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Musikalisk bakgrund

Min musikaliska resa och utveckling tog fart när jag var tolv år gammal. Jag tillsammans med
några kompisar fick chansen att under handledning börja spela i rockband. Vi hade
grupplektioner där vi lyssnade och repade in enkla rocklåtar tillsammans. Det föll sig så att
jag fick spela trummor men också sjunga eftersom ingen annan i bandet kunde tänka sig axla
den rollen. För att vara så unga och oerfarna fick vi som band ovanligt många tillfällen och
erbjudanden att uppträda inför publik, Vi spelade på allt ifrån fritidsgårdar, luciavakor till
större rockbandstävlingar.

Denna första ”naiva” epok i min musikkarriär var på många sett den mest oprentitösa,
problemfria och glädjefyllda. Allt vi spelade var roligt, allt vi spelade kändes rätt och allt vi
spelade togs emot med jubel av publiken. Självkritik existerade inte, fokus låg främst på den
kollektiva utvecklingen (gruppens utveckling). Vi kände att vi sakta men säkert gick framåt
och rent konkret märkte vi det genom den ständigt utökade repertoaren.

Det här var min musikaliska skola fram till slutet på högstadiet då jag utöver rockbandet
började ta individuella trumlektioner. Med facit i hand tycker jag att det var ett bra sätt att
närma mig musiken på, fick på ett naturligt sätt kännedom om formkänsla och låtuppbyggnad.
Spelade hela tiden tillsammans med andra vilket gjorde mig medveten om trummornas roll i
den musikaliska helheten.
Det jag kan se som negativt med det här är bristen på individuell undervisning och utveckling.
Jag har märkt senare i mitt musikaliska liv att jag har vissa luckor när det gäller mina tekniska
färdigheter som trummis, som jag på äldre dar har fått kämpa mycket med.

 När jag växte upp under åttiotalet fanns det två stora musikgenrer/livsstilar som regerade.
Synthen och hårdrocken. Jag valde den senare. Jag lyssnade på Iron Maiden, Kiss, Mötley
Crue, Accept, Black Sabbath och Twisted Sister för att nämna några grupper. Hårdrocken var
min stora inspiration ända fram till slutet av högstadiet och början av gymnasiet.

På gymnasiet förändrades mitt musiklyssnande, Allt som var svårt och komplicerat var av
värde. Musiken handlade mer om någon sorts perfektionism där varje musikers tekniska
ekvilibrism var det primära. Jag ratade oftast musiken som var populär hos gemene man och
ansåg den för simpel och lyssnade istället på ”musikermusik”  (musik för musiker av
musiker).
Denna lite snäva musiksmak tillsammans med att jag knappt spelade tillsammans med andra
gjorde att jag fick en osund inställning till musik och de få gånger jag musiscerade med andra
personer kände jag ingen spelglädje utan fokuserade bara på att spela rätt och kan inte heller
varit någon rolig, kommunikativ musikant att försöka skapa musik med.

Min osunda lite verklighetsfrämmande inställning förändrades succesivt under åren på
folkhögskola. Mina folkhögskolestudier startade på Åsa folkhögskola i Katrineholm och
avslutades på Fridhems folkhögskola i Svalöv. Jag konfronterades ständigt med mina
kamraters inställning och började mer och mer ifrågasätta min egen syn. Under
folkhögskoleperioden påverkades jag istället mycket av den rådande jazztrenden både bland
elever och lärare på de skolor där jag studerade.
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Först i slutet av min folkhögskoletid började jag sakta hitta min egen identitet och komma
underfund med vad jag gillar, vad jag vill spela och vad jag ”går igång på¨, (även om jag
ständigt frågar mig själv vart jag är på väg musikaliskt).
Det var en stor befrielse att flytta till Stockholm, träffa nya folk och befrias från den
trångsyntheten som jag ofta tycker råder bland musikstuderande på folkhögskolor.
Känner mer och mer att det är oväsentligt i vilken genre jag spelar, det primära är att jag
tillsammans med de andra skapar någonting. Jag har dock en förkärlek för all typ av musik
där trummor och bas utgör någon form av grund, ett fundament. Under åren på
Musikhögskolan har jag mer och mer verkat i andra genrer än jazz, jag har spelat mycket
country, soul och funk. Trivs i rollen där jag genom mitt groove sätter en prägel på låten, och
känner också ett stort ansvar inför den uppgiften.

Det finns många faser i min utveckling men några av de jag kommer ihåg tydligast är
medvetenheten kring komplexiteten med timing. Att genom små subtila val och förändringar
helt avgöra hur ett groove låter. Att vara medveten om detta och aktivt välja hur jag ska
förhålla mig till timingen för att skapa olika känslor och stämningar i låtar. Minst lika viktigt
var förståelsen av vikten att alla i ensemblen/bandet är lika medvetna för att tillsammans
kunna experimentera med de här parametrarna.

En annan avgörande händelse som jag tycker påverkat min utveckling nämnvärt var när jag
började spela med en sångare bosatt i Sverige men uppväxt i USA. Under ett års tid spelade vi
en gång i veckan på en pub i gamla stan. Musiken var en fusion av flera genrer, House, Soul
och Hiphop för att nämna några. Han hade en otrolig känsla för timing vilket gjorde att jag
oavbrutet behövde tänka på hur jag skulle förhålla mig till densamma. Jag har lärt mig saker
som är svårt att lära sig i en skolmiljö. T.ex att i en musikalisk situation där jag känner
osäkerhet och obehag ändå kasta mig ut och faktiskt skapa något. Jag tror att det blir så
mycket mer effektfullt att få de här ”påtryckningarna” eller bli uppmärksammad på de här
parametrarna när det är utanför skolmiljön, när det är på riktigt, det är mer på liv och död för
att uttrycka sig drastiskt.

Självklart har mina studier på Musikhögskolan givit mig mycket kunskap och erfarenhet.
Den tillgången vi elever har till otroligt duktiga och erfarna lärare/musiker är mycket värd. Du
kan hitta lärare för alla önskemål. Jag känner att jag utnyttjade detta under min tid på ”ackis”
även om jag i efterhand skulle viljat ta vara på tiden ännu mer.

Jag spelade country med lärare som var erfarna inom den genren, Jag var med i flera
storbandsuppsättningar där vi alltid hade intressanta kunniga dirigenter/ledare. Studerade
soulensemble där vi på djupet gick in och analyserade begreppet timing. Spelade i
Latinensemblen och fick en grundläggande förståelse för den typen av musik.
Självklart är jag ingen mästare inom alla de olika genrerna idag men bara att fått pröva på
flera stilar gör att jag känner mig säkrare och tryggare som musiker, vilket garanterat påverkar
mitt spel positivt i andra sammanhang.

Inledning

Vid idéstadiet av examensarbetet fanns det vissa tankar på vad jag ville göra men inget
konkret upplägg. Jag hade många olika skisser men de var alla för diffusa och obearbetade.
Det är väldigt lätt att brainstorma fram ideér men svårare att bestämma sig för någon av dem
och våga släppa de andra för att jobba med och bearbeta en idé.
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Det jag kom fram till ganska snabbt var att passa på att göra något som jag annars inte har
möjlighet till att göra så ofta, spela i en stor påkostad produktion där trummisen har en central
roll (vilket jag trivs väldigt bra med) som fundament och grundstomme i bandet.
Jag hade tidigare spelat i flera uppsättningar av KMHs storband och även varit en del av
orkestern i SMASK (Sveriges MusikAkademikers Sång Kånntest)

Jag ville också  ta tillfället i akt och spela den typen av musik som jag tidigare nämnt att jag
har en förkärlek för, nämligen groovig, svängig och soulig musik med stadiga beats.

Det började succesivt utkristalliseras i vilken riktning mitt arbete skulle ta. Musikstil och
koncept var bestämt. Nästa steg var att bestämma sig för om jag skulle skriva egen musik eller
använda mig av befintligt material. Har aldrig i stor utsträckning skrivit egen musik och att nu
”på beställning” sätta sig ner och försöka skriva tio till femton låtar inför en examenskonsert
såg jag som en näst intill omöjlig uppgift.

Tanken slog mig att välja en känd grupp och enbart spela låtar ur deras repertoar. Earth wind
and fire kändes som ett naturligt val för mig av flera anledningar. Jag har lyssnat mycket på
dem och musiken kändes helt rätt med tanke på mitt mål med arbetet och inte minst för att de
skrivit  många hits under sin musikaliska karriär såsom Boogie wonderland, In the stone och
September vilket gör att många har hört deras låtar och det blir då lättare att dra en publik.

Syfte

Min vision var att göra ett Earth wind and Fire projekt som skulle låta så autentiskt som
möjligt i jämförelse med originalgruppen. Jag skulle hitta noter, planka och arrangera deras
låtar, eventuellt med hjälp av någon annan för att sen repa in materialet inför min
examenskonsert.
Jag ville uppnå ett resultat där jag tillsammans med medmusikerna lyckades leverera en
autentisk upplevelse av en svängig, glad Earth Wind and Fire kväll där publiken omöjligt
kunde värja sig från dansimpulserna som förhoppningsvis skulle infinna sig i deras kroppar.

Earth Wind and Fire

Earth Wind and Fire är en soul och R&B grupp som har varit verksam från början av
sjuttiotalet fram till våra dagar. Jag skulle vilja säga att deras karriärsmässiga klimax var från
slutet av sjuttio- till början av åttiotalet. Under sin storhetstid skrev de också flera discohits
som blev väldigt kända för gemene man varför många förknippar dem just med discogenren.
Deras musik karaktäriseras av välproducerade, svängiga (dansanta) och ”lyxiga” produktioner
med intrikata sångarrangemang där det ofta är flera än en som delar på leadstämman. Med
lyxiga produktioner menar jag påkostade inspelningar som förutom grundkompet innehåller
percussion, blåsstämmor, körer och mycket olika stråk.
Mitt projekt kommer inte bli helt autentiskt jämfört med originalet. Det skulle ta både för
mycket tid och vara för svårt rent praktiskt att få ihop så mycket olika folk för ett skolprojekt,
men vi ska i den mån det går spela låtarna så nära originalen som möjligt

Gruppen har element från många olika genrer så som rock, pop, jazz, blues och gospel.
Bandets ledare Maurice White inspirerades också av filosofiska tankar och såg Earth Wind
and Fire som en slags vital rörelse för förändring, namnet i sig symboliserar ju tre av de fyra
fundamentala elementen på jorden.
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Den här musiken kräver en exakthet, den ska spelas tight, det är en del av bandets sound och
sväng. En av utmaningarna blir att få de rytmiskt svåra låtarna tillsammans med blåset och
sången till en svängig men avslappnad helhet.

Konsertlokal

Jag hade som ambition att hålla konserten utanför Musikhögskolans väggar. Musiken kändes
varken rätt i Lilla eller Nya salen, ville hellre spela i en lokal med klubbkänsla där det fanns
möjlighet att dansa och där det var möjligt att förtära alkohol, allt för att det skulle kännas
äkta och inte bara ett i mängden av alla skolprojekt jag tidigare deltagit i. Började fundera hur
man i såna fall kunde sälja in konceptet till någon av musikklubbarna i Stockholm.

Jag mailade Fasching och presenterade idén med en Earth wind and fire tributekväll!
De tyckte om konceptet och vi bokade in ett datum.

Att få ett datum spikat och en deadline för mitt projekt var väldigt skönt. Nu hade jag ett
tydligt mål att arbeta mot. Jag hade redan börjat arbeta och planka låtar och arrangemang,
tagit kontakt med en handledare som skulle hjälpa mig med blåsarrangemangen som jag inte
hade någon tidigare erfarenhet av. Jag hade redan innan datumet var spikat på Fasching satt
igång med arbetet men det var först efter att ha ett tydligt slutdatum som jag på allvar kunde
motivera mig att jobba och kämpa vidare även i de motigaste stunderna.

Arbetets olika delar

De första stegen i processen var att plocka fram en repertoar ur Earth wind and fires gedigna
låtförråd. Tanken var att spela många av deras stora hits (vilka jag nämnde tidigare) men att
även lyfta fram mindre kända låtar som jag tycker förtjänar mer uppmärksamhet.  En
repertoar på runt sexton låtar var rimligt då vi skulle spela två set på Fasching med
sammanlagt en och en halvtimmes musik.

Nästa steg var att bestämma en sättning som så nära som möjligt ”återproducerade” EWFs
sound. Var dock tvungen att rationalisera bort vissa instrument då det skulle bli otroligt svårt
ur många aspekter att få ihop ett allt för stort band, inte minst ur repetitionssynpunkt.

Karaktäristiskt i Earth wind and Fires musik är en stadig, rytmisk kompsektion med fylliga
körer spetsat med en blåssektion som har en stor roll och tar mycket plats i deras musik.
Sättningen jag kom fram till blev ett komp bestående av trummor, slagverk, elbas, två
elgitarrer och keyboard, en blåssektion bestående av trombon, tenorsaxofon och två
trumpeter, samt en körsektion på två personer.
Leadsången delade jag upp på tre olika personer för att få en variation och en ”lyxigare”
känsla på hela produktionen.

Planka och arrangera

Nästa del i arbetet var det mest energikrävande och uthållighetsmässigt mest utmanande. Att
planka sexton låtar och arrangera fyrblåsarrangemang till varje låt.
Lade i början ner en hel del tid på efterforskningar på Internet i hopp om att hitta färdiga
plankningar eller blåsarrangemang men jag fann inte mycket av värde och kom samtidigt fram
till att om jag ska kunna leda bandet under repetitionerna så måste jag också ha bra koll på
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låtarna, vilket jag endast kan få om jag själv har fördjupat mig i låtarna och jobbat med
arrangemangen.

Det var ett mycket mer krävande arbete än vad jag hade föreställt mig, både tids- och
energimässigt. Framförallt blåsarrangemangen fick mig att många gånger ifrågasätta om det
var värt arbetet jag lade ner.
Till min hjälp hade jag Mats Hålling som var min handledare. Mats fick mig att komma in i
det tänket som krävs när du arrangerar. Jag kom med plankade arrangemang som han sen gav
synpunkter på. Det var saker som vilka tecken du ska använda dig av, hur du ska notera för att
det ska bli så lättläst och lättspelat som möjligt. Vilka instrument som klingar bäst
tillsammans, hur jag med hjälp av en ackordanalys kan göra egna arrangemang vid de
tillfällen då det inte går att urskilja vad som spelas. Hålling som också har stor rutin som
bandledare berörde även den rollen, hur man ska bete sig och agera för att få ut så mycket
som möjligt av den musikaliska situationen, jag tycker detta är otroligt intressant och kommer
senare i arbetet gå in djupare på ämnet.

Så här i efterhand kan jag se hur jag gjorde saker i ”fel” ordning och hur jag med facit i hand
hade kunnat arbeta fram materialet mycket mer effektivt. I början plankade jag blåsarren
innan jag hade skrivit ut en fungerande kompskiss. Det hade underlättat att först skriva ut
kompskissen som jag sen hade kunnat använda mig av, till exempel vid osäkerhet kring vilka
toner blåsarna spelade hade jag lätt kunnat titta på vilken harmonik det var och ta hjälp av
den.

De första blåsarrangemangen skrev jag för hand innan jag sen skrev in allt i Sibelius ”igen”.
Detta var väldigt tidskrävande, idag hade jag plankat och skrivit arren direkt i Sibelius utan
några mellansteg.

Vid arbetets början hade jag en uppfattning av vad jag skulle komma att lära mig under
resangs gång men nu efteråt vill jag hävda att jag lärt mig mest av alla så kallade ”bieffekter”.
Som instrumentalist har jag sällan ställts inför det faktum att leda en grupp. Jag har varit den
anlitade personen som endast bidrar med min del till gruppen, min kompetens, att spela
trummor. Som bandledare ställs det så mycket mer krav på en, så mycket mer ansvar och
arbete som inte handlar om musiken i sig, vilket är en självklarhet för de som har vana av just
detta men som blev en ny lärdom för mig.

Bandledarrollen

Efter att för första gången vara på den ”andra sidan”, som bandledaren är, vidgades även min
förståelse för andra bandledare/chefer som jag tidigare har tyckt agerat konstigt eller väl
formellt. De egenskaper som en chef har behöver också en kapellmästare besitta.
Man lär sig släppa rollen som kompis och agera mer som i en vanlig chef-anställd situation.
Detta är svårt, det gäller att vara rak och tydlig och åsidosätta den relation man vanligtvis har
till den berörda. Min handledare Mats pratade med mig om de här sakerna och berättade att
han i vissa situationer medvetet valde musiker som han inte stod så nära just för att det då var
enklare att behålla en professionell approach under arbetets gång, när situationer dyker upp då
du är tvungen att säga ifrån, när du tycker folk beter sig dåligt etc.

Att vara bandledare handlar mycket om att leda gruppen i rätt riktning, att vara chef och ta
beslut, men min uppfattning är att det skiljer sig lite ifrån en ”vanlig” arbetsplats. Med en
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vanlig arbetsplats menar jag lite förenklat ett ställe du går till och jobbar x antal timmar per
dag och får en fast månadslön i slutet av varje månad. Som bandledare jobbar du i en situation
där det oftast är lösare tyglar, inte sällan  genererar repitionerna ingen ersättning, musikerna
har ingen stämpelklocka där de kan stämpla in sen ankomst, relationen bandledare-musiker
och även musiker-musiker i bandet är mer diffus, huruvida det är en kompis eller
arbetsrelation. Alla de här aspekterna, upplever jag, gör det svårare att avgöra när det är dags
att sätta ner foten och säga ifrån när jag tycker något är fel. Det finns inte lika tydliga ramar
jag kan gå efter, måste hela tiden ta ställning till om jag tycker någons beteende är okej eller
inte.

Ett exempel är när medlemmar i bandet dyker upp sent till repetitionerna med ”giltiga”
förklaringar till varför, hur ska jag då förhålla mig?, Ska jag redan första gången ge en
ordentlig varning, eller ska jag låta det ”ostraffat” passera?
Ett annat scenario är när jag upplever att en person i bandet inte har studerat in sin ”stämma”
tillräckligt väl vid första repetitionstillfället, (tilläggas skall att jag spelat mycket med
personen innan och jag vet att han/hon kommer ta sitt ansvar och lära sig sin del senare inpå
konserten) ska jag då vänta till konserten närmar sig eller kan jag förvänta mig att alla kan
sina delar redan första repet? Den här typen av frågor brottas jag med och har fortfarande
inget bra svar på.

Jag vet att andra personer snabbt skulle kunna avfärda mitt resonemang och  argumentera i stil
med att det här jobbet fungerar precis som alla andra ”vanliga” jobb. Är repet bestämt till
klockan tre så kommer man inte efter tre osv. Jag håller med den här typen av resonemang till
hundra procent men jag har svårt att leva upp till det förhållningssättet fullt ut. Kanske därför
att jag inte har några tydliga ”regler” att luta mig mot.

En annan viktig del i jobbet som kapellmästare är att skapa en bra stämning i bandet.
Personerna i bandet ska ju tillsammans skapa god musik, det gör man inte med personer man
inte fungerar socialt med. Hur man skapar en bra atmosfär anser jag handlar mycket om att
”se” alla personer. Få alla medlemmar att känna sig behövda och uppskattade. Gärna ge kritik
men ännu viktigare är att ge positiv feedback. Min uppfattning är att det är lättare att få folk
att göra sitt yttersta, att ge allt när de känner att det uppfyller ett syfte, att deras insats faktiskt
är en viktig del av helheten. Kan inte svara på vad mina medmusiker tyckte men jag själv
kände att jag tänkte på ovanstående och försökte i den mån jag kunde att ge musikerna
bekräftelse.

Tydlighet

Jag var tidigare inne på vilka krav man kan ställa på sina medmusiker, den frågan är också
relevant att ställa sig själv när det kommer till hur många repetitionstillfällen som behövs och
hur många gånger musikerna kan tänka sig att repa.
Många musiker har sina egna ”hjärteprojekt” som de driver och brinner för. Även om i
princip alla självklart har som ambition att slutresultatet ska bli så bra som möjligt och de
allra flesta presterar sitt bästa är det inte alltid lika lätt att motivera dem till att repa.

Av tidigare erfarenhet hade jag detta i åtanke redan i början av processen och funderade över
hur jag kunde undvika alla former av ”onödiga”  konflikter och olika uppfattningar vad som
är rätt eller rimligt osv.
Tänkte efter hur jag själv resonerade som ”anlitad” musiker, vad jag själv uppskattade hos en
bandledare och även vad jag kunde irritera mig på.
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Jag kom fram till att vara rak och tydlig, även när det gäller mindre detaljer i så stor
utsträckning som möjligt, var det bästa sättet, redan i början av processen.

Val av musiker

Det fanns några musiker som för mig var en självklarhet att ha med. En av dem var gitarristen
Conrad Boqvist. Vi har under åren spelat mycket tillsammans och har väldigt gemensamma
preferenser när det gäller spelstil. Inte sällan har Conrad en stor rytmisk roll och fungerar lika
mycket som en del i rytmsektionen som en del av ackordsintrumenten.
Det jag  framför allt hade i åtanke vid val av medmusikanter var att de hade en känsla för, och
kompetens inom stilen. Utöver det minst lika viktiga egenskaper som jag vägde in var att de
hade en proffsig inställning till musiken. Med detta menar jag att ta sitt jobb på allvar, någon
som man kan lita på. Det fanns flera duktiga musiker och sångare som jag direkt valde bort på
grund av tidigare dålig erfarenhet av deras professionalitet.

Redan när jag plockade ut mina medmusiker var jag öppen med vad jag också krävde av dem.
Hur många repititionstillfällen jag planerade, hur mycket arbete de själva skulle få lägga ner.
Jag var extra tydlig med att förklara dealen med Fasching när det gällde gaget. Att vi skulle
dela lika med alla i bandet men att det inte fanns någon minimumgaranti.
Att göra på detta sätt ger dig även en uppfattning om vilka som har ett mer genuint intresse
för det aktuella projektet, vilket är otroligt viktigt och en förutsättning för att musiken ska få
bli så bra som den har potential att bli. Att få med människor som inte bara gör det de blir
tillsagda utan också tar initiativ och lägger ner sin själ i musiken och inte bara ser det som ett
av alla andra projekt/arbeten.

Gör man detta redan i startskedet har alla tillfrågade chans att ta ställning till om de tycker det
är värt arbetet. Det uppstår inga frågetecken och misstänksamheter kring pengar och det
viktigaste av allt, om det ändå skulle uppstå konflikter eller tvister om vad som helst, är det
skönt att kunna hänvisa till vad man tidigare sagt och då kan det vara av värde att på något
sätt ha delgivit alla sina ”krav” skriftligt via t.ex mail, då är det väldigt enkelt att hänvisa till
mailet de fått ta del av tidigare.

Problemlösaren

Trots min tydlighet uppstod det motsättningar mellan mig och en medlem i bandet just när det
gällde reptider. Det ska tilläggas att personen i fråga är äldre, mer erfaren och van att jobba i
den här typen av musikaliska situationer där du får en bunt noter, studerar in dem på egen
hand och sen repeterar en eller högst två gånger. Jag som oerfaren arrangör ville repetera själv
med blåssektionen för att i lugn och ro kunna koncentrera mig bara på blåset, vilket är svårare
när hela bandet repar och jag själv dessutom spelar trummor.
Musikern ifrågasatte starkt detta och förklarade med auktoritet i rösten hur han brukade arbeta
och hur onödigt det kändes för honom med enbart ett blåsrep.

Hur konkret och tydlig jag än hade varit från början var det en ansträngning att argumentera
emot personen i fråga, jag vägde även in hur det i fortsättningen skulle påverka stämningen i
gruppen. Var det värt ansträngningen eller skulle det i slutändan skapa en atmosfär som
färgade spelet i bandet i en negativ riktning?

En olustig känsla infann sig, jag ville gärna vara alla till lags och få alla att känna att det här är
kul och att allt känns okej. Jag bestämde mig ändå för att ta konflikten, vara rak och stå på
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mig, MEN att tydligt förklara varför det var viktigt för mig. Att jag inte tvivlade på personens
insats utan betonade snarare hans erfarenhet men att det handlade mycket om att få till ett
tight, homogent sound i gruppen som man endast kan uppnå genom att repa, att det inte enbart
handlar om varje persons individuella kompetens eller spelförmåga. Jag förklarade vidare att
jag själv var oerfaren som arrangör och det var ett bra sätt för mig att få en uppfattning om
huruvida blåsarrangemangen fungerade eller ej, och bad personen ha överseende.

Detta följdes av en lite stel relation oss emellan men löstes succesivt under resans gång och
jag är idag glad att jag stod på mig.

När jag tänker tillbaka på tiden innan konserten kan fortfarande känslan av otillräcklighet
infinna sig, brist på tid och hur jag aldrig såg ett slut på arbetsuppgifterna. Uttrycket ”att gå in
i väggen”  blev verkligt för mig, när det var som värst var det omöjligt att somna på kvällarna,
jag var uppe i varv och kände hur ångesten kröp på mig. Detta hände bara vid högst två
tillfällen men var verkligen en signal på hur uppstressad jag var under den här perioden.

Jag var aldig orolig för den musikaliska delen, var hela tiden säker på att vi skulle göra en bra
konsert men däremot var jag rädd för att misslyckas med allt omkringarbete som att boka
replokal, lyckas få till reptider då alla kan, skriva ut noter, finjustera och skriva ut igen, lösa
problem som ständigt uppstår på kort varsel, svara på frågor från resten av bandet, sköta
kontakten med Fasching, arbeta med marknadsföring, maila tidningar och radio, försöka spela
in konserten och samtidigt hinna kolla in mina egna ”trumstämmor”.

Tre veckor innan konserten stod jag inför ett problem som ytterligare bidrog till min stress. En
av sångarna var av olika anledningar tvungen att avsäga sig sitt uppdrag.
Det var inte helt enkelt att hitta en sångare som på så kort varsel kunde tänka sig att studera in
åtta låtar. Två veckor innan konsertdatumet fick jag tag på en sångare som enbart kunde vara
med på genrepet dagen innan konserten. Jag hade inget val men det löste sig väldigt bra och
han kom till genrepet väl förberedd.

Den här typen av situationer kan när som helst uppstå och som bandledare måste du hela tiden
vara beredd på att lösa situationen, vara flexibel och se möjligheterna.

Våga dela på ansvaret

Med den kunskap jag har idag hade jag inte gått tillväga på samma sätt. Framförallt hade jag
valt att göra ett sånt här omfattande arbete tillsammans med någon annan person. Att kunna
bli avlastad och dela på ansvaret är otroligt mycket värt och det är också viktigt ur den
aspekten att du har någon att bolla ideér med. Det är också lättare att kunna slappna av och
koppla bort arbetet då du inte jobbar. Jag har likaså lärt mig att lita på att saker jag är osäker
på och oroar mig för löser sig i slutändan på något märkligt sätt.

I början var jag noggrann med att göra allt själv, att ha koll på allt i minsta lilla detalj, jag var
lite av ett kontrollfreak. Hade svårt att ta emot hjälp även om folk erbjöd sig. Idag hade jag
mer än gärna tagit emot hjälp och lämnat ifrån mig en del av ansvaret. Det finns ingen
anledning att ha koll på allt. Jag har lärt mig att se det som en tillgång och ta tillvara på
människors naturliga talang. Så som jag ser det finns det bara fördelar med detta och påverkar
bara processen i en positiv riktning.



Anders Olsson

11

Repetitionsprocessen

Varje litet moment blir en stor process med en fjorton man stor konstellation, även att planera
in ett rep. Jag lärde mig hitta ett system som väldigt smidigt gjorde det möjligt att lätt kunna
se när alla samtidigt hade lediga luckor i sina scheman.
Jag gjorde en enkel uppställning i Excel där jag skrev in alla bandmedlemmars namn och
förslag på datum, sen mailade jag ut datumförslagen. Svaren jag fick sammanställde jag i
Excel och kunde lätt få fram gemensamma tider då alla kunde repa.

Kan inte nog understryka hur mycket tid alla de här till synes små momenten tog och hur
oförberedd inför detta jag var, innan jag startade upp examensarbetet. Det krävs att du är
strukturerad och disciplinerad för att ha alla olika delar under kontroll.

Kompet

Vi satte av några tillfällen i början för att enbart repa med kompet. Nämnde innan att min
handledare iband valde att arbeta med musiker som han inte stod så nära, i mitt fall var alla i
kompet mina kompisar och det fungerade väldigt bra och var nog bara en fördel i det här
fallet. Jag visste när jag valde ut kompmusiker vilken inställning de hade och hur de
vanligtvis brukade arbeta, visste också att vi hade ungefär samma mål och att alla alltid gjorde
sitt bästa för nå ”toppen”.

Att repa med kompet var väldigt lätt och självgående.
De fick så kallade kompskisser av mig bestående av rätt antal takter, harmonier och vissa
gemensamma markeringar och melodier. Varje kompmusiker fick själv lyssna in låtarna och
planka sina ”stämmor” , basgångar, gitarriff, pianoslingor med mera.

Den här processen var väldigt smärtfri. Jag var fortfarande bandledare och styrde oss i rätt
riktning under repetitionerna men det kändes mer som att vi jobbade tillsammans som ett
band där alla hade jämlika roller. Alla lyssnade kritiskt och kom med synpunkter och åsikter.
Alla hade lyssnat in sina stämmor, gitarristerna pratade ihop sig för att tillsammans hitta bra
gitarriff och kompletterade varandra på bästa sätt.

Flera av Earth Wind and Fires låtar har ett sound som man inte kan få till utan effekter på till
exempel gitarren eller basen. Detta var aldrig något problem. Musikerna påpekade detta före
mig och tog med sig de effekter, pedaler och liknande som krävdes. Det kändes verkligen att
vi alla strävade åt samma håll och det gav mig mycket energi. Utöver att det var lättrepat och
roligt så märkte jag också på alla i kompet hur kul de hade och hur entausiastiska de var.

Det vi repade med kompsektionen var att få ihop en tight och tydlig grund, vi kunde ta den tid
vi behövde för att öva på svåra ”passager” i låtar med mycket markeringar och synkoper. Det
vi strävade efter var att få låtarna, som inte sällan är komplicerade rent rytmiskt att låta
avslappnade, organiska och enkelt spelade. Att kompet låter bra och är homogent har resten
av bandet stor fördel av och fungerar som en tydlig stomme som blåset och sången kan ”luta”
sig mot.

Blåssektionen och sångarna
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Efter tre repetitioner med kompsektionen var det dags att addera blåssektionen som innan
detta hade repat en gång själva. Blåssektionen ska också låta samspelt och homogen. Det ska
inte låta som fyra instrumentalister utan snarare som ett blåspaket.

Det fanns ett litet orosmoment kring blåsarrangemangen, Jag hade lyssnat igenom dem
noggrant i Sibelius men inte hört hur det lät i verkligeheten… Skulle det låta bra? Hade jag
arrangerat enligt konstens alla regler? Höll det sig inom de register som respektive instrument
kunde hantera?
De här punkterna kunde jag jobba med under det första blåsrepet och fick även synpunkter
och hjälp av blåsmusikerna. Jag förvånades ändå över hur bra det lät och hur få ”misstag” jag
hade gjort. Sjävlklart fick jag göra några finsjusteringar men merparten av arrangemangen
fungerade bra.

Till skillnad från komprepen så fick jag här ta allt ansvar över hur jag ville att det skulle låta,
hur de skulle tolka noterna. Därför var det av stor betydelse att jag kunde blåsarrangemangen
bra och att jag innan repet hade en tydlig bild över hur blåset skulle spela. Det finns så mycket
mer att lägga vikt på än att rätt noter spelas. Frasering, subtila skillnader när det gäller
längden på noterna, dynamik och timing för att nämna några saker.
Min handledare hade förklarat för mig vikten av att hellre lägga ner några fler timmar på att få
till en så heltäckande notbild som möjligt, där man försöker skriva in alla detaljer utöver
nothöjd och rytm. Det ”extra” arbetet får man senare igen under repetionerna i form av
lättlästa noter och mindre oklarheter.  Jag är glad att jag följde Mats råd även om jag under
notskrivningsprocessen kände en viss frustration över den tid det tog. Fick beröm för just
detta av blåsmusikerna, det var uppskattat.

För att kunna spela Earth wind and fires musik krävs en förstatrumpetare som har en otrolig
höjd och fortfarande har kvar ”spettet”, attacken och kraften. Den som spelade första trumpet
i mitt projekt, hade som jag tidigare berörde, stor rutin av den här musiken och satte också sin
prägel på blåset, vilket jag tror höjde det en nivå till, med sin säkerhet och tydlighet kunde han
tryggt leda de andra.

I EWFs låtar finns det inte mycket utrymme för utsvävningar, låtarna är otroligt
välarrangerade och producerade där nästintill varenda sextondel  täcks upp av något
instrument. Den stora utmaningen ligger därför inte i att lyckas åstadkomma fina vackra
stämningar, eller att hitta en känsla eller låta musiken uppstå helt förutsättningslöst från
scratch. Utmaningen ligger i att alla tillsammans med sina mer eller mindre förutbestämda
insatser som pusselbitar i ett pussel lyckas skapa ett svängigt, unisont och fylligt sound.

När jag funderade över vilka leadsångare som skulle fronta bandet hade jag några kriterier
som jag inte ville tumma på. Det skulle vara manliga sångare som sjunger bra och har en
soulig och funkig röst. Utöver detta skulle sångaren kunna ta plats på scen, underhålla och
vara länken mellan bandet och publiken. Earth wind and fires konserter var mer än bra musik,
de gjorde en show där sångarna också var entertainers.

En av sångarna jag valde hade jag spelat mycket tillsammans med innan, jag visste att han
sjöng fantastiskt och att han inte hade några problem med att underhålla en publik. Den andra
vokalisten hade jag sett på Mosebacke med hans eget band där han lite osvenskt nästan gick
in i en roll under konserten, väldigt teatralisk, i mina ögon skulle han tillsammans med den
första sångaren bli ett perfekt frontpar.
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Oetablerade/etablerade musiker

Nackdelen med att anlita musiker som inte studerar på Musikhögskolan och som är äldre och
mer erfarna är att de i princip alltid är mer upptagna och svårare att planera in repetitioner
med. De är också mindre villiga att lägga ner lika mycket arbete utan att det genererar några
pengar. Därför är det alltid en balans mellan att ha med etablerade och mindre etablerade
musiker. De mindre etablerade är oftast mer öppna till att lägga ner mer tid  på repetitioner.
En viktig ingrediens till en lyckad konsert är att bandet är välrepeterat, det spelar ingen roll
hur duktig varje bandmedlem individuellt är, ibland vinner du på att anlita duktiga men
”oetablerade” musiker.

Jag valde främst musiker som fortfarande studerade på Musikhögskolan eller var i slutskedet
av utbildningen men med vissa undantag, jag ville ändå inte tumma på vissa egenskaper hos
till exempel frontpersonerna, varför jag valde vissa av musikerna utanför
Musikhögskolekretsen.

Kören bestående av två personer, valde jag genom att fråga en sångerska på skolan som hade
stor körvana och sen överlåta till henne att bestämma vem hon ville dela arbetet med, vem
hon kände att hon fungerade bra tillsammans med.

Efter flera repetitioner  där bandet succesivt fylldes upp med blås och körsektionerna slöt
leadsångarna upp de två sista tillfällena. Om jag någonstans under repetitionsprocessen kände
att vi skulle behövt mer tid till att öva in saker så var det reptiden med vokalisterna. Vi
spelade igenom varje sångares låtar två gånger var och sen fick det bära eller brista.
Vokalistena var väldigt duktiga, de gjorde ett bra jobb på konserten men med tanke på vad jag
vet att de kan prestera så tyckte jag inte att de nådde upp till sin fulla potential, vilket man
först kan göra när man är väldigt säker på sin insats och det blir man genom att vara väl
förberedd och välrepad.

Konserten – förberedelse och utförande

Förberedelse

Mitt mål med konserten, att det skulle bli något mer än en musikalisk upplevelse innefattade
även uttänkta scenkläder. Main ambition var att alla skulle ha samma kläder, som till exempel
en guldfärgad kostym eller något liknande som sticker ut, det skulle inte råda några tvivel om
att vi var utklädda. Jag kunde inte begära av alla att inverstera i dyra scenkläder och jag hade
ingen möjlighet att själv stå för den kostnaden. Vi bestämde oss för att blåssektionen fick ha
kostym och resten av bandet skulle klä sig i discokläder såsom en färggrann sjuttiotals skjorta
med stora kragsnibbar. Sångarna fick klä sig valfritt.

Låtlistan bestämde vi i bandet tillsammans. Vi ville hitta en perfekt blandning där vi varvade
de kändaste hitsen med mindre kända låtar, i beräkningen vägde vi även in vilka låtar som
passade bäst i första respektive andra set. Ett problem vi brottades med var inledningslåten på
konserten. För de flesta i bandet var låten ”In the stone” än självklar förstalåt, med sitt
pompösa overtyrliknande intro. Anders von Hofsten som sjunger låten tyckte däremot att det
var dumt att bränna den låten direkt, som för många är den mest kända låten. Vi valde
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slutligen att bara använda oss av introt i sången som en inledning av konserten för att sen
fortsätta med låten ”Sing a song”.

Att ha i åtanke när man gör en låtlista är också att växla upptempo låtar med lugnare låtar och
ballader, vi ville inte ha flera lugna låtar efter varandra. Vi ville lyckas få till en dansvänlig
stämning där publiken skulle dansa och digga till musiken istället för att sitta och lyssna vid
ett bord.

Väl på Fasching var det dags att hitta en optimal placering på scenen som visuellt var bra mot
publiken och där alla i bandet kände att de hade kontakt med varann. Som mest skulle femton
personer trängas på scenen samtidigt. Det var tre för många enligt ljudteknikern. Med upp till
tolv personer kunde man fortfarande hitta en vettig lösning men med fler personer på scen
blev det för tight med plats. Till en början kändes det väldigt trångt men efter flera
finjusteringar av bland annat trummorna och blåsets placering lyckades vi hitta en lösning där
alla var tillfredsställda.

Likaså var det en prövning att få till en ljudbild på scen där alla hörde det de ville höra. Detta
är emellertid fundamentalt för att kunna genomföra en bra konsert. Att få till ett bra ljud på
scen (monitorljud) tog lång tid och trots flera monitorer med splittade system, vilket innebär
att du kan ha olika inställningar som till exempel balansen mellan instrumenten i varje
monitor, var alla tvungna att kompromissa med sina ideal.

Min tanke var också att efter soundcheck hinna testa starter och slut på varje låt och gå
igenom mellan vilka låtar det skulle vara lite längre mellansnack. Allt för att förhindra onödig
dötid mellan låtarna och få ett bra flyt på konserten. Detta hann vi dock inte med på grund av
att soundchecken tog längre tid än beräknat.

Utförande

Konserten flöt på bra och vi fick oerhört positiv respons redan från start. Vi spelade för ett
fullsatt Fasching där till och med folk hade fått vända i entrén. Det var en väldigt lyckad
spelning, publiken var entausiastisk, dansade och sjung med i låtarna. Precis som jag hade
hoppats. För mig personligen var första setet lite av en lång kamp. Kände aldrig att jag hittade
in i den positiva, lekfulla känslan jag hade under repetitionerna. Jag kunde inte slappna av och
kände mig blockerad, satt mest och koncentrerade mig på att spela rätt och ”sätta” alla
markeringar.

I andra set släppte denna negativa spändhet och jag började tycka det var roligt att spela.
Om jag jämför med andra spelningen  vi gjorde på Fasching var det en stor skillnad. Då kunde
jag från start slappna av, spela och bara njuta över hur bra allting lät, jag hörde alla
instrument. Man vill så mycket, jag visste hur bra det hade låtit under repet. När man är
nervös och samtidigt så gärna vill att det ska bli så bra som det har möjlighet att bli, är det lätt
att man spänner sig och spelar forcerat.

Jag har tänkt mycket på detta fenomen, hur det kan kännas så olika i replokalen jämfört med
när du står på scen och det verkligen gäller. Det gäller att du under konserten litar på att det
låter bra, att du har förberett dig så pass mycket att du under konserten kan skörda frukten av
det tidigare förberedelsearbetet. Du måste förlika dig med tanken att det inte kommer kännas
exakt likadant på scen, acceptera det.
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Leadsångarna skötte mellansnacket. Det kändes av flera anledningar mest logiskt. Främst för
att de naturligt hade direktkontakt med publiken och de har en vana att göra det som jag
saknar. Jag hade tillräckligt att tänka på ändå, känna in tempon till varje låt och hålla ihop
bandet.

Jag fick dock innan extranumret hålla ett sedvanligt examenstal där jag tackade min
huvudinstrumentlärare och där jag tog avsked från Musikhögskolan. Detta hade jag helt glömt
av och därmed inte förberett. Jag kände en viss nervositet inför uppgiften men jag tror jag
lyckades bra. Vi hade bestämt oss för att spela ett extranummer och hellre lämna publiken i
känslan av att inte vara ”mätta”, att avsluta på topp.

En skön känsla infann sig direkt efter spelningen. Jag hade lyckats genomföra ett stort projekt
som jag många gånger tvivlade på att jag skulle klara av.

Analys av boken Free play

Boken Free play av Stephen Nachmanovitch behandlar ämnen och problem som många
musiker konstant brottas med. Att kunna vara i nuet när du musicerar. Hur man lyckas lösgöra
de olika hinder som hindrar en från att vara hundra procent närvarande. Men samtidigt vara i
ett stadium där du är halvt sovande, okontaktbar eller uppslukad i en annan värld, vilket i sig
är en paradox. Målet är att våga släppa kontrollen och låta musiken tala för sig själv och styra
dig i rätt riktning.

Flera lärare jag har haft under åren i min musikaliska skolning har varit inne på samma ideér
och tankar. De har pratat om vikten av att frigöra sig från gamla mönster. Spela inte det du
kan spela, försök att lösgöra dig från invanda strukturer och låt hellre musiken komma till dig
och vägleda dig till att spela det som ”saknas” eller behövs just i det ögonblicket.

Jag känner mig kluven inför den här filosofin. Det är fina tankar som presenteras i Free play,
resonemangen känns ofta väldigt logiska och självklara. Jag kan själv relatera till flera av de
ämnen författaren behandlar och ganska snabbt applicera ideérna till min egna musikaliska
situation. Det jag känner motbjudande med den här typen av resonemang är när den börjar
inskränka på musikstil och genre. Och det tycker jag den allt för ofta gör.
Det är möjligt att i en snävare tolkning av boken argumentera i stil med att den enda sanna
musiken är den som uppstår när en eller flera musiker framför något som inte är repat,
arrangerat eller förutbestämt. Och i nittionio fall av hundra tycker jag att det är musik som
tilltalar mig minst av alla genrer.

Jag har verkligen givit den friare jazzen en chans. Har varit på många friare jazzkonserter där
musikerna konkret har praktiserat det tankesätt som boken står för. Jag har aldrig blivit riktigt
hänryckt av musiken, gått igång eller fått ”feeling”. Musiken har för mig varit en enda lång
transportsträcka , där jag väntar på något som aldrig kommer.
Däremot kan jag bli euforisk så fort jag hör en viss melodislinga hur klichéartad den än må
vara och hur mycket den än har uppstått ur invanda mönster.

Enligt mig krävs det någon form av förberedelse eller överenskommelse för att skapa god
musik. Att använda sig av gamla invanda mönster funkar alldeles utmärkt. För mig handlar
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det om att skapa en känsla som jag får feeling av, går igång på.Vilka medel jag använder mig
av spelar ingen roll. Jag använder gärna ett uttjatat trumkomp, för att vara konkret, om det är
det som gör musiken bra.

Jag kan föreställa mig att det ibland kan vara otroligt tillfredsställande och roligt för musiker,
vilka sysslar med musik som skapas helt förutsättningslöst och som lite förenklat kan
benämnas frijazz. Men min erfarenhet är att det aldrig skapas någon intressant musik i de här
sammanhangen. I mitt perspektiv är det därför också en mer egocentrerad genre. Den roar och
underhåller musikerna själva. I mina öron är det likaså många gånger inte förutsättningslös
musik som skapas utan snarare outtalade regler eller normer som finns där och styr
riktiningen i skapandet.

Om jag väljer att tolka författaren ur ett mer liberalt perspektiv, anser jag att det finns mycket
bra att hämta ur innehållet i boken. Earth Wind and Fires musik känns inte vid första tanken
som så applicerbar till tankarna i Free play. Men det är i de här till synes stora kontrasterna
jag tycker boken blir intressant att använda sig av.

EWFs låtar är otroligt arrangerade, uppstyckade och förutbestämda, det finns oerhört lite
uttrymme för egna tolkningar eller utsvävningar, MEN det går ändå att tillämpa  författaren
Stephen Nachmanovitch ideér, det handlar om att vara avslappnad, känna en spelglädje och
lekfullhet inför musiken. Först måste du naturligtvis repa in materialet. Veta dina insatser och
repetera partier i låtarna som är svåra och kräver mycket fokus. Så fort du lyckats med
ovanstående så gäller det att släppa den ”negativa” kontrollen och våga låta musiken bära.
Spela, slappna av, och kommunicera med dina medmusiker. Det kan göra en avgörande
skillnad på musiken även inom de mest förutbestämda musikgenrer.

Vid det andra tillfället bandet uppträdde på Fasching upplevde jag något som kan jämföras
med vad Nachmanovitch talar om. Jag satt bakom trummorna och litade på att musiken bar.
Slogs av tanken flera gånger över hur bra det lät och hur lättspelat allt kändes. Jag surfade på
vågen som vi tillsammans genererade i bandet.

Jag har diskuterat mycket av dessa ämnen med musikervänner och jag minns speciellt ett
samtal med Andreas Ekstedt som spelar slagverk i bandet. Han tänkte att i allt förarbete inför
konserten såsom vid rep och instudering av låtar ska man vara väldigt metodisk och noggrann
och fokusera på att ”pricka”  alla markeringar och spela ”rätt”  för att uttrycka sig i konkreta
termer. Men vid konserttillfället resonerade han som så att det var dags att ”skörda frukten”
av det arbetet du lagt ner. Släpp kontrollen, slappna av och kanske det viktigaste av allt: Ha
roligt!!!

Det kommer inte låta likadant som i replokalen och det är flera andra aspekter under ett gig
som påverkar musiken, man får en extra nerv, responsen från publiken och nervositeten är
några faktum som inte är närvarande under en repetition. Ju snabbare du accepterar dessa
faktum ju snabbare kommer du in i musiken.

Promotion och marknadsföring

Ur marknadsföringssyfte var det bara en fördel att vi var många i bandet. Bara genom att varje
bandmedlem spred ryktet om spelningen gjorde att det spred sig snabbt. Jag fick hjälp på
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skolan med att designa och trycka upp affischer som jag sedan satte upp på skolor och
anslagstavlor. Jag ville undvika att framställa det bara som ett skolprojekt så jag tonade ner att
det var en examenskonsert och framhöll istället att det var en Earth Wind and Fire
tributekväll.

Ringde till de stora dagstidningarna och radiokanalerna i Stockholm och hörde mig för om de
hade kalendarium där de annonserade om aktuella konserter. Alla hänvisade till mailadresser
dit jag skulle skicka info om konserten. Jag mailade först ut ett utskick två veckor innan och
gjorde sen ett andra utskick när datumet närmade sig.
Tillsammans med gitarristen i bandet gjordes Myspace, Facebook, mail och Smsutskick till
alla kompisar och kontaker vi hade.
Vi hade även hjälp av Fasching som är ett etablerat konsertställe. De gör själva reklam för
aktuella spelningar och många musikintresserade personer surfar frekvent in på deras hemsida
och tittar upp vilka konserter de är intresserade av.

Marknadsföring var ingenting jag hade arbetat med innan, det tar mycket tid och det är svårt
att avgöra hur mycket mer publik det ger. Det hade varit otroligt skönt att få hjälp av en
utomstående med detta arbete. Någon som vet vart och till vilka man ska vända sig för att nå
högst effekt. Det var ett nytt band, vi hade ingen hemsida eller myspacesida att hänvisa till
vilket hos många kan ge ett mindre seriöst intryck.

Vi har idag gjort en myspacesida där vi lagt upp bilder och videoklipp från giget på Fasching.
Det är lättare när man i framtiden söker spelningar och har kontakt med arrangörer att kunna
hänvisa till sidan så kan de själva gå in och titta. Vi har valt att i fortsättningen marknadsföra
oss som bandet P.E.O.P.L.E. som gör en Earth wind and fire tributekväll. Vi ansåg att det
gynnar oss om det finns ett bandnamn som folk kan relatera till jämfört medan om vi bara
marknadsförs som ett tributeband. Jag tycker att det inför framtida bokningar är ett måste att
vi skaffar oss en enhetlig klädsel.
Har blivit mer medveten om hur stor roll det visuella spelar. Det som vänner och bekanta
anmärkte på var just klädseln, de tyckte det var svårt att tyda vad vi hade för avsikt med
klädseln. Vi hade inte tagit steget fullt ut och det gav ett otydligt budskap.

Valet av frontsångare gjordes också till viss del ur ett PR-syfte. De var etablerade i soulgenren
och hade skapat sig ett namn i vissa musikkretsar. Jag vet inte om det gjorde någon skillnad
publikmässigt i det här sammanhanget men generellt sett så har kända personligheter större
dragningskraft som det kan vara läge att utnyttja.

Jag är själv kluven till marknadsföring via de olika internetforumen som finns idag. Det är ett
bra sätt att nå många personer relativt enkelt och det går snabbt och kräver ingen större
ansträngning men frågan är vilken genomslagskraft det egentligen har.
Jag tror lika mycket på att  marknadsföra genom att informera människor du stöter på med en
personlig inbjudan. Det är då lättare att få fram sitt budskap och förklara upplägget. Men det
är en balansgång mellan att presentera det på ett snyggt och otvunget sätt och att bli för
påflugen så att personen blir avtänd.
En del personer har en naturlig talang för att få fram sitt budskap och  lyckas väva in sin
”reklam” i de flesta konversationer medan andra som jag själv, känner att det tar emot att göra
promotion för evenemang som jag själv är ansvarig för.
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Lärdomar

Det finns så mycket jag lärt mig under examensarbetet. På egen hand har jag genomfört en hel
produktion. Jag har själv arbetat fram idén, förberett och genomfört den. Ensam har jag tagit
fram allt material och arrangerat stämmor för blåset.
Jag har arbetat med hela den utommusikaliska delen, planerat reptider, har bokat replokal
skrivit ut noter, arbetat med marknadsföringen, dealat gager, varit kontaktperson med
Fasching och också ledare för bandet, vilket innebär att man ständigt får svara på frågor från
musikerna.
Samtidigt övade jag på mina egna insatser jag hade som trummis.

Den här storleken på musikprojekt är ingenting jag skulle göra igen utan ekonomisk eller
praktisk hjälp utifrån. Det var nog mest till min fördel att jag i upptakten av arbetet inte
förstod vad jag hade framför mig. Jag är glad att jag genomförde projektet men skulle ha svårt
att motivera mig själv till det i dagsläget.

Som ledare har jag lärt mig att ha ett ”ovanför” perspektiv, ha en överblick över hela projektet
och se till att ro det i hamn. Att ligga steget före i tankeprocessen för att göra arbetet
effektivare och styra ens medarbetare/musiker åt önskat håll. Vara förberedd på motgångar
och gärna innan ha tänkt ut lösningar för problem som man alltid måste räkna med dyker upp
längs vägen.

Jag har lärt mig att du som ledare aldrig blir hundra procent nöjd. Du lyckas bara mer eller
mindre komma närmare ditt mål. Det finns alltid saker du vill förbättra och lägga mer tid på.
Jag har förstått att det är ett naturligt tankesätt och ett måste hos en chef. Bara i en utopi kan
du bli helt tillfredsställd med resultatet och bara i en utopi får du tiden att räcka till.

När det gäller musikerrollen, i mitt fall som trummis var det en sak som slog mig, det finns
många likheter med rollen jag har i ett storband. Generellt kan man säga att ju större
sammanhang man spelar i, desto större är ansvaret hos trummisen att fungera som en stomme
i bandet, spela enkelt och tydligt, man har rollen att leda bandet genom ens spel, man vinner
på att spela enkelt och tydligt. Man kan hjälpa blåset genom att till exempel spela tydliga fills
in till deras insatser. I vårt fall där vi även hade med en musiker som enbart spelade slagverk
kan jag överlåta uppgiften att fylla ut och krydda musiken till honom och främst koncentrera
mig på att kompa.

Avslutningsvis är jag väldigt nöjd över vad jag åstadkommit. Jag har bevisat för mig själv att
jag kan så mycket mer än att spela trummor, att jag till slut genomförde någonting som jag
under lång tid funderat på att göra. Att realisera ideér och tankar är oerhört tillfredsställande
och ger en kraft och handlingsförmåga att i framtiden lättare ta sig an nya ideér och visioner.

Det var till stor hjälp att fortfarande studera på Musikhögskolan under arbetet. Jag hade
tillgång till replokaler, datautrustning och notskrivningsprogram vilktet underlättade arbetet
avsevärt. Likaså var det till stor hjälp att få feedback och handledning med
blåsarrangemangen. Hade jag inte varit student hade det blivit mycket dyrare och mer
komplicerat att genomföra.

Det är också smart att starta den här typen av projekt under skoltiden då det är lättare att få
med sig musiker som är väldigt duktiga men fortfarande villiga att medverka i musikaliska
sammanhang som inte genererar skäligt med pengar för den tid man offrar. Nu har vi gjort det
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stora grovjobbet där vi lärt oss alla låtar och arrangemang, det blir i fortsättningen relativt
okomplicerat att driva bandet. Inför kommande gig krävs bara en ”uppfräschning” av
materialet och eventuellt vissa kompletteringar.
Nu har vi ett färdigt och väl fungerande koncept att sälja in till arrangörer och klubbar!
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