månlik gravitation.  

Detta åstadkommer dansare genom att studsa från golvet frysa rörelsen i luften 

och mjukt landa på golvet  och att i luften kunna hålla en position på ett sätt som 6

annars är vanligt på marken. Dansaren fryser rörelsen i luften som om denne blev 

för en stund hänger fritt i luften.  7

 G Grant, Technical manual and dictionary of classical ballet, BN Publ, 2008, s. 13. 6

ISBN: 9781607960317 

 A Vaganova, Basic principles of classical ballet, Dover Publications, New York, 1969, s. 7

69.
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Joakim säger att det blir tungdansat om dirigenten försöker träffa landningar, 

låren dör. Det hjälper dansarna att musiken träffar hoppen uppåt. Alla strävar efter 

höga hopp. Dansarna behöver därför anticipera musiken i hoppen så att de kan 

komma upp till toppen samtidigt med musiken.   

Detta kopierande av rörelser kan då antingen motarbetas medvetet för att 

säkerställa att klangen som med denna typ av slag kommer ungefär vid 

slagpunkten kommer vid rätt del av dansarens rörelser även där de syftar till att 

skapa lätthet. Alternativt kan dirigeringstekniken modifieras i dessa fall med 

rörelser som tillåter att klangen kommer senare i rekylen på ett sätt som gör att 

dirigentens rörelser i större utsträckning påminner om dansarnas. 

Förutom fördelar för dirigenten med att på detta mer intuitiva sätt förhålla sig till 

slagteknik i förhållande till dansarna kan detta också påverka dansarna på ett 

positivt sätt. 

Om dansarna kan relatera till dirigentens rörelser kan de, i den utsträckning 

dansarna har möjlighet att ha kontakt med dirigenten skapa en känsla av lätthet 

och trygghet. Människor har en tendens att känna trygghet när de ser andra göra 

liknande rörelser. 

Förberedelser 

En balettdirigent behöver kunna lägga märke till hur dansarnas fötter och ben 

klarar av stegen  En metod att träna upp denna förmåga är att se många dansare. 8

Genom att få en känsla för hur rörelserna ska utföras och hur de kan se ut blir man 

gradvis bättre på att kunna läsa av dansarna.   

Det kan dock vara riskabelt att dra för stora slutsatser genom att läsa av dansarna 

på scenen, särskilt utan stor erfarenhet.   

 J Mauceri, The Art and Alchemy of Conducting, Vintage books, New York, 2017, s. 122.8
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Alison nämner i vår intervju att det i många fall kan verka som att dansarna är 

tunga, särskilt när de är trötta, vilket gör att många dirigenter lockas till att sänka 

tempot. Dock kan det i själva verket vara det helt motsatta dansarna behöver, de 

behöver hjälp att ta sig till slutet. Jane nämner också att det kan vara 

problematiskt att släppa kontrollen över orkestern för mycket i frasslut, där kan 

det lätt bli för tungt och det är viktigt att behålla energin, annars låter det lätt 

tråkigt och slött och blir tungt för dansarna. 

   

En annan värdefull aspekt i att läsa dansares rörelser är att kunna läsa av rörelser 

från deras preparation. Detta kan liknas vid en musikers inandning eller 

förberedande rörelse inför ett stråk. För att kunna förstå dansares hopp och kunna 

skapa musikalisk kontinuitet är det också viktigt att lägga märke till och lära sig 

läsa av det som händer innan själva hoppet. Vaganova skriver t.ex. att varje hopp 

börjar med en demi-plié  , ett halvt böjande av knäna. Detta gäller även många 9

andra rörelser och är en viktig nyckel till att kunna förutse vad som kommer 

hända. Bra exempel på andra preparationer är t.ex. när en dansare gör en plié i 

fjärde position, en position där den ena foten är ungefär ett steg framför den 

andra ,  innan en piruett utåt, mot benet man står på.  10 11

Det är också som dirigent vara av stor nytta att förstå vilken typ av accenter 

dansarnas rörelser har för att kunna förstå rörelsens natur i förhållande till 

musiken. 

 A Vaganova, Basic principles of classical ballet, Dover Publications, New York, 1969, s. 9

69.

 A Vaganova, Basic principles of classical ballet, Dover Publications, New York, 1969, 10

s. 17.

  Artikel om préparation under Ballet Dictionary på ballethub.com11
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Förutsägbarhet 

Något dansare ofta återkommer till är erfarenheter med dirigenter som i för stor 

utsträckning försöker följa dansarna. Ofta försöker unga dirigenter vara 

följsamma och hjälpa dansarna, detta kan skapa ett instabilt tempo. Något 

dansarna i hög grad är beroende av är dock att i förväg kunna beräkna hastigheten 

på sina rörelsesekvenser, något som blir omöjligt när tempot inte är stabilt.   

Det som en dirigent med mer erfarenhet kan göra är dock att försöka läsa av 

dansarna, deras dagsform och rörelser, om de ser stressade ut eller kämpar med att 

fylla ut tiden med rörelserna för att sedan anpassa tempot efter deras behov. Desto 

mer atletiska rörelser, desto viktigare kan det vara att hålla ett strikt tempo. Alison 

berättar att det mest värdefulla för en dirigent är att veta vad denne ska titta efter. 

Tempon kan innebära döden eller vara fantastiska för dansare. Fel tempi skapar en 

stor stress för dansarna. Deras rörelser tappar sin mening och de kan få skador.   

Koreografen har i en ny koreografi ofta använt en inspelning med ett visst tempo 

som de skapat efter, som dirigent kan det när möjlighet ges vara bra att redan i 

detta stadie av processen komma med tempoanspråk. När väl koreografin är 

skapad behöver tempot i mer eller mindre utsträckning förhålla sig till tempot från 

inspelningen för att rörelserna ska fungera. 

Jane berättar att dirigenter ofta kan ta tid på upptakter och förberedelser inför 

stora hopp eller andra rörelser. Det kan vara mycket störande för dansare då det 

blir svårt att beräkna vart ettan kommer och då det kan bli svårt att passa in 

förberedelsesteget.   

Jag tror att denna vana ofta beror på en vilja att inför rörelsen alstra energi. En 

lösning kan i dessa fall istället vara att anpassa dynamik och artikulation för att 
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skapa liknande effekt som dessutom när den tidsmässiga aspekten är förutsägbar 

är till stor hjälp för dansarna.   

Giselle 

I denna videoanalys reflekterar jag över olika sorters förhållningssätt i de delar av 

musiken där tempot måste rubateras mycket i vissa sektioner för att ge dansare 

plats och i andra delar inte behöver anpassas. Hur kan i dessa fall musiken tolkas 

på olika sätt för att den inte ska kännas osammanhängande? Är det mest effektivt 

att skapa kontraster eller försöka sudda ut tydliga brottlinjer mellan a tempo och 

rubato för att skapa känslan av enhet? En situation som jag också reflekterar över 

i denna analys är passager där fraser och figurer återkommer eller liknar varandra 

men där olika behov finns för att ge tid till dansarna. I vilken utsträckning bör 

dessa figurer göras med liknande rubaton där de behöver och inte behöver 

modifieras för att göra musiken mer konsekvent? 

Ibland kan det vara önskvärt att rubatera musiken, även där det inte krävs för 

dansarna för att skapa en mer konsekvent musikalisk helhet. Musikens karaktär 

och andning behöver då inte förändras allt för mycket och plötsligt när 

tempomodifikationer sedan behövs. I andra fall kan det istället vara önskvärt att 

göra motsatsen och lyfta fram tempoförändringarna. Tempomodifikationer kan då 

behöva göras ännu tydligare för att rama in den musikaliska strukturen och skapa 

en tydlig musikalisk formkänsla. Det kan då till och med vara gynnsamt att 

överdriva delarna i tempo där musiken faktiskt kan få flöda fritt med ett lätt più 

mosso för att undvika att musiken får en stillastående och formlös karaktär. 

   

Viss musik kan ha specifika delar anpassade till dragningar där musiken kan 

rubateras på ett mycket naturligt vis, utan någon risk att musiken förvanskas. Det 

finns också musik i vilken det generellt finns en stor tolerans för dragningar och 

tempoförändringar anpassade till dansarna. Här kan dessa göras utan att publiken 
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tappar känslan för formen, spänningsutvecklingen och musikens naturliga 

andning. Detta då de musikaliska gestalterna kan modelleras på sätt som gör att 

de inte förändrar eller förlorar sin innebörd. 

   

  Vissa figurer kan med fördel helt avstanna på en ton likt en fermat, dessa kan 

sedan fortsätta helt i tempo utan frasen eller figuren förlorar innebörden. Andra 

musikaliska figurer förändras å andra sidan lätt till oigenkännlighet om de 

förändras på detta sätt men kan å andra sidan sträckas som ett gummiband med 

tillfällig tempomodifikation utan att tappa sin form. Vissa figurer tål att 

modifieras på flera olika sätt, både genom ett uppstannande eller töjande av 

figuren, valet kan då anpassas efter de sceniska aspekterna av föreställningen eller 

dirigentens smak. 

   

När dessa tempomodifikationer finns tilltänkta redan av tonsättaren finns ofta ett 

enkelt och tydligt sätt att göra dessa. Ofta är det då tydligt vilket alternativ som 

ska väljas, ibland framgår det med hjälp av indikationer av tonsättaren och ibland 

av texturen i sig.  Om däremot tonsättaren inte har tänkt sig en tempoförändring i 

kompositionsprocessen och dragningarna uppstår för att möjliggöra dansarnas 

behov eller av tradition kan svårare ställningstaganden uppstå. Då kan valet stå 

mellan lösningar som alla har sina för- och nackdelar.   

För att utforska dessa aspekter och skapa mig en känsla av hur olika dirigenter 

hanterar dessa situationer har jag valt att göra en videoanalys av en passage ur 

andra akten av Adolphe Adams ”Giselle” där jag analyserar hur olika 

framföranden skiljer sig i detta avseende.   

Här finns flera traditioner och ställningstaganden att göra och både 

förhållningssättet att avstanna och töja texturen representerat. Det finns också 

sektioner som kan gå mer eller mindre i tempo där ställningstagandet att försöka 

matcha eller kontrastera delarna kan tas. 
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Jag har sett två inspelningar från Teatro alla Scala, den ena med David Coleman  12

och den andra med Paul Connelly , de är snarlika i sin approach. Båda gör 13

ganska små dragningar genomgående, både där det krävs för dansarnas rörelser 

och inte, på ungefär samma nivå. Det gör att musiken känns relativt fri 

genomgående och gör det lätt att hålla ihop de olika delarna av musiken på ett 

organiskt sätt. 

Från T gör båda dirigenterna små töjningar som inte stannar av, de matchar 

tidigare musik med liknande dragningar från U och fortsätter sedan med liknande 

små töjningar från V. 

Coleman gör något mindre dragningar än Conelly. Dessa dragningar kan lätt 

åstadkommas genom att utan underdelningar töja på takternas fjärde slag utan risk 

att tappa kontrollen. Conelly gör sannolikt en lätt underdelning av takternas fjärde 

slag i V. Conelly gör också en mycket liknande tolkning i en annan inspelning 

från Wiens stadsbalett, dock möjligtvis med aningen större töjning just i detta 

motiv. 

   

I en inspelning från Rumänska Nationaloperan  där dirigentens namn inte 14

framgår görs dragningar i olika längd för att passa in dansaren i T. Ett litet piú 

mosso görs i U. I V görs däremot inga dragningar alls. Tempot sänks här istället 

till ett långsammare i förhållande till det tidigare för att ge plats åt dansarnas 

rörelser.   

   

Mariinskyteatern under ledning av Valery Ovsyanikov  gör i sin inspelning små 15

dragningar från T, vid U görs ett più mosso och partiet rör sig nästan helt i tempo. 

När de sedan når V gör cellosektionen ett ritardando de sista tre 

sextondelssextolerna innan orkestern stannar av i fermaten, cellosektionen spelar 

 https://www.youtube.com/watch?v=cqOm922Fhx8&t=4707s12

 https://www.youtube.com/watch?v=P6NFVcViKnE13

 https://www.youtube.com/watch?v=ZZC-YUZbBkM&t=1769s14

 https://www.youtube.com/watch?v=_fjRUk13vBs15
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här klart sin figur organiskt innan orkestern stannar upp. Denna version ligger lite 

mellan ytterligheterna, mellanpartiet är mer strömlinjeformat, samtidigt anpassas 

de första takterna av partiet T till de större dragningarna som kommer efteråt för 

att kontrasten mellan takterna inte ska bli för stor. I den sista delen V framstår här 

musiken inte fullt så tempomodifierad som den faktiskt är genom att kombinera 

de två metoderna att sträcka ut materialet tidsmässigt genom ett mindre ritardando 

följt en kort dragning av fermatkaraktär då den punkterade åttondelen i flöjt och 

förstaviolin hänger i luften. 

   

En inspelning från Bolshoi-teatern under ledning av Algis Zhuraitis  sticker ut 16

något då dragninga är mycket små. Marginella dragningar görs från T, men de 

enda lite större tempomodifikationer som görs är ett più mosso från U och een 

dragning före V, Från V går musiken nästan helt i tempo. Lösningen i denna 

inspelning från Bolshoi-teatern med Algis Zhuraitis kräver att dansarna redan i 

förarbetet arbetat med musiken i ett striktare tempo och att balettkompaniets 

tradition tillåter detta. Med denna lösning slipper man många av de 

ställningstaganden som tidigare presenterats. Mängden dragningar skulle också 

platsa väl i ett konsertant framförande. 

   

I en annan inspelning från Moskva med Bolshoi-teaterns akademiska orkester 

dirigerad av Pavel Klinichev  görs dragningar från upptakten till sjätte takten i T. 17

också här görs ett più mosso från U, i denna inspelning görs en annan lösning 

med ett ritardando redan från början av takterna till slutet av takterna i V, denna 

lösning skapar ett ganska stömlinjeformat intryck. 

   

I en inspelning från Kungliga danska baletten från 2016 under ledning av Graham 

Bond  görs relativt stora dragningar från T följt av ett relativt fritt a tempo från 18

 https://www.youtube.com/watch?v=4vLs0VOpDMs&t=4794s16

 https://www.youtube.com/watch?v=YDB3n3I1F7o17

 https://www.youtube.com/watch?v=eSx_kqe6ox0&t=5224s18
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U. I V görs dragningar från den sista åttondelen i varje takt. De tre sista 

sextondelstriolerna görs i ett plötsligt långsammare tempo redan från den första av 

dem, men utan ritardando. Efter den sista sextondelstriolen ges dock sedan 

ytterligare lite tid. 

  Ibland kan ställningstagandet innebära olika svårigheter rent praktiskt och 

tekniskt. Den ena lösningen kan vara något mer tilltalande musikaliskt medan den 

andra kan vara betydligt mycket lättare för samspel inom orkestern och med 

dansarna. I exemplet ovan finns ett antal alternativa lösningar.   

  En lösning som innebär att göra fermaten på tredje sista sextolsextondelen för att 

sedan göra resten av figuren i tempo, dvs de sista två sextolsextondelarna och 

trettioandradelen i första violin återfinns inte i någon av dessa videor trots att en 

fermat står skriven där i en del utgåvor. Den kräver en ganska tidig planering och 

innebär också mindre möjlighet att i sista sekund anpassa sig efter dansarna gör 

inför förstaslaget som ska vara tillsammans med Giselle då denna figur som 

dessutom kräver en viss samspelsmässig insats från musikerna ska hinnas innan 

nästa takt. 

Dessutom kan en bidragande faktor till att denna lösning inte valts i de 

analyserade inspelningarna vara att det är lite extra svårt att skapa en elegant 

mikrotiming runt fermaten. Det är här mer svårt att skapa en naturlig och inte allt 

för plötslig känsla av avstannande. 

  Den andra lösningen är att göra ett ritenuto eller ritardando på hela figuren med 

de tre sextolsextondelarna efter fermaten. Då behöver dirigenten redan i början av 

rubatot ha uppfattning av hur lång fermaten kommer behöva vara. Det finns dock 

även en viss möjlighet att anpassa sig något efter hand, denna lösning kan utföras 

med ett långsammare fjärde slag eller en lätt underdelnig av detsamma. Många av 

lösningarna innefattade att låta cellisterna spela klart sextondelarna i tempo för att 

sedan bara dirigera förstaviolinernas trettioandradel till det första slaget i nästa 

takt, detta kräver minst förberedelse inför ettan vilket kan vara en stor fördel om 

något oförutsett händer. En variant på denna lösning är den som Mariinskyteatern 

under ledning av Valery Ovsyanikov valt, där cellisterna saktar av något men 
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spelar klart. Här krävs en något större ansträngning till synkronisering men 

lösningen skapar en känsla av rubato snarare än ett avstannande.   

Törnrosa 

I en annan klassisk passage ur balettlitteraturen, den kända bröllops-pas de 

deux:n, hittar vi en del andra aspekter hur man från musikaliskt håll kan hjälpa 

dansarna.  Här rör det sig framför allt om artikulation och microtiming och flera 

fall där piruetter leder till t.ex arabesker , eller rörelsen som på engelska brukar 19

kallas ”fish dives” som jag här kallar fiskdyk. 

Fish dives är ett begrepp som används för 

positioner där den ena dansaren lyfter den andra i 

en fiskartad position  (se illustration). 20

Tyler Angle berättar i en video där han 

kommenterar sitt framförande av passagen från 

New York-baletten tillsammans med Tiler Peck  21

att han i en och samma sammanhållna rörelse 

använder momentum från piruetten för att knuffar omkull Tiler och sedan fångar 

henne snarare än att lyfta fiskdyken. För att få en bra timing i en sådan 

rörelsesekvens kan det vara viktigt dels att tidsaspekten redan från starten av 

piruetten är förutsägbar och att från musikaliskt håll ge dansarna rätt energi från 

starten av figuren. 

 Arabesk är en av grundpositionerna i balett, där dansaren står på ett ben med det andra 19

utsträckt bakom kroppen. Namnet är hämtat från ett typ av moriskt ornament.

 G Grant, Technical manual and dictionary of classical ballet, BN Publ, 2008, s. 52. 20

 https://www.youtube.com/watch?v=Mt-ZwdOY9E821
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Yee Sik Wong skriver i sin doktorsavhandling om ackompanjemang av 

balettklasser att ett crescendo på ett mycket effektivt sätt kan användas strax före 

en piruett för att hjälpa dansare in i den den roterande rörelsen.    22

Det finns också stora möjligheter att förändra musikens tyngdkänsla och karaktär 

genom att förändra artikulation och balans i orkestern.  

Eftersom jag tycker att musiken här behöver uttrycka ett stort mått briljans för att 

matcha koreografin i just denna passage och partiet i många balettproduktioner 

låter tungt och kantigt har jag reflekterat lite över vad det beror på. Det skulle 

kunna bero på att man har försökt skapa storslagenhet och briljans genom att 

markera och accentuera tonerna när detta i själva verket gör att både musiken och 

rörelserna kännas omotiverade och tappar sin briljans. Åttondelarna i piruetten 

inför fiskdyket kortas ofta och frasen tappar då sin energi. Här behöver musiken 

hålla spänningen hela vägen till varannan takts början, som Tjajkovskij själv 

indikerat med crescendot i timpanistämman. Det kan också vara till nytta att 

försöka ha den harmoniska progressionen i åtanke för att skapa ett naturligt flöde 

och en naturlig fras dessa åtta takter. Åttondelarna bör ha en fortsatt energi efter 

ansatsen och ej dö. Det skapar en större briljans och en känsla av rörelse hela 

vägen till fiskdyken samtidigt som det förhindrar en ickeorganisk och tung 

framtoning oavsett tempo. I denna passage är det väldigt viktigt att musiken inte 

känns för tungt åttondelsunderdelad. 

 
En viktig och underskattad aspekt i att synkronisera musik är artikulation. Det kan 

vara helt omöjligt att få musik med viss artikulation att låta samtidig, ibland trots 

att den är det. Å andra sidan kan viss artikulation vara mer förlåtande och skapa 

en större tolerans. Detta gäller även i förhållande till rörelser. Ofta skapar 

dirigenter en hårdare och kantigare ansats i orkestern när samtidighet med 

 Wong, Yee Sik. "The art of accompanying classical ballet technique classes." DMA 22

(Doctor of Musical Arts) thesis, University of Iowa, 2011. S.90
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dansarna krävs, när det istället kan vara fördelaktigt med en längre fras och mer 

klangfyllda toner. Det gör ofta att rörelserna också känns mindre stabila.  

Förändring av artikulation och fraseringar kan vara ett mycket användbart sätt att 

skapa rätt karaktär i musiken trots att tempot kan variera. Ibland måste dessa 

variabler påverkas när musikens tempo ändras för att fortsatt förmedla samma 

uttryck. 

Artikulation och betoningar kan också påverka dansarnas upplevelse av tempot 

och ingjuta både stress och lugn.  

Även dynamik kan i stor utsträckning påverka tempoupplevelsen och Jane 

berättade om upplevelser där bara att sänka dynamiken men bibehålla tempot har 

fått dansare att tycka att ett tempo de tidigare tyckt känns för snabbt känns 

perfekt. 

OVAN NÄMNDA PASSAGE UR PAS DE DEUX UR TREDJE AKTEN AV PETER 
TJAJKOVSKIJS BALETT TÖRNROSA, ”BRÖLLOPS-PAS DE DEUX:N” 
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Slutsats 
Den här uppsatsen har handlat om de specifika utmaningarna en dirigent ställs 

inför i en balettproduktion. 

Den har gått igenom några för dirigenter viktiga aspekter av dansares 

förhållningssätt till musik. Metoder för att kunna läsa av dansarnas rörelser. Den 

har också undersökt relationen mellan rörelser och musik, musikaliska val man 

kan ställas inför i arbetet med en balett och olika sätt att skapa ett övertygande 

musikaliskt resultat. 

Min iakttagelse genom arbetet är att den generella tendensen i dirigerande av 

balett ofta snarare handlar om att antecipera än följa. Musiken behöver i de allra 

flesta fall vara den drivande motorn. Det förtar dock inte på något sätt vikten av 

en förståelse för dansarnas rörelser och en följsamhet gentemot dem. Därför är det 

viktigt att vara närvarande i dansarnas process och att kunna ha en öppen dialog 

för att få en djupare förståelse för vad de behöver. 

Rena antaganden är ingen effektiv metod för att läsa dansare, det som istället 

behövs är erfarenhet och en djupare förståelse för olika rörelsers faktiska natur.  

När man redan ser resultatet av en faktisk rörelse är det ofta redan för sent att 

anpassa sig. Att helt hänge sig åt följande gör det också omöjligt att skapa 

meningsfull musikalisk betydelse. Då ändringar sker efterhand går det heller inte 

att planera naturliga och organiska fraser. Vad som krävs är istället en förståelse 

för dansarnas fraseringar och rörelseutveckling redan i förväg. Det kan skapas 

både genom erfarenhet och förståelse för dansarna och deltagande i dansarnas 

repetitionsprocess, helst i kombination. Målet blir att kunna förutse så mycket 

som möjligt och ha en förståelse hur relationen mellan rörelse och musik faktiskt 

fungerar i varje givet tillfälle. 
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Skillnader i hur den fysiska verkligheten, som hur tyngdlagen påverkar oss kan 

vara bra att ha reflekterat över. När man lär sig en konstform handlar det ofta att 

tämja och motverka de fysiska tendenserna för att skapa sig total frihet i uttrycket. 

Detta gäller i hög utsträckning även musikutövande, men i balett är det kanske 

ännu mer centralt då de fysiska krafterna är så påtagliga och ofrånkomliga. 

Konstformens grundläggande ideal påverkas då också i denna riktning, och 

förstärks genom traditioner och utveckling av teknisk briljans som utvecklas över 

generationer. Man har sedan som konstutövare möjlighet att använda paletten av 

uttryck som förvärvats genom detta arbete. Valet finns då alltid också att använda 

sig av dessa verktyg eller gå emot dem, men rummet av möjligheter har 

expanderat.  En förståelse för rörelsers svårigheter och ideal och de fysiska 

krafternas inverkan är mycket värdefull i arbetet med dansare. Det kan skapa 

värdefulla möjligheter att förstå vart det finns möjlighet att hjälpa dansarna. 

Konstnärlig frihet kan skapas genom att hitta metoder att utveckla sin 

verktygspalett för att skapa det uttryck som eftersträvas. I förståelsen för 

begränsningar och de verktyg som finns att tillgå skapas möjligheten att 

åstadkomma den karaktär man vill uppnå. Jag har i arbetet med denna text 

analyserat aspekter av två mycket korta utsnitt ur balettrepertoaren för att 

undersöka hur olika sätt att hantera dessa parametrar kan skilja sig musikaliskt. 

Då detta är en nästan oändlig verktygslåda av möjligheter har jag här bara skrapat 

på ytan. Målet här har varit att både hos mig själv och förhoppningsvis även 

läsarna av denna text väcka en tankeprocess kring karaktärsskapande. Å ena sidan 

ur tempot kan förändras på ett övertygande sätt och å andra sidan hur karaktären 

kan förändras utan att förändra tempot. När ett särskilt tempo krävs för dansarna 

kan aspekter i musiken utöver tempot som artikulation, frasering, mikrotiming 

och dynamik anpassas för att skapa den rätta karaktären. 

Det är också intressant hur känsliga dansare kan vara för alla former av 

musikaliska intryck. Dansare påverkas inte bara i hög utsträckning av tempo utan 
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även musikens karaktär, energi, rörelse och dynamik. Det kan ofta i 

kommunikationen under en balettproduktion framgå att tempot på olika sätt 

behöver modifieras när det egentligen är några av de andra parametrarna som gör 

att musiken känns svårdansad. Dessa parametrar är dessutom avgörande för 

publikens uppfattning av rörelserna. En reflektion jag gjort under repetitioner med 

dansare är hur samma rörelse till olika musik kan få helt olika betydelse. En effekt 

som påminner lite om Kulesjov-effekten där Kulesjov visar på hur olika ett 

neutralt ansikte kan uppfattas när det i filmmontage sammankopplas med olika 

bilder. Detsamma gäller även i motsatt riktning, i hur rörelser definierar musiken. 

Det är först när musik och rörelse verkligen kan förhålla sig till varandra som den 

gyllene punkten av verklig synergi uppnås. 

För mig har arbetet med denna text varit värdefullt då jag fått arbeta med att 

konkretisera utmaningar vid dirigerande i balett. Jag befinner mig fortfarande helt 

i början av en förhoppningsvis lång process av kunskapssökande i detta område. 

Jag har i de större frågeställningarna inte gett några definitiva svar, men 

förhoppningsvis lyckats öppna dörrar till mer sökande och frågorna kanske aldrig 

helt kan besvaras. 

Det finns flera områden som jag tagit upp i texten som jag upplever att man med 

fördel kan fördjupa sig i för att kunna skapa sig sig en större förståelse för sina 

medskapare i en balettproduktion och ett gemensamt språk. En del av dansarnas 

förutsättningar kan vara mycket användbara att ha reflekterat över för att snabbare 

kunna få tillgång till och utveckla den praktiska kunskap som finns att finna i 

arbetsprocess och erfarenheter. 

Analys och tankar i processen har också fått mig att i framtiden på ett mer 

systematiskt sätt vilja fördjupa mig ytterligare i hur olika musikaliska parametrar 

utöver tempot kan påverka uppfattningen av musikens flöde och energi. 
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Tempo och timing i musiken och musikens känsla av flöde och energi är 

avgörande för att dansarnas rörelser ska fungera. En stabil förutsägbar puls är 

absolut vital men samtidigt krävs en lyhördhet och förståelse för när rörelser 

behöver mer utrymme. Detta kan till en början kännas begränsande men det är 

först genom djupare förståelse av dansarnas behov en stor frihet kan skapas. 
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