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Sammanfattning 
  

I  den  här  uppsatsen  sammanfattar  jag  de  lärdomar  jag  fick  av  att  skapa  och  
framställa  ett  verk  för  fyra  sångare  och  två  dansare.  Verket,  Siempre  perdue,  ingick  i  
mitt  konstnärliga  projekt  under  mitt  sista  år  på  programmet  för  musiklärare  med  
profil  rytmik.  Jag  hade  förkunskaper  inom  komposition,  rytmik  och  viss  koreografi,  
men  att  sammanställa  dessa  och  ge  dom  lika  värde  i  ett  verk  var  för  mig  helt  nytt.  
Den  här  uppsatsen  har  för  mig  blivit  ett  sätt  att  reflektera  kring  det  jag  gått  igenom  
och  att  ringa  in  det  man  måste  tänka  på  om  man  ska  skapa  och  framföra  ett  liknande  
verk.  Lärdomarna  handlar  både  om  själva  kompositionen  och  repetitionerna  och  
föreställningarna.  Jag  lät  också  ensemblens  medlemmar  utvärdera  vårt  arbete  för  att  
få  deras  syn  på  projektet.  

Jag  har  dessutom  valt  att  intervjua  två  koreografer  med  liknande  erfarenheter  för  
att  fördjupa  mig  ytterligare  och  få  fler  perspektiv  på  det  här  sättet  att  skapa.    
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Inledning  

  
Under  mitt  sista  år  på  Musikhögskolan  gjorde  jag  ett  konstnärligt  projekt  där  jag  skapade  
och  framförde  ett  verk  för  fyra  sångare  och  två  dansare.  Verket  kom  att  heta  Siempre  perdue  
och  arbetet  med  det  blev  för  mig  en  lärorik  process.  Det  framfördes  på  stora  scenen  på  
Musikhögskolan  den  17  och  28  maj  2010.  I  denna  uppsats  vill  jag  sammanfatta  mina  
erfarenheter  i  en  form  som  skulle  kunna  underlätta  för  framtida  arbeten  av  denna  art.  Hur    
skulle  man  kunna  gå  tillväga  när  man  skapar  ett  verk  med  både  musiker  och  dansare  på  
scen  och  ska  ansvara  för  allt,  koreografi,  musik,  scenografi  och  regi?    

  
Kort  sammanfattning  av  verket  Siempre  perdue  
Verket  är  en  koreografi  integrerat  med  musik  för  fyra  klassiska  sångare  (sopran,  alt,  tenor  
och  bas)  och  två  dansare.  Musik  och  rörelse  har  lika  stort  värde  i  stycket,  men  de  två  
uttrycksformerna  får  vissa  soloinsatser.  Dansen  och  musiken  ackompanjerar  varandra,  
kontrasterar  eller  är  tillsammans.  I  koreografin  ingår  två  stora  tyger.  De  tjänar  som  både  
scenografi  och  som  en  del  i  den  koreografiska  rörelsen  då  de  förflyttas  mellan  dansare  och  
sångare.  Verkets  uttryck  är  abstrakt,  men  det  har  en  berättande  form  och  har  skapats  
utifrån  de  principer  som  springer  ur  rytmikbegreppet  ”tvåstämmighet”.    

  
Tvåstämmighet  
Tvåstämmighet  är  ett  begrepp  som  uppstod  i  samarbetet  mellan  rytmikpedagogen  Kerstin  
Lindgren  och  Kurt  Lindgren  under  deras  tid  som  lärare  på  Kungl.  Musik-‐‑högskolan  
(KMH).  De  utforskade  samspelet  mellan  musik  och  rörelse,  instrument  och  kropp  och  
detta  arbetssätt  har  därefter  blivit  en  fördjupningsuppgift  under  rytmik-‐‑studenternas  
utbildning.  Här  är  en  beskrivning  av  Susanne  Jaresand,  professor  i  rytmik  och  rörelse:    
  

Den  konstnärliga  processen  i  dans  och  musik  där  dansens  form  struktureras  efter  
förutbestämda  utvecklingslinjer  som  hämtas  från  musikens  olika  element.  Dansens  
och  musikens  ömsesidiga  beroende  av  varandra,  där  musiken  interagerar  i  
dansverket,  inte  som  en  självständig  komposition.  De  två  konstformerna  är  
förbundna  med  varandra  genom  tidsfaktorn  som  är  närvarande  i  bägge.  Att  de  
musikaliska  elementen  är  överförbara  till  kropp,  rum,  förnimmelse  som  uttrycks  i  
dans.    
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Bakgrunden  till  det  konstnärliga  projektet  -‐‑  verket  Siempre  perdue  
Idén  till  att  utforska  rörelsen  och  musikens  samspel  kom  egentligen  redan  under  det  första  
året  av  min  rytmikutbildningen.  Jag  var  ständigt  inspirerad  av  samtalen  runt  omkring  
mig,  av  rytmiklektionerna  och  av  att  bara  befinna  mig  på  KMH.  Idéerna  tog  över  varandra  
i  ett  enda  flöde.  Jag  har  alltid  varit  intresserad  av  koreografi  och  det  sceniska  fram-‐‑
trädandet.  Jag  började  med  teater  i  tidig  ålder,  fortsatte  med  jazzdans  och  stepp  i  sex  år  
och  sedan  tog  musiken  över.    

Efter  åratal  av  musikstudier,  gitarr  på  Wiiks  folkhögskola,  musikvetenskap,  
musikantropologi,  musikpsykologi  och  improvisationslinjen  på  Uppsala  universitet  samt  
komposition  på  Kulturama,  kom  jag  äntligen  till  Musikhögskolan.  Till  en  utbildning  som  
jag  ett  år  tidigare  inte  hade  en  aning  om  att  den  fanns.  Att  få  sätta  kroppen  i  rörelse  
öppnade  en  sedan  länge  stängd  dörr  till  dansen  och  framförandet.  Redan  under  de  första  
månaderna  fick  jag  en  idé  till  ett  konstnärligt  projekt.  Jag  skulle  tolka  en  orkestrering  i  
musik.    

"ʺOrkestrering"ʺ  är  ett  begrepp  inom  rytmikmetoden  för  flera  kroppar  som  rör  sig  med  
ett  musikaliskt  uttryck  utan  ackompanjerande  musik.  Endast  kropparnas  rörelser  ska  
klinga.  När  jag  såg  ett  sådant  framförande  av  en  avgångsklass  blev  jag  nyfiken  på  hur  det  
skulle  låta  om  jag  skapade  musik  utifrån  en  sådan  orkestrering.  Hur  skulle  musiken  
klinga?  Vad  skulle  jag  upptäcka?  Jag  sparade  idén  för  framtiden.  Det  var  ju  ändå  fyra  år  
kvar  tills  dess  att  jag  skulle  göra  mitt  konstnärliga  projekt  och  skriva  uppsatsen.  Idén  
byttes  ut  under  åren  och  glömdes  bort.    

Men  den  återuppstod  i  annan  form.  Jag  tog  specialiseringskursen  Koreografi  1  för  
Susanne  Jaresand  och  upptäckte  en  bortglömd  men  tillfredsställande  värld:  att  skapa  
rörelse.  Jag  satt  på  kaféer  och  ritade  rörelser  och  upplevde  ”flow”  i  mitt  skapande.  När  
kursen  var  klar  var  jag  sugen  på  mer.  Mitt  första  möte  med  att  skapa  en  komposition  för  
musik  och  rörelse  i  samspel  kom  under  mitt  tredje  år  när  jag  skulle  göra  just  en  
tvåstämmighetsuppgift,  en  duett  för  ett  instrument  och  en  kropp.  Kroppen  var  min  egen.  
Instrumentet  blev  kaval,  en  bulgarisk  träflöjt  med  en  nästan  mänsklig  klang.  Musikern  som  
framförde  den  på  scen  tillsammans  med  mig  var  en  bulgarisk  folkmusiker  vid  namn  
Nikolaj  Gaidarov.    

Det  var  otroligt  svårt  att  skapa  rörelse  för  min  egen  kropp.  Jag  såg  vackra  rörelser  för  
mitt  inre,  men  de  var  helt  omöjliga  för  mig  själv  att  utföra.  Jag  lärde  känna  min  kropps  
begränsningar  och  kände  en  stark  frustration.  Jag  klarade  ändå  av  uppgiften.  Andra  idéer  
om  en  koreografi  som  skulle  vara  en  slags  fördjupning  av  tvåstämmigheten  började  
utkristalliseras  i  mina  tankar.  Jag  gick  dock  inte  längre  i  dessa  tankar  förrän  jag  under  mitt  
femte  år  började  fundera  på  att  göra  ett  konstnärligt  projekt.  

Jag  kände  att  sista  uppgiften  i  min  utbildning  (förutom  uppsatsen)  skulle  vara  en  
riktig  utmaning.  Varför  inte  passa  på  att  prova  göra  något  jag  alltid  drömt  om  och  därmed  
utvecklas  ännu  mer?  Jag  funderade  ordentligt  på  hur  jag  personligen  ville  utvecklas  och  
tankarna  på  att  skapa  musik  till  koreografi  och  att  skapa  rörelse  kom  upp.  Men  jag  skulle  
inte  delta  själv  utan  skapa  för  en  ensemble  av  skickliga  musiker  och  dansare  och  på  så  sätt  
inte  behöva  begränsa  mitt  uttryck.  Tänk  att  få  chansen  att  med  handledning  göra  allt  i  ett  
projekt.  Musiken,  koreografin  och  scenografin!  Det  skulle  även  bli  ett  test  på  min  egen  



 3 

förmåga  och  därmed  min  personliga  examination  från  Musikhögskolan.  
  

  
Målet  med  uppsatsen  
Jag  hade  bestämt  mig  för  att  skriva  om  mitt  projekt,  verket  Siempre  Perdue  i  uppsatsen,  
men  det  var  oklart  vad  jag  skulle  fokusera  på.  Jag  samlade  så  mycket  material  som  möjligt  
under  projektets  gång  genom  att  anteckna  och  att  filma  och  hade  till  en  början  en  tanke  på  
att  projektet  även  skulle  gå  att  forska  på,  men  jag  visste  inte  hur.  Till  slut  var  jag  tvungen  
att  släppa  tankarna  på  uppsatsen  för  att  inte  sätta  upp  hinder  i  min  kreativitet,  men  jag  
fortsatte  samla  material.  Under  projektets  gång  drog  jag  många  lärdomar  och  när  jag  i  
efterhand  läste  mina  anteckningar  och  såg  på  det  filmade  materialet  stod  målet  klart  för  
mig.  Jag  skulle  reflektera  kring  mina  lärdomar  och  från  dem  helt  enkelt  formulera  ett  
fungerande  tillvägagångssätt  för  framtida  projekt.  Jag  kände  också  ett  starkt  behov  av  att  
diskutera  och  reflektera  kring  den  här  formen  av  skapande  med  någon  eller  några  andra  
koreografer    som  gjort  liknande  projekt.  Jag  ville  få  perspektiv  på  mina  lärdomar  och  mitt  
sätt  att  arbeta.  Det  gällde  i  synnerhet  repetitionsarbetets  uppläggning.  Vilket  skulle  de  
tycka  vara    det  bästa  sättet  att  repetera  ett  liknande  stycke?  Inför  uppsatsen  diskuterade  
jag  därför  tillvägagångssätt  med  två  koreografer  som  arbetat  på  liknande  sätt.  Det  blev  
Peter  Svensson,  koreograf  för  kompaniet  Art  of  spectra  och  koreografen  Birgitta  
Egerbladh.  De  har  båda  arbetat  med  både  dansare,  musiker  och  skådespelare  på  scen.  
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Frågeställningar  och  metod  

  
Bakgrund  och  frågeställningar  
För  mig  var  det  egentligen  uppenbart  att  den  uppgift  jag  givit  mig  själv  faktiskt  var  möjlig:  
att  själv  skapa  allt  material  (dans,  musik,  scenografi)  och  sedan  lära  ut  det.  Men  jag  hade  
ju  inga  erfarenheter  av  att  göra  detta  i  ett  större  projekt  utan  endast  av  liknande  
rytmikövningar  i  mindre  skala  inom  rytmikutbildningen.  Jag  hörde  mig  för  om  någon  
kände  till  koreografer  som  gjort  ett  liknande  projekt,  men  fick  inga  tips.  Jag  sökte  på  nätet  
och  i  bibliotekets  databas  men  fick  inte  napp.  Så  jag  blev  helt  enkelt  tvungen  att  ge  mig  in  i  
uppgiften  för  att  ta  reda  på  svaren.  Vilka  problem  skulle  jag  stöta  på  i  detta  projekt  och  
hur  skulle  jag  lösa  dem?    Jag  hade  ju  ändå  erfarenhet  från  båda  konstformerna  var  för  sig  
och  dessutom  utbildning  så  jag  ägde  ju  verktyg  att  använda  mig  av.  Under  och  efter  
arbetet  med  projektet  kom  följande  frågor  upp:  
  

• Vilka  av  de  kunskaper  och  erfarenheter  jag  redan  ägde  visade  sig  särskilt  
användbara  i  just  detta  projekt?  

  
I  den  skapande  processen  hade  jag  använt  mig  av  principerna  för  tvåstämmighet,  där  det  
är  så  viktigt  att  musikern  och  dansaren  känner  in  varandra  och  blir  helt  samspelta.  Liksom  
i  en  instrumentensemble  behöver  båda  aktörerna  en  gemensam  taiming  för  att  kunna  följa  
varandra.  I  mitt  projekt  skulle  sex  personer  som  aldrig  arbetat  tillsammans  skapa  detta  
flöde.  Stycket  skulle  kräva  ett  starkt  fokus  från  deltagarna  eftersom  det  sällan  skulle  finnas  
en  stadig  puls  att  förhålla  sig  till.  På  grund  av  detta  gav  jag  dem  rytmikövningar  som  
uppvärmning  inför  varje  repetition.    

  
• Vad  hade  rytmikövningarna  resulterat  i?  Hade  jag  hjälpt  dem  att  få  in  ett  

gemensamt  lyssnande  under  en  relativt  kort  repetitionsperiod?    
  
Under  de  gemensamma  repetitionerna  haglade  frågorna  från  de  medverkande.  Hur  ville  
jag  ha  en  speciell  fras  uttryckt  i  sopranstämman?  När  började  en  viss  rörelse  och  vilken  
energi  skulle  den  ha?  Vem  gav  tecken  att  gå  vidare  till  nästa  fras?  Var  det  dansarens  
uppgift  eller  sångarens?  Jag  upplevde  det  mycket  svårt  att  hoppa  fram  och  tillbaka  från  
koreografi  till  musik  trots  att  de  båda  uttrycken  i  stort  sett  skapats  utifrån  varandra.  Jag  
hade  ju  inte  allt  på  samma  papper  utan  ett  partitur  för  sångarna  och  ett  annat  för  
dansarna.    
  

• Hur  fungerade  repetitionerna?  
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• Kunde  jag  lagt  upp  repetitionerna  annorlunda  för  att  kunna  fokusera  mer  på  
   helheten  och  ensemblens  samarbete?  Vad  hade  varit  en  bättre  lösning  för  just  detta  
   projekt?  
  
Jag  hade  valt  att  göra  allt  konstnärligt  material  själv,  det  vill  säga  komposition,  koreografi  
och  scenografi,  men  i  ett  projekt  utan  budget  och  utan  medarbetare  tillkommer  allt  det  
praktiska  också.    
  

• Hur  är  det  att  ensam  stå  för  ett  material  som  innehåller  både  komposition,  
koreografi  och  scenografi  och  att  regissera  samt  att  sköta  allt  annat  som  hör  till  ett  
sådant  projekt?  

  
  
Min  metod  för  att  samla  material  till  uppsatsen  
Min  metod  för  att  få  material  till  min  uppsats  var  att  med  utgångspunkt  i  
tvåstämmighetens  principer  helt  enkelt  bara  ge  mig  in  i  mitt  konstnärliga  projekt  utan  att  
ha  en  aning  om  hur  det  skulle  gå  till,  men  jag  skulle  dokumentera  allt.  Jag  skulle  arbeta  
förutsättningslöst  och  praktiskt  för  att  lära  av  mina  egna  misstag.  Jag  använde  mig  av  de  
verktyg  jag  ägde  och  dokumenterade  i  min  dagbok  alla  idéer  och  tankar  under  den  
skapande  processen.  Jag  ritade  rörelsesekvenserna  och  noterade  musiken  i  ett  
notskrivningsprogram.  Jag  filmade  under  repetitionerna  när  ensemblen  repeterat  in  en  
sekvens  och  jag  filmade  också  de  rytmikövningar  jag  gav  dem  (jag  förklarar  dessa  längre  
fram  i  uppsatsen).  Efter  varje  tillfälle  beskrev  jag  i  min  dagbok  hur  vi  jobbat  och  noterade  
mina  insikter  och  lärdomar.  Utifrån  dessa  lärdomar  och  det  filmade  materialet  planerade  
jag  kommande  repetitionstillfälle.    

Efter  det  första  framförandet  fick  ensemblen  ett  formulär  med  frågor.  Avsikten  var  att  
svaren  skulle  ge  mig  feedback  och  att  jag  därigenom  skulle  lära  mig  mer  om  gruppens  
samspel  och  om  hur  jag  borde  arbeta.  

Genom  att  efteråt  redogöra  för  hela  projektets  förlopp  utifrån  detta  material  har  jag  nu  
ringat  in  svaren  på  mina  frågor.  Utifrån  allt  material  och  erfarenheter  och  intervjuerna  
med  de  två  koreograferna  har  jag  sedan  reflekterat  kring  mitt  arbetssätt  för  att  få  
ytterligare  klarhet  i  vilka  lösningar  som  ska  kunna  fungera  i  framtiden.  
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Det  konstnärliga  projektets  förlopp  
  

Val  av  handledare  
  
Under  mitt  konstnärliga  projekt  hade  jag  två  handledare.  Av  Susanne  Jaresand,  som  är  
koreograf  och  professor  i  rytmik,  fick  jag  handledning  i  själva  skapandet  och  dessutom  
under  repetitionerna.  Jag  valde  att  lägga  merparten  av  mina  handledningstimmar  hos  
Susanne  eftersom  jag  har  minst  erfarenhet  inom  koreografi.  Susanne  har  dessutom  arbetat  
med  tvåstämmighetsprincipen  under  många  år.  Kompositören  Johan  Hammerth  gav  mig  
handledning  i  komponerandet.  Under  mitt  år  på  Kulturama  var  Johan  min  lärare  i  
komposition.  Nu  arbetar  han  på  Musikhögskolan  så  jag  passade  på  att  fråga  om  han  
kunde  ge  mig  ett  par  handledningstimmar.    

  
  
Den  skapande  processen  

  
Min  första  idé  till  koreografin  kom  innan  jag  bestämt  mig  för  vilket  tillvägagångssätt  jag  
skulle  ha.  Verket  skulle  inte  ha  några  tydliga  formationer,  men  stycket  skulle  vara  
energiskt  och  samtidigt  flytande.  Rörelserna  skulle  gå  i  varandra.  Denna  idé  luckrades  
upp  efter  hand,  men  blev  ett  slags  utgångsläge  för  att  hålla  energin  och  intresset  uppe  
genom  hela  stycket.  Tvåstämmighetsprincipen  kändes  på  något  sätt  självklar  när  jag  nu  
skulle  skapa  rörelse  och  musik  parallellt.  Inte  först  forma  det  ena  för  att  sedan  anpassa  det  
andra.  Egentligen  känner  jag  inte  till  något  annat  sätt  att  skapa  en  koreografi  för  musiker  
och  dansare.  Jag  har  heller  aldrig  ifrågasatt  metoden.  Den  känns  naturlig  och  dess  
beståndsdelar  utgår  från  den  pedagogiska  modell  jag  attraherades  av  när  jag  sökte  mig  till  
rytmikutbildningen.  För  mig  är  tvåstämmighetens  princip  lika  självklar  som  det  
afrikanska  uttrycket  "ʺngoma"ʺ;  musik  är  lika  med  dans  och  glädje  (Valkare  2009  sid  3).  Ur  
tvåstämmighetens  och  ngomabegreppets  perspektiv  är  alltså  rörelse  och  musik  samma  
sak.  Musik  är  helt  enkelt  rörelse.  Och  rörelse  är  musik.  I  det  här  verket  skulle  de  två  
konstarterna  inspirera  varandra,  ackompanjera  varandra  och  födas  ur  varandra.    Jag  ville  
också  att  tolkningen  skulle  ligga  hos  varje  enskild  betraktare  och  därför  valde  jag  att  skapa  
abstrakt.  Kunde  jag  göra  det  och  ändå  framföra  ett  budskap?  

Under  hela  sommaren  före  det  sista  läsåret  hade  jag  tittat  inåt  i  mig  själv  för  att  söka  
efter  frön  till  en  koreografi,  men  idéerna  blev  bara  små  rörelsefragment  som  jag  ändå  
ritade  ned  och  behöll.  I  slutet  av  sommaren  bestämde  jag  mig  för  att  helt  enkelt  ge  mig  alla  
förutsättningar  att  komma  igång.  Jag  köpte  ett  ritblock  att  rita  rörelser  i,  en  
anteckningsbok  med  blanka  sidor  för  dagboksanteckningar  och  idéer  samt  ett  nytt  
notblock.  Jag  planerade  in  tid  för  skapande  i  kalendern  och  började  jobba  intensivt.    

Jag  improviserade  rörelser  i  mitt  vardagsrum  och  lekte  med  bilder  i  mitt  inre.  Under  
tre  dagar  sökte  jag  inspiration  i  videoklipp  på  Youtube.  Jag  läste  artiklar  om  dans  och  tog  
långa  promenader  för  att  se  mig  omkring.  Jag  sökte  rörelsen  i  naturen.  Den  första  idén  
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kom  med  den  första  artikeln  som  jag  läste.  Jag  kommer  inte  ihåg  själva  artikeln,  men  det  
var  som  om  jag  hade  samlat  på  mig  så  mycket  inspiration  att  det  räckte  med  artikelns  
första  rader  för  att  en  bild  av  ett  stort  rött  tyg  skulle  ta  plats  för  mitt  inre.    

I  min  föreställning  täckte  tyget  en  hel  scen  och  dansare  rörde  sig  i  det,  ur  det  och  med  
det.  Jag  började  genast  rita  och  undrade  om  detta  verkligen  var  möjligt?  Hur  skulle  jag  
spänna  fast  det?  Det  skulle  kräva  en  större  budget  för  inköp  av  speciellt  utformade  
ställningar  och  eventuella  tyngder.  Skulle  några  personer  istället  kunna  hålla  i  det?  Vilka  
skulle  det  vara?  Hur  många  skulle  det  vara?  Vilket  tygmaterial  skulle  jag  använda?  Ju  fler  
frågeställningar  som  dök  upp  desto  mer  stimulerad  att  fortsätta  blev  jag,  men  jag  hade  
hjärnspöken  som  hindrade  min  inspiration.  Jag  hade  ju  bestämt  mig  för  att  skriva  om  
projektet  i  min  uppsats  och  därför  trodde  jag  att  jag  även  måste  ha  uppsatsen  i  åtanke  hela  
tiden,  att  det  måste  vara  möjligt  att  forska  på.  Denna  tanke  var  frustrerande.  Jag  ville  ju  
egentligen  se  vad  jag  skulle  klara  av  utan  att  begränsa  mig.  Det  var  tillräckligt  svårt  att  
bara  skapa  detta  projekt  utan  att  jag  också  måste  tänka  på  hur  jag  skulle  skriva  om  det  
sedan  för  andra  att  läsa.  I  första  mötet  med  min  handledare  Susanne  Jaresand  fick  jag  
rådet  att  vara  artistisk  och  bara  forska  för  min  egen  skull.  Jag  behövde  höra  det  för  att  
våga  släppa  fram  kreativiteten  utan  en  tanke  på  andras  åsikter.  Att  skapa  sådant  man  tror  
andra  tycker  är  intressant  är  rena  döden  för  skapandet.  Det  kommer  inget  nytt  eller  
originellt  ur  det!    

Frågan  om  ett  tema  kom  upp  igen.  Vad  ville  jag  säga  med  stycket?  Vi  diskuterade  vad  
som  är  viktigt  för  mig  och  jag  pratade  om  miljön,  klimatet,  men  idén  kändes  för  stel  och  
oinspirerande.  Jag  hade  även  sett  en  film  om  fyra  personer  och  en  bit  ur  deras  liv.  Det  
fanns  varken  början  eller  slut.  Jag  kände  att  det  var  en  intressant  form  och  att  det  lämnade  
mycket  åt  fantasin  så  jag  valde  att  använda  den  formen.  En  process  utan  givet  slut.    

  
Verket  tar  form  trots  tidsbrist  
I  september  och  oktober  fick  jag  svårt  att  hitta  tid  för  mitt  projekt.  Jag  flyttade  två  gånger  
och  gjorde  två  olika  resor.  Jag  levde  i  kappsäck  under  drygt  en  månad.  Men  jag  tog  med  
mig  mitt  anteckningsblock  och  ritblock  vart  än  jag  åkte.  Jag  passade  på  att  skriva  ner  
tankar  och  idéer  på  tunnelbanan  till  och  från  jobbet  och  satte  mig  på  kaféer  med  en  
ordentlig  kaffe  latte  och  fantiserade.    
   Jag  tycker  om  att  betrakta  och  den  rollen  eggar  min  fantasi.  Jag  sitter  mitt  i  livet  och  
rörelsen  och  går  in  i  mig  själv.  Där  ser  jag  kroppar  och  rörelser.  En  bra  dag  har  jag  flow.  
Då  avlöser  rörelseidéerna  varandra  så  snabbt  att  jag  inte  hinner  teckna  ner  dem.  På  en  av  
mina  tunnelbaneresor  till  jobbet  funderade  jag  över  temat  och  tänkte  att  det  kanske  skulle  
handla  om  något  som  alla  människor  tycker  är  svårt  att  hantera  eller  svårt  att  genomföra.  
Bearbeta  något  som  sätter  igång  tankar  hos  publiken.  Vad  är  det  svåraste  vi  kan  göra?  Det  
slog  mig  direkt  vad  det  skulle  vara.  Därför  att  det  är  något  jag  alltid  har  tampats  med  –  
långsint  som  jag  är.  Det  är  att  förlåta.  Vi  behöver  alla  göra  det  några  gånger  i  livet.  Det  är  
tungt  att  leva  med  en  oförlåten  historia.  Varför  är  det  så  svårt  att  förlåta?  Även  om  man  
säger  att  man  har  förlåtit  en  oförrätt,  har  man  verkligen  gjort  det?  Innerst  inne?  Varför  
samlar  vissa  människor  på  sig  oförrätter  och  ser  på  sig  själva  som  personer  som  har  fötts  
till  olyckan  att  ständigt  behandlas  illa?  På  en  av  mina  resor  satt  jag  bredvid  en  medelålders  



 8 

man  på  ett  tåg  till  Malmö.  Han  berättade  om  hur  han  hela  livet  sökt  en  plats  där  han  hör  
hemma  och  hur  han  försökt  förlåta  sin  far.  Han  sa  att  även  om  han  har  sagt  till  sin  far  att  
han  har  förlåtit  honom  så  kommer  han  nog  aldrig  att  ha  gjort  det  innerst  inne.  Jag  
funderade  över  dem  jag  fortfarande  har  svårt  att  förlåta  och  mannen  gav  mig  till  och  med  
ett  råd.  Han  sa:  ”Våga  se  det  positiva  hos  den  du  skulle  vilja  förlåta”.  Även  scenografin  tar  
form  i  de  här  funderingarna.  Att  inte  förlåta  skapar  sår.  Ett  långt  rött  tyg.  Dansarna  får  
beige  kläder  som  får  symbolisera  den  nakna  sårbara  huden.  Musiken  ska  uttryckas  i  
röster.  Sången  är  själen  som  skriker,  vädjar  och  jublar!  

På  ett  av  mina  kafébesök  hörde  jag  det  första  musikaliska  temat.  Jag  fantiserade  hur  
dansarna  rörde  sig  med  tyget  och  skapade  en  första  version  av  det  som  skulle  komma  att  
bli  de  två  sista  delarna  av  fem  i  stycket.  Under  mina  kompositionsstudier  hade  jag  lärt  mig  
att  man  först  gör  en  grafisk  form  som  beskriver  hur  energierna  ska  bete  sig  i  stycket.  Det  
är  ett  lättare  hanterbart  perspektiv  att  först  göra  en  helhet  och  sedan  dela  upp  helheten  för  
att  sedan  ta  en  del  i  taget  när  man  komponerar.  Jag  satt  och  fantiserade  i  energins  
stämning  från  den  näst  sista  delen.  Jag  kände  hur  jag  ville  att  den  sista  skulle  börja  och  en  
melodi  och  ett  par  ord  ploppade  upp  i  mitt  icke  rationella  huvud.  ”Siempre  perdue”  (Do,  
Ti,  Mi,  Do  i  moll).  En  väldigt  enkel  melodi  som  lät  ödslig.  Som  om  man  stod  vid  ett  väg-‐‑
skäl.  Jag  hörde  en  basröst  som  allena  sjöng  denna  fras.  Jag  har  ingen  förklaring  till  varför  
jag  blandade  spanska  (siempre  =  alltid)  och  franska  (perdue  =  förlorad/borttappad),  men  
orden  lät  bra  ihop  och  passade  melodins  frasering.    

För  mitt  inre  kunde  jag  bara  se  två  dansare,  så  jag  nöjde  mig  med  det  för  tillfället.    Jag  
såg  hur  musiken  samspelade  med  dansarna  och  jag  såg  hur  musikerna  tog  del  i  
koreografin  som  en  grupp  som  gick  samman  och  delade  sig  i  olika  formationer.  Det  
verkade  inte  vara  så  svårt  att  se  musik  och  dans  samtidigt.  Stämningen  kom  först.  Sen  
kom  intervallen  i  rörelserna  eller  vilken  rytmik  som  musikerna  skulle  ha.  Men  det  var  
svårt  att  anteckna  rytmiken  i  musiken.  Den  blev  inte  lika  detaljerad  som  rörelserna,  som  
var  visuellt  tydliga  i  min  fantasi.  För  det  visuella  behövde  jag  inga  andra  verktyg  än  
papper  och  penna.  För  att  skriva  musik  behövde  jag  andra  arbetsvillkor,  till  exempel  ett  
instrument  och  ett  tyst  rum.  Musikens  roll  beskrevs  istället  med  ord  och  meningar  som  
”energisk”,  ”expressiv  sång”,  ”spretig”,  ”full  fart”,  ”breda  klanger”,  ”fuga-‐‑aktig”,  
”bluesig”,  ”samma  kvalité  i  rörelsen  som  i  sången”  eller  ”musiken  vacker  med  fermatan  
där  en  av  dansarna  stannar  upp  …  detta  upprepas  till  ett  sista  ackord  innan  ridå”.  Vid  ett  
tillfälle  noterade  jag  en  ungefärlig  rytm.  Beskrivningen  kunde  också  se  ut  så  här;  ”Lite  
rörelse  hos  sångare.  Dansarna  är  inkapslade  i  sin  oförmåga  att  förlåta.  Efter  en  stund  
börjar  sången  subtilt”.    Jag  bestämde  när  musik  och  rörelse  skulle  vara  samtidiga,  
ackompanjerande  eller  motsatser.  Vissa  mindre  solopartier  fick  också  förekomma.  Än  så  
länge  hade  jag  endast  formen  och  en  del  rörelseidéer  till  de  två  sista  delarna.    

Under  en  resa  till  Wien  fick  jag  möjligheten  att  vara  för  mig  själv.  Med  karta  i  hand  
vandrade  jag  genom  staden  för  att  se  mig  omkring.    Jag  blev  sittande  på  ett  vackert  
gammalt  kafé  i  tre  timmar  och  fick  hela  formen  för  stycket  klar.  Även  stämningen  i  
musiken  genom  hela  stycket  och  de  flesta  övergångarna  färdigställdes.  Jag  hade  en  
fantastisk  känsla  av  ”flow”.  Men  nu  behövde  jag  verkligen  ”plocka  ner”  den  riktiga  
musiken  också.  Inte  bara  kvalitéerna  och  energierna!    Jag  behövde  också  göra  alla  rörelser  
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i  koreografin.  Vid  den  här  tidpunkten  existerade  endast  formen,  vissa  huvudpositioner  
och  ett  antal  rörelseidéer.  Jag  tänkte  att  de  detaljerade  rörelserna  och  deras  progression  
skulle  komma  tillsammans  med  musiken.    
   Väl  tillbaka  i  Stockholm  bokade  jag  en  rytmiksal  för  att  komma  igång.  Men  det  kom  
ingenting.  Efter  att  ha  fått  se  en  av  Susannes  repetitioner  av  sin  koreografi  så  kom  jag  
igång  mer  och  jag  fick  även  några  viktiga  tankeställare.  Jag  måste  tänka  på  vilken  tonus1  
dansarna  skulle  ha  i  de  olika  rörelserna.  Skulle  den  vara  hög,  låg,  introvert  eller  utåtriktat?  
Skulle  dansarna  ha  parallella  eller  uttåtriktade  fötter?  I  ett  samtal  mellan  Susanne  och  
Frida  Grundel  i  hennes  examensarbete  Att  dansa  musik  förklarar  Susanne  det  musikaliska  
uttrycket  i  rörelsen  så  här;  "ʺ(...)om  en  handled  är  böjd  är  det  en  dissonans.  Om  man  
uttrycker  en  inåtvänd  känsla,  t  ex  nedåtböjd  huvud.  kanske  det  kan  vara  en  tolkning  av  en  
mollklang.  En  öppen  rörelse  kan  vara  en  dur  klang."ʺ(Grundel  2004  sid  18).  Susanne  övar  
övergångar  i  ett  större  rum  och  detaljerna  i  ett  mindre.  Det  sparar  tid!    

I  december  gav  jag  mig  själv  en  spark  i  baken  och  samlade  ihop  en  ensemble.  Jag  fick  
först  tag  i  två  dansare  från  Danshögskolan.  Det  oroade  mig  att  stycket  inte  var  färdigt  
ännu  och  jag  visste  inte  ens  om  det  skulle  bli  bra.  Men  när  jag  nu  hittat  två  dansare  fanns  
ingen  återvändo.  Jag  var  tvungen  att  färdigställa  det  här.  Inspirerad  eller  ej.  Den  kvällen  
somnade  jag  in  med  en  stark  känsla  av  ångest.  

Dagen  efter  satte  jag  mig  genast  vid  pianot.  De  musikaliska  idéer  jag  haft  innan  
skrotade  jag  helt,  utom  frasen  ”Siempre  perdue”  samt  ett  flera  år  gammalt  motiv  till  ett  
stycke  som  aldrig  blivit  färdigt.  Jag  ville  också  att  musiken  skulle  vara  relativt  lätt  att  lära  
in  för  att  ensemblen  skulle  hinna  öva  in  ett  bra  gemensamt  flöde  till  den  första  
föreställningen.  Jag  tänkte  igenom  om  jag  hade  någon  text  som  jag  kunde  börja  med  för  att  
komma  igång  och  kom  att  tänka  på  en  dikt  på  franska  som  jag  skrev  när  jag  gick  i  
gymnasiet.  Det  är  en  text  som  kan  tolkas  metaforiskt  eller  bokstavligt  och  som  faktiskt  
passade  i  början  av  mitt  stycke:  

  
L'ʹeau  est  comme  le  calme    
comme  les  religeuses  qui  chantans  un  psaume  
Elle  coulant  à  travers  moi  là  je  trouve  la  place  
et  la  tranquillité  m'ʹembrasse  
mais  temps  en  temps  je  me  sens  desécher  
  
Vattnet  är  som  lugnet  
som  de  religiösa  som  sjunger  en  psalm  
det  rullar  emot  mig  där  jag  finner  en  plats    
och  stillheten  omfamnar  mig  
men  ibland  känner  jag  mig  splittrad  

  
  
  

                                                
1   Muskelspänning  
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Jag  låter  den  talande  melodin  leda  mig  i  skapandet  av  musiken.  Samtidigt  improviserar  
jag  rörelser  utifrån  fraseringen  i  melodin.  Här  håller  jag  mig  till  tvåstämmighetens  
principer.  Jag  tar  även  fram  ett  lakan  som  får  ställföreträda  dansarnas  tyger  och  skapar  
rörelsen  med  lakanet.  Jag  använder  mig  av  hur  det  faller  och  de  skulpturer  som  uppstår  
av  hur  jag  håller  det.  Jag  skapade  den  första  delen  under  den  förmiddagen  och  kände  att  
jag  var  på  banan  igen!    

Motivet  ur  det  ej  färdiga  stycket  blev  ledmotivet  i  den  näst  sista  delen  som  kom  att  
kallas  Kampen.  När  jag  har  tänkt  på  helheten  av  stycket  och  delat  in  det  i  fem  delar  så  har  
jag  även  bestämt  när  musik  och  dans  skulle  vara  tillsammans  och  när  de  endast  skulle  
ackompanjera  eller  rent  av  kontrastera  varandra.  Jag  försökte  även  att  se  en  progression  i  
handlingen  och  av  den  anledningen  behövde  jag  bestämma  vad  de  olika  delarna  skulle  
handla  om.  Precis  som  i  filmen  skulle  det  här  styckets  tema  gå  igenom  olika  stadier  och  
olika  energier  utan  att  ge  åskådaren  ett  tydligt  slut.  Att  stycket  har  delats  in  i  just  fem  antal  
delar  är  ett  resultat  av  de  centrala  motiv  som  uppstått  liksom  de  utrymmen  där  energin  
förändras.  Delarnas  titlar  beskrev  för  mig  och  ensemblen  vilket  skede  progressionen  
befann  sig  i  och  är  bara  arbetsnamn.     

  
      Del  1         Del  2            Del  3       Del  4                    Del  5  
L'ʹeau  est  comme  le  calme  –    Ifrågasättandet  –  Genombrottet  –  Kampen  –  Siempre  perdue        
   (vattnet  är  som  lugnet)                                             (alltid  förlorat)  
  
Den  sista  delen  Siempre  perdue  tar  form  de  kommande  dagarna.  Temat  inspirerar  till  

energin  och  musiken  i  hela  den  sista  delen.  Rörelserna  kommer  denna  gång  efter  att  jag  
skrivit  musiken  och  jag  får  ändra  vissa  saker  i  musiken  för  att  det  ska  passa  med  rörelsen.  
I  denna  sista  del  varierar  samspelet  mellan  de  båda  konstarterna.  Ibland  är  de  tillsammans  
och  ibland  är  de  ackompanjerande.    

Jag  ville  gärna  ge  var  och  en  av  de  olika  musikformerna  en  solistisk  del.  Sångarna  fick  
Ifrågasättandet,  en  kort  och  till  största  delen  unison  insats.  Jag  har  alltid  gillat  
överraskningseffekter  så  jag  låter  sångarna  först  gå  fram  till  dansarna  som  just  då  ligger  
stilla  på  golvet.  Sedan  vandrar  de  rakt  fram  mot  publiken  och  talar  (sjunger)  direkt  till  
den.  Jag  låter  dem  också  peka  mot  publiken  för  att  fånga  dess  uppmärksamhet.  Helst  vill  
jag  att  åskådarna  ska  känna  sig  ordentligt  träffade.  Texten  blir  hård  men  ärlig;  ”Tänker  du  
bara  ligga  där  och  älta?!”.  I  början  av  Kampen  får  dansarna  sitt  solo.  I  starten  där  endast  
tenoren  håller  ut  tonen  D  i  andningens  naturliga  tempo.  Sedan  i  ett  abrupt  avbrott  i  det  
starkaste  skedet  av  musiken  ska  dansarna  flyga  fram  i  explosioner  av  rörelse  och  samtidigt  
stöna  och  andas  ljudligt  i  sin  kamp  till  en  sista  explosion  när  musiken  samtidigt  startar  i  
ett  fortissimo.    
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Rekrytering  av  deltagare  
Jag  hade  kunnat  engagera  personer  med  rytmikutbildning  för  att  snabbare  komma  förbi  
de  första  faserna  av  att  lära  upp  ett  bra  kroppsgehör,  men  jag  valde  att  använda  proffs  
inom  både  musik-‐‑  och  dansområdet  för  att  skapa  goda  förutsättningar  för  att  genomföra  
mitt  material.  Det  vill  säga  att  jag  inte  skulle  behöva  ändra  i  grundmaterialet  för  att  
anpassa  deltagarna.  Jag  ville  att  sångarnas  röster  skulle  vara  starka  och  att  de  skulle  vara  
vana  vid  genomkomponerad  musik  och  därför  sökte  jag  bland  klassiskt  skolade  sångare.  
Jag  öppnade  helt  enkelt  Musikhögskolans  matrikel  och  sökte  bland  studenterna.  Där  
hittade  jag  basen  Eric  Ander  som  då  gick  första  året  som  klassisk  musiker  liksom  tenoren  
Wiktor  Sundqvist.  Av  en  bekant  fick  jag  tips  om  mezzosopranen  Matilda  Wahlund  och  
sopranen  Anna  Janbäck  kände  jag  redan  till.  Dansarna  skulle  kunna  utföra  krävande  
fysiska  rörelser  och  därför  sökte  jag  dansare  på  Danshögskolan.  Jag  hade  fått  tillåtelse  att  
sitta  med  på  några  lektioner  för  att  se  om  jag  kunde  hitta  några  dansare  som  ville  vara  
med  i  mitt  projekt.  Jag  hittade  två  personer  som  jag  upplevde  kände  musiken  i  rörelsen.  
Endast  en  av  dem  kunde  delta,  men  de  rekommenderade  en  annan  som  visade  sig  kunna  
ställa  upp.  Den  första  av  dem  heter  Sofia  Wirzén  och  gick  då  sitt  tredje  år  på  danslinjen  
med  inriktning  på  jazz.  Den  andra  heter  Evelina  Boström  och  gick  under  den  här  tiden  
första  året  på  danslinjen  med  inriktning  på  modern  dans.  

  
  

Repetitionerna    
  

Till  att  börja  med  hade  jag  delat  upp  repetitionerna  mellan  dansare  och  musiker  för  att  
kunna  lära  ut  och  bearbeta  grundmaterialet  och  göra  ändringar.  Ena  dagen  träffade  jag  
sångarna  och  den  andra  dagen  dansarna.  Efter  fyra  tillfällen  vardera  skulle  vi  ses  och  
repetera  tillsammans.    

  
Repetitioner  med  sångarna  
För  sångarna  lade  jag  in  en  rytmikövning  i  sjuåttondelstakt  som  uppvärmning  eftersom  
det  skulle  förekomma  i  stycket.  De  skulle  inte  heller  ha  komp  och  dessutom  röra  sig  
samtidigt  så  det  var  extra  viktigt  att  de  hade  samma  pulskänsla  i  den  taktarten.    
  
   Musklerna  är  skapade  för  rörelse  och  rytm  är  ju  rörelse.  För  att  röra  sig  behöver  
   kroppen  små  bitar  av  rum  och  tid.  Rörelsens  början  och  slut  bestämmer  måttet  av  
   tid  och  rum  (…).  Om  vi  i  förväg  fastställer  förhållandet  mellan  muskelkraften  och  
   den  sträcka  som  ska  utnyttjas,  så  fastställer  vi  därmed  också  måttet  av  tid.  
   (Rytm,  musik  och  utbildning,  Dalcroze,  sid  70)    
  
I  övningen  gick  sångarna  först  pulsen  och  klappade  ettan.  Sen  klappade  de  indelningen  
2,2,3,  fortfarande  med  pulsen  i  gången.  I  sista  momentet  bytte  de  till  att  klappa  pulsen  och  
gå  indelningen.  På  mitt  kommando  bytte  de  sedan  mellan  dessa  två  versioner.  Alla  
sångare  var  öppna  för  att  göra  rytmikövningen  och  jag  hade  även  förberett  dem  på  det  och  
dessutom  att  de  skulle  utföra  vissa  rörelser  i  koreografin.  Jag  upptäckte  genast  att  de  var  
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ovana  vid  sjuåttondelstakt  och  bestämde  mig  för  att  vara  konsekvent  med  just  denna  
övning.  ”Tack  vare  dagligen  upprepade  erfarenheter  bildas  muskelminnet  (...)”  (  Rytm,  
musik  och  utbildning,  Dalcroze,  s  68)  Det  skulle  visa  sig  vara  extra  viktigt  med  denna  
övning  då  Kampen  visade  sig  vara  extra  svår  att  utföra  tillsammans  med  rörelser  och  tyger.  
Jag  hade  planerat  att  vi  skulle  gå  igenom  alla  stämmor  i  partituret  tillsammans  under  de  
första  repetitionerna.  Sedan  hade  jag  förväntat  mig  att  de  skulle  lära  in  stycket  hemma  så  
att  vi  skulle  kunna  jobba  på  gruppens  gemensamma  klang.  Tyvärr  blev  det  inte  som  jag  
tänkt  och  vi  var  tvungna  att  gå  igenom  alla  stämmor  även  under  repetitionerna.  Det  var  
bara  en  av  sångarna  som  lärde  sig  sin  stämma  tidigt.  När  det  var  dags  för  de  
gemensamma  repetitionerna  var  jag  därför  tvungen  att  lägga  in  en  extra  timme  innan  
dansarna  kom  för  att  sångarna  skulle  hinna  lära  sig  allt  material.    
  
Repetitioner  med  dansarna  
Repetitionerna  med  dansarna  upplevde  jag  som  mycket  enklare.  Som  dansare  lär  man  in  
på  gehör  och  blir  därmed  mer  eller  mindre  tvungen  att  lära  in  materialet  direkt.  Jag  kunde  
på  en  gång  se  vad  som  fungerade  och  inte  fungerade.  Det  fanns  inga  noteringar  som  de  
kunde  snegla  på.  Vi  testade  oss  fram  till  nya  rörelser  och  ibland  fick  de  improvisera  
utifrån  en  beskrivning  som  jag  givit  dem.  Vi  lyssnade  på  uppspelningen  från  
notskrivningsprogrammet  för  att  de  skulle  få  en  ungefärlig  upplevelse  av  tempot  och  
stämningen  i  musiken.  De  delar  där  musik  och  rörelse  skulle  följa  varandra  i  detalj  sjöng  
jag.  Ett  exempel  på  det  är  den  första  delen  L'ʹeau  est  comme  le  calme.  När  en  rörelsesekvens  
var  färdig  filmade  jag  den  för  att  ha  något  att  återvända  till  för  reflektion  och  påminnelse.  
Efter  repetitionerna  hade  vi  ofta  sällskap  på  tunnelbanan  och  fortsatte  diskutera  uttryck  
och  rörelser.  Dansarna  passade  då  på  att  se  kvällens  inspelning.  Det  var  en  värdefull  stund  
när  de  fick  en  chans  att  själva  tänka  efter  och  ställa  frågor.  Samtidigt  lärde  jag  mig  nya  
saker  jag  behöver  tänka  på  till  nästa  repetition  och  i  framtiden.  Det  kunde  handla  om  en  
vinkling  på  handleden  eller  olika  energier  i  rörelserna.  Jag  fick  också  fundera  över  hur  jag  
skulle  ge  rörelserna  olika  energier  utan  att  de  skulle  bli  för  talande.  För  trots  att  stycket  
skulle  ha  en  handling  så  ville  jag  inte  skriva  någon  på  näsan.  Dansarna  efterfrågade  
texterna  till  stycket  för  att  förstå  hur  de  skulle  uttrycka  sig  i  dansen  och  jag  upptäckte  hur  
jag  per  automatik  använde  mig  av  känslouttryck  för  att  förmedla  en  energi.  Något  jag  
också  upptäckte  var  att  jag  i  mitt  ritblock  tecknat  rörelsesekvenserna  spegelvänt!  Det  
skapade  förvirring  hos  mig  när  jag  skulle  förmedla  sekvensen  och  dess  riktningar  i  
rummet.  Under  repetitionernas  gång  upptäckte  jag  ytterligare  en  dimension  i  dansarnas  
symbolik  i  verket.  De  hade  egentligen  varsin  roll.  Jag  hade  i  kompositionens  skede  
föreställt  mig  dem  som  två  personer  som  genomgick  samma  process,  men  under  
repetitionerna  och  när  jag  delade  ut  rörelserna  såg  jag  att  jag  kunde  ge  dem  olika  roller  
beroende  på  vilken  av  rörelserna  de  fick  tilldelade.  Upptäckten  gav  deras  roller  en  
fördjupning.  De  var  fortfarande  två  personer  som  genomgick  samma  process,  men  den  
ena  var  starkare  än  den  andra.  
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De  gemensamma  repetitionerna  
  

Med  både  musiker  och  dansare  på  plats  på  scen  har  man  möjlighet  
att  uppnå  ett  ömsesidigt  lyssnande,  en  ömsesidig  tidsuppfattning.    
(Grundel  2004)  
  

För  att  få  igång  ett  2kroppsgehör  och  ett  gemensamt  tempo  i  gruppen  lade  jag  till  ett  par  
övningar  som  uppvärmning.  Jag  valde  en  väldigt  enkel  övning  i  lyssnande  och  taiming  
där  deltagarna  skulle  gå  fritt  på  golvet.  När  någon  väljer  att  stanna  ska  de  andra  på  en  
gång  också  stanna.  När  någon  sedan  väljer  att  börja  gå  igen  börjar  också  de  andra  att  gå.  
En  enkel  övning  som  ändå  kräver  stor  koncentration  eftersom  man  bara  får  titta  rakt  
framför  sig  och  fånga  impulser  från  de  andra  utifrån  sitt  synfält  som  är  ungefär  45  grader  
om  man  tittar  rakt  fram.  Jag  bad  dem  även  att  gå  i  en  riktning  i  taget  och  att  fokusera  hela  
sin  kropp  i  den  riktningen.  Jag  provade  att  använda  tygerna  i  övningen  och  låta  deras  fall  
mot  golvet  vara  impulsen  för  ensemblen  att  stanna.  Ljudet  av  tyget,  som  släpas  mot  golvet  
och  sedan  tappas,  visade  sig  bli  effektfullt  i  den  tysta  gången  och  övningen  fick  en  plats  i  
koreografin  som  introduktion  till  den  första  delen  L'ʹéau  est  comme  le  calme.  Jag  hade  också  
en  önskan  att  de  skulle  få  lära  känna  varandra  och  väcka  sitt  gemensamma  lyssnande  
genom  ren  improvisation.  Sångarna  skulle  improvisera  till  dansarnas  rörelser  och  tvärtom.  
Detta  fick  jag  ta  bort  eftersom  det  helt  enkelt  inte  hanns  med.    

Dagen  efter  repetitionerna  tittade  jag  igenom  det  senaste  filmade  materialet  och  
noterade  synpunkter  och  planerade  nästa  rep,  men  de  gemensamma  repetitionerna  blev  
inte  alltid  som  jag  planerat,  vilket  jag  var  förberedd  på.  Det  var  ju  nytt  material  och  det  
roligaste  med  repetitioner  är  ju  att  testa  sig  fram  till  vad  som  fungerar.  Fast  det  kreativa  
flödet  fick  många  utmaningar  på  grund  av  att  dansarna  och  musikerna  hade  kommit  olika  
långt  i  inlärningsprocessen.  Ett  exempel  är  då  dansarna  undrade  hur  lång  tid  de  skulle  ge  
en  sekvens  med  rörelser  och  musikerna  inte  kunde  detta  stycke  utan  att  titta  i  noterna.  
Musikerna  kunde  därför  inte  heller  följa  med  i  själva  rörelsesekvensen  för  att  lära  sig  
förstå  sambandet  mellan  rörelsen  och  musiken.  Det  var  inte  förrän  två  veckor  innan  första  
föreställningen  som  alla  sångare  kunde  släppa  noterna  helt.  Det  var  bara  en  av  sångarna  
som  tidigt  släppte  partituret  och  kunde  följa  med  i  koreografin.  

Vi  försökte  planera  repetitionerna  så  att  alla  skulle  kunna  delta  så  ofta  som  möjligt.  
Det  ledde  till  att  de  gemensamma  repetitionerna  blev  utspridda  över  en  längre  period.  
När  det  väl  var  dags  för  repetition  så  var  det  inte  alltid  alla  som  kunde  närvara  trots  att  vi  
planerat  långt  i  förväg.    

     
Nya  erfarenheter  som  koreograf,  kompositör  och  regissör  
Min  egen  insats  kändes  väldigt  fokuserad,  men  osäker.  Alla  situationer  var  nya  och  det  
här  sättet  att  skapa  ett  verk  på  var  okänt  för  mig.  Jag  har  lång  erfarenhet  som  låtskrivare  
och  bandledare,  men  under  en  repetition  med  mitt  band  kan  jag  referera  till  olika  stilar  

                                                
2     Att  göra  kroppen  lyhörd  för  allt  som  sker  omkring  den  och  att  kroppsligt  kunna  förhålla  sig  till  
detta  både  rumsligt  och  metriskt.  (Bäckvall,  Holdar  1991  sid  14)  
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och  musikerna  får  genast  en  förståelse  för  en  eventuell  form  och  ett  speciellt  uttryck.  Den  
musik  jag  hade  skapat  till  denna  koreografi  kom  egentligen  inte  ur  någon  speciell  stil  även  
om  jag  försökte  lyssna  in  mig  på  renässansmusik  och  lite  Bach  för  att  få  en  känsla  för  fuga.  
Sedan  blev  det  ändå  inte  någon  fuga!  Den  här  musiken  har  alltså  inga  medvetna  
influenser  och  jag  kände  mig  väldigt  osäker  på  hur  jag  skulle  förmedla  rätt  uttryck  och  om  
det  jag  skapat  verkligen  var  bra.  Jag  brukar  i  bandsammanhang  testa  mig  fram  till  rätt  
dynamik,  men  här  märkte  jag  vikten  av  att  redan  ha  det  utskrivet  i  partituret.  I  alla  fall  
som  en  grund  att  utgå  ifrån.  De  första  frågorna  jag  fick  av  sångarna  var  just  om  
dynamiken.  Jag  fick  en  bakläxa  av  min  handledare  Johan  Hammerth  att  verkligen  
bestämma  mig  för  hela  styckets  dynamik.    

Eftersom  jag  hade  skapat  utifrån  någon  slags  fri  form  och  utifrån  stundens  ingivelse,  
hade  styckets  olika  delar  fått  olika  tonarter.  De  flesta  gick  att  koppla  till  varandra,  men  
tonartsbytet  mellan  första  och  andra  delen  var  alltför  komplicerad.  Vi  testade  oss  fram  för  
att  hitta  en  bra  första  tonart  och  det  resulterade  i  att  vi  höjde  den  första  delen  ett  halvt  
tonsteg.  

Under  repetitionerna  med  sångarna  vägde  jag  varje  respons  och  reaktion  från  dem  på  
guldvåg  och  hoppades  innerligt  att  de  inte  skulle  hoppa  av  projektet.  Jag  hade  ju  också  
kämpat  mer  med  att  hitta  musiken  till  detta  stycke  än  vad  jag  gjort  med  rörelsen.  Jag  tror  
det  hade  att  göra  med  att  jag  hade  och  fortfarande  har  så  mycket  erfarenhet  av  att  skapa  
musik  att  jag  blir  alltför  självkritisk.  Redan  i  skapandets  stund  vet  jag  vad  man  som  
kompositör  ”bör”  och  inte  ”bör”  göra.  Dansen  är  fortfarande  ny  och  spännande.  Där  har  
jag  ingen  som  helst  aning  om  vad  som  är  ”bra”  eller  inte.      Jag  upptäcker  bara  och  skapar  
på  blanka  blad.  Samma  känsla  hade  jag  under  repetitionerna.  Med  dansarna  var  det  bara  
roligt  och  spännande.  Jag  fick  verkligen  en  lektion  i  att  skapa  en  koreografi  varje  gång  vi  
sågs.  Jag  tog  till  mig  allt  och  kände  att  jag  växte  vid  varje  tillfälle.  Det  var  en  fröjd  att  lära!  
Med  sångarna  kände  jag  mig  osäker  på  om  jag  dög  som  kompositör.  Min  ovana  att  lära  ut  
genomkomponerad  musik  visade  sig  också  som  en  svaghet  som  höll  mitt  själv-‐‑förtroende  
tillbaka.  

Osäkerheten  fortsatte  in  i  de  gemensamma  repetitionerna.  Jag  trevade  i  mina  beslut  
och  lyssnade  in  allas  förslag.  Ibland  kände  jag  mig  manad  att  bara  låta  ett  förslag  få  leda  
eller  helt  enkelt  bara  ta  ett  beslut  för  att  komma  vidare  i  repetitionen.  Jag  upplevde  det  
som  en  god  egenskap  att  kunna  ta  snabba  beslut,  men  att  ta  allas  åsikter  och  frågor  i  
beaktande  gjorde  mig  splittrad.  Frågorna  kunde  i  en  och  samma  stund  handla  om  en  
stavelse  i  texten  och  en  bortglömd  rörelse  och  i  nästa  stund  om  rytmiken  i  en  stämma.  Jag  
fick  inte  en  chans  att  vara  annat  än  hundra  procent  närvarande  i  tanken,  vilket  var  
givande,  men  det  var  en  stor  utmaning  att  växla  mellan  sång  och  rörelse  och  att  kunna  ge  
svar  direkt.  Detta  ledde  till  att  jag  glömde  filma  vissa  övningar  och  rörelsesekvenser.  Här  
hade  det  varit  toppen  med  en  assistent!  Det  blev  hela  tiden  små  pauser  antingen  för  
sångarna  eller  dansarna,  när  jag  var  tvungen  att  reda  ut  en  fråga.  Vissa  av  sångarna  tog  en  
paus  eller  gjorde  något  helt  annat  medan  jag  löste  ett  problem  i  den  andra  gruppen.  
Dansarna  övade  alltid  även  om  de  inte  var  i  centrum  just  då.  Detta  fick  mig  att  fundera  på  
om  det  var  jag  som  hade  skapat  en  alltför  avslappnad  och  tillåtande  stämning?  Eller  var  
det  för  långa  repetitioner  för  sångarna,  som  ju  hade  en  extra  timmes  repetition?  
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   Under  en  av  de  tillfällen  då  Susanne  var  med  frågade  hon  mig  om  vem  som  
”cue:ar”?  Det  vill  säga,  vem  som  visade  insatsen  till  att  starta  nästa  fras.  Övergångarna  var  
otydliga.  Jag  hade  trott  att  det  där  skulle  lösa  sig  av  sig  själv  eftersom  stycket  ändå  var  ett  
samarbete  mellan  alla  individer  i  ensemblen,  men  även  i  det  här  fallet  behövde  ensemblen  
en  grund  att  stå  på.  Något  att  utgå  ifrån  och  att  lyssna  efter.  När  de  sedan  känner  sig  säkra  
i  vad  som  ska  ske  kan  de  slappna  av  och  lyssna  in  varandra.  Det  är  också  viktigt  för  att  få  
ett  bra  flöde  i  övergångarna.  Jag  ville  ju  inte  att  de  skulle  stå  och  vänta  in  varandra  utan  
alla  skulle  ha  en  uppgift  att  föra  skeendet  framåt.  I  detta  fall  var  det  också  ett  sätt  att  få  alla  
deltagare  att  känna  sig  viktiga.  Jag  försökte  dela  ut  insatserna  så  att  alla  åtminstone  någon  
gång  skulle  få  den  uppgiften.  Det  var  ett  hett  tips  från  min  handledare  Susanne.  

Två  veckor  innan  föreställning  beskriver  jag  i  min  dagbok  repetitionen  som  ett  skönt  
stadium  där  de  lärt  sig  alla  bitar  och  allt  faller  på  plats.  ”Vi  kan  finjustera  och  tänka  
konstnärligt.  Vi  är  förbi  inlärningsfasen”.  Ensemblen  uttryckte  att  de  ville  repetera  de  
olika  delarna  om  och  om  igen  och  jag  började  känna  mig  trygg  i  att  lämna  över  verket  till  
dem.  Min  handledare  Susanne  gav  mig  rådet  att  låta  dem  repetera  utan  att  jag  avbröt.  Jag  
skulle  bara  föra  anteckningar  och  ta  upp  eventuella  ändringar  och  anmärkningar  efteråt.  
Men,  jag  fick  inte  glömma  att  rosa  dem!  De  behövde  förtroendet  att  ta  över  mitt  verk  och  
att  få  ”äga”  det.  Detta  var  personligen  det  svåraste  momentet.  Jag  upptäckte  hur  stort  
kontrollbehov  jag  hade  över  stycket.  Under  det  näst  sista  repet  kom  ”stommen”  av  
sångarna  försent.  Med  ”stommen”  menar  jag  den  person  som  först  lärde  in  musiken  
utantill  och  som  dessutom  har  varit  säkrast  och  stadigast  i  alla  tempon.  De  övriga  fick  då  
en  chans  att  öva  Kampen  själva  och  därmed  lärde  de  sig  följa  varandra  utan  att  kunna  luta  
sig  tillbaka  på  ”stommen”.  Det  gjorde  dem  mycket  säkrare.  Vid  ett  tillfälle  under  
repetitionen  såg  jag  hur  en  av  sångarna  gick  och  klappade  sjuåttondelstakten  för  sig  själv  
och  jag  noterade  nöjt  att  det  nog  var  en  bra  idé  att  vara  konsekvent  med  den  övningen  
eftersom  den  verkar  hjälpa  åtminstone  en  av  dem.    
  
"ʺDags  att  släppa  taget"ʺ  
Min  osäkerhet  höll  i  sig  ända  till  första  föreställningen.  I  ett  handledningssamtal  innan  
generalrepetitionen  insåg  jag  att  jag  låtit  min  osäkerhet  över  huruvida  verket  var  
tillräckligt  bra  eller  inte  gå  ut  över  ensemblen.  Så  här  skriver  jag  i  dagboken:  
  
   Jag  trampar  ny  mark  och  känner  inte  till  vilka  stigar  och  underlag  som  är  bra  
   respektive  dåliga.  Osäkerheten  visar  sig  i  att  jag  inte  kan  bedöma  om  deltagarna  
   gör  tillräckligt  bra  ifrån  sig.  Jag  påminner  mig  själv  om  att  ge  dem  positiv  feedback  
   för  att  de  ska  prestera  bra,  men  jag  hittar  ibland  på  för  jag  känner  inte  i  grunden  att  
   det  är  bra.  Jag  kommer  inte  att  veta  för  än  cirka  två  veckor  efter  konserten  när  jag  
   kan  titta  på  det  igen  och  har  lagt  alla  prestationskrav  bakom  mig.  Som  Susanne  
   säger;    ”Det  är  dags  att  släppa  taget  och  låta  dem  äga  stycket”.    
  
Min  osäkerhet  visade  sig  också  i  att  jag  inte  kunde  ge  tydliga  svar  på  deltagarnas  frågor  
om  vilka  energier  de  ska  ha  och  i  vilka  riktningar  de  ska  fokusera  sina  blickar.  Jag  visste  
inte  riktigt  vad  jag  ville  ha  och  lät  därför  vissa  frågor  bli  hängande  i  luften  för  att  jag  inte  
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kunde  ge  ett  direkt  svar.  Jag  behövde  fundera  men  glömde  sedan  frågan  då  en  annan  tog  
över.  Denna  fundering  tog  jag  upp  i  utvärderingen  med  ensemblen  för  att  förstå  hur  de  
upplevde  situationen.  

Innan  generalrepetitionen  började,  fick  jag  en  spontan  idé  att  ge  sångarna  en  annan  
variant  av  sjuåttondelsövningen.  Det  är  bra  att  variera  den  fysiska  upplevelsen  och  
därmed  öka  förståelsen  för  rytmen.  De  fick  stå  i  en  ring  och  klappa  på  första,  tredje  och  
femte  åttondelen  i  takten.  Det  vill  säga  en  klapp  på  låren,  en  klapp  på  sina  egna  händer  
och  en  klapp  på  grannarnas  händer  Samtidigt  skulle  de  sjunga  Kampen.  Det  var  ett  steg  i  
rätt  riktning  eftersom  sångarna  fick  ytterligare  förståelse  för  taktarten.  De  kände  konkret  
sina  medsångares  tempo  när  de  var  tvungna  att  anpassa  sin  taiming  med  klappen  på  sina  
grannars  händer.  Tempot  blev  genast  stadigare  och  de  hade  full  kontakt  med  varandra  när  
de  stod  i  en  ring  och  kunde  se  varandra  i  ögonen  istället  för  att  gå  taktarten  fritt  i  rummet.    

I  det  här  stadiet  var  det  dags  för  mig  att  helt  släppa  stycket  till  ensemblen.  Susanne  
var  med  och  förde  anteckningar  under  första  genomgången  och  berättade  sedan  för  
ensemblen  vad  hon  tyckte  var  bra  och  vad  som  behövde  korrigeras.  Sedan  gjorde  de  två  
genomgångar  till  och  då  lät  jag  dem  lösa  problemen  själva.  Jag  påminde  dem  bara  om  
någon  liten  detalj,  för  övrigt  intalade  jag  mig  själv  att  ha  tålamod.    

     
Att  arbeta  i  olika  rum  
Repetitionerna  hölls  i  fem  olika  sorters  rum.  Vi  var  tvungna  att  förhålla  oss  till  det  rum  
som  fanns  ledigt  och  ibland  flyttade  vi  repetitionerna  till  Danshögskolan  för  att  få  ett  
större  utrymme.  Varje  gång  man  byter  rum  behöver  man  hitta  ett  nytt  förhållningssätt  till  
tid  och  avstånd.  Ett  par  av  utrymmena  var  tillräckligt  stora  för  att  ge  plats  för  hela  
koreografin.  I  de  tre  övriga  var  ensemblen  tvungen  att  förhålla  sig  till  ett  hälften  så  stort  
utrymme  och  dessutom  till  flyglar  och  stolar  som  tog  upp  stora  delar  av  rummet  och  
skapade  en  ganska  otydlig  gräns  mellan  den  öppna  ytan  och  väggen.  Endast  vid  två  
tillfällen  fick  vi  repetera  med  hela  ensemblen  på  den  scen  där  premiären  skulle  ta  plats.  
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Utvärdering  med  ensemblen  
  
Efter  första  föreställningen  fick  ensemblen  ett  formulär  med  frågor  att  besvara.  Ytterligare  
tre  frågor  ställde  jag  per  telefon  ett  halvt  år  senare,  eftersom  jag  behövde  få  deras  
reaktioner  på  de  funderingar  jag  fått  efter  projektets  slut.    
  
Frågor:  
1.  Beskriv  din  bakgrund  som  sångare/dansare.    
Alla  medverkande  har  utbildning  och  mycket  erfarenhet  inom  sina  respektive  områden.  
  
2.  Redogör  kortfattat  för  dina  erfarenheter  av  att  jobba  med  en  koreografi  som  består  av  
både  dansare  och  musiker.  
Fyra  av  sex  av  de  medverkande  har  någon  form  av  erfarenhet  av  projekt  som  innehåller  
både  musik  och  dans.  Två  av  dessa  fyra  nämner  musikal  som  referens  och  två  nämner  
uppsättningar  där  dans  och  musik  samarbetat  eller  där  dans  och  sång  varit  ett  kombinerat  
uttryck.  
  
3.  Beskriv  din  upplevelse  av  att  arbeta  med  Siempre  perdue.  Vilka  var  dina  tankar  under  
de  första  repetitionerna?  Förändrades  de?  När  under  repetitions-‐‑processen  förändrades  
de?  Vad  känner  du  nu?  
Den  första  reptiden  då  dansare  och  musiker  repeterade  var  för  sig  upplevdes  av  ett  par  
deltagare  som  ”främmande”.  En  viss  undran  fanns  om  hur  projektet  skulle  bli  i  sin  helhet.  
En  deltagare  hade  funderat  kring  betydelsen  av  verket  och  hur  det  skulle  mottas  av  
publiken.  Tre  personer  beskriver  den  första  tiden  som  spännande,  annorlunda  och  
intressant.  En  av  dessa  säger  samtidigt  att  den  upplevdes  som  långsam  och  seg  på  grund  
av  att  alla  inte  lärde  sig  sina  delar.  Alla  medverkande  instämmer  i  att  allt  klarnade  när  vi  
påbörjade  de  gemensamma  repen.  Ett  par  uttrycker  en  besvikelse  över  att  alla  inte  kunde  
sina  uppgifter  eller  inte  kunde  närvara  vid  alla  gemensamma  tillfällen,  ”för  då  hade  vi  
kanske  tidigare  känt  att  vi  skapade  musik”.  Känslan  efter  premiären  har  hos  alla  varit  
positiv  och  de  är  glada  att  få  ha  varit  med.  En  person  säger  dock  att  trots  att  det  var  kul  att  
få  ha  varit  med  så  är  det  skönt  att  det  är  över.  En  annan  kände  att  jag  skapat  något  nytt  
och  en  tredje  är  nöjd  och  en  erfarenhet  rikare,  men  känner  samtidigt  ”att  man  skulle  
kunna  fortsätta  arbeta  och  komma  ännu  längre  i  samarbetet”.    
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4.  Vad  var  svårt  för  dig  i  arbetet  med  stycket  under  repetitionerna  och  vad  var  lätt?  Var  
det  något  i  musiken?  Rörelser?  Något  annat?  
Det  svåra  och  lätta  i  arbetet  med  stycket  är  helt  individuellt.  Man  nämner  att  det  var  svårt  
att  allt  var  a  cappella,  men  att  gehöret  skärptes.  Kampen  var  svår  att  greppa  men  musiken  i  
det  stora  hela  var  tydlig  i  sin  struktur  och  harmonik.  En  person  tyckte  att  det  var  lätt  att  
läsa  och  lära  in  musiken,  men  svårare  med  samsjungning,  eftersom  alla  inte  kunde  sitt.  
Det  var  svårt  att  sätta  önskade  rörelser  i  sin  egen  kropp  och  göra  det  så  att  man  själv  blev  
nöjd  och  bekväm,  men  att  det  blev  lättare  med  tiden.  Dansens  taiming  till  musiken  
upplevdes  som  svår  innan  man  lärt  sig  musiken.  Rörelsernas  flöde  och  flytet  i  
övergångarna  tas  också  upp  som  ett  svårt  moment.  
  
5.  Vad  var  svårt  i  gruppens  samarbete  och  vad  var  lätt?  Var  det  något  musikaliskt?  I  
koreografin?  Något  i  taimingen?  Något  i  förhållande  till  regissören?  Något  annat?  
Det  var  enligt  en  person  svårt  med  koncentrationen  under  repen  och  Kampen  ”borde  låtit  
tajtare”.  Av  denna  person  får  jag  även  ett  tips  om  att  jag  kunde  givit  till  alla  sångare  i  läxa  
att  kunna  klappa  indelningen  till  Kampen  och  samtidigt  sjunga  den.  Det  var  svårt  att  hitta  
ett  gemensamt  uttryck  och  en  riktning  i  relation  till  dansarnas  koreografi  och  det  var  
förvirrande  att  förstå  vem  som  signalerar.  Musik  eller  rörelse.  Tre  personer  nämner  
samsjungning  och  att  lyssna  in  varandra  som  svårt.  Men  det  var  både  svårt  och  lätt  att  
taima  musik  och  rörelse  enligt  en  av  dessa  tre.  En  person  tyckte  att  det  inte  fanns  några  
svårigheter.  Det  var  lätt  att  arbeta  med  musikaliska  människor  och  det  var  bra  med  en  
lång  repetitionstid,  men  dåligt  med  så  många  uppehåll  eftersom  en  del  information  
försvann.  Bara  två  personer  nämner  något  om  regissören.  En  av  dem  tycker  att  jag  varit  
tydlig  med  instruktioner  och  ”förarbetat  jättebra”  medan  den  andra  hade  önskat  att  jag  
”tagit  tag”  i  repetitionen  och  lett  arbetet  mer  för  ”då  skulle  repen  haft  mindre  dötid.  När  
du  gjorde  det  mot  slutet,  röt  till,  så  blev  det  bättre"ʺ.    
  
6.  Har  du  tidigare  erfarenhet  av  rytmik?  
Tre  personer  har  erfarenhet  av  rytmikövningar.  En  person  har  ingen  alls  och  två  har  lite  
erfarenhet.  
  
(Följande  tre  frågor  var  riktade  endast  till  musikerna,  eftersom  dansarna  inte  var  
inkluderade  i  denna  övning.)  
  
7.  Jag  använde  mig  av  rytmikmetoden  i  arbetet  med  en  viss  del  av  stycket  kallad  
Kampen,  där  taktarten  är  sju  åttondelar.  Hur  upplevde  du  övningarna?  
Alla  fyra  musiker  stämmer  in  i  att  det  var  bra  att  få  in  musiken  och  rytmen  i  kroppen.  Två  
av  dem  säger  också  att  den  gjorde  musikerna  som  grupp  mer  samspelta.  En  person  tycker  
att  det  tagit  lång  tid  innan  de  fick  användning  för  det  i  repetitionsarbetet.  
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8.  Har  övningen  påverkat  utförandet  av  just  den  delen  av  stycket?  Om  den  har  det,  
beskriv  hur.  
Tre  av  fyra  hänvisar  till  svaret  i  fråga  sju.  En  person  utvecklar  med  ”att  skapa  sig  en  rent  
fysisk  upplevelse  av  rytmerna  hjälpte  i  memorerandet”.  
  
9.  Hur  övar  du  annars  in  svåra  rytmiska  passager?  
En  person  försöker  hitta  fysiska  sätt  att  frigöra  sig  rytmen  från  notbilden.  En  annan  
använder  liknande  rytmikövning.  En  person  takterar  med  metronomen  och  en  sista  ”tar  
det  långsamt  och  pillar  ut  det”.  
  
(Följande  frågor  ställdes  till  ensemblen  via  telefon  sex  månader  efter  projektets  slut.)  
  
10.  Upplevde  du  att  du  fick  svar  på  alla  frågor  du  ställde  under  repen?  
Alla  tyckte  att  jag  gav  dem  svar,  utom  en  person  som  förklarar  med  att  jag  ibland  lät  
ensemblen  komma  med  svaren.  Tre  av  de  övriga  medverkande  utvecklar  den  
uppfattningen  med  att  det  kunde  ta  tid  att  få  svar  även  om  det  kom  till  slut  och  förklarar  
detta  med  att  man  lät  svaren  växa  fram  hos  mig.  Man  hade  respekt  för  att  det  var  en  
”dubbel  process”  och  att  ena  gruppen  ibland  behövde  lite  mer  uppmärksamhet.    
  
11.  Om  inte,  löste  ni  det  själva  eller  lämnade  ni  det  åt  slumpen?  
Tre  personer  säger  att  om  något  svar  inte  lämnades  så  löste  man  det  i  gruppen  eller  gjorde  
något  själv  som  kändes  bra.  En  av  dem  säger  att  små  detaljer  blev  slumpmässiga.  
  
12.  Förändrades  din  inställning  till  verket  efter  första  föreställningen?  Vad  berodde  det  
i  så  fall  på?  
Efter  den  första  föreställningen  fick  ensemblen  en  bekräftelse  och  en  helhet,  säger  fem  av  
sex.  Två  av  dem  beskriver  bekräftelsen  som  en  aha-‐‑upplevelse  där  man  kände  allas  
närvaro  på  scen  och  att  de  gick  in  i  uppgiften  helt  och  fullt.  Två  till  av  de  fem  förklarar  
helhetskänslan  med  att  man  fick  se  hur  publiken  reagerade  och  att  man  på  så  sätt  fick  se  
det  utifrån.  Den  sjätte  kände  ingen  riktig  förändring  efter  första  föreställningen  utan  att  
bilden  av  verket  vuxit  fram  efter  hand  och  att  det  mest  var  nervöst  första  föreställningen.  
Andra  gången  kunde  man  ”vila  i  det  och  för  skeendet  på  scen”.  En  person  påpekar  också  
att  vi  inte  hade  repeterat  med  ljussättningen  innan  första  föreställningen.  Att  få  göra  det  
med  scenografiskt  ljus  skulle  ha  kunnat  bidra  till  känslan  som  de  fick  på  scen.  
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Resultat  och  analys:  Vad  lärde  jag  mig?  
  
  
Vilka  av  de  kunskaper  och  erfarenheter  jag  redan  ägde  visade  sig  särskilt  användbara  i  
just  detta  projekt?  
Under  den  skapande  processen  hade  jag  använt  de  kunskaper  jag  fått  genom  min  
utbildning  i  komposition  och  rytmik  samt  mina  erfarenheter  av  att  arbeta  kreativt.  I  stort  
sett  har  det  fungerat  bra  och  verket  kunde  skapas  i  en  trygg  mall,  vilket  även  inspirerade  
till  själva  formen  av  verket.  Till  exempel  uppdelningen  av  verket  i  fem  delar  gjorde  det  
tydligt  för  mig  att  se  var  i  progressionen  av  handlingen  jag  befann  mig  och  var  jag  skulle  
kunna  beskära  för  att  få  ett  behagligt  flöde.  Under  repetitionerna  blev  denna  uppdelning  
en  kompass  för  deltagarna  och  mig  för  att  lära  in  helheten.  För  att  lära  in  ett  längre  stycke  
behöver  man  ta  en  bit  i  taget.  På  detta  sätt  kunde  vi  bearbeta  en  del  i  taget  och  även  känna  
att  vi  fått  grepp  om  den  för  att  nästa  gång  gå  vidare  till  nästa  del.    
Jag  fick  uppleva  hur  bra  jag  kan  arbeta  om  jag  planerar  för  det.  Jag  utgick  ifrån  hur  jag  
tidigare  upplevt  min  skapande  process  och  lade  upp  en  plan  för  hur  jag  skulle  arbeta.  
Planen  var  först  och  främst  att  skapa  alla  möjligheter  att  komma  igång  och  startade  
processen  med  att  fylla  på  hjärnbanken  med  inspiration.  Om  jag  inte  självmant  kom  igång  
att  skapa  så  försatte  jag  mig  i  situationer  som  skulle  tvinga  mig  att  arbeta.  Åtminstone  
göra  någon  liten  förändring  för  att  känna  att  jag  ändå  var  på  väg  framåt.  Mot  slutet  av  den  
skapande  processen,  då  jag  fastnat  i  min  process  så  samlade  jag  ändå  ihop  en  ensemble  
vilket  satte  en  press  på  mig  att  bli  klar  med  materialet.  Tanken  var  att  hålla  igång  
processen.  Inspirerad  eller  ej.  Detta  fungerade  verkligen  om  än  ångestfyllt  för  jag  blev  klar.  
  
Vad  hade  rytmikövningarna  resulterat  i?  Hade  jag  hjälpt  dem  att  få  in  ett  gemensamt  
lyssnande  under  en  relativt  kort  repetitionsperiod?    
I  den  här  uppsättningen  var  tvåstämmighetens  principer  ett  relativt  nytt  sätt  för  
ensemblen  att  uttrycka  sig  i.  Detta  resulterade  i  att  jag  behövde  lägga  till  ett  par  moment  i  
repetitionen  för  att  verket  skulle  få  det  musikaliska  flöde  som  jag  önskade.  Momenten  var  
den  metriska  rytmikövningen  samt  övningen  för  kroppsgehöret.  Enligt  utvärderingen  
med  ensemblen  var  den  metriska  övningen  ett  nyttigt  inslag  som  uppskattades  även  om  
en  person  inte  kunde  se  funktionen  för  än  den  direkt  kopplades  till  verket.  De  säger  också  
att  denna  övning  gjort  dem  mer  samspelta  även  om  hälften  av  dem  tyckte  att  deras  insats  
kunde  ha  varit  ännu  bättre.  Övningen  för  kroppsgehöret  fungerar  om  alla  är  närvarande  i  
tanken  och  i  kroppen.  När  jag  ser  på  de  två  föreställningarna  så  är  det  en  tydlig  skillnad  
mellan  dessa  redan  i  introduktionen.  I  den  andra  föreställningen  är  deras  närvaro  tydlig.  
Möjligen  har  detta  att  göra  med  att  de  känner  sig  tryggare  på  scen  efter  att  ha  gjort  det  en  
gång  inför  publik.  I  utvärderingen  beskriver  de  upplevelsen  av  första  föreställningen  som  
att  de  fått  en  helhet  och  en  aha-‐‑upplevelse.  Den  andra  föreställningen  beskrivs  av  en  
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person  som  att  man  kunde  vila  i  det  som  skedde.  Detta  talar  för  att  ensemblen  kände  sig  
tryggare  på  scen  under  den  andra  föreställningen  och  förklarar  i  så  fall  deras  ökade  
närvaro  i  introduktionen.  
  
Hur  fungerade  repetitionerna?  
Mina  erfarenheter  och  verktyg  räckte  inte  riktigt  till  under  den  första  repetitionsperioden  
när  ensemblen  var  uppdelad  i  två  grupper.  Under  arbetet  med  dansarna  blev  det  istället  
lärorikt  för  mig  som  koreograf.  Jag  fick  upp  ögonen  för  hur  svårt  det  är  att  förmedla  en  
önskad  rörelse.  Vi  är  ju  alla  skapta  olika,  så  att  uttrycka  en  annan  kropps  rörelse  exakt  är  
näst  intill  omöjligt.  Där  var  jag  tvungen  att  se  om  själva  uttrycket  i  dansarens  kropp  
stämde  med  min  idé  och  sedan  ändra  detaljerna  till  vad  som  fungerade  för  dansaren.  Jag  
fick  inte  hänga  upp  mig  på  att  ett  finger  eller  en  rygg  inte  kunde  utföra  en  rörelse  som  min  
kropp.  
Dansarnas  frågor  hjälpte  mig  att  inse  vad  jag  behöver  veta  när  jag  lär  ut  en  koreografi  i  
framtiden.  Vilken  vinkel  ska  handen  ha?  Vilka  energier?  Vad  uttrycker  vi  egentligen  i  den  
här  sekvensen?  Många  gånger  ville  de  höra  texten  i  musiken  för  att  förstå  vad  de  skulle  
förmedla  i  rörelsen.  Här  kunde  jag  istället  ha  talat  i  energitermer  för  det  inte  skulle  bli  så  
teatraliskt.  Till  exempel  starkt  eller  svagt,  intensivt  eller  mjukt,  energiskt  eller  subtilt.  Men  
resultatet  blev  ändå  inte  så  teatraliskt.  Möjligen  för  att  verket  i  stort  är  abstrakt.  Lite  
känslomässiga  uttryck  tillför  bara  en  effekt  till  det  abstrakta.  Det  är  kanske  inte  någon  
skillnad  för  en  åskådare  så  länge  känslouttrycket  inte  ligger  i  ansiktet?  
Att  musikerna  inte  lärde  sig  materialet  förrän  mot  slutet  resulterade  i  att  de  gemensamma  
repen  kändes  splittrade  och  långa  på  grund  av  den  extra  timmen,  som  jag  måste  lägga  in  
för  sångarna.  Sångarna  kunde  inte  släppa  noterna  och  skulle  samtidigt  lära  in  själva  
koreografin.  De  enklaste  rörelser  och  positioner  blev  för  några  sångare  väldigt  svåra  att  
lära  sig,  eftersom  deras  fokus  låg  på  musiken  och  notpappren  som  de  höll  i  handen  
tillsammans  med  tyget.  Men  jag  kände  ändå  att  jag  inte  kunde  kräva  av  dem  att  de  genast  
skulle  kunna  materialet  utantill,  eftersom  jag  inte  kunde  betala  dem  någon  lön.  Jag  
förklarade  ändå  varför  det  var  så  viktigt  att  lära  sig  materialet  snabbt  i  just  denna  
uppsättning.  Enligt  två  deltagare  i  ensemblen  så  hade  jag  för  låga  krav  på  sångarna.  Enligt  
deras  utvärderingar  skulle  de  ha  presterat  bättre  om  jag  hade  satt  en  större  press  på  dem.  
Min  slutsats  av  detta  är  att  jag  nästa  gång  ska  förklara  vad  som  krävs  redan  från  början.  På  
så  sätt  slipper  jag  känna  att  jag  senare  ställer  högre  krav  på  dem  än  de  hade  väntat.      
Att  musikerna  fick  lära  sig  musiken  genom  att  lyssna  på  mitt  notskrivningsprogram  var  
kanske  inte  det  bästa  sättet.  Visserligen  plockade  vi  ut  svåra  passager  som  jag  förevisade  
så  gott  jag  kunde,  men  jag  kan  inte  spela  fyra  stämmor  samtidigt  på  piano.  Att  sjunga  med  
programmet  var  därför  för  mig  ett  sätt  att  hjälpa  dem  och  de  bad  även  om  att  få  göra  så.  
Här  saknas  alltså  svar  på  hur  jag  bäst  lär  ut  ett  genomkomponerat  verk  för  röster  utan  att  
kunna  spela  stycket  på  piano.  För  röster  är  det  mycket  svårare  att  musicera  a  vista.  Man  
behöver  något  att  förhålla  sig  till.  Även  om  man  är  professionell.    
Videoupptagning  är  ett  klockrent  sätt  att  få  perspektiv  och  tid  till  eftertanke.  Gör  man  ett  
visuellt  projekt  så  är  det  ett  ovärderligt  redskap.  Därigenom  får  ensemblen  ytterligare  
förståelse  för  det  man  just  lärt  in.  Man  ser  vad  som  sker  runt  omkring  en  själv  i  rummet  
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och  vad  man  måste  förhålla  sig  till.  Från  början  var  videoupptagningarna  endast  ämnade  
för  mig  själv.  Men  jag  förstod  snart  vilken  hjälp  det  var  även  för  dem  att  se  repetitionerna  
och  därmed  föra  hela  repetitionsarbetet  snabbare  framåt.  
  
Kunde  jag  lagt  upp  repetitionerna  annorlunda  för  att  kunna  fokusera  mer  på  helheten  
och  ensemblens  samarbete?  Hade  det  funnits  en  bättre  lösning  för  just  detta  projekt?  
Den  utspridda  repetitionsperioden  innebar  problem,  men  den  var  oundviklig  eftersom  
vissa  deltagare  i  ensemblen  hade  andra  uppdrag.  Jag  hoppades  att  uppehållen  kanske  
skulle  gynna  inlärningen  av  materialet  och  att  jag  skulle  slippa  göra  ändringar  under  
stress,  men  uppehållen  skulle  visa  sig  fördelaktiga  endast  för  min  egen  skull.  I  
utvärderingen  nämner  en  av  deltagarna  att  man  förlorade  vissa  detaljer  i  de  långa  
uppehållen,  medan  jag  å  andra  sidan  fick  gott  om  tid  att  göra  ändringar.    
Att  i  början  av  arbetet  repetera  med  musiker  och  dansare  var  för  sig  var  rätt  val.  Det  är  i  
ett  sådant  här  fall  omöjligt  att  lära  ut  både  musik  och  rörelse  vid  samma  tillfälle.  Det  skulle  
vara  mycket  tidsödande  eftersom  varje  deltagare  behöver  få  fördjupa  sig  i  detaljer  som  hör  
till  respektive  uttrycksform  innan  samspelet  kan  börja.  Sådana  detaljer  kan  vara  uttal  i  text  
och  dynamik  för  sångarna  och  för  dansarna  kan  det  handla  om  fysisk  teknik  för  att  göra  
en  viss  rörelse.    
  
Hur  är  det  att  ensam  stå  för  ett  material  som  innehåller  både  komposition,  koreografi  
och  scenografi  och  att  regissera  samt  att  sköta  allt  annat  som  hör  till  ett  sådant  projekt?  
Jag  lärde  mig  mycket  om  mig  själv  i  det  här  projektet.  Dels  behövde  jag  ge  mig  in  i  
projektet  för  att  ta  reda  på  om  jag  kunde  göra  det  tillräckligt  bra  och  för  att  ta  reda  på  om  
jag  skulle  kunna  utvecklas  i  det  och  kanske  ha  en  framtid  som  koreograf.  Den  osäkerhet  
som  avspeglades  i  mitt  förhållningssätt  tror  jag  inte  kommer  att  vara  lika  stark  nästa  gång.  
Nu  har  jag  ju  erfarenhet  av  att  jag  faktiskt  kunde  genomföra  det.  Jag  fick  även  upp  ögonen  
för  sidor  i  min  personlighet  som  jag  behöver  förändra  för  att  ha  någon  framtid  i  både  
komposition  och  koreografi.  Med  det  tidsspektra  jag  hade  till  förfogande  hade  jag  behövt    
ha  allt  material  färdigt.  Jag  kunde  inte  ha  ofärdiga  delar  att  lösa  tillsammans  med  
ensemblen.  Den  bakläxa  jag  fick  av  min  handledare  Johan  Hammerth  gjorde  jag  med  en  
viss  känsla  av  skam.  Det  är  ju  klart  att  dynamiken  ska  vara  utsatt  i  ett  genomkomponerat  
partitur!  Men  eftersom  jag  tycker  det  är  svårt  att  förmedla  min  mentala  bild  av  verket  i  
dynamiska  termer  struntade  jag  i  det  och  hoppades  lösa  det  med  ensemblen.  Deras  frågor  
om  dynamik  började  komma  i  ett  tidigt  stadium  och  verkade  inte  klarna  under  tidens  
gång.  Jag  var  till  slut  tvungen  att  inse  att  jag  behöver  ha  en  ungefärlig  bild  av  allt  i  stycket.  
Jag  skulle  ha  kunnat  lämna  allt  till  vårt  repetitionsarbete,  men  här  fanns  egentligen  ingen  
tid  för  deltagarna  att  experimentera.  De  behövde  en  grund  att  utgå  ifrån  för  att  sedan  
kunna  göra  vissa  ändringar  om  det  skulle  behövas.    
Min  upplevelse  av  att  känna  mig  splittrad,  men  ändå  hundra  procent  närvarande  är  något  
jag  kommer  att  vara  tvungen  att  acceptera  om  jag  ska  göra  ett  liknande  projekt.  För  om  jag  
själv  ska  stå  för  allt  material  måste  jag  vara  beredd  på  att  ta  vilken  fråga  som  helst  i  
beaktande  och  lösa  problemen.  Det  är  ju  egentligen  det  roligaste  med  hela  idén  att  få    
skapa  och  regissera  allt  själv  även  om  det  är  slitsamt  och  jag  kände  mig  otillräcklig  ibland.  
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Den  gemensamma  repetitionen  kan  inte  vara  annat  än  fylld  av  oväntade  utmaningar  som  
man  inte  kan  förutse.  Skillnaden  är  nog  att  jag  nästa  gång  vet  vad  jag  kan  kräva  av  
deltagarna  och  vad  jag  kan  kräva  av  mig  själv.  Vetskapen  om  att  det  är  okej  att  inte  ha  alla  
lösningar  skapar  ett  större  självförtroende.  Vissa  frågor  som  kom  upp  under  
repetitionerna  kunde  jag  ha  skrivit  upp  och  tagit  i  beaktande  till  nästa  gång.  Vissa  kunde  
jag  ha  tagit  upp  med  den  person  det  gällde  i  en  paus  för  att  inte  störa  det  gemensamma  
flödet.  Men  ensemblen  har  haft  förståelse  för  mitt  sätt  att  vara  och  hälften  av  dem  svarade  
bara  ”Ja”  på  frågan  om  de  tycker  de  har  fått  svar  på  alla  sina  frågor  under  repen.  Det  är  
svårt  att  undvika  att  vissa  deltagare  får  vänta  medan  jag  reder  ut  ett  problem  med  några  
andra.  Den  ”dötiden”  får  deltagarna  ta  eget  ansvar  för  och  kan  faktiskt  utnyttja  för  att  öva  
något  parti  som  känns  osäkert  eller  helt  enkelt  passa  på  att  pausa.  Där  har  jag  tagit  allt  för  
stort  ansvar.  Jag  har  svårt  att  uttala  mig  om  vilka  andra  situationer  denna  person  
upplevde  som  slöseri  med  tid  och  får  hoppas  att  jag  i  framtiden  kan  känna  igen  dem  när  
de  uppstår.    
En  väsentlig  detalj  för  att  kunna  skapa  det  flöde  jag  önskade  är  att  veta  vem  som  indikerar  
övergångar.  Redan  i  inlärningsskedet  bör  detta  ske  för  att  inlärningen  av  materialet  inte  
ska  halta.  Det  finns  ju  endast  puls  att  förhålla  sig  till  i  en  del  av  fem  i  detta  verk  (Kampen).  
Enligt  utvärderingen  skapade  det  en  osäkerhet  hos  deltagarna,  innan  Susanne  ställde  den  
för  flödet  avgörande  frågan  ”Vem  cue:ar”?  För  sedan  var  det  som  om  delarna  klistrades  
ihop  och  progressionen  fick  ett  bättre  flöde.  Jag  måste  erkänna  att  jag  skäms  för  att  inte  ha  
kommit  på  detta  själv.  Jag  har  ju  sjungit  både  jazz  och  fri  improvisation  där  "ʺcue:n”  är  ett  
oumbärligt  verktyg.  
Av  Susanne  fick  jag  också  lära  mig  hur  viktigt  det  är  att  låta  ensemblen  lösa  vissa  problem  
själva  därför  att  de  då  får  en  chans  att  fördjupa  sig  i  koreografin.  Känna  att  de  är  en  del  av  
den  och  inte  helt  förlita  sig  på  det  jag  ser.  Man  växer  helt  enkelt  om  man  får  ta  eget  ansvar.  
Det  var  också  värdefullt  för  både  mig  och  dem  att  inte  avbryta  ett  genomdrag  utan  istället  
föra  anteckningar  och  filma  för  att  efteråt  tala  om  för  dem  vad  jag  såg  som  behöver  ändras  
eller  vad  som  var  bra.  Under  ett  av  de  sista  repetitionstillfällena  kan  jag  i  framtiden  alltså  
göra  två  eller  tre  genomdrag  och  bara  regissera  dem  efter  det  första  för  att  sedan  lämna  
dem  att  lösa  problemen  själva.    
I  framtiden  hoppas  jag  att  jag  kommer  att  ha  tillgång  att  öva  på  den  scen  där  verket  skall  
uppföras.  De  olika  utrymmen  ensemblen  har  fått  vistats  i  har  inte  gagnat  oss.  Det  är  ett  
störande  moment  att  för  varje  repetitionstillfälle  hitta  en  ny  rumsförhållning  för  att  få  rätt  
taiming  i  verket.  
Övriga  praktiska  göromål  som  att  videofilma  repetitionerna  kräver  en  assistent.  Det  var  
helt  omöjligt  att  varenda  repetition  komma  ihåg  att  sätta  på  och  att  stänga  av  kameran.  I  
vissa  utrymmen  var  jag  även  tvungen  att  flytta  kameran  med  det  som  skedde  i  
koreografin  för  att  få  med  allt.  Då  gick  det  inte  att  samtidigt  vara  fullt  närvarande  i  
repetitionen.  I  det  praktiska  ingick  även  att  vara  först  på  plats  för  att  torka  golv  och  att  
flytta  stolar  för  att  skapa  utrymme.  Jag  kopierade  notutskrifter  och  handlade  kläder  till  
dansarna.  Scenografin  var  blygsam  och  därför  lätt  att  skapa.  Den  var  ju  en  del  av  
koreografin  och  därför  behövde  det  också  vara  jag  som  gjorde  den.  Men  jag  hade  gärna  
reflekterat  kring  mina  idéer  om  vilket  tyg  jag  skulle  använda.  Det  tyget  jag  valde  var  en  



 24 

ren  chansning  och  det  visade  sig  också  att  ensemblen  behövde  anpassa  sina  rörelser  efter  
hur  tyget  rörde  sig.  
Att  stå  för  både  koreografi  och  musik  var  en  ren  njutning.  I  det  här  fallet  var  min  
utgångspunkt  tvåstämmighetsprincipen  och  därför  kändes  det  som  sagt  naturligt  att  följa  
de  två  konstformerna  parallellt  och  tillsammans.  Att  sedan  lära  ut  allt  material  och  att  
finslipa  alla  detaljer  med  ensemblen  var  en  fortsättning  på  skapandet  av  det  materialet.  
Att  ha  gjort  allt  själv  gav  mig  också  ett  större  självförtroende.  Inte  bara  som  kompositör  
eller  koreograf  utan  som  en  människa  som  får  ta  plats.    Under  hela  projektets  gång  så  
kände  jag  att  jag  var  hemma.  Trots  motgångar  och  ångestattacker  så  var  jag  där  jag  ville  
vara.  Det  var  en  stor  tillfredställelse  att  befinna  mig  i  en  sådan  här  utmaning  och  jag  
kommer  att  söka  den  igen.  
  
Övriga  lärdomar  
Det  slår  mig  i  skrivandets  stund  att  jag  faktiskt  illustrerar  verkets  titel  i  introduktionen.  
Siempre  perdue  -‐‑  alltid  förlorat/borttappat.  Det  röda  tyget  som  faller  av  sin  bärare.  
Visserligen  plockas  det  upp  igen,  men  tolkningen  av  det  lämnar  jag  till  åskådaren.  Visades  
Siempre  perdue  så  som  jag  skapat  det?  Nej,  jag  var  tvungen  att  stryka  två  partier  för  att  
verket  inte  skulle  tappa  energi  och  för  att  idéerna  helt  enkelt  inte  blev  bra  när  vi  
repeterade  dem.  Det  kanske  lät  och  såg  bra  ut  i  fantasin,  men  inte  i  verkligheten.  
  
Jag  ville  jämföra  mina  nyvunna  kunskaper  med  de  erfarenheter  som  två  professionella  
koreografer  hade.  Vad  kunde  jag  lära  av  det?  
  
  
Presentation  av  Peter  Svensson  och  Birgitta  Egerbladh  
  
Det  var  fantastiskt  lärorikt  att  möta  två  professionella  koreografer  som  skapat  liknande  
projekt.  Jag  kontaktade  alla  möjliga  instanser  för  att  hitta  dem,  Dansarkivet,  Dans-‐‑
högskolan  och  Danscentrum  med  flera  och  till  slut  blev  jag  tipsad  om  dessa  två  som  båda  
vänligt  accepterade  min  förfrågan  om  en  intervju.    

     
Peter  Svensson  
Peter  Svensson  är  från  början  dansare  och  har  koreograferat  för  teater,  opera,  musikal  och  
olika  danskompanier.  En  stor  del  av  sina  verk  har  han  skapat  för  det  egna  danskompaniet  
Art  of  spectra  som  är  baserat  i  Göteborg.  Kompaniet  rör  sig  över  gränser  mellan  olika  
konstarter  och  har  flera  gånger  samarbetat  med  andra  konstnärer  inom  dans,  musik,  
video,  ljus,  kostym,  teater  och  cirkus.  Peter  skapar  själv  både  dansen  och  musiken  och  
använder  sig  även  av  musiker  på  scen  och  ibland  i  koreografin.  Ett  exempel  på  ett  sådant  
verk  är  Flow  som  hade  premiär  2004.  Under  våren  2011  ska  han  även  göra  koreografi  till  
musikalen  West  side  story  för  Göteborgsoperan.  När  Peter  skapar  sina  koreografier  har  han  
först  en  skiss  av  både  musik  och  dans.  Han  testar  i  första  hand  rörelserna  på  sina  dansare  
och  under  den  tiden  kan  musikidéerna  ändras.  Man  provar  rörelserna  till  olika  musik.  
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Musiken  är  oftast  ett  ljudlandskap  där  musikern  tillsammans  med  Peter  söker  ett  uttryck  
som  passar  dansen.  Peter  noterar  inte  musiken  utan  vägleder  musikern  med  beskrivningar  
av  stämningar  och  uttryck.  Musikerna  kommer  in  ganska  sent  i  produktionen.  Han  träffar  
dem  först  på  egen  hand.  Detta  beror  på  att  han  oftast  har  en  begränsad  budget.  För  att  
sätta  in  musikerna  i  sammanhanget  under  den  gemensamma  repetitionen  ägnar  han  dem,  
till  en  början,  mest  uppmärksamhet  och  dansarna  får  sköta  sig  själva.  Uppstår  det  frågor  
så  tar  han  dem  på  en  gång  eller  vid  ett  annat  tillfälle  med  den  grupp  det  gäller.  Han  
arbetar  helst  utan  assistent.  Oftast  tillåter  ekonomin  inte  heller  det.  Om  det  är  en  större  
produktion  så  får  han  oftast  en  medhjälpare.  Han  föredrar  dock  att  hålla  i  alla  trådar  själv.  
Han  filmar  ibland  sitt  material  för  att  skapa  en  bank  av  rörelser.    

I  hans  produktioner  är  det  oftast  musiken  som  leder.  Hållpunkterna  är  inte  exakt  
kopplade  till  ett  visst  taktslag  utan  ger  en  viss  tidsmarginal  för  dansarna  att  hålla  sig  inom.  
Detsamma  gäller  om  det  är  dansarna  som  leder.  Peter  beskriver  sitt  kreativa  uttryck  som  
både  abstrakt  och  teatralt.  Det  som  kan  upplevas  teatralt  är  att  han  låter  folk  mötas  på  
scenen,  men  utan  historia.  Han  arbetar  även  mot  publiken.  Peter  beskriver  energin  på  
scenen  som  en  ständigt  tickande  energi  redo  att  explodera.  Dansaren  kan  vara  stilla  i  
kroppen,  men  energin  tickar  inuti.  Ständigt  beredd.  Han  gör  liknelsen  med  japansk  film  
och  kampsport  där  närvaron  har  en  nerv.    

En  repetitionsperiod  är  ungefär  en  månad  heltid.  Det  är  för  lite  tid  för  att  materialet  
ska  hinna  landa  hos  deltagarna.  Peter  skulle  därför  inte  kunna  låta  dem  ta  över  stycket  
utan  håller  efter  deltagarna  och  ger  dem  hela  tiden  feedback  på  sina  prestationer  så  inte  
den  tickande  energin  och  nerven  försvinner.  Han  säger  att  ju  mer  säker  man  känner  sig  
desto  mer  lägger  man  till  själv  i  rörelsen,  men  stycket  fortsätter  att  utvecklas  även  under  
konsertperioden.  Ibland  händer  det  något  som  gör  stycket  bättre  och  då  använder  man  
det.    

     
Birgitta  Egerbladh  
Birgitta  Egerbladh  har  tilldelats  både  Cullbergstipendiet  2001  och  Svenska  Dagbladets  
Thaliapris  2004.  Hon  är  självlärd  inom  musiken  och  gick  pedagoglinjen  på  
Danshögskolan.  Sedan  dess  har  hon  koreograferat  för  alla  möjliga  olika  konstnärliga  
grupper.  Bland  annat  dansare,  skådespelare  och  operasångare  och  nu  senast  
komikergruppen  Klungan  som  är  aktuella  i  ett  samarbete  med  Birgitta  för  andra  gången.  
Birgitta  har  ett  ytterst  personligt  sätt  att  skapa  sitt  material.  Först  och  främst  växer  det  
fram  som  ett  samarbete  med  ensemblen  och  hela  processen  är  indelad  i  två  perioder.  Hon  
utgår  från  arbetet  på  golvet  –  det  sceniska.  I  den  första  perioden  gör  hon  övningar  och  
improvisationer  med  ensemblen  för  att  skapa  ett  rörelsematerial.  Hon  har  en  önskan  om  
att  materialet  och  uttrycket  ska  komma  inifrån  de  medverkande.  Detta  material  inspirerar  
sedan  Birgitta  till  ny  musik  som  skapas  under  tiden  vid  sidan  av  och  inte  tillsammans  med  
ensemblen.  Hennes  koreografier  innehåller  ofta  hennes  egna  kompositioner  som  framförs  
som  en  del  av  koreografin.  Birgitta  berättar  att  när  hon  befinner  sig  i  en  produktion  så  bär  
hon  med  sig  materialet  hela  tiden  och  då  och  då  kommer  det  nya  kompositioner  som  kan  
passa  i  produktionen.  Men  ibland  blir  de  liggande  till  en  annan  gång.  Hon  beskriver  en  
kedja  för  inspirationen:  En  rörelse  föder  en  känsla  och  känslan  föder  en  tanke  som  
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inspirerar  till  en  dans  eller  ett  musikstycke.    
I  Birgittas  uppsättningar  bär  alla  tillsammans  berättelsen,  dansare,  skådespelare  och  

musiker.  Det  finns  inga  huvudroller.  Rörelserna  kan  uppfattas  som  abstrakta  men  har  sin  
botten  i  det  emotionella.  Hon  utgår  ifrån  de  mest  vardagliga  och  basala  rörelserna  hos  en  
människa.  Hur  vi  uttrycker  våra  tankar  och  känslor  genom  kroppen.  Birgitta  kallar  det  
”dansteater”  eftersom  det  gränsar  till  de  båda  konstarterna  och  hon  ser  rörelserna  som  
musikaliska  element.  ”En  orkestrering  av  stämmor”  kallade  hon  det  när  vi  talades  vid  och  
det  stämmer  ju  överens  med  synen  inom  rytmikmetoden  där  ju  kroppen  ses  om  en  
stämma.  I  rytmikutbildningen  finns  ju  till  och  med  en  reguljär  uppgift  som  kallas  "ʺorke-‐‑
strering"ʺ,  där  vi  gör  just  det  hon  beskriver,  fastän  vi  gör  det  med  endast  våra  kroppar  och  
utan  sång  eller  andra  instrument  och  musikalstrande  apparater.  Det  var  som  om  hon  
talade  i  rytmiktermer  utan  att  veta  om  det.  Hon  visade  mig  några  klipp  och  förklarade  
samtidigt  vilka  som  var  skådespelare  och  vilka  som  var  dansare  eller  musiker.  Det  var  
annars  omöjligt  att  se  eftersom  de  gjorde  varandras  rörelser  och  allt  som  skedde  hörde  
samman.  För  även  om  någon  plötsligt  uttryckte  sig  i  musik  i  en  scen  där  en  gemensam  
rörelse  just  ägt  rum  så  var  musiken  ändå  som  en  efterklang  av  rörelsen  i  det  rummet.    
   Birgitta  arbetar  i  nära  samarbete  med  ett  team  som  består  av  en  regiassistent,  en    
dramaturg,  en  kostymör,  en  scenograf  samt  en  ljud-‐‑  och  en  ljustekniker.  De  medverkar  
alla  i  den  skapande  processen  tillsammans  med  ensemblen.  Birgitta  har  det  yttersta  regi-‐‑
ansvaret  och  antecknar  hela  tiden  för  att  kunna  bearbeta  de  frågor  som  uppstår.  Vissa  
frågor  kan  hon  ge  svar  på  direkt  och  andra  tar  hon  upp  med  just  dem  det  gäller  vid  ett  
annat  tillfälle.  Hon  filmar  hela  processen  för  att  kunna  fånga  upp  det  som  sker  i  stunden  
och  för  att  kunna  reflektera  kring  det  i  lugn  och  ro  innan  den  slutgiltiga  versionen  läggs  
fast.  Birgitta  säger  att  hon  släpper  verket  till  ensemblen  ganska  sent.  Det  sker  gradvis  när  
de  kommer  fram  till  en  färdig  scen,  men  detta  brukar  inte  ske  för  än  till  premiären.  Den  
skapande  processen  pågår  ända  fram  till  att  föreställningen  börjar  visas  för  en  publik.  
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Diskussion  
  
Peter  Svenssons  och  Birgitta  Egerbladhs  förutsättningar  för  att  arbeta  är  ju  en  dröm  för  en  
amatör  som  jag.  De  är  båda  professionella  vilket  betyder  att  de  arbetar  med  ekonomiskt  
stöd  för  produktionen  och  därmed  kan  ställa  helt  andra  krav  på  sina  medverkande.  De  
kan  även  arbeta  koncentrerat  under  en  bestämd  period  och  på  en  bestämd  plats  .  När  jag  
jämför  med  erfarenheterna  från  mitt  projekt  så  kan  jag  se  hur  viktiga  dessa  förutsätt-‐‑
ningar  är  för  helheten  och  också  för  det  flöde  som  jag  eftersökte.  De  långa  uppehållen  
gjorde  nog  att  mina  medverkande  var  tvungna  att  gång  på  gång  återigen  måste  sätta  sig  in  
i  verket  från  början.  Med  premiären  kom  helhetskänslan,  vilket  nog  också  förstärktes  av  
att  de  sista  repetitionerna  låg  mycket  tätare  i  tid.    

Då  det  gäller  den  skapande  processen  så  upplever  jag  att  vi  alla  tre  har  haft  liknande  
sätt  att  skapa  på  om  man  ser  till  hur  de  olika  delarna  föds.  Det  verkar  vara  det  sceniska  
som  först  etableras  och  inspirerar  verkets  stämning.  När  jag  analyserar  mitt  eget  arbetssätt  
hade  jag  egentligen  den  sceniska  skissen  först.  Trots  att  jag  ville  arbeta  så  parallellt  som  
möjligt  med  musik  och  rörelse  så  kunde  jag  inte  undvika  att  idéerna  till  det  sceniska  
flödade  fram.  Eftersom  musiken  uppenbarade  sig  med  ett  visst  motstånd,  lät  jag  den  ofta  
inspireras  av  rörelsen.    

Både  Peters  och  Birgittas  sätt  att  skapa  på  är  väldigt  personligt.  De  utgår  från  olika  
skolor  och  har  säkert  sökt  sitt  uttryck  genom  olika  former,  men  har  nu  funnit  sin  egen  väg  
att  skapa  på.  Genom  både  rörelse  och  musik  i  samma  verk.  Jag  har  till  stor  del  använt  mig  
av  en  form  som  jag  lärt  även  om  lusten  att  skapa  både  musik  och  koreografi  i  ett  och  
samma  verk  kommit  från  mig  själv.  Mitt  personliga  sätt  att  skapa  en  koreografi  återstår  att  
upptäcka.  Även  om  tvåstämmighetens  formel  känns  naturlig  så  har  jag  ännu  inte  provat  
att  arbeta  helt  intuitivt.  Jag  improviserade  fram  vissa  sekvenser  med  dansarna  eftersom  
jag  faktiskt  inte  har  en  bank  av  rörelser  att  ta  av.  Men  musiken  var  färdig  vid  
repetitionstillfället  och  krävde  endast  några  få  ändringar.  Både  Birgittas  och  Peters  metod  
är  att  lämna  mycket  av  materialet  att  skapas  under  tiden  man  repeterar.  Materialet  formas  
tillsammans  med  de  medverkande  eller  inspireras  av  arbetet  med  dem.  Peter  berättar  att  
han  testar  alla  sina  idéer  på  sina  medverkande  och  Birgitta  låter  sina  medverkande  
improvisera  fram  materialet  utifrån  sina  egna  rörelsemönster.  Det  får  mig  att  fundera  på  
att  behålla  idén  om  att  värma  upp  med  den  improvisationsövning  som  jag  tog  bort  på  
grund  av  tidsbrist?    

Birgitta  väljer  att  inte  ha  några  huvudroller.  Alla  bär  berättelsen  tillsammans.  Ibland  
kan  hon  låta  alla  på  scen  uttrycka  samma  sak,  fast  i  olika  "ʺstämmor"ʺ  och  det  får  mig  att  
fundera  över  hur  jag  såg  på  mina  medverkandes  olika  roller  på  scen.  För  även  om  rörelsen  
och  musiken  skulle  ha  samma  värde  och  de  gjorde  vissa  rörelser  tillsammans  så  hade  
musikerna  till  största  delen  en  roll  som  levande  scenografi.  Jag  gjorde  dem  till  och  med  till  
levande  kolonner  i  en  sekvens!  Jag  hade  kunnat  gå  ett  steg  längre  och  givit  dem  mer  
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koreografi.  Framför  allt  kunde  jag  ha  satt  stämningen  och  energin  i  deras  kroppar.  Jag  
kommer  ihåg  att  jag  ibland  fick  frågan  av  en  av  sångarna  om  vilken  energi  hon  skulle  ha  i  
sitt  sceniska  uttryck,  även  om  hon  bara  stod  rakt  upp  och  ner  och  sjöng.  Jag  visste  att  detta  
moment  var  viktigt,  men  jag  hade  ändå  svårt  att  göra  klart  för  mig  vad  jag  ville  ha  och  jag  
kunde  definitivt  ha  gått  in  mer  i  sångarnas  uttryck  än  vad  jag  gjorde.  Men  än  en  gång  svek  
mitt  självförtroende  och  jag  lämnade  dem  mer  eller  mindre  åt  sitt  öde.  Deras  sceniska  vana  
gjorde  ju  att  de  ändå  hade  ett  uttryck  när  de  sjöng,  men  både  de  och  publiken  hade  fått  en  
starkare  upplevelse  om  jag  hade  tagit  tag  i  musikernas  scenuttryck.  Det  slår  mig  också  att  
sceniskt  uttryck  kan  skapas  på  flera  sätt.  Birgitta  säger  att  hon  vill  att  rörelsen  ska  komma  
inifrån  de  medverkande.  Därmed  kommer  det  också  ett  personligt  uttryck.  De  
improviserar  fram  ett  gemensamt  sceniskt  uttryck.  Mina  medverkande  sökte  ett  uttryck  
genom  min  färdignoterade  musik  och  rörelse.  Därmed  lade  jag  på  dem  ett  uttryck,  som  de  
inte  helt  förstod  och  därför  fick  jag  så  många  frågor.  Ah,  vilken  skön  insikt!  Jag  måste  
verkligen  ha  klart  för  mig  exakt  vad  jag  vill  att  ensemblen  ska  uttrycka.  Jag  ska  inte  förlita  
mig  på  att  det  kommer  av  sig  självt.  I  mina  andra  musikprojekt  har  jag  njutit  av  att  höra  
min  musik  genom  andras  händer.  Att  se  vad  som  uppstår  om  jag  låter  dem  uttrycka  det  
på  sitt  sätt.  Men  i  Siempre  perdue  handlade  det  om  en  hel  scenisk  framställning  och  inte  om  
sex  olika  individer  i  ett  band.  

I  rollen  som  skapare  och  regissör  i  ett  måste  man  skapa  sitt  eget  tillvägagångssätt.  Det  
blir  individuellt  eftersom  att  vi  alla  är  olika  och  hanterar  rollen  som  spindeln  i  nätet  på  
olika  sätt  och  har  olika  sätt  att  arbeta  fram  material.  Det  är  också  en  ekonomisk  fråga.  
Peter  använder  sig  oftast  inte  av  någon  assistent  och  han  talade  om  att  vara  en  egenmäktig  
skapare  som  helst  inte  tar  någon  hjälp,  men  sade  också  att  "ʺi  den  rollen  sitter  man  inne  
med  all  information  och  har  därmed  en  hög  press  på  vad  man  vill  som  ingen  annan  
förstår"ʺ.  Jag  känner  igen  mig  i  hans  ord  och  jag  kämpade  med  detta  under  hela  projektet.  
Förutom  pressen  av  att  inte  veta  om  det  jag  gjorde  var  bra  så  kunde  jag  inte  alltid  förklara  
det  jag  ville  ha  ut  av  de  medverkande.  Dels  för  att  jag  ibland  inte  visste,  men  främst  för  att  
jag  inte  kunde  sätta  ord  på  det  jag  upplevde  inom  mig.  Peter  arbetar  till  störst  del  med  
människor  han  känner  och  vet  vad  han  kan  kräva  av  dem.  Birgitta  gör  samma  sak  eller  lär  
känna  sina  deltagare  genom  sina  övningar  och  låter  dem  komma  med  eget  material  
utifrån  sina  förutsättningar.  Jag  kände  inte  till  mina  medverkandes  möjligheter  och  hade  
nästan  allt  material  färdigt  när  det  var  dags  att  repetera.  Det  uppstod  en  konflikt  i  mig  
mellan  mina  önskningar  och  var  jag  kunde  lägga  kravribban  för  ensemblen.  I  framtiden  
behöver  jag  klargöra  mina  förväntningar  för  ensemblen  redan  i  starten  och  lägga  
repetitionerna  mer  koncentrerat,  möjligtvis  med  den  där  pausen  som  Birgitta  berättade  
om.  En  kort  paus  för  att  få  nya  perspektiv  på  materialet.  Det  flöde  jag  eftersöker  kan  nog  
bara  skapas  i  en  koncentrerad  period.  Mina  deltagare  fick  aldrig  en  chans  att  verkligen  
landa  i  verket.  Därför  hände  det  också  väldigt  mycket  under  de  sista  repetitionerna  
eftersom  de  låg  närmare  varandra  i  tid.  Under  två  veckor  hade  vi  sex  repetitionstillfällen  
och  det  var  under  denna  tid  som  materialet  verkligen  började  läras  in  och  ensemblen  
började  få  en  uppfattning  om  vad  de  sysslade  med.    

Jag  gjorde  ändå  rätt  i  att  först  dela  upp  repetitionerna  mellan  musiker  och  dansare  så  
att  de  var  för  sig  kunde  lära  in  grundmaterialet  och  för  att  undvika  allt  för  mycket  
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väntetid  för  den  ena  gruppen  i  en  gemensam  repetition.  Detta  bekräftades  i  samtalet  med  
både  Peter  och  Birgitta.    I  mitt  fall  var  det  två  grupper  som  skulle  smälta  samman  sina  
uttryck  och  uppgiften  att  ge  tecken  skulle  fördelas  på  alla  i  gruppen.  Peter  låter  oftast  
musiken  ge  tecken  och  har  en  viss  tidsmarginal  inom  vilken  övergången  tar  plats,  men  i  
mitt  fall  behövde  uppgiften  att  ge  tecken  vara  fördelad  då  rörelse  och  sång  oftast  hade  
samtidiga  starter.  Det  var  avgörande  för  flödet  och  energin  i  verket  att  alla  hade  ett  ansvar  
att  föra  skeendet  framåt.  Även  om  ensemblen  uttryckte  en  viss  förvirring.  Det  jag  
egentligen  krävde  av  deltagarna  var  att  de  skulle  kunna  allt  i  verket  utan  och  innan.  Det  
fanns  inte  utrymme  att  reagera  med  fördröjning  på  ett  tecken.  Det  skulle  bara  ske  i  samma  
stund.  Det  är  just  det  som  sker  i  en  tvåstämmighet.  Kropp  och  instrument  är  så  samspelta  
att  man  inte  märker  vem  som  leder  vem.  Allt  är  i  symbios.  Därför  är  det  så  viktigt  att  vara  
tydlig  med  vem  som  startar  och  när  det  ska  ske  redan  från  början.  Jag  tänker  mig  
eventuellt  att  jag  måste  fastställa  vem  som  ger  tecken  redan  i  stadiet  av  skapande  för  att  
själv  få  en  egen  tydlig  bild  av  flödet.    
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En  sammanfattande  slutsats  
  
Jag  gjorde  många  betydelsefulla  erfarenheter  under  arbetet  med  det  här  projektet.  Men  
några  av  dessa  lärdomar  kom  att  framstå  som  centrala  för  att  kunna  genomföra  ett  
liknande  verk  igen.  Det  var  de  här:  

Jag  måste  vara  klar  i  mig  själv  med  vad  jag  vill  åstadkomma  med  min  idé  innan  jag  
försöker  inplantera  den  i  någon  annan.  Och  då  handlar  det  inte  bara  om  syftet  utan  om  allt  
som  ett  verk  av  den  här  arten  innehåller,  uttryck,  stämningar,  riktningar,  cue:er  och  
dynamik.    

Om  jag  vill  skapa  ett  stycke  utifrån  visionen  om  en  perfekt  symbios  mellan  musiker  
och  dansare  måste  jag  också  få  tillfälle  att  repetera  sammanhängande  under  en  
koncentrerad  tid  i  ett  bra  utrymme.  De  medverkande  behöver  även  vara  förberedda  på  det  
arbete  som  förväntas  av  dem.  Grundmaterialet  repeteras  med  musiker  och  dansare  var  för  
sig  till  en  början.  

Som  regissör  behöver  jag  vara  öppen  för  förändringar  och  frågor  och  skriva  ner  alla  
funderingar  jag  inte  hinner  lösa  på  plats.    

Rytmikövningarna  gav  det  resultat  jag  önskade.  En  tajtare  sjuåttondelspuls  och  ett  
bättre  samarbete  i  ensemblen.  I  framtida  projekt  skulle  jag  vilja  vara  konsekvent  med  
övningen  i  kroppsgehör  och  alltid  använda  en  sådan  som  uppvärmning.  Men  den  får  inte  
ta  för  mycket  plats  och  jag  ska  bara  välja  en  övning.  Ett  stycke  som  kräver  att  hela  
ensemblen  kan  allt  utantill  så  snabbt  som  möjligt  behöver  så  mycket  repetitionstid  som  
möjligt.  

  
Det  har  varit  en  fantastisk  resa  att  utföra  projektet  och  att  i  efterhand  analysera  och  
reflektera  kring  det  på  djupet  tillsammans  med  andra  och  för  mig  själv.  Jag  har  lärt  mig  så  
otroligt  mycket  och  min  ensemble  har  varit  mina  lärare.  Tack!  
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Bifogad  DVD  
De  två  föreställningar  som  gjordes  av  verket  Siempre  perdue  framfördes  under  maj  2010  och  
finns  inspelade  på  bifogad  DVD.  

  
Medverkande:  
  
Sång:  
Eric  Ander  
Wiktor  Sundqvist  
Anna  Janbäck  
Matilda  Wahlund  
  
Dans:  
Sofia  Wirzén  
Evelina  Boström      
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