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Förord: 
Jag studerar klassiskt slagverk med inriktning solo/ensemble och en valbar kurs i komposition 

på KMH. Tillsammans med dansaren och koreografen Amelia Mauderli, som studerat rytmik 

på masterutbildningens andra år på Hochschule der Künst Bern/Schweiz (HKB) och varit 

gäststudent på KMH 2008, har jag framställt ”gränsryttaren“, en föreställning för dans och 

slagverk. 

 Syftet med masterarbetets första del, är att beskriva och dokumentera den konstnärliga 

processen som vi gemensamt genomgick.  

Andra delen är en reflektion huruvida vi har nått våra konstnärliga och organisatoriska mål 

och hur utbildningen på KMH stödjer den sortens projekt.  

 

A. Målsättningen av projektet „gränsryttaren/zaunreiten“ 
I. Konstnärlig målsättning 

Det konstnärliga projektets grundidé är, att skapa en föreställning där vi blandar egna 

koreografier och kompositioner med verk av andra tonsättare och koreografer. Det skulle bli 

en 60-minuters föreställning, där helhetsupplevelsen spelar en central roll. Vi vill inte ha en 

”story“ liksom i en pjäs, utan ett tema som alla stycken kretsar kring, och skapa konstnärliga 

övergångar som leder publiken genom föreställningen. Dessutom ska musiken och dansen, 

komposition och koreografi, har samma betydelse både i vår konstnärliga process och i 

föreställningen på scenen.  

Eftersom vi båda var i början av masterutbildningen och därmed på väg att lämna skolan, 

skulle vi så klart ta hjälp av en handledare (Susanne Jaresand); dock ville vi inte samarbeta 

alltför tätt med henne utan pröva att se hur långt vi kom utan hjälp.  

Vi bestämde oss dessutom för att inte framföra föreställningen på skolan utan på andra 

offentliga scener för att på så sätt kunna nå ut till en annan publik, samt att verka på samma 

villkor som professionella ensembler. 

 

II. Organisatorisk målsättning 

För organisationen gäller samma sak som ovan:  

För att organisera en föreställning på skolan behöver man boka lilla eller stora salen hos 

lokalbokningen, skicka in ett foto och program till konsertproduktionen samt be om en 

konsertvärd. Detta är en fantastisk möjlighet när det gäller att pröva sina musikaliska 

färdigheter, men vi behövde lära oss att organisera allt detta utanför institutionen, att 
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konfronteras med den finansiella realiteten (möjligheter att söka pengar osv). Det är svårt att 

känna sig redo för frilanslivet om man inte har prövat sina vingar utanför skolan. 

 

Eftersom jag skulle skriva mitt masterarbete om projektet så dokumenterade vi hela 

processen. 

 

B. Projektbeskrivning av gränsryttaren 
I. „Gränsryttarens“ bakgrund 

Jag har tidigare, i Tyskland, jobbat ihop med dansare och har upplevt samarbetet som väldigt 

inspirerande. Därför har jag en längre tid letat efter en dansare som gör egna koreografier som 

inte är fixerad i en stil, utan är flexibel och beredd att experimentera och improvisera.  

Hösten 2008 lärde jag känna Amelia. Eftersom hon har erfarenhet av skådespeleri, bad jag 

henne att recitera i mitt stycke ”Nur eine Rose“, som vi uppförde på konserten ”in touch“ på 

KMH den 6. november 2008. 

Samarbetet kändes väldigt berikande för oss båda, därför fortsatte vi att träffas för att 

improvisera. Idén om ett helt program hade vi ganska tidigt, och även en känsla för vilka 

teman vi båda skulle gilla att jobba med - ändå tog det till mars 2009, då Amelia kom på att 

rekonstruera ”Witchdance” från 1929 av koreografen Mary Wigman. Efter att jag hade sett 

den korta delen av originalvideon som finns kvar, var vi båda säkra på att ”Witchdance” – på 

tyska ”Hexentanz” - skulle bli utgångspunkten för vårt program och att jag skulle skriva 

musiken till denna koreografi. 

 

II. Tidsschema 

Jag har rekonstruerat ett tidsschema efter mina anteckningar för att dokumentera 

gränsryttarens tidsförlopp. Gränsryttaren är det av mina projekt som tagit längst tid att 

utveckla. Detta beror främst på att idén till projektet inte var kopplat till ett konkret datum för 

premiären. Vi hade alltså ingen tidspress i början. 

 

 ”Zirkel” och ”Uf´s Grat wohl” finns inte med i schemat, eftersom vi jobbade självständigt 

med de styckena. Jag började med ”Zirkel” ungefär i april 2009. Amelia började med ”Uf´s 

Grat wohl” sommaren 2009.  
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2008 
3, 5, 13, nov  Första mötet med Amelia för att repa „Nur eine Rose“ till 

min konsert „in touch“ på skolan. Funderingar kring en 
hel föreställning. 

 
2009 
22. jan  
 
 
24. mars 
 
25./26. april  
 
 
lite senare 
 
början av maj 
 
 
18. maj  
 
 
29. maj  
 
 
1.juni  
 
 
15. juni 
 
 
senare i juni 
 
 
30. nov  
 
 
15., 17 dec 
 

Funderingar och improvisation till temat ”Tango”, som 
slutligen inte kom med i programmet 
 
Amelia visar mig ”Hexentanz” 
 
Improvisation till ”Hexentanz” med olika trummor, 
gongar och cymbaler 
 
Amelia gör koreografin till Bach 
 
Inspelning av ”Hexentanz” med en filmare från 
Dansmuséet (DVD 1.) 
 
Uruppförandet av vår version av ”Hexentanz” på en 
konsert med rytmikklassen på Fylkingen 
 
Bach och ”Hexentanz” på rytmikens Vårkonserten på 
KMH 
 
Terminsprov med slagverksklassen, vi spelar Bach och 
”Hexentanz” 
 
Inspelningsförsök av Bach/”Hexentanz” i stora salen  
(DVD 2. - 4.) 
 
Projektvecka med Amelia för att planera hela 
föreställningen 
 
Kompositionslektion med Johann Hammerth 
(”Hexentanz”/”Nur eine Rose”)  
 
Lektion med Susanne Jaresand med koreografin till 
”Temazcal” 

 
2010 
10.jan  
 
22. jan 
 
 
23. jan 
 
24. jan 
 
2. feb 

Jag åker till Schweiz, intensiva repetitioner inför 21. jan 
 
Inspelning (DVD 5. – 11.) och premiär av ”zaunreiten” på 
”Rhythmik Festival” i Biel 
 
Två föreställningar till 
 
Vi klippar videon och flyger tillbaks 
 
Föreställning på Fylkingen, Stockholm 



  8 

 

C. Gränsryttarens innehåll och tillkomst  

I. Titeln 

Även efter att vi hade beslutat vilka stycken som skulle vara med hade vi väldigt svårt att 

komma på en bra titel till föreställningen. Vi hade en stark känsla för tematiken som vi 

jobbade med, men vi hittade ingen formulering som vi kände oss nöjda med.  

Eftersom ”Hexentanz” var kärnan av programmet så ville vi använda häxtemat till hela 

föreställningen. Samtidig gillade vi varken den negativa betydelsen och associationen till 

inkvisitionen eller de feministiska inslag som ordet ”häxa“ kan ha.  

Vi var ute efter en titel som beskriver de omedvetna krafterna som vi människor kan ha när vi 

vågar släppa kontrollen och hänge oss åt känslor som överstiger vår uppfattningsförmåga. 

Samtidigt ville vi beskriva gränsen mellan det rationella och det irrationella. Vi ville beskriva, 

hur verkligheten skapar känslor, som leder till fantasi och projektioner som redan är en del av 

en subjektiv realitet, som kan verka irrationellt för en utestående. 

På den vägen kom vi på titeln ”Grenzgänger“ – ”gränsgångaren“. Tyvärr var det inte möjligt 

för mig att använda titeln på tyska, eftersom min faster driver en affär för kaffe och vin med 

samma namn. Jag kom sedan ihåg ett gammalt bayerskt namn för häxa/trollkarl, som är 

mindre fördömande utan snarare är en relativt neutral beteckning för kvinnor eller män med 

”särskilda begåvningar“: ”Zaunreiter“ eller ”Zaunreiterin“, det vill säga: någon, som kan rida 

på staket mellan olika världar. Eftersom ”staketryttaren“ lät lite klumpigt, bestämde vi oss för 

”gränsryttaren“ på svenska, och för att slippa frågan om genus, ändrade vi 

”zaunreiter/zaunreiterin“ till verbet ”zaunreiten“. 

 

II. Beskrivning av de enstaka styckena: 

1. Temazcal (DVD 6.) 

Vi bestämde oss för att ha med stycket för att ”Temazcal” har en ganska lätt karaktär, som 

skulle vara en bra kontrast till tyngre stycken som ”Zirkel“ eller ”Uf´s Grat wohl“, men också 

för att jag ville ha med en annan samtida tonsättare. Dessutom kändes det bra att ha ett stycke 

med bandstämma, så att ”Zirkel“ inte blev det enda stycke med elektroniska ljud.  

”Temazcal“ är ett stycke för maracas och tape, skrivet av den mexikanska tonsättaren Javiér 

Alvarez 1984. Musiken baserar sig på olika maracas-mönster, som improviseras på ett mer 

eller mindre organiserat sätt till en bandstämma. Kompositionen är alltså väldigt fri, vilket 

gav mig möjligheten att anpassa den till vårt program genom att lägga till en koreografi för 

mig som musiker. Koreografin består av att utveckla och vidga de naturliga spelrörelserna. 
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Samtidigt försökte jag att foga samman stycket med titeln ”gränsryttaren” genom att lägga till 

en linje/gräns som jag balanserar på.  

Maracas är ett av de äldsta instrument som finns och användes i forntiden mest i rituella 

sammanhang. Den här rituella känslan försökte jag få med i min tolkning genom en viss 

symmetri och några rörelser från den brasilianska dansen ”Candomblé”. Rörelserna är 

symboler för att skörda, att tvätta och andra arketypiska handlingar. 

Vi bestämde oss för att ha ”Temazcal” som första stycke i föreställningen eftersom det har en 

lång och tydligt inledning i bandstämman, som börjar extremt svag och ökar stadigt i volym. 

Därför tyckte vi att den fungerade bra som inledning, dessutom hade vi då möjligheten att 

starta i totalt mörker. En fin bieffekt var, som vi fick veta efteråt, att publiken inte förstod på 

en gång om jag var dansaren eller musikern – en välkommen effekt till en föreställning som 

heter ”gränsryttaren“. 

 

2. Nur eine Rose (DVD 2., 7.) 

 

Ich richte mir ein Zimmer ein 
In der Luft, unter Akrobaten und Vögeln 
Mein Nest  
Auf dem Trapez des Gefühls 
Wie ein Nest im Wind auf der äußersten Spitze des Zweigs 
 
Ich kaufe mir eine Decke aus der zartesten Wolle 
der sanftgescheiteter Schafe die 
im Mondlicht  
wie schimmernde Wolken über die feste Erde ziehen. 
 
Ich schließe die Augen und hülle mich ein  
in das Vlies der verlässlichen Tiere 
ich will den Sand unter den kleinen Hufen spüren  
und das klicken des Riegels hören,  
der die Stalltür am Abend schließt 
 
Aber ich liege in Vogelfedern 
Hoch ins leere gewiegt. 
Mir schwindelt. Ich schlafe nicht ein. 
Meine Hand sucht nach einem Halt und findet 
Nur eine Rose als Stütze 
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Endast en ros 
 
Jag reder ett rum åt mig 
I luften, bland akrobater och fåglar: 
Mitt bo på känslornas trapets 
Likt ett bo i vinden 
Längst ut på grenens spets. 
 
Jag köper mig en filt av finaste ylle 
Från mjukt kammade får 
Som i månljuset 
Vandrar över fasta marken 
Likt skimrande moln. 
 
Jag sluter mina ögon och sveper in mig 
I ullen från de pålitliga djuren. 
Jag vill känna sanden under de små hovarna 
Och höra klicket från låskolven 
Som stänger stalldörren på kvällen. 
 
Istället ligger jag bland fågelfjädrar, vaggad högt mot tomheten. 
Jag blir yr. Jag somnar inte. 
Min hand 
Trevar efter ett fäste och finner 
Endast en ros som stöd 
 

(Översättning: Ulrik Nilsson och Magdalena Meitzner) 

 

Den här dikten av Hilde Domin är skelettet i mitt stycke ”Nur eine Rose“ för tal och slagverk, 

som jag skrev 2006. Dikten är på grund av sina starka bilder en av Domins mest kände. Mitt 

mål var att lägga ljud till det naturliga språket, och därmed inte tonsätta dikten på ett 

traditionellt sätt. Texten talas alltså i naturlig språkrytm; det finns ingen parameter i 

talstämman som är bestämd i kompositionen. I slagverksstämman finns ques för hur och när 

musiken ska synkas ihop med den talade stämman. Den som talar leder, därför finns inga 

tempobeteckningar i slagverksstämman, musikern får anpassa sig helt efter språket.  

Sambandet med temat ”gränsryttaren“ är uppenbart eftersom dikten handlar just om 

upplevelsen av en känslomässig gräns. Även om det är svårt att avgöra vilken gräns dikten 

egentligen handlar om – trygghet/osäkerhet, ensamhet/gemenskap, dröm/verklighet – så 

berättar Domin´s dikt på ett känslosamt och bildrikt sätt med fullt av rörelser, vilket passar bra 

i en föreställning med dans och musik.  

„Nur eine Rose“ är det enda stycke som använder sig av tal i vårt program. Att jobba med 

Amelia, inte bara som dansare, utan också som talare var väldigt spännande och givande för 
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oss båda: Hennes röst blev som en musikalisk duo-partner för mig och vi arbetade mycket 

med klangblandningen mellan Amelias röst och mina slagverksljud. Samtidig var ”Nur eine 

Rose” en utmaning åt Amelia eftersom hon inte bara skulle gestalta med sin kropp utan också 

med sin röst inom samma föreställning.  

Vi försökte ändå att få med den visuella aspekten i det här stycket genom gestiken i rörelsen. 

 

3. Bach (DVD 4., 8.) 

Saraband ur d-moll cellosviten av J.S. Bach är det första stycket i programmet som vi skapade 

tillsammans. Även om koreografin till Bach ursprungligen var en rytmikläxa för Amelia, 

tyckte vi att Saraband av J.B. Bach tolkat på marimba i en föreställning med dans och 

slagverk skulle passa väldig bra. Stycket fick olika titlar genom programmets utvecklig: när vi 

spelade det första gånget på en rytmikklassens Vårkonsert hette det ”Ripeto“: Amelia valde 

detta namn efter de repeterande mönster som finns både i musiken och i hennes koreografi. 

Senare ändrade hon dock titeln till ”Kaleidoskop“ eftersom ”Ripeto“ kändes lite för simpelt. 

Likadant var det med Amelias koreografi som ändrades några gånger inför den sista 

föreställningen på Fylkingen: den blev enklare, rörelsens storlek blev mindre och starkare på 

ett introvert sätt.  

Själv försökte jag att fördjupa och utveckla mitt sätt att spela, som utgjorde den enda 

”friheten” i detta stycke. 

Vi valde stycket som ett lugnt moment där publiken får vila efter dikten och den intensiva 

”Temazcal”.  

 

4. Uf´s Grat wohl (DVD 9.) 

”Uf´s Grat wohl” är ett solo av Amelia. Hon använder träbitar och en pall som rekvisita. 

Koreografin dansas inte till något musikstycke. Ändå är stycket inte helt tyst: Hennes 

andning, snabba rörelse och steg ger en egen klangvärld. Denna klangvärld uppfattas senare, 

när den bryts genom en schweizisk folkmelodi, som hon nynnar i slutet.  

Amelia skapade ”Uf´s Grat wohl” till temat ”gränsryttaren”. Hon jobbade med koreografin 

efter att hon hade flyttad tillbaks till Schweiz. Därför kunde jag inte följa den arbetsprocessen. 

Titeln är på dialekt (Bern/Schweiz) och kan tolkas på olika sett: ”Auf´s gerate wohl” betyder 

att göra någonting spontant, utan planering. Samtidigt betecknar ”Grat” en smal väg mellan 

bergstoppar som är farlig att gå på. ”Auf einem Grat gehen” i bildspråk betyder att 

”balansera” i en farlig situation.  
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5. Zirkel (DVD 10.) 

 

Das Spielen der Kinder ist streng untersagt  

 

Satt irrt der Spassgeist in den Dunkelregen,  

satt des Kreisens in Plunder. Geigend starrt   

er in den Garten. Der Spass litt den Tigerkuss.  

Kinder, rettet den Sprung! Sagt leis:  

Reis, Sand ... Spart die Genien des Sterns! Irrstunde klagt:  

Das Spielen der Kinder ist streng untersagt.  

 

(Tyvärr finns ingen översättning av dikten.) 

 

”Zirkel” är en duo för röst och klingande småprylar som glas, kniv, brustablett osv som 

förstärks genom mikrofoner. Rösten – Amelias part - är osynlig och utförs utanför scenen. 

Stycket är skrivit som ”scenisk musik”, det betyder att det finns en detaljerad beskrivning av 

rörelserna, atmosfären och hur uppsättningen på scenen ska se ut.  

Bakgrunden till stycket är dikten ur Unica Zürn´s cykel ”Hexentexte” som innehåller 

anagramdikter och illustrationer. ”Anagram” betyder att alla rader i en dikt har samma 

bokstäver, men fogas ihop på olika sett så att det skapas olika ord. Det uppstår unika bilder 

som ibland verka bilda en röd tråd. Samtidig tappar man tråden så snart man tror att man har 

hittat den.  

Unica Zürn skrev dikterna efter intryck av de psykoser som hon led av och som drev henne 

till självmord. Även om jag inte själv har några erfarenheter av en psykos så ha jag försökt 

fånga känslan av att tappa kontrollen, att höra röster där man inte själv vet om de kommer 

inifrån eller utifrån. Samtidig finns en struktur kvar, där några få element upprepas hela tiden 

och samtidigt förflyttas från den synliga och begripliga världen till en subjektiv drömvärld. På 

samma sätt byggde jag upp kompositionen: Som i en ritual upprepas samma ljudsekvens om 

och om igen medan ljuden av småprylarna undan för undan byts ut mot röstljud. Kroppen 

lämnas orörlig och nästan livlös kvar på scenen. 

Jag ändrade på ”Zirkel” efter föreställningarna i Schweiz eftersom det kändes lite för lång. 

Den slutgiltiga versionen som vi spelade i Fylkingen finns tyvärr inte dokumenterad. Där är 

inledningen lite kortare än på inspelningen som är bifogat (DVD 10.). 
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6. Hexentanz (DVD 1., 3., 11.) 

”Hexentanz” är kärnan i föreställningen. Amelia har rekonstruerat Mary Wigmans koreografi 

”Witchdance” från 1929, och som utgångsmaterial använde hon den korta biten från en 

videoinspelning som finns kvar (den hittar man på YouTube om man söker efter 

”Witchdance”). Dessutom finns några noggranna beskrivningar från människor som har sett 

hennes förställningar. På så sätt var det möjligt att rekonstruera de delar som inte finns 

dokumenterade på videon.  

Ur den korta videon försökte jag senare också att förstå musiken till ”Hexentanz”. Kvalitén på 

inspelningen är inte särskild bra men det går att urskilja metallinstrument, som till exempel 

gongar och kinesiska cymbaler. Dessutom finns något trummaktigt eller kanske ett djupt 

träblock under metallstämman. 

Jag bestämde mig för att använda kinesiska glissandogongar, en liten tam, kinacymbaler, två 

tommar och en bastrumma. Kompositionen rättar sig helt efter dansen. Jag har noterat delar 

av koreografin i mitt partitur. Tempot och alla insatser bestäms av dansaren. Den ursprungliga 

musiken till ”Witchdance” består mest av stora, långsamma slag som följer mer eller mindre 

Wigmans koreografi. Musiken är väldigt enkelt och ger intrycket av en rituell händelse med 

nästan animalisk karaktär. Det låter som musiken är improviserad.  

Mitt mål i kompositionen var att behålla denna enkelhet och rituella känsla.  

Samtidigt ville jag ändå skapa en mer genomkomponerad struktur. Jag använder klanger som 

inte bara representerar den råa, animaliska karaktären, utan jag lägger till en mer subtil 

stämningsbild i slutet när häxan bryter ihop. Tyvärr har denna stämningsbild blivit så subtil 

och svag att det är väldigt svårt att höra på inspelningarna.  

 

III. Helhet som koncept 

För Amelia och mig var det väldig viktigt att verkligen skapa en hel föreställning och inte 

bara enskilda stycken staplade på varandra. Vi ville att publiken, men också vi själva, skulle 

uppleva en process som består av olika tillstånd. Vi ville inte att publiken skulle applådera 

mellan styckena. Vi ville att de skulle dras till nästa händelse utan att tappa fokus ifrån scenen 

och inte återvända till sig själva mellan styckena.  

Som jag beskrev i kapitlet om titeln av föreställningen så var valet och ordningen av styckena 

en viktig del av helheten. Vi arbetade med denna idé främst i Schweiz veckan innan 

premiären. Även om jag hade vissa erfarenheter med helheten som koncept genom diverse 

tidigare crossover-project så var det ändå väldigt spännande att få arbeta ihop med Kurt 



  14 

Dreyer (ledare av institutionen rytmik; dansare, koreograf) och Franziska Meyer (dansare, 

rytmik lärare) som är mycket mer vana vid att tänka på övergångar och helheten än en vanligt 

utbildad musiker. När vi spelade i Sverige fick vi hjälp av Susanne Jaresand (Prof. i rytmik, 

koreograf) att anpassa våra idéer till den nya lokalen.  

 

Konkret försökte vi knyta ihop styckena med olika tekniker: 

Vi bestämde oss för att båda vara på scenen genom hela föreställningen, även under våra 

solon. Detta skapade en mycket bra spänning och lyssnande mellan oss och även en känsla av 

sammanhållning. Det kändes som om vi fick en roll nästan som i en pjäs fast att vi framställde 

oss själva. Dessutom blev det lättare att skapa övergångarna eftersom man kunde ta över 

fokusen när den andra hade avslutat ett stycke.  

Helheten har inte bara en tidsmässig utan också en rumslig aspekt:  

Vi använde några rekvisita i olika stycken. Men det viktigaste var att rekvisitan fanns på plats 

genom hela föreställningen och på så sätt först kunde väcka nyfikenhet och senare påminna 

om vad som hade hänt. Till exempel byggde Amelia i sitt solo en kedja av träbitar liksom 

dominobrickor som faller omkull i styckets förlopp. Träbitarna ligger kvar och blir ett element 

av scenbilden till ”Hexentanz” där häxan rör sig i en cirkel av trä.  

Till helheten tillhör också själva scenen. I Schweiz spelade vi på en vanlig teaterscen med ett 

draperi som öppnades i början och stängdes i slutet. Scenen på Fylkingen är däremot en 

blackbox med en balkong där man kan spela. Vi valde ett hörn som medelpunkt av scenen 

vilket skapade en intressant visuell effekt. Eftersom det inte fanns draperier där bestämde vi 

oss för att vara uppställda liksom i en installation på scenen när publiken kom in.  

 

D. Gränsryttarens organisation 
I. Att hitta en lokal 

Första steget var att hitta en lokal till föreställningarna. Våra förutsättningar var inte särskilt 

bra: Vi saknade demomaterial, vi hade inga kontakter till småteatrar eller liknande passande 

lokaler och inga pengar att hyra in oss någonstans. Dessutom är det inte möjligt att söka 

pengar hos Kulturrådet eller liknande organisationer så länge man studerar.  

Som tur är, är jag medlem i Fylkingen sedan några år tillbaks, där man kan göra en så kallad 

”medlemsproduktion”. Medlemmar betalar ingen hyra och får även behålla en del av 

intäkterna.  

I Schweiz valde vi att vara med på en festival som organiserades av HKB. Egentligen hade 

vårt mål varit att testa frilansvärlden, men vi insåg att vi inte hade någon annan möjlighet att 
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uppträda. Festivalen ägde rum i en teater i Biel så att vi i alla fall hade en bredare publik än 

man brukar ha på föreställningar som äger rum på skolor. Dessutom fick vi uppträda tre 

gånger inom två dagar och det kändes som en bra utmaning. 

 

II. Checklista: Vad behöver man organisera? 

När man börjar arbeta med ett eget projekt har man alltid det stora momentet framför sig där 

man kliver ut på scenen och ska fånga publikens fokus. Däremot har man inte framför sig att 

ett batteri ska sluta fungera mitt i föreställningen för att den var för svag, att tapen är slut när 

man ska fixa rekvisitan på scenen, att kameran saknar minneskort och liknande.  

Jag ska inte lista upp allt som gick fel.  

Däremot vill jag lista upp vad som behöver organiseras. Generellt har jag lärt mig att skriva in 

i almanackan även smågrejer som måste fixas, eftersom man regelbundet underskattar hur 

mycket tid och energi som går åt att organisera. Särskilt under föreställningsdagen är 

organisationen och samtidigt uppladdningen inför uppträdandet extremt krävande och jobbig. 

I princip känns allt som har med organisationen att göra ”för mycket”. Jag var väldigt tacksam 

för hjälpen av våra vänner som till exempel köpte lunch åt oss, hjälpte att torka dansgolvet 

med mera. 

 

1. Marknadsföring 

Marknadsföring är väldigt viktigt för att föra ut sina produktioner till allmänheten. Att sälja 

någonting kräver en stark, stabil och övertygande attityd, särskilt inom konstmarknaden där 

konkurrensen är så otroligt hård. Man kan så klart ha mer eller mindre säljbegåvning, men 

generellt är det svårt att sälja sina egna produktioner:  

I vårt samhälle – särskilt i Sverige - finns oskrivna lagar att man inte får berömma sitt eget 

arbete och sig själv för mycket. Detta ”lagom” har sina positiva sidor men kan växa till en 

stark hämning när man håller på med marknadsföring av sitt eget projekt. 

Dessutom är osäkerhet, tvivel, självkritik och även ångest en otroligt stor del av att skapa 

konst. Om jag inte skulle gå igenom faser som domineras av sådana känslor skulle jag aldrig 

få till en tolkning eller en komposition som jag till sist är nöjd med. Tvivel och självkritik är 

otroligt viktig för att kunna växa och höja nivån på arbetet. Därför skulle jag aldrig försöka 

undvika de känslorna. Men tyvärr brukar marknadsföringsfasen och den konstnärliga 

”osäkerhetsfasen” tidsmässigt sammanfalla och detta är problematiskt att hantera. Jag fick 

kämpa mycket emot mig själv när jag försökte övertyga andra människor om vårt projekt. Ett 
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dilemma är att man måste marknadsföra sitt projekt innan det konstnärliga arbetet är avslutat 

– man säljer alltså en produktion där man inte själv vet hur den till sist ser ut. 

Som tur är så fick vi hjälp av våra kära och nära. Ulrik Nilsson (Kroumata) som till exempel 

fixade en pressrelease till oss vilket resulterade i att vi kom med i Svenska Dagbladet på sidan 

2, ”dagen tips” (bilaga I.) 

Dessutom finns flera evenemangssidor på nätet där man kan själv kan lägga upp sina 

konserttips. 

Annars bjöd vi in publik via facebook och mail. De personliga kontakterna är fortfarande den 

säkraste reklamen.  

Vi ville gärna ha en affisch men det hade vi inte råd till. I Schweiz tryckte festivalen upp 

flyers. 

 

2. Instrumentlån och transport 

Lån och transport av slagverksinstrument är inte bara en logistisk utmaning utan kan också bli 

väldigt dyrt. I Biel fanns nästan inga slagverkinstrument eftersom slagverksutbildningen i 

Hochschule der Künste Bern ligger i Bern och inte – som rytmikklassen - i Biel. Som tur är 

betalades instrumentlån av HKB och vi fick även hjälp med transporten, vilket gjorde att vi 

kunde genomföra projektet i Schweiz. 

I Stockholm fick jag använda slagverksinstrument från KMH. Jag hittade även vänner som 

körde hyrbilen och fick efteråt igen mina utlägg från institutionen för klassisk musik.  

 

Det är viktigt att planera rodningen noggrant eftersom den tar mycket tid.  

 

 

3. Program 

Att skriva ett program är i princip inget större problem. I mitt fall var det ändå mycket jobb 

eftersom vi ville ha med Hilde Domin´s ”Nur eine Rose als Stütze” i svensk översättning. 

Även här fick jag hjälp av Ulrik Nilsson. 

I programbladet som är bifogat finns ett stycke till som heter ”Inställt!”. Bakgrunden för detta 

är, att man inte får sälja alkohol innan eller efter föreställningar på Fylkingen utan bara i 

pausen. Eftersom det inte var möjlig att ha en paus i vårt program kände vi oss tvungna att 

utveckla Cage´s idée i ”4:33” och komponera ett stycke, där varken Amelia eller jag behöver 

vara närvarande. 

 



  17 

4. Ljud- och ljusteknik till föreställningen 

Här behövs helt enkel professionell hjälp. I Schweiz fick vi hjälp av Mathias Bühler som 

också var ansvarig för de andra föreställningarna på festivalen. På Fylkingen var det Magnus 

Bunskog som skötte tekniken. 

 

III. Dokumentationen: att spela in… 

Vi försökte spela in vid flera tillfällen: 

- I början av maj: ”Hexentanz”, filmades av en medarbetare från Dansmuséet. Inspelningen 

blev tyvärr inte bra (DVD 1.) 

- 15. juni 2009: ”Hexentanz”, ”Nur eine Rose” och ”Ripeto” på KMH med hjälp av några 

kompositions studenter. Även denna inspelning misslyckades (DVD 2.- 4.). 

- 22. Jan: professionell inspelning av alla stycken (men inte föreställningen som helhet) med 

Renatus Mauderli (DVD 6. – 11.) 

- 23. Jan: inspelningsförsök av föreställningen i Biel med en handkamera, som tyvärr inte 

fungerade 

 

I generellt är det mycket svårare att spela in än man tror. Jag har lärt mig genom våra delvis 

tröttsamma, tidskrävande och frustrerande inspelningsförsök att det behövs en professionell 

person med professionell utrustning. Som tonsättare, musiker och producent till sin egen 

föreställning är man helt enkelt för upptagen för att få till en bra inspelning själv, även om 

man har lärt sig tekniken.  

 

1. Att spela in ljud 

Den största problematiken vad som gäller inspelning av ljud ligger vid instrumentariet som 

jag använder: Slagverk har ett extremt stort omfång i volym. Ett fortissimo på cymbal kan inte 

spelas in med samma inställningar som om man drar en sticka på samma cymbal. Dessutom 

handlar det oftast om många olika instrument som står utspridda i rummet så att det kräver 

många mikrofoner. Ännu svårare blir det med ett stycke som ”Temazcal” där jag bär maracas 

med mig – en fast mikrofon fungerar alltså inte. Men man kan inte heller spela in ljud och 

bild separerat eftersom många delar av stycket är improviserade. Den bästa lösning med det 

stycket var att Renatus använde handkamerans mikrofon och följde mig på scenen – 

någonting som man absolut inte kan göra själv… 
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Min checklista till nästa gång:  

- akustiken: i vilket rum spela jag in? 

- finns någonting i rummet som skramlar eller hörs ljud utifrån? 

- utrustning: vilken sorts och hur många mikrofoner behöver jag? Har utrustningen en 

tillräckligt bra kvalité (testinspelning!)? 

- vilket tillbehör behöver jag till inspelningsutrustningen? Klassikern är, att spela in utan 

minneskort… 

- vilken musikalisk begåvad person kan hjälpa mig med soundchecken?  

- vilken software osv har jag för att bearbeta ljuden efteråt? 

 

2. Att spela in bild 

Den första bildinspelningen gjorde en medarbetare från Dansmuséet. Jag trodde då att vi 

skulle få en professionell inspelning eftersom de verkade ha bra utrustning. Tyvärr gick det 

inte att boka stora eller lilla salen under den tiden vi skulle spela in så att vi var tvungna att 

vara i en av rytmiksalarna. Vi hade ingen ljussättning och ingen möjlighet att mörklägga 

rummet. Rent konstnärligt är inspelningen alltså i princip värdelös. Mikrofonen på kameran 

fick inte heller med alla slagverksljuden (DVD 1.).  

 

Vid vårt nästa försök i stora salen försökte vi komma ihåg vad som gick fel första gången. Vi 

fixade ljuset och fick hjälp av två kompositionsstudenter med ljudinspelningen. Vi missade 

dock att göra en testinspelning: Kvalitén på kameran som då fanns att låna från institutionen 

var väldigt dåligt (den nuvarande är bättre) och våra hjälpares koll på inspelningstekniken och 

akustiken och deras utrustning med mikrofoner räckte inte heller till för att få ett bra intryck 

av ”Hexentanz” och ”Ripeto” (DVD 2. – 4.). 

 

Den enda inspelningen som har hyfsat bra kvalité är den som Amelias bror Renatus Mauderli 

har gjort. Han har sitt eget filmbolag i Schweiz och hade tid att filma fem timmar samma dag 

som premiären skulle äga rum. Men även här fanns svårigheter som jag inte hade räknat med: 

Renatus hade aldrig sett föreställningen. Vi försökte alltså att förklara innan inspelningen hur 

ett stycke utvecklar sig i rummet. Sedan installerade han en fast kamera och spelade samtidigt 

in med en liten handkamera för att få närbilder. Jag hade gärna fått en chans till att spela in 

med Renatus. Då hade jag kunnat utveckla våra tankar kring programmet. Jag har lärt mig 

vilket stor inflytande ljus, vinkeln och position av kameran har på intrycket av en film. 
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”Hexentanz” till exempel hade jag helst filmat bara rakt framifrån med olika fokus på Amelia, 

eftersom jag upplever de klipp i videon som vi har nu som störande.  

Den enkla strukturen som finns i musiken och i koreografin hade jag gärna haft i filmen 

också. 

Dessutom är det synd att vi på grund av tidsbrist inte hade någon chans att filma 

föreställningen som helhet. Helheten är ju en stor del av vårt koncept men på fem timmar 

hinner man bara bygga upp, sätta ljuset och spela igenom varje stycke två gånger. Det finns 

alltså tyvärr ingen dokumentation på de övergångar som vi har gjort. 

Vi är ändå nöjda med resultatet och väldigt tacksamma för att Renatus tog sig tid att spela in 

(DVD 6. – 11.) 

 

Vi vet fortfarande inte exakt varför inspelningen följande dag misslyckades. Antingen var det 

fel på minneskortet eller så glömde den som skötte kameran helt enkelt att sätta på den. 

 

Vi fick veta detta först efter föreställningen på Fylkingen; annars hade vi försökt att spela in 

även där. 

 

3. Trailern 

Amelia och jag utgick ifrån att vi skulle fortsätta vårt samarbete efter de tre konserter. För att 

ha då demomaterial till marknadsföringen bestämde vi oss för att klippa en trailer ur 

inspelningen som vi hade gjort med Renatus Mauderli. Den första trailern (DVD 5.) klippte vi 

med Renatus i Schweiz efter tredje föreställningen direkt innan vi skulle resa till Sverige. 

Renatus fokuserade mest på ljuset i övergångarna och synkronisering av ljud och bild. Amelia 

och jag satt med i studion, men vi var så trötta att vi delvis somnade mitt i arbetet och hade 

svårt att verkligen delta i arbetet. Jag var tyvärr besviken på resultatet eftersom jag kände att 

stora delar av vårt koncept – till exempel helheten och atmosfären – inte syntes i trailern. 

Därför bestämde jag mig för att klippa en trailer till ur Renatus´ material. Detta gjorde jag i 

Stockholm med hjälp av Isabelle Engman (student i media/komposition). Resultatet blev 

mycket bättre och finns på YouTube när man söker efter gränsryttaren (DVD 12.). 
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IV. Finansiering 

Mina Utgifter  

(listan innehåller inte Amelias utgifter och de som betalades direkt från HKB): 

 

Resekostnader:     3547 SEK 

(flyg, tåg, lokaltrafik till och i Bern) 

Bilhyrning till instrumenttransport:    1130 SEK 

 

Mikrofoner, sladdar:     ca 1500SEK 

Material till föreställningen:    ca 700 SEK 

(tape, batterier, brustabletter, en vit mask, bandage, glas med mera) 

Småpresenter till hjälpsamma vänner:    ca 600 SEK 

 

= ca 7357 SEK 

 

Där av betalades resekostnader och bilhyrning av KMH.  

Ur egen kassa betalade jag alltså ca 2700 SEK.  

 

Entrén i Schweiz gick till HKB. 

Entrén till vår förställning på Fylkingen var 80 SEK, 10% av entrén gick till Fylkingens 

kassa. Överskottet var ca 3000 SEK varav jag fick 1500 SEK.  

 

Facit: 

Jag gick back ca 1200 SEK.  

 

E. Diskussion 

I. Har vi nått våra mål? 

Vårt mål var att genomföra organisationen och den konstnärlige processen självständigt.  

 

Har vi lyckats med detta? 

Båda ja och nej:  

Konstnärligt tycker jag absolut att vi har gjort det. Vi arbetade väldig självständig och tog 

lektioner mest i slutfasen av ett stycke, samt när vi arbetade med övergångarna. Vi fick 
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väldigt bra respons både från fackpublik och icke-professionell publik. Juryn som var med i 

Schweiz på en förställning för Amelias skull tyckte att vi håller en hög professionell nivå.  

 

Vad som gäller organisationen och särskilt dokumentationen tycker jag att vi hade brister.  

Vi skulle ha sparat mycket tid om vi från början hade vetat mer om inspelningsteknik. Jag 

hade deltagit i teoretiska kurser på KMH, men hade ingen praktisk erfarenhet att själv hantera 

en inspelningssituation. Det skulle ha varit skönt att slippa så många timmar av misslyckade 

inspelningar. Jag minns att jag försökte få en tid hos ljudenheten, men vi hittade inget tillfälle 

när de var på jobbet och samtidigt en av salarna var lediga. 

 

Men också dokumentationen som jag skulle göra till den här uppsatsen inte blev så lätt som 

jag trodde. Det rekommenderades att skriva dagbok eller att regelbundet spela in sina tankar 

och reflektioner. Men att hela tiden ha en del av sin uppmärksamhet riktad på 

dokumentationen tar väldig mycket fokus från det egentliga konstnärliga arbetet. Och 

prioriteringen måste ju ändå vara det konstnärliga resultatet. Periodvis har jag skrivit upp vad 

som hänt men i de mer intensiva faserna - särskilt i Schweiz - var det absolut omöjlig att få 

med alla detaljer som jag gärna skulle vilja ha tillgång till nu när jag sitter och skriver.  

Gällande organiserandet av lokal saknade vi kontakter. När vi satt målet att hitta en lokal 

utanför skolan hade vi helt enkelt inte tänkt på, att en teater kanske inte vill ta risken att bjuda 

i totalt okända artister som fortfarande studerar.  

Jag tycker ändå att lösningen med Fylkingen och festivalen i Schweiz var tillräckligt bra. 

 

II. Hur bra förbereder utbildningen på KMH till ett sådant projekt – vad skulle kunna 

förbättras? 

1. Konstnärlig utbildning 

Det viktigaste målet med min masterutbildning är att lära mig att spela slagverk på en hög 

nivå. Mina färdigheter i slagverk och komposition var absolut tillräckliga för mitt projekt. 

Samtidigt handlar projektet inte bara om att spela slagverk utan att samarbeta med andra 

konstformer. Jag valde Susanne Jaresand som handledare eftersom hon är koreograf och van 

vid att samarbeta med musiker. Samarbetet fungerade bra och var väldig inspirerande och jag 

är nöjd med resultatet. Det skulle dock ha varit skönt att få mera stöd från den musikaliska 

sidan. Instrumentallärarna verkar inte särskilt vana vid ett interdisciplinärt samarbete och 

verkar ha svårt att bedöma ett stycke som inte bara handla om klang utan också om scenisk 

gestaltning, behandlingen av rummet, rekvisita med mera.  
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2. Utbildning i frilanskunskap 

Efter mina erfarenheter med musik och dansföreställningen ”gränsryttaren” tycker jag att det 

skulle behövas bättre utbildning från skolans sida. Visst har vi på något sätt lyckats med 

organisationen av vårt projekt. Vi har ju uppfört den på olika platser. Men jag ser projektet 

som en förberedelse till mitt kommande yrkesliv och känner mig på många sätt inte så trygg 

som jag hade förväntat mig. 

 

Mina idéer till en förbättring: 

Jag tycker att KMH behöver ett mycket bättre samarbete med de olika scenerna som finns i 

Stockholm.  

Det borde finnas listor med olika teatrar och scener samt kontaktpersoner. 

Ännu bättre skulle det vara med praktik för studenter som går på masterutbildningen i 

solo/ensemble. För masterutbildningen för orkester finns redan praktik i de olika orkestrarna. 

Däremot finns ingen praktik för studenter i solo/ensemble masterutbildning som teatermusiker 

på till exempel Kungliga dramatiska Teatern eller andra mindre teatrar, som ensemble- eller 

solomusiker till dansföreställningar osv eller i till exempel KammarensembleN, Samtida 

Musik, Kroumata, Sonanza etc. En praktik i sådana sammanhang skulle ge en värdefull insyn 

inte bara i själva musiken utan också i organisatoriska frågor. Dessutom skulle det underlätta i 

de första kontakterna även vad som gäller egna projekt.  

Jag hade redan under mina studier frågat institutionen efter en möjlighet att ha praktik. Men 

det ansågs att jag skulle organisera det själv. Det är lite svårt om man kommer från utlandet 

och inte har några kontakter eller rekommendationer. Dessutom är ensemblerna just nu inte 

inställda på att ta in studenter som praktikanter. Det behövs ett avtal eller någon slags system 

som organiserar denna specifika praktik.  

Dessutom saknade jag delvis förståelse från institutionen för mitt projekt. För mig känns det 

väldigt logiskt att orientera sig utåt mot slutet av mina studier för att få en ”mjuk” övergång 

till mitt yrkesliv. Det betyder att hjälp i form av finansiellt stöd, hjälp med att hitta en lämplig 

lokal osv. skulle egentligen vara en självklarhet. Jag fick däremot frågan varför jag förväntade 

mig ersättning för instrumenttransport eftersom alla instrument och en scen finns på plats på 

skolan. Om vi hade gjort föreställningen på KMH hade vi inte nått ut till en lika stor publik 

och jag tror knappast att Svenska Dagbladet hade skrivit om ”gränsryttaren”.  
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Tyvärr är det inte möjligt att söka stöd hos Konstnärsnämnden eller liknade institutioner så 

länge man studerar. Därför tycker jag att det skulle behövas en budget till masterstudenter 

som går inriktningen solo/ensemble där man kan söka pengar på samma sätt som man gör 

med Konstnärsnämnden. Jag är väldig tacksam för den ersättningen som jag till sist fick ifrån 

institutionen, men med en budget till masterstudenter, som det till exempel finns på 

Dramatiska Institutet, skulle fler studenter på KMH våga ta egna initiativ och därmed berika 

kulturlivet. 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F. Bifogat material 
I. Programblad och „dagens tips“ SvD 
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II. DVD 
 
Inspelning av Dansmuseet:  1. Hexentanz 
 
Inspelning på KMH:  2. Nur eine Rose 
   3. Hexentanz 
   4. Ripeto (Bach) 
 
Inspelning i Schweiz:  5. Trailer nr.1 
   6. Temazcal 
   7. Nur eine Rose 
   8. Kaleidoskop (Bach) 
   9. Uf´s Grat wohl 
   10. Zirkel 
   11. Hexentanz 
 
   12. Trailer nr. 2 


