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Ingress
Denna uppsats skrevs våren 2010, men av personliga skäl kunde jag inte genomföra
ventileringen samma år. Mycket har hänt sedan dess, men jag har valt att låta uppsatsen stå
för sig själv utan några ytterligare tillägg. Examinationen är dock slutförd våren 2011.
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Min historia
Jag kommer tydligt ihåg när min systers skulle söka till gymnasiet. Jag gick då i årskurs sex
och visste redan för längesedan vad jag ville bli och vilken gymnasieutbildning jag ville gå.
Att sjunga har alltid varit en självklarhet för mig. Det är min dröm, mitt liv och min stora
passion och jag kan inte tänka mig att leva utan musiken.

Grundskolan
I tredje klass började jag ta sånglektioner på kommunala musikskolan i Mellerud. Det var en
kurs kallad ”solosång”, men vi var en grupp på fem tjejer som sjöng ihop och inför varandra.
Först gick vi för en sångpedagog vid namn Katarina Körling, och senare för en annan som
heter Lisa Lundqvist.
Det var superkul men när jag började sjuan tyckte jag att det fick räcka med just den kursen,
så jag valde att hoppa av. Det innebar inte att jag slutade sjunga, tvärtom. Jag fortsatte att
sjunga mycket och hela tiden, engagerade mig i julshower, skolavslutningar och andra
projekt, men utan att ta lektioner. Musiken jag höll på med befann sej inom populärmusikens
och visans ramar, och jag hade många olika förebilder. Det var allt ifrån Erykah Badu och
Alanis Morissette, till Nirvana, Kent, Guns and Roses och Björk.

Gymnasiet
När det blev dags att söka gymnasiet gick mina tankar först till skolorna i Vänersborg,
Uddevalla och Åmål, vilket var de skolor som min högstadieskola rekommenderade. Men
efter att ha fått tips om Sundsta/Älvkullegymnasiet i Karlstad sökte jag upp två tjejer från
Mellerud som studerat där. De rekommenderade varmt skolan och jag beslutade mig för att
söka dit som första prioritering. När jag först kom till Karlstad fick jag höra att det var massor
av folk från musikklasser som skulle söka. Jag hade aldrig hört talas om att det fanns
musikklasser, så det gjorde mig nervös och jag trodde aldrig att jag skulle klara av
ansökningsproven. Men till min stora glädje fick jag senare under våren ett brev där det stod
att jag var antagen! Det innebar för mig att jag nu skulle flytta hemifrån 16 år gammal, till en
stad där jag inte kände en enda person. Det var både spännande och läskigt, men en stor
utmaning som jag såg mycket fram emot.
De två första åren på Sundsta/Älvkullegymnasiet tog jag sånglektioner för den klassiske
sångläraren Mårten Engdahl. Det var roligt och nyttigt, men jag började samtidigt intressera
mej allt mer för jazz. Under andra studieåret började jag sjunga i mini-storbandet Melkers
Svänggäng, där det spelades gamla jazzstandardlåtar i arrangemang gjorda för just vår grupp.
Efter ett litet tag kände jag att jag ville utveckla min jazzsång mer, och därför ansökte jag till
skolan om att få byta lärare. När tredje året började bytte jag lärare och jag fick då studera för
Maria Westling. Det var superkul, och jag bestämde mig ganska snart för att det var denna typ
av musik jag ville hålla på med den närmsta tiden. Jazzen lockade med sitt tonspråk och en
stor frihet i improvisationen, samtidigt som det innebär en annan typ av ansvar. En av mina
första riktigt stora inspiratörer inom jazzen var Rigmor Gustafsson. Jag älskade den musik
hon höll på med! Att hon var från Värmland och hade gått på samma skola som jag, gjorde att
det hela blev så nära på något sätt. Hon var en vanlig tjej som lyckats och jag tror att jag
omedvetet tänkte att om hon kan så kan jag med!
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Året efter gymnasiet
Många i min klass höll redan på med jazz och för många av dem var det självklart att söka till
olika folkhögskolor efter gymnasiet. Jag visste inte så mycket om de olika utbildningarna då,
men bestämde mig ändå för att söka. Efter några intensiva veckor av sökningar trillade breven
med besked in och till min stora fasa och förtvivlan kom jag inte in någonstans. Vad skulle
jag göra nu? Vänta och se om reservplatserna skulle bli lediga, eller hitta på någonting annat?
När det visade sig att jag inte heller kommit in på reservplats bestämde jag mig för att flytta
till Linköping och bo där tillsammans med min bror Robert. Jag skaffade ett jobb på en
restaurang, försökte öva så mycket som möjligt och tanken var att jag skulle leta upp en
sångpedagog som jag kunde ta privatlektioner av. När cirka två månader gått och jag varken
hade en sångpedagog eller övade särskilt mycket, bestämde jag mig för att efter drygt tre år
hemifrån återigen bo hemma hos mamma och pappa i Mellerud. Ganska snart tog jag mitt
pick och pack och flyttade tillbaka till mitt flickrum. För att uppfylla mina visioner köpte jag
ett piano och så jobbade jag extra på ett sjukhem och en bensinstation, detta för att kunna
betala privata sånglektioner. Efter lite sökande kom jag i kontakt med Gun-Britt Gustafsson,
som kommer ifrån Mellerud och jobbar som sångpedagog på Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm. Att börja sjunga för Gun-Britt är bland det bästa jag har gjort! Av henne lärde jag
mig massor och hon blev snabbt en mentor när det gäller sången och allt runtomkring. För att
få lite olika inputs och för att jobba mer med improvisation började jag även ta lektioner för
bluesgitarristen Jan ”Janka” Johansson i Karlstad. Detta var den ultimata kombinationen för
mig, att få jobba med teknik och interpretation med Gun-Britt och improvisation med Janka.

Fridhems Folkhögskola
Under året efter gymnasiet fick jag en mycket tydligare bild av vad det innebar att gå på
folkhögskola och jag ville verkligen komma in på en utbildning. Denna målmedvetenhet gav
resultat, vilket gav mig anledning att le stort när resultaten från detta års sökningar kom. Nu
fick jag min revansch! Helt plötsligt kunde jag välja vilken av alla de skolor jag drömt om att
studera på som jag skulle gå på. Valet föll på Fridhems Folkhögskola i Svalöv, så hösten 2002
var det dags att flytta till Skåne. Där fick jag Lena Tjäder som sångpedagog. Vi jobbade
mycket med traditionell jazzimprovisation och det var väldigt bra och roligt. Jag
experimenterade mycket och testade olika stilar, men alla mer eller mindre innefattade i
jazzgenren. Det var en väldigt viktig tid för mig då jag lärde mig massor och träffade många
nya lärare/musiker och vänner/musiker, som jag fortfarande idag har runt omkring mig. I
efterhand är jag väldigt glad att jag inte kom in på någon folkhögskola första året jag sökte.
Det gav mig tid att utvecklas så att jag var redo att ta in all den information jag senare fick på
Fridhem.
Under första året på Fridhem var det många som sökte till olika musikhögskolor och jag
bestämde mig för att söka musiker- och lärarlinjen på Malmö Musikhögskola. Jag ville
fortsätta att studera på Fridhem ett år till men jag ville göra proven för att förbereda mig inför
nästa års sökningar. Till min stora förvåning blev jag antagen till musikerprogrammet! Trots
att jag sagt att oavsett hur det gick så skulle jag gå kvar på Fridhem ett år till, så blev det ett
svårt beslut. Min stora skräck var att tacka nej det året och sen inte komma in alls året därpå.
Efter mycket eftertanke bestämde jag mig ändå för att vara kvar på Fridhem, vilket är ett av
mitt livs bästa beslut då det gav mig tid att utvecklas ännu mer innan det var dags att gå vidare
till högskolan. Våren därpå blev det återigen dags för sökningar. Efter en liten sökningsturné
hade jag turen att få välja mellan de två skolorna jag helst ville studera på, Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm och Rytmisk Musikkonservatorium i Köpenhamn. Efter lång
betänketid föll valet till slut på Stockholm.
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Kungl. Musikhögskolan
Under min tid på musikhögskolan har jag lärt mig massor. Jag har träffat ännu fler
lärare/musiker och kompisar/musiker som både fört mig in på nya banor och tagit mig ännu
längre på de vägar jag redan börjat gå. Första och andra året på musikhögskolan (2004-2006)
studerade jag på heltid, samtidigt som jag jobbade flitigt med att skriva musik och vara ute
och spela. På våren 2006 började jag också att jobba som sånglärare på Folkuniversitetet.
Inför tredje året bestämde jag mig för att studera på halvfart, samtidigt som jag fortsatte med
jobbet som sånglärare. Med 20 elever (individuell undervisning) i veckan, 50% studier och
relativt många spelningar blev det lite för mycket av det goda. På våren 2007 bestämde jag
mig för att skära ner lite på eleverna för att sedan, ett och ett halvt år efter att jag börjat
undervisa, sluta med jobbet som sånglärare. Det kändes som ett bra beslut som gav mig mer
tid till att jobba med min egen musik.

Utbyte i Trondheim
Ända sedan min start på musikhögskolan så funderade jag på att söka till utbytesstudier. Inför
skolstarten 2007 sökte jag till jazzkonservatoriet i Trondheim, Norge. Återigen hamnade jag i
samma situation som i gymnasiet: ny stad och nya människor. Det som kändes väldigt bra och
spännande var att ingen där visste vem jag var eller vad jag höll på med (med undantag för ett
par gamla folkhögskolekompisar). Även om jag trivdes väldigt bra på musikhögskolan i
Stockholm så var det skönt att byta miljö och träffa nya lärare, höra ny musik, spela med nytt
folk och vidga vyerna lite mer. Under tiden där föll jag allt mer för den fritt improviserade
musiken, det kändes spännande att starta från noll utan några som helst mallar, för att sen se
var det resulterade i. Efter ett lyckat jam tillsammans med en trummis och en saxofonist blev
det ytterligare ett jam och till slut ett band. Vi spelar fortfarande, även om det blir lite glest
mellan gångerna på grund av de geografiska omständigheterna. Vi spelar enbart fri
improviserad musik och bandet heter Turbinknark (www.myspace.com/turbinknark). Jag fick
även möjlighet att börja sjunga soul i ett band, The New Mellow
(www.myspace.com/thenewmellow), som behövde en ny sångerska, och dem sjunger jag
också fortfarande med idag. Dessa två band skiljer sig otroligt mycket åt, och det är en sak
som speglar hela min musikaliska bakgrund: jag gillar att göra många olika saker på samma
gång. Varför begränsa sig när man har möjlighet till mångfald?

Att se vad man har, och att nå sina mål
En sak som jag tänkt mycket på de senaste åren är att man blir bortskämd. När jag gick i
gymnasiet kunde jag bara drömma om att få gå på en musikhögskola. Folkhögskola var ett
stort mål och att få studera på Fridhem var helt fantastiskt. Sen glömmer man lite vad man
har, man blir hemmablind. Känslorna inför starten på Fridhem och starten på Kungl.
Musikhögskolan var ungefär desamma. Båda skolorna har levt upp till mina förväntningar och
jag är väldigt nöjd med mina studieår. Men under tiden man är där så är det lätt att glömma
vad man har. Man blir lite bortskämd, det blir vardag. Den enda nackdelen som jag ser med
att studera så många år är att man stundtals kan tappa spontaniteten och istället koppla på
intellektet. Det blir för mycket tänkande kring musiken och skapandet. Å andra sidan så har
jag fått massor av kunskap och erfarenheter som jag har stor nytta av, och det tycker jag är en
stor fördel.
Ibland måste jag påminna mig själv om vilken tur jag har som till stor del får hålla på med det
jag helst av allt vill. Samtidigt är det för mig ändå självklart. Det är musik jag vill hålla på
med, och det är musik jag ska hålla på med. Att det är en tuff bransch får komma i andra
hand. Ingenting är omöjligt, bara man har viljan.
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Mitt examensarbete
I januari 2008 började jag och en god vän, Fredrik Okazaki Bergström, prata om att det vore
kul att göra en hyllning till den svenska rockgruppen Kent. I högstadiet och gymnasiet
lyssnade jag som mest på dem, och sedan dess har de alltid funnits med i mitt liv. Framförallt
Joakim Bergs texter ligger mig mycket varmt om hjärtat.
Vi ville göra egna versioner på Kents otroligt fina låtar, och eftersom vi båda spelat mycket
jazz så föll det sig naturligt att göra det på ett ganska jazzigt vis. Efter en periods spånande på
idéer satte vi ihop ett band och började repa. Nya idéer föddes, gamla idéer förfinades och så
småningom började vi spela in en skiva. ”Pärlor och Svin” hade release 28 oktober 2009 och
den skriftliga delen av mitt examensarbete handlar om, förutom min historia, också om
processen från idé till färdig skiva.
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- Snurra min jord igen Tonårsidoler
År 1996 började några av mina kompisar att lyssna på ett nytt svenskt rockband vid namnet
Kent. Efter en kort introduktion tog jag ett kassettband och spelade av bandets andra skiva
Verkligen (1996) (året innan hade de släppt debutskivan kallad efter bandet själva,
Kent(1995)). Låtar som Gravitation, Kräm och Indianer etsade sig fast i mitt huvud. Det var
på den tiden då jag kunde ägna månader åt en och samma skiva, vända den ut och in tills jag
kunde varje liten beståndsdel. Efter Verkligen kom skivan Isola (1997), också denna fick en
stor del i mitt tonårsliv. Förutom singlar och samlingar har Kent släppt ytterligare några
album: Hagnesta Hill (1999) , Vapen & ammunition (2002), Du & jag döden (2005), Tillbaka
till samtiden (2007) och Röd (2009). De släppte även B-sidor 95-00 (2000), där de samlade
alla sina b-sidor (andralåten på singlarna), samt två nya låtar. Utöver detta spelade de också in
och släppte engelska versioner av Isola (1998) och Hagnesta Hill (2000). Verkligen och Isola
var dock de som etsade sig fast hårdast.
Bandet Kent (www.kent.nu) kommer från Eskilstuna och består i dagsläget av Joakim Berg
(sång och gitarr), Sami Sirviö (gitarr och synth), Martin Sköld (bas och synth) och Markus
Mustonen (trummor och piano). Tidigare har även Thomas Bergqvist (synth), Harri Mänty
(gitarr och slagverk) samt Martin Roos (gitarr) varit med. Martin jobbar i dag som bandets
manager.
Från starten (1990) hette de Jones & Giftet, men år 1992 bytte de namn till Havsänglar.
Ganska kort därefter (1993) bytte de namn till det nuvarande: Kent.
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Starten
Att jag ska sjunga har som sagt alltid varit en självklarhet för mig. Att min debutskiva skulle
innehålla enbart Kent-låtar hade jag nog aldrig kunnat drömma om när jag gick i högstadiet.
I början av 2008 föddes idén om att göra ett projekt där dessa fantastiska låtar skulle få ny
skrud. Tidigare hade jag sjungit enstaka Kent-låtar, men jag ville göra ett mer sammanhållet
projekt och lyfta fram de fantastiska texterna som Joakim Berg skriver. Jag och Fredrik
(Okazaki Bergström) började så smått arrangera låtarna, fast bara i våra huvuden och inte i
notform. Vi diskuterade bl.a. vilka sättningar vi ville ha, vilka människor/musiker vi ville
jobba med, vilka stuk som skulle passa bra för olika låtar och vilka av alla dessa låtar vi skulle
spela. Det fanns fruktansvärt många tänkbara förslag: låtar som skulle göra sig bra för just
oss, gamla favoritlåtar, folkkära låtar osv. Efter mycket fantiserande satte vi så småningom
ihop ett band bestående av mig själv på sång, Fredrik på trummor, Markus Hängsel på bas och
Jonathan Fritzén på piano. Jonathan hoppade dock senare av och ersattes av Joakim
Simonsson. Tanken var att vi skulle ”låna” in lite gäster, kanske en gitarr eller cello här och
där. Många timmar i replokalen ledde till olika varianter av låtarna, och efter ett gästinhopp av
gitarristen Mattias Fjellström kom vi fram till att vi måste ha gitarr med på nästan alla låtar.
Det bara kändes så otroligt rätt, och så här i efterhand känns det som en självklarhet. Grunden
i bandet blev alltså en kvintett.

Skivkontrakt
I replokalen spelade vi in enkla demos med dålig kvalité som vi ganska snart spelade upp för
skivbolaget Family Tree Music. De bestämde sig för att vi gärna fick släppa skivan på deras
nya etikett Family Tree (de har även sedan innan etiketterna Razzia och Catchy Tunes), vilket
var ett väldigt glädjande besked! Då kändes det som att projektet lyftes upp ytterligare en
nivå, och vi började repa än mer intensivt med siktet inställt på skivinspelning. På några låtar
ville vi ha stråkkvartett med, så vi delade upp arrangeringsarbetet och anlitade den fina
kvartetten Stockholm Strings (Hanna Ekström – violin/viola, Victoria Lundell – violin, Erik
Holm – viola och Anna Dager – cello). Jag skrev stråkarrangemanget för låten Klåparen, och
detta var första gången som jag skrivit ett sådant arr inför en ”riktig” skivinspelning (tidigare
har jag gjort detta i skolsammanhang, men aldrig till en skiva som ska ges ut). Det var en stor
utmaning och otroligt kul! Och jag skulle gärna göra det igen.
Eftersom skivbolaget tyckte att det var en så bra idé så ville de att vi inte skulle prata om det
innan allt var klart, så att ingen annan skulle få för sig att göra ett liknande projekt före oss.
Det var svårt att hålla tyst inför alla vänner som undrade vad vi höll på med och varför vi var
så hemlighetsfulla. När det väl var officiellt var det skönt och kul att få berätta. Men det
dröjde. Tanken var att eventuellt släppa skivan redan hösten 2008, vilket satte oss under ett
ganska tajt tidsschema. Men vi insåg ganska snart att det skulle bli svårt att hinna med all
arrangering, inspelning, mixning, mastring, tryckning osv. innan dess, och processen sköts
upp. I slutet av november 2008 började vi spela in.

Park Studio
Torsdag 27 november var det dags för vår första inspelningsdag i Park Studio (även kallad
Psykbunkern), som ägs av killarna i Kent samt deras producent Stefan Boman. Att få spela in
just denna skiva just där kändes som en lyx bara det. Kvällen innan var jag och Fredrik i
studion för att lämna trummor och säga hej till Stefan, och jag kände redan då att jag skulle
stortrivas i den stora, fina och Kent-osande studion. Det som dock inte kändes så bra var min
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hals som var seg och hes. I panik ringde jag till Gun-Britt (Gustafsson) och frågade om hon
hade en kort stund över för mig, och som den pärla hon är så ställde hon självklart upp! Alltså
började första inspelningsdagen med att killarna i bandet roddade i studion, och jag var hos
Gun-Britt. Det fantastiska med henne är att hon har en förmåga att hela min (och andras)
röster, och efter en kvart hos henne så kändes det mycket bättre.
Tillbaka i studion var det soundcheck, och sedan satte vi igång att spela in. Första dagen hann
vi med grunderna på cirka fem låtar. Trött men lycklig bar det sedan av hem för att ladda inför
nästa dag. Eftersom allt då redan var i ordning så började inspelningsprocessen mycket
tidigare, och vi hann med en hel del mer. På eftermiddagen var det dags för mig att lägga om
lite sång på tagningar som var bra för bandet men inte alltid de bästa för mig. Efter att redan
ha sjungit i sex-sju timmar så var både hjärnan och kroppen trötta, och jag försökte och
försökte. Desto mer jag försökte desto sämre kändes det som att det blev. Låten Ingenting var
den vi jobbade mest med just då, och det kändes bara som att allt blev fel. Jag försökte så
mycket att jag gick längre och längre bort från min naturliga röst, och konstlade till saker och
ting. Vi tog en paus och då började tårarna rinna av ren utmattning. Det var så otroligt skönt
att bara släppa allt och efter några minuter kändes det bättre. Så jag gick in i studion igen och
tänkte ”nu får det bli som det blir, strunt samma om det blir dåligt, då gör jag om det en
annan dag”. Och självklart funkade det mycket bättre då! Så den tagningen jag gjorde då är
den som till slut blev på skivan. Så borde man alltid tänka, men i en studiosituation så lägger
man allt för ofta onödigt stor press på sig själv. Dumt.
Dagen därpå hade vi nya krafter och det var också sista inspelningsdagen för den här veckan.
Vi gjorde klart alla grunder och lade om lite sång. Tre 10-timmardagar var slut, och så även
jag.
Lite foton från studion:
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Inspelning av stråkarrangemang
I slutet av februari 2009 fortsatte vi med inspelningarna. Tillbaka i Park Studio igen spelade
vi första dagen in gitarr och lite sång. På låtarna Oprofessionell och Om du var här blev
slutresultatet dubbla gitarr. Dagen efter anslöt sig Stockholm Strings (Hanna Ekström,
Victoria Lundell, Erik Holm och Anna Dager), och vi började med att spela in Markus
arrangemang på låten Oprofessionell. Vilken lycka! Hela kroppen blev varm av glädje när jag
hörde dem spela, så otroligt vackert. Efter det följde inspelning av mitt arr på Klåparen, och
sedan Joakims arr på 747. Den låten blev ett litet eget kapitel för sig, som jag berättar om lite
längre ner.
När alla stråkkvartettarrangemang var inspelade så packade Victoria och Erik ihop sina
instrument, och Hanna och Anna stannade kvar. Först improviserade Hanna underbart vackra
melodier på låten Musik Non Stop, och sen spelade Anna in Fredriks arr på låten Pärlor. När
allting var klart för dagen så kändes det som att skivan hade lyft flera dimensioner, och jag
var otroligt nöjd.
Foton från studion med stråkkvartetten:

747
Under de första inspelningsdagarna i Park Studio så spelade jag och Joakim in en version av
låten 747. Arrangemanget innehåller ett outro med enbart piano och stråkkvartett, och detta
fick vi vänta med att spela in tills inspelningsdagarna i februari. Men när vi kom tillbaka till
studion så var inte pianot stämt så att det stämde överens med den gamla inspelningen. Efter
att ha klurat ett litet tag på hur vi skulle gå till väga så fick det bli på detta viset: Joakim och
kvartetten skulle spela in outrot först, till metronom. Efter det skulle jag och Joakim spela in
en ny version av resten av låten, också till metronom, och sedan klippa ihop de olika två
delarna. Anledningen till att vi vände på ordningen så att vi började med outrot var för att
stråkkvartetten skulle slippa sitta och vänta på oss, så sång/pianodelen var det sista vi gjorde
den dagen. Joakim provade lite olika tempon, och kom fram till att 74 BPM skulle vara ett bra
tempo. Då kom vi på idén att testa 74,7 BPM, bara för skojs skull, och det kändes bra. Alltså
går låten i samma tempo (visserligen med ett kommatecken) som låtens titel.
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The Well
Ytterligare några dagar senare fortsatte vi inspelningarna, fast den här gången i studion The
Well som ägs av Saska Becker. Det är en lite mindre studio, lämpad för att spela in enstaka
instrument och sång. Där jobbade vi kortare pass under några kvällar med att spela in sång,
klockspel och barytonsaxofon/basklarinett. Det kändes bra att dela upp sången i kortare pass
och sjunga ett par låtar om dagen, istället för att försöka pressa fram många låtar under en och
samma dag. Klockspelet på låten Pärlor arrangerades samt spelades in av Fredrik. Ytterligare
en gäst kom på besök, och det var Thomas Backman! På låten Ingenting spelade han
barytonsaxofon, och på låtarna Dom andra och När det blåser på månen spelade han
basklarinett. Otroligt fint! Så efter dessa dagar, närmare bestämt 15 mars, så var vi färdiga
med själva inspelningen. Nu kom nästa steg: mixningen.

Mixning, mastring och singelrelease
Tillbaka i Park Studio med alla spår, och dags för Stefan Boman att mixa. Under ungefär en
veckas tid jobbade han, och hela tiden skickade han olika versioner till mig och Fredrik. När
vi tillslut var nöjda med resultatet tog vi den 27 april 2009 första singeln, Pärlor, till Masters
of Audio och Henke Jonsson. Sen bar det iväg på tryck!

Fotografering – omslag
Mitt emellan inspelningarna, närmare bestämt 21 februari 2009, skulle jag och fotografen
Anna Ledin ses för att fotografera inför skivomslaget. Vi skulle fota utomhus, och hade
bestämt att om det inte snöar eller regnar så ses vi. Kl 08.00 på morgonen ringde min
väckarklocka, och utanför fönstret singlade stora, fluffiga snöflingor ner. Precis som det inte
fick göra. Telefonen ringde och det var Anna. Hon tyckte att vi skulle ha tålamod och vänta
lite för att se om det kanske skulle sluta snöa, vilket det gjorde ett par timmar senare! Så jag
packade ihop väskan med kläder, skor och smink och gav mig iväg till Hornstull. Där stod
Anna och väntade med bilen. Vi åkte till Långholmen, parkerade och promenerade upp på en
liten kulle. Där var det fin utsikt, strålande sol och blå himmel, samt möjligt att fota utan att få
med något utav marken. Vitsen med bilderna var nämligen att det inte skulle synas att det var
vinter, utan vi ville ha ett ganska årstidsneutralt omslag. Detta gjorde också att jag hade för
tunna kläder på mig för årstiden, vilket resulterade i att jag frös otroligt mycket. Så mycket att
jag inte fick igen knappen på byxorna när dagen var slut för att fingrarna var för stela!
Min första riktiga fotosession var lite nervös, men otroligt kul. Anna är en fantastisk fotograf
och människa som jag känner mig bekväm med, vilket jag tycker är en förutsättning för att få
naturliga och fina bilder.
När fotona var tagna var det dags att sätta igång med layouten för omslagen. För att göra detta
anlitades Andrea Kellerman. Det genomgående temat för omslagen var att de ska vara en
blandning av Kents omslag på deras skivor. Första sidan på albumet, samt på de två singlar
som hittills släppts, är alla pastischer på Kents album Hagnesta Hill.
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Omslaget till albumet Hagnesta Hill

Min första singel, Pärlor

Min andra singel, Ingenting

Albumet, Pärlor och Svin

Inuti album-boken finns även andra foton inspirerade av olika Kentalbum.
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Första konserten
Trots att skivan inte släppts än så var det den 7 juni 2009 dags för första spelningen.
Eskilstuna firade 350 år som stad, och detta med stort kalas med massor av konserter och
andra aktiviteter. Huvudansvarig för hela arrangemanget var Martin Roos (Kents manager)
och han ville att vi skulle komma och spela. Så då var det efter lång tid med studioarbete
återigen dags att repa in liveversionerna, denna gång med Anders Olsson på trummor.
Inför spelningen var jag ganska nervös, och otroligt fokuserad. Det var en stor scen, i Kents
hemstad. På och bakom scenen fanns folk som jobbade med Kent, och på sin balkong satt
Markus Mustonen och lyssnade. Jag visste att en hel del kritiska människor nu skulle få
chansen att höra vad vi gjort av låtarna. Jag kunde alla texter utantill, men för säkerhets skull
hade jag gjort en lapp med stödord på ifall att jag skulle få black out. Lite smått generad
frågade jag monitorteknikern om han hade tejp som jag kunde sätta fast lappen på golvet med
(ville ju inte säga till honom att jag behövde stödlapp). Hans svar var då (förutom att jag fick
tejpen) att Jocke Berg har bildmonitorer med texten rullandes! Så då kände jag mig inte lika
dum längre.
När konserten väl började så var jag mer fokuserad än vad jag varit i hela mitt liv. Framför
den stora scenen stod det ca 500 personer, vilket då kändes lite eftersom ytan rymde ca 2000
personer. Men bland dem som var där fanns hela min familj och ett gäng kompisar, vilket var
väldigt uppmuntrande och stöttande. Nästan en timme flög förbi och efteråt var jag mycket
nöjd.
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Releasefesten
Onsdagen 28 oktober 2009 vaknade jag upp i Aneby i Småland, efter en konsert med bandet
Charleston Sisters and the Golden Boys kvällen innan. Vi gick upp tidigt och körde tillbaka
till Stockholm. Jag hann hem en kort sväng för att hämta klockspel och mikrofoner, och sen
bar det av till rep. Det var nämligen dagen för releasekalas! Och inför detta skulle det repas
med stråktrio (Stockholm Strings utan Victoria) samt en extra gitarrist (Filip Bekic). På
releasen skulle vi spela fem låtar, så när vi repat in dessa packade vi två taxis och begav oss
till Story Hotel på Riddargatan. Under ett par timmar möblerade vi om och soundcheckade,
och när allt var klart bjöds skivbolaget oss på middag. Det var otroligt god mat, men jag
kunde inte riktigt njuta för jag var väldigt stressad och nervös. Jag skulle nämligen hinna hem
innan för att duscha och göra mig i ordning, och klockan hade passerat 18.00. Festen skulle
börja kl 19.00, och 18.55 var jag hemma innanför dörren. Jag och Fredrik kom överens om att
taxin skulle hämta mig kl 19.25, så jag skyndade mig allt vad jag kunde. På exakt bestämd tid
gick jag utanför dörren, men där fanns ingen taxi. Jag väntade ett par minuter, och ringde sen
Fredrik för det var han som bokat taxin. Han kollade med taxibolaget, och det visade sig att de
skickat taxin till en annan gata med samma namn fast i en helt annan del av Stockholm. Tio
minuter senare dök en ny taxi upp, så då var jag äntligen på väg. Kl 19.45 var jag framme på
Story Hotel, och det var helt fullknökat! Många av mina vänner var där, samt massor av folk
som jag inte kände. En otroligt berusande känsla fyllde hela min kropp och från sekunden då
jag ställde mig på scenen så njöt jag fullt ut resten av kvällen. På besök hade jag min lillebror
Henrik, men ingen av de andra i familjen kunde komma. Det var i alla fall vad de sagt till
mig, men under första låten så upptäckte jag att min mamma och pappa stod och gömde sig i
ett hörn! Då var jag så nära till tårarna, så jag kunde knappt titta på dem under hela
spelningen. Sammanfattning: en helvetisk dag som slutade i eufori!
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PR-turné och förbandsgig
Veckan efter releasen var en hektisk vecka. Anders Westin, som driver företaget Westin
Promotion, hade till min stora glädje sedan en tid blivit anlitad av skivbolaget för att jobba
med min promotion. Jag hade blad annat redan fått göra en intervju för Dagens Nyheter, som
resulterade i artikeln Söndagsprofilen som publicerades 25 oktober. Mycket bra reklam inför
releasen! Utöver det hade jag också gjort intervjuer för bl.a. Situation Stockholm, Music
Stage, Folket samt TT Spektra (både tidning och Web-TV, något som spred sig till ca 25
tidningar landet över).
Som smygstart gjorde jag först lördag 31 oktober en intervju med tidningen TT ELA, som ges
ut i bl.a. Mellerud. Måndag 2 november innebar en telefonintervju med tidningen City. Än så
länge ganska lugnt. Tidig tisdag morgon begav vi oss (jag och Filip Bekic) iväg för att möta
Anders. Han hämtade upp oss på Östermalmstorg, och körde oss till första stoppet: Sveriges
Radio Stockholm. Där var det liveintervju, och så spelade vi ett par låtar akustiskt. Fortfarande
kall i kläderna vilket framkallade lite nervositet, men resultatet kändes ändå helt okej. Efteråt
bar det av till Uppsala och först till Sveriges Radio P4 Uppland. Samma sak där som i
Stockholm, liveintervju och livemusik. Vi stannade i Uppsala för ytterligare en intervju,
denna gång hos Studentradion Uppsala. Där stannade vi lite längre och bandade ett program
som de senare klippte ihop. Efter en snabb lunch åkte vi vidare till Eskilstuna, Kents hemstad.
Jag hade redan gjort en intervju för tidningen Folket, så denna gång ville de ha en lite
annorlunda vinkling på artikeln. Kent skulle samma vecka släppa sitt album Röd, så de skulle
ha en artikel som mestadels handlade om dem och en liten del om mig. Jesper Bohm,
frilansande journalist och Kent-fan, hade fått i uppdrag att intervju mig. Denna gång handlade
det mest om Kent, och vad jag tycker om dem och deras skivor. Inte så mycket om min egen
skiva, vilket kändes lite tråkigt, men jag hoppas att det gav lite publicitet i alla fall.
När intervjun och fotograferingen var klar begav vi oss till den lokala TV4-kanalen, där det
skulle filmas intervju och liveframträdande. När jag fick frågan var vi varit under dagen så var
jag så trött att jag knappt kom ihåg, allt var som en stor gröt. Men det var bara att ta sig i
kragen och orka en stund till! Roligt också att få göra olika former av intervjuer (radio, tv,
tidningar).
När den intervjun var klar satte vi oss återigen i bilen, nu med siktet inställt mot Enköping.
Efter att ha blivit lotsade genom de hundratals rondeller som finns där, hittade vi till slut till
ett café och reportern Johan Svensson. Han skulle skriva en intervju för tidningen Kulturen,
och över en fika pratade vi om skivan, min relation till Kent, mitt övriga musikliv och en
massa annat. Det var avslappnat och trevligt, och när det var över var jag helt slut.
Tillbaka i bilen för en sista gång den här dagen, och nu åkte vi till Norrköping. Inga fler
intervjuer för dagen, men vi skulle sova där och vara redo för morgondagen.
Varmare i kläderna vaknade vi nästa morgon och åkte direkt till Sveriges Radio P4
Norrköping. Där fick vi vara med i ett program som var lite längre och som hade fler gäster,
bl.a. Marcus Birro. De hade också besök av en kvinna och hennes dotter, som under en
auktion budat och vunnit en dag i studion (pengarna gick till välgörenhet). De verkade tycka
att det var en fantastisk upplevelse, och det var kul att få vara med och bidra till det.
Ny avresa, denna gång till Örebro och Nerikes Allehanda Web-TV, som filmades i ett
gammalt badhus omgjort till en bar/klubb. Ingen intervju denna gång, enbart
musikframförande.
Den kortade intervjudagen var slut, och jag och Filip satte oss på tåget tillbaka till Stockholm.
Där väntade Mattias (Fjellström) och soundcheck inför kvällens duogig. Samma vecka som
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PR-turnén skulle vi nämligen också vara förband till duon Firts Aid Kit (härefter kallat FAK).
Premiärgiget var på Södra Teatern i Stockholm, så det var bara att lämna/hämta saker hemma
och ge sig av till soundcheck. När jag och Mattias spelar på duo så spelar jag lite piano, och
jag hade frågat Klara och Johanna (FAK) om jag fick låna deras piano. Det var inga problem,
så utan bekymmer gav jag mig av till Södra Teatern. När jag väl var framme så upptäckte jag
att de inte hade någon sustainpedal till pianot, och när jag frågade fick jag svaret ”nej, vi
använder inte det”. Lite halvt panikartat började jag ringa runt till kompisar för att försöka
låna en, och det hela slutade med att jag tog en taxi tur och retur till Hägersten. Som tur var
kunde jag låna den resten av veckan, så nu var inte det längre något problem. Jag hann precis
fram för att koppla in den innan det var insläpp. En kort stund laddning i logen, och sen var
det dags. Fullt med folk (alla där för FAKs skull förstås), och premiärgig på duo. Nervöst som
tusan, men ack så roligt! Efteråt var jag så trött så att jag inte orkade stanna och lyssna på
tjejerna. Ytterligare en lång dag var över och jag gick hem för att sova.
Torsdag 5 november var det dags att stiga upp tidigt och åka till Bromma flygplats. Jag och
Mattias satte oss på flyget till Göteborg, där Anders hämtade upp oss. Först bar det av till
GT/Expressen, där jag först gjorde en intervju. Sedan filmades det i en soffa när jag och
Mattias spelade, och efter det gav vi oss ut för att komplettera med lite stadsbilder för den lilla
videosnutten. När det var slut åkte vi till Radiohuset för att först banda en intervju med
trevlige Mats Nilsson och Sveriges Radio Sjuhärad. Samma visa igen, massa snack och lite
musik. Efter det förflyttade vi oss ett par rum bort för att träffa Hasse Andersson, som gör
programmet Äntligen Fredag för Sveriges Radio P4 Göteborg. Eftersom att det var torsdag så
låtsades vi som att det var fredag, och så sändes det dagen därpå.
Sista stoppet för dagen blev hos tidningen Göteborgs Posten, där jag och Mattias gjorde en
gemensam lunchintervju. Sen var det dags att flyga tillbaka till Stockholm för en ledig kväll!

PR-turnén fortsätter och jag gör mitt första liveframträdande i TV
Fredag 6 november startade med att väckarklockan ringde 04.15. En halvtimma senare kom
taxin för att köra till Sveriges Television och programmet Gomorron Sverige. På plats mötte
jag Mattias och Markus, som jag skulle spela med, samt Fredrik (Okazaki Bergström) som var
där i egenskap av producent och skivbolagsrepresentant. Efter soundcheck fick vi frukost, och
sen var det dags för sminkning. Vi satt och väntade i fikarummet ett tag, och en kvart innan
första framträdandet var det dags att gå upp på scen. Det fanns nämligen ingen lucka för oss
att smyga in under precis innan vi skulle spela, så vi fick stå där tysta och vänta. Under den
kvarten hann jag tänka på mycket, bland annat på hur många människor det egentligen är som
ser på programmet. Det gjorde mig bara otroligt nervös, så de tankarna slog jag undan snabbt.
Jag visste att om jag skulle låta nervositeten påverka mitt framträdande negativt så skulle jag
bara bli arg på mig själv i efterhand, så därför försökte jag omvandla den till fokus med hjälp
av tankens kraft. Att lita på sig själv och att vara ”här och nu” kändes som det viktigaste.
Fokuserad som aldrig förr spelade vi första låten, vilket var Ingenting. Nöjd men fortfarande
fokuserad var det dags att vänta på andra framförandet. Denna gång spelade vi låten Dom
Andra, och sen var det dags för intervju i soffan. Programledare var Lotta Bouvin Sundberg,
och hon intervjuade mig i cirka tio minuter. Det var tio långa minuter! Kändes som att de
aldrig skulle ta slut, samtidigt som det var otroligt roligt. Efteråt var jag mycket nöjd, men jag
vågade inte titta på programmet förrän långt efter.
Återigen var det dags att sätta sig i taxi till Bromma flygplats, och nu bar det söderut. Anders
hämtade mig och Mattias på flygplatsen i Sturup utanför Malmö, och vi åkte till Staffanstorp
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för intervju på Radio Favorit. Vidare till Lund och sista intervjun för denna vecka, nu på
Radio AF (studentradion) med Ester Sökjer-Petersen. Ester valde att inte ställa de vanliga
frågorna som alla ställer (”hur kom du på idén?”, ”vad betyder Kent för dig?”, osv.), vilket
var kul och skönt.
På kvällen var det dags för andra förbandsgiget till FAK, nu på Debaser i Malmö. Lite mindre
folk, lite lugnare publik och en tröttare artist. Men så fort vi ställde oss på scenen blev jag
pigg och det var superkul! Fick dessutom överraskningsbesök av några kompisar (från både
Odense och Stockholm), så planen att gå och lägga mig strax efter giget gick i stöpet…
På lördagen gick jag upp tidigt för att åka till Göteborg. Där skulle vi fira min syster som
fyllde 30 år, samtidigt som jag och Mattias skulle göra sista giget med FAK på kvällen på ett
ställer som heter Parken. Efter pusslande hit och dit, fram och tillbaka mellan Parken och
familjen så fylldes lokalen av publik. Också denna gång var det fina kompisar där och
stöttade. Detta var det roligaste av de tre gigen! Det kändes som att det gick riktigt bra. Sen
kunde jag slappna av, veckan var över. Nu skulle jag bara njuta av västkustnatten och ha det
roligt med familj och vänner.

MTA Production
Skivbolaget hade ett tag letat efter bokningsbolag för min del, och slutligen nappade MTA
Production. 18 februari 2010 var jag på möte med Hilda Sandgren och Malin Kairis, och
redan dagen därpå fick jag mitt första gig via dem. Hilda ställde frågan ”hur skulle det kännas
att lämna över bokningsansvaret till någon annan?”, som om jag skulle tycka att det vore
jobbigt. Efter många års självständigt arbete där jag gjort allting själv, så tyckte jag att det var
otroligt skönt att överlåta detta till dem. Så nu håller de på och bokar för fullt, och sommaren
och hösten ser ut att bjuda på en hel del konserter!
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Sammanfattning
Nu har det gått mer än två år sedan idén om att spela Kent-låtar föddes, och sedan dess är det
detta som mitt liv huvudsakligen har kretsat kring. Många bra saker har hänt, och jag har fått
träffa och samarbeta med en stor mängd fantastiska människor. Utan Family Tree’s
inblandning hade jag inte fått samma kontakter och samarbetspartners som jag har idag, och
jag känner mig lyckligt lottad!
Projektet har blivit som en kort sammanfattning av mitt liv: från att jag som ung började
lyssna på Kent (och en massa annan rock och pop), genom jazzvärlden, och slutligen till detta
jazz-pop-Kent-projekt. Låtarna i sig är ganska enkla i sin harmonik, men genom att vi som
jazzmusiker arrangerat om dem samt spelar som vi gör så har de fått en jazzigare touch. Att
Kent själva stöttat oss och skivan genom att skriva om oss på sin hemsida ett par gånger känns
också otroligt bra. Det visar ju på att de faktiskt inte bara tycker att det vi gör är okej, utan att
de tycker att det är bra.
Carolina Wallin Pérez
April 2010

Skivan Pärlor och Svin innehåller spåren:
1. Gravitation
2. Ingenting
3. Pärlor
4. Om du var här
5. Klåparen
6. Dom andra
7. Oprofessionell
8. Kevlarsjäl
9. Musik Non Stop
10. Utan dina andetag
11. När det blåser på månen
12. Kärleken väntar
13. 747

och finns med på Kents skiva:
Verkligen
Tillbaka till samtiden
Vapen och Ammunition
Isola
Du & Jag Döden
Vapen och Ammunition
Isola
Hagnesta Hill
Hagnesta Hill
B-sida från singeln ”Om du var här”
Kent
Vapen & ammunition
Isola

Medverkar på skivan gör:
Carolina Wallin Pérez – sång
Mattias Fjellström – gitarrer
Joakim Simonsson – piano
Markus Hängsel – kontrabas
Fredrik Okazaki Bergström – trummor/klockspel/producent
Thomas Backman – barytonsaxofon/basklarinett
Stockholm Strings:
Hanna Ekström – violin/viola
Victoria Lundell – violin
Erik Holm – viola
Anna Dager – cello
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Länkar till hemsidor
www.carolinawallinperez.com
www.kent.nu
www.parkstudio.se
www.annaledin.se
www.westinpromotion.com
www.mtaprod.se
www.mastersofaudio.se

Länkar till liveklipp
Dom Andra, Gomorron Sverige
http://www.youtube.com/watch?v=45d8Bh1VCbY
Ingenting, Gomorron Sverige
http://www.youtube.com/watch?v=eJCPzZlRH50&feature=related
Gravitation och Ingenting, Expressens Web-TV XL:
http://www.youtube.com/watch?v=brNGreJ8Bn0&feature=channel
Intervju, Expressens Web-TV XL
http://www.youtube.com/watch?v=2acBGu8x5As
Utan Dina Andetag, publikkamera på spelning Debaser Malmö:
http://www.youtube.com/watch?v=tII-H5xrgko
När det blåser på månen, publikkamera på spelning Debaser Malmö
http://www.youtube.com/watch?v=3KU-tWmeNOQ
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Länkar till intervjuer och recensioner
Dagens Nyheter, intervju
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/carolina-wallin-perez-gor-jazz-av-kentlatar-1.982028
Barometern, recension
http://www.barometern.se/noje_o_kultur/recensioner/skivor/carolina-wallinperez(1602434).gm
TT ELA, konsertrecension
http://ttela.se/nojekultur/musik/1.760113-har-mots-jazz-och-pop
Music Stage, intervju
http://www.musicstage.se/index.php?option=com_content&view=article&id=870:intervjumed-carolina-wallin-perez-juni-2009&catid=14:intervjuer&Itemid=9
Metro, lista där vi hamnade som årets 10:e bästa skiva:
http://www.metro.se/2009/12/16/54248/peters-lista/
Corren, recension
http://www.corren.se/kultur/skivor/?articleId=5024916
Kristianstadsbladet, recension
http://www3.kristianstadsbladet.se/article/20091104/SKIVOR/711049909/1174/NOJE/&amp;
/Carolina-Wallin-Pérez--Parlor-och-svin
Zero Magazine, recension
http://www.zeromagazine.nu/rec.asp?id=2788
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