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Min musikaliska bakgrund                                                                           
 
 Min inställning är att den musik man gör ska vara sådan som verkligen griper tag. Att "stoppa in så 
många svåra ackord som möjligt" eller visa att man kan skriva och spela häftiga, snabba fraser är 
för mig helt ointressant. Musiken ska skapas från det som man verkligen känner/hör/"går igång på". 
Jag vill vara i ett kreativt tillstånd när jag skriver musik och inte känna mig begränsad till genre 
eller stil. När det gäller musikutbildningar så har jag gått Birka folkhögskola ett år, Fridhems 
folkhögskola två år och Musikhögskolan i snart fyra år. Efter alla år av utbildning så har jag blivit 
mer och mer medveten om musikens utförande och ställer högre och högre krav på mig själv. 
Fortfarande så tycker jag att den finaste musiken skapas i det enkla och rena uttrycket. Det kan vara 
enkla visor eller snabba solo passager, huvudsaken är att det griper tag i mig. 
 På gymnasiet gick jag Samhällsprogrammet med humanistisk inriktning. Under gymnasietiden så 
spelade jag väldigt lite trumpet. Det blev någon gång i veckan men bara för skojs skull. Jag hade då 
ingen tanke på att jag ville göra det på heltid. På många sätt känns det skönt att ha gjort andra saker 
och provat på olika jobb. T.ex så jobbade jag som truckförare och ordermottagare på DFDS lager i 
Västberga i 6 månader direkt efter gymnasiet. Efter lagerjobbet så blev det några månader på en  
restaurang och sedan vikariejobb inom skola, fritids och förskola. 2001 bodde jag i franska alperna 
6 månader. Där arbetade jag som aupair på kvällstid och åkte skidor och pluggade franska på 
dagarna . 
 Det var i Frankrike som musikintresset tog fart igen. Själva resan gjorde jag mycket för att komma 
iväg och känna efter vad jag verkligen ville satsa på när det gällde jobb och studier. 
Jag hade en del ensam tid i det stora huset vi bodde i och jag blev sugen på att spela igen. Mina 
föräldrar skickade ner trumpeten och jag började spela mer och mer till skivor och även göra lite 
trumpetövningar. Nu började ett verkligt intresse ta fart och jag bestämde mig för att prova mig 
fram inom musiken när jag kom hem. Jag visste inte alls vilken nivå jag låg på eller vilka skolor 
som fanns att söka men nu var jag fast besluten om att ge musiken en ärlig chans! 
 
 Mitt intresse för trumpet kom i väldigt tidig ålder då min pappa är musiker och spelar trumpet och 
horn. Det blev helt enkelt väldigt lätt att sätta igång tidigt. Jag var c.a. 6-7 år och tyckte det var 
roligt att spela. Intresset för musiken och trumpetspelet avtog mycket i högstadiet och jag slutade 
spela när jag var ca. 13-14 år. 
 När jag var 9-12 år gammal så följde jag med min pappa på ett antal turnéer i Europa ( England, 
Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz) med bandet James Last som han spelade med. Konserterna 
var stora upplevelser för mig och det speciella var att trumpetarna var frontfigurerna i bandet.  
Det som gjorde mest intryck på mig var att trumpetaren Derek Watkins hade två egna sololåtar, 
"Alfie" och "Macarhur Park". Han stod längst fram och var uppbackad av hela bandet som bestod 
av ca. 20-30 stråkar, 10-15 blåsare och 5 komp musiker. Arenorna var stora och det kunde vara ca. 
5000-15000 i publiken. Bl.a så spelade de i ett fullsatt Albert Hall 3-4 kvällar i rad. Jag tyckte att 
denna värld var otroligt spännande och även allt runt omkring, resandet, hotellen och golfrundorna. 
Ja, själva turnélivet helt enkelt. 
 När jag bodde i Frankrike år 2001 så skulle min pappa på turné med James Last i  bl.a. Schweiz. 
Jag passade på att ta ledigt och åka dit för att sedan hänga med några dagar på turnén. Nu var det 
många år sedan som jag hade varit med och det skulle bli spännande att se hur man tyckte det var 
nu som 20 åring. Jag upptäckte ganska snabbt att musiken hade blivit ganska trist och var ganska 
ointressant för mig men det var ändå roligt att höra alla duktiga musiker. Denna gång var det 
trumpetaren Chuck Findley som spelade "Nature Boy" som solostycke. Det var kul att träffa 
musikerna (jag hade inte sett dem sedan jag var i 12-13 års ålder) och återigen vara med på turné.   
Att träffa och hänga med Chuck var också häftigt. Chuck Findley är en mycket känd trumpetare 
från Los Angeles. Han är den den mest inspelade trumpetaren genom tiderna och har spelat med 
bl.a Michael Jackson, Earth Wind and Fire, Buddy Rich, Freddie Hubbard, George Harrison,  
Joni Mitchell.. Ja, listan kan göras lång. 
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Att jag nu hade bestämt mig att ge musiken en chans och att jag också fick träffa dessa musiker igen 
gjorde att motivationen att verkligen satsa på musiken blev större. 
 När jag kom hem från Frankrike så började jag spela ett par olika band, det var reggae och pop 
band. Popbandet blev husband på en klubb på Hard Rock Café i Stockholm och plötsligt hade man 
spelning där varje lördag i ett par månader. Det var mycket folk i publiken och jag kände att min 
teknik och mitt spel inte räckte till. Jag bestämde mig för att ta lektioner och verkligen komma 
igång med övningen. Efter att ha tagit lektioner på kulturama i Stockholm i ett halvår så blev jag 
intresserad av plugga vidare. Jag fick höra om folkhögskolor och tyckte det lät som en bra 
utbildning. 
 
 De första åren som jag började studera musik på heltid (år 2003 på Birka folkhögskola i Östersund) 
så kände jag stor frihet i det musikaliska uttrycket. Jag hade mindre krav på mig själv men hade 
också begränsat trumpetspel och jag kände att det verkligen behövdes mycket övning. 
 Ju mer jag övade och spelade så ökade mina krav på mig själv och när jag kom in på Fridhems 
folkhögskola året efter så hade kraven ökat betydligt. På Fridhem gick så många duktiga musiker så 
det blev naturligt att man blev mer och mer seriös med musiken. Jag blev inriktad på att fortsätta 
plugga musik och komma in på Musikhögskolan. 
 Nu när jag snart har gått klart musikhögskolan så känns det som att man fortfarande har kvar en 
slags öppenhet inför musiken och jag känner mig betydligt mer till freds med trumpetspelet. 
 Eftersom att jag började förhållandevis sent med musiken efter mitt långa uppehåll så tror jag att 
jag har behållit ett förhållningssätt till musiken som inte handlar om tävling och prestation. 
Självklart har jag krav på mig själv att öva och utvecklas men det ska alltid kännas lustfyllt att spela 
och skriva musik. 
 

Målet med examensarbetet 
 
 Målet med mitt examensarbete var att när det väl var klart så skulle det finnas någonting som jag 
kunde ta med mig i form av erfarenheter och konkret material. Jag ville göra en konsert där jag 
skulle spela egen skriven musik. I samband med konserten så ville jag också vara delaktig i 
utförandet av konserten och organiserandet runt omkring. 
 
 Förra läsåret så studerade jag som utbytesstudent i Berlin. Där såg jag att det fanns ett otroligt 
engagemang från människor som arbetade med kultur. De styrde upp klubbar, utställningar, 
konserter etc. Dessa kunde äga rum i barer, gallerier men också i övergivna byggnader och till och 
med gamla kyrkokapell. Att uppleva detta var otroligt inspirerande. Hela Berlinvistelsen var väldigt 
inspirerande, speciellt mötet med andra människor från andra kulturer. Jag lärde mig mycket på 
skolan där jag gick, Jazz-Institut-Berlin. Det var också otroligt inspirerande att se vilka miljöer som 
jazzmusik spelades på. T.ex. så var jag på jazzkonsert i källaren på ett konstgalleri. Där hade man 
grävt ett djupt hål i marken (det var sand/jord golv) så att kontrabasisten kunde stå där med sin bas 
utan att skrapa i taket. Jag jammade även i denna lokal med musiker som jag lärde känna där. De 
var jazzmusiker åt det mer ”fria” hållet. Överlag så var det mycket jam som pågick var och 
varannan dag och jag försökte spela på så många som jag orkade i början. Det blev ett par tre 
kvällar i veckan vissa perioder. Det var ofta mycket folk på jammen och det var ingen ovanlighet att 
det kunde vara ett hundratal väldigt intresserade lyssnare på en vanlig onsdag kväll. Bl.a så sågs 
ofta gitarristen Kurt Rosenwinkel på många av jammen, han är numera bosatt i Berlin. Andra 
kvällen som jag var i Berlin så gick jag på ett jam där även han var och det råkade bli så att vi 
spelade ett par låtar ihop där, oväntat och spännande. Det var dock enda jammet som jag hade med 
honom. En kväll hann jag med tre olika jam på tre olika klubbar i olika delar av staden. Men, det 
var lite väl stressigt. Ju längre tiden gick så hade jag mer och mer att spela i skolan, med storbandet, 
brassensemble mm. Så jammandet blev inte lika ofta.  
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 När möjligheten kom upp att starta en klubb i "Snabbköpet" (som jag senare kommer att skriva 
om) så blev jag direkt intresserad. Där kunde jag ha chansen att spela med mitt examens projekt och 
även vara med att planera försäljning av dryck, ev. inträde, PR, etc. Detta såg jag som en möjlighet 
att få erfarenheter som kan vara väldigt nyttiga att ha med sig i denna bransch. Detta gav mig också 
möjlighet att lägga upp konserten ungefär som jag ville. Att vara delaktig i hela processen av ett 
framförande/klubb skulle hjälpa mig att förstå vad som är viktigt att tänka på när man i framtiden 
ska kontakta arrangörer och klubbar.  
 Möjligheten att kunna spela in i skolans studio tyckte jag också var värd att ta till vara på. 
Därför bestämde jag mig för att spela in en bra demo för att sedan göra en myspace sida och söka 
framtida speljobb med gruppen. Chansen att få vara med under inspelningsprocessen och 
mixningen skulle också ge insikt i vad som är viktigt att tänka på under en inspelning. 
 Ett annat mål var också att hitta en grupp med duktiga medmusiker som passar den musik och stil 
som jag ville göra. Musiken skulle inte "genremärkas". Detta var även ett viktigt mål: att hela tiden 
ha ett förhållningssätt till musiken där man är öppen och inte tänker att det måste vara på något 
speciellt sätt.  

 
Planering grupp och låtar                                                                                
  
 Det första jag började med i september var att bestämma mig för en sättning på gruppen. Jag kom 
fram till att jag ville ha en kvintett bestående av trumpet, tenorsaxofon, piano, bas och trummor. 
 Nästa steg var att börja skissa på låtidéer som jag hade. I denna process så var min utgångspunkt att 
våga skriva sådana melodier som var precis det som kändes rätt och naturligt. Helt oberoende på 
vilken genre det rörde sig om. 
 I denna fas så var det också läge att fundera på vilka musiker som kunde passa för kvintetten. 
 Musikerna skulle behöva vara flexibla och duktiga improvisatörer. De skulle också behöva vara 
bevandrade i olika musikstilar. 
 
 Jag började skissa på två olika låtidéer. Samtidigt så letade jag efter några standardlåtar som kunde 
passa den repertoar som kvintetten skulle ha. Detta för att ha färdigt material att jamma på och 
möjligtvis även ha på repertoaren vid framtida spelningar. Jag bestämde mig för att testa Black Nile 
av Wayne Shorter och Chan´s Song av Herbie Hancock.  
 Under tiden så hämtade jag inspiration för själva utförandet. Alltså; vilket komp det skulle röra sig 
om, hur stämföringen skulle vara, eventuella fasta basstämmor etc. 
 

De största inspirationskällorna 
 
 Tom Harrell är en trumpetare och arrangör som jag har lyssnat på en del och hämtat inspiration 
från. Han skriver en del riktigt komplicerade låtar men också låtar som är enkla. När jag hör hans 
musik och sättet han spelar på så känns det som att han verkligen berättar historier. Harrells solon är 
som långa melodier och han använder ett otroligt rikt tonspråk. 
 Sail Away (från skivan "Sail Away" från 1989) är ett bra exempel på en melodi som är enkel och 
berättande. Ackordföljden kan upplevas svår när man hör eller läser den för första gången men för 
Harrell är den helt naturlig. Detta tror jag beror på Harrells enorma musikalitet. Han skriver helt 
enkelt det han hör men för andra är det svårt att förstå till en början. I Harrells fall så är jag 
övertygad om att han gör det som krävs för att få ut musiken som han hör. Detta på (för honom) ett 
helt naturligt sätt. 
 
 Mina musikaliska kunskaper och trumpetspel är inte i närheten av Tom Harrells. Hans attityd och 
approach till musiken är det som är mest inspirerande. Det ska sägas att Harrell lider av svår 
psykisk sjukdom, Schizofreni och Paranoia. Han har svårt att prata med människor och att han kan 
spela trumpet som han gör är helt otroligt. Bara att det går rent fysiskt? Jag tror att musiken är 
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livsviktig för honom och att det är därför han har sådant otrolig driv i sina solon och kompositioner. 
Som att varje solo han spelar är det sista han gör. 
 
 Nicholas Payton är en annan trumpetare och arrangör som inspirerat mig. Paytons musik är för mig 
inte alltid tilltalande. Men det finns väldigt mycket intressant i låtarna och även attityden till spelet. 
 Payton kommer från New Orleans och har växt upp med musiken som fanns i hans närhet. Såsom 
dixieland brassband, Louis Armstrong m.fl. Senare så har han haft inspirationskällor som Freddie 
Hubbard, Miles Davis m.fl. Jag har aldrig riktigt gillat New Orleans Jazz eller Dixieland, men jag 
tycker att Nicholas Payton är lite speciell i detta fall. Han spelar, liksom Harrell väldigt lyriskt och  
även han använder ett väldigt rikt tonspråk. Man hör tydligt att han har blues som grund i hans spel 
men han har också en otrolig känsla för melodier. Skillnaden från Tom Harrels spel är att det finns 
mer bluesfraser hos Payton. Han använder sig också mer av rytmik i form av korta fraser, liknande 
"riffs". Harrell använder sig av mycket pentatonik vilket jag tycker är väldigt tilltalande 
 Dessa två trumpetare är nog de som jag fått mest inspiration från de senaste åren. En annan är Roy 
Hargrove. Min första känsla, när jag började lyssna på honom, var att hans spel var väldigt 
kommersiellt och lite för välpolerat för min smak. Men, senaste aret har jag lyssnat mycket på 
honom och hans kompositioner och jag måste nu faktiskt ändra på den åsikten. Han spelar väldigt 
mycket "som sig själv" tycker jag. Alltså, han har hittat en egen stil och man hör verkligen att det är 
hans låtar och hans spel. Liksom Nicholas Payton så har Hargrove rötter i blues. Men han har växt 
upp med mycket RnB och Hip Hop. Detta hör tydligt då han använder sig av mycket riff i sitt spel 
och skriver många låtar med RnB och Hip Hop komp. Han har en otrolig känsla för att bygga upp 
solon och spelar alltid med ett otroligt driv liksom Payton och Harrell. Hargroves kompositioner är 
väldigt bra och där har jag också hämtat en del inspiration. 
 

Formandet av gruppen och de första repen 
 
 I oktober hade jag kontaktat alla de musiker som jag hade tänkt skulle vara med. 
Jag planerade ett första jam för att se om det skulle funka med gruppen som var bildad. 
 I mitten av oktober hade vi det första jammet. De musiker som var med (förutom mig) var: Kristian 
Brink på tenorsaxofon, Daniel Purk på kontrabas, Jonatan Guzman på piano och Sebastian Ågren på 
trummor. Jag hade bara spelat ett fåtal gånger med alla. Undantaget var Sebastian Ågren som jag 
spelat med i en del andra projekt. 
 
 Vi jammade på ett par standards bl.a. Black Nile och Chan´s Song. Mina två skisser som jag hade 
skrivit provade vi också på. Det blev ett positivt första jam och jag kände att det funkade väldigt bra 
att spela ihop. Detta gjorde att jag bestämde mig för att köra på denna grupp. 
 Vi bokade upp ett nytt datum i början av november för ett första rep. 
 Ett namn på gruppen behövdes och det som kändes rätt var "Erik Palmberg Kvintett".  
 
 Till det andra repet så försökte jag slipa på de två skisser som jag hade och ytterligare skriva någon 
låt. Det skulle även finnas blåsstämmor. Det andra repet gick bra och jag fick mycket feedback på 
vad som kunde förbättras i låtarna. Det handlade om att byta vissa ackord, ändra lite på kompet och 
ytterligare göra klarare noter. Tyvärr kunde inte Sebastian Ågren vara med så jag hittade en 
ersättare i form av John Hugart. Hans spel passade väldigt bra in och han satte sin prägel på 
musiken. 
 Vi bokade in ett ytterligare rep i november och nu färdigställde jag de tre låtarna. Jag la även till 
basgångar och förbättrade blåsstämmorna. Nu fick jag också idén om att göra en blues som skulle 
vara lite annorlunda att improvisera på. 
 Jag fick inspiration av "Caryisms", en av Roy Hargroves låtar från skivan "The Vibe"från 2002. 
Det är en låt med mollharmonik som byter tonart i i varje chorus. Jag ville göra en mollblues så 
resultat blev en mollblues som gick i fyra tonarter. Temat går i F moll men första solot börjar i Bb 
moll, andra i Eb moll, tredje i Ab moll och sedan tillbaka till F moll. 
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Låtarna börjar ta form 
 
 Det tredje repet gick riktigt bra och låtarna kändes som att de kunde funka. 
 Än så länge så hade jag skrivit alla noter för hand men jag hade nu fått tillgång till notskrivnings 
programmet Finale. 
 Detta gjorde att jag skrev skrev om alla låtar där förutom Bluesen som ändå var tydlig som den var 
handskriven. 
 Låtarna hade inte fått nåt namn än men de skulle senare kallas Almost there, The Outgoing och 
Nights of Lights.Bluesen har fortfarande inget namn. Jag hade också en vilja att skriva en s.k. 
"Rhythm Changes" låt.  
                                                                                                                                                                
 Det gick förhållandevis snabbt att hitta ett bra tema och jag har alltid gillat ackordföljden på en 
"Rhytm Changes" låt. De har ju funnits ända sedan 20-30 talet och utvecklats av diverse 
kompositörer och solister. T.ex. Miles Davis Oleo eller Thelonius Monks "Rhythmaning". 
 Det finns mycket man kan göra när man spelar solo över en sådan ackordföljd 
Låten fick heta "Natural Rhythm"; naturlig rytm hel enkelt.  
 Här tillåter vi oss att bygga upp ganska långa solon. På B delen så använder sig de flesta av oss av  
altererat tonspråk. På A delen har jag fått lite inspiration ifrån Tom Harrell som ofta använder 
pentatonik på ”rhythm-changes” låtar. 
Temat är tvåstämmigt. Trumpeten börjar ensam och tenorsaxen kommer in. Pianot är också med på 
melodin men har en något friare roll. På sina ställen så är hela bandet med på samma. 
 
 Temat är meningen att vara ”riff betonat”(t.ex takt 4) och rytmiskt. I takt 5, 6 och 7 så spelar blåset 
den noterade rytmen och kompet betonar ettan och trean. Det ger lite dynamik till den delen. 
 
 
 

 
  
Andra låtar som bygger på ”Rhythm Changes” som jag fått inspiration av är: 
Oleo av Miles Davis, Rhyhtmaning av Thelonius Monk och Five av Bill Evans. 
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 Tom Harrell är med på Bill Evans inspelning av Five och hans solo är där väldigt melodiskt och 
han använder sig av ett väldigt stort tonspråk. Just att ha möjlighet att kunna sväva ut och skapa 
melodier med hjälp av många olika alternativ är något som är roligt att göra på ”Rhythm Changes” 
tycker jag. Det är också något som jag tänker utforska mer i framtiden. 
 
 "Nights of Lights"; Sent på kvällen under gatubelysningen.  
Temat känns filmiskt. Det återkommande mönstret som pianot spelar sätter sin prägel. Korta 
melodiska solon som knyter an till stuket på låten. Denna låt blev aldrig omskriven i finale. Det 
hade varit bra för framtida bruk. Notera den strikt noterade piano stämman. 
 

 
                                                                                                                                                            
”Almost there"; en strävan av att nå fram, men så upptäcker man att det är själva strävan som är 
målet. Fram når man aldrig riktigt. I alla fall inte i detta fall (jag syftar på låten).  
Kompet är väldigt bestämt och temat är en enkel melodi. Valet av sordin och tenorsax kändes rätt 
just när det också är mycket unisont.  
Precis som ”Nights of lights” så tycker jag att denna låt känns filmisk. Pedal delen i A gör den 
monoton.
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 ”The Outgoing"; den utåtriktade och nyfikna attityden, det som krävs för att nå ut och vara med i  
äventyret. Den består av ett pedalintro, en melodislinga med ett tonartsbyte och sen tillbaka till 
pedaldelen. Jag får känslan av att vara ute på äventyr. 
Pedaltonspartiet i introt ger en slags trevande känsla. Som om att man är på väg mot det okända och 
är ute på lite hal is. 
Mycket utrymme ges för improvisation här. 
 

 
. 
 
På det 4e och 5e repet så spelade vi dessa låtar och bluesen. De kändes mer eller mindre klara. 
Möjligheten att ha en konsert snart kändes nu realistisk. 
 

Konsert 
 
 I november började planeringen inför en konsert med bandet. På ett av repen så föreslog jag att 
köra en konsert med gruppen. Jag informerade om att det inte skulle bli något direkt gage men att 
det kanske skulle ett par hundralappar och en trevlig tillställning. Alla i bandet verkade positiva. 
 Jag hade tidigare (i oktober) pratat med Anna, en tjej som hade inflyttningsfest med hennes kille i 
en bostadsrätt i Gröndal. Festen hölls i bostadsföreningens gemensamma festlokal. Lokalen heter 
"Snabbköpet" och är just ett gammalt snabbköp från 50- talet som är nyrenoverat men med den 
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stora neonskylten hängandes kvar vid entrén. 
 Vi på festen som inte hade varit i lokalen förut reagerade på att lokalen var väldigt snygg. Anna 
spelar också trumpet och det gjorde att vi började prata om musik. Hon berättade då att de brukade 
ha ett jazzcafé en gång i månaden i lokalen.  
Jag tyckte det lät väldigt trevligt och kom att tänka på mitt examensprojekt och att det kanske fanns 
en öppning att spela där. Jag tog upp det och hon tyckte det lät jätte spännande. Anna berättade att 
hon hade möjlighet att hyra lokalen gratis och jag föreslog att man skulle kunna ha en egen 
jazzklubb där och att jag gärna kunde spela med ”Erik Palmberg Kvintett”. Hon tyckte det lät som 
en väldigt spännande idé och hon ville gärna vara med och anordna klubben. 
 I november så bokade vi ett datum för klubben. Den skulle hållas den 21a januari. 
 
 I slutet av november och början av december så repade vi inför konserten som skulle vara på två 
korta set. Jag och Anna skulle styra upp allting. Köpa dricka, göra reklam, bjuda in folk och fixa så 
att lokalen såg bra ut. Det blev väldigt mycket jobb inför konserten. Bl.a så tog jag och Anna 
kontakt med lokaltidningen i Gröndal/Lijeholmen och jag mötte upp en journalist och fotograf för 
intervju. Meningen var att Anna skulle vara med på intervjun men p.ga att hon fick jobb så tog jag 
intervjun själv. 
 Jag berättade att det var mitt examensprojekt som jag skulle ha konsert med.  
 Fotografen tog en del bilder utanför Snabbköpet. Detta gjordes veckan innan vi skulle ha klubben 
och min förhoppning var att det skulle komma ut en artikel innan den 21a januari. Tyvärr så var inte 
det möjligt då tidningen tydligen skulle gå i tryck dagen efter och att journalisten inte skulle hinna 
med att skriva en artikel. 
 Vi fick till ett rep några dagar innan konserten och allt kändes faktiskt bra musikaliskt sätt. 
Jag hade under denna period i november också skrivit en ny låt. Dreaming of Africa. Det var en låt 
där trummisen, Sebastian Ågren, hade stort utrymme för improvisation. Denna spelning kunde 
Sebastian vara med så det var bra att han var med då han var med i original sättningen. 
 Vi spelade två set och hade 5 egna låtar, Natural Rhythm, The Outgoing, Almost there, Bluesen 
och 3 andra standard låtar, ”Black Nile”, ”All the things you are” och ”One Note Samba”. 
”One Note Samba” kändes som ett lite oväntat val men jag gillade det faktum att man inte känner 
att man bara måste ta låtar som passar in perfekt. Detta är en bossanova skriven av Antonio Carlos 
Jobim. Vi spelade den dock ite mer i latinjazz still och det fungerade väldigt bra. 
 Vi bjöd in så mycket folk som vi kunde. Dels genom affischer i området men också via Facebook. 
När det gällde gage så hade vi en korg som Anna gick runt med och publiken fick lägga valfritt 
belopp. Det ska sägas att även ett par till personer hjälpte oss med ordnandet. Annas kille och en 
kompis till mig som bor nära Snabbköpet. Han skötte även bakgrunds musiken när vi inte spelade. 
 Konserten blev lyckad och vi hade fått dit ca. 45 pers.  
För att vara lite utanför innerstan så kändes det som ett ganska bra antal personer. Vi blev nöjda. 
Musikaliskt sett så tycker jag också att det gick bra. Mina egna låtar funkade bra och det kändes bra 
att lägga till ett par standards. 
 Reaktionerna av publiken var väldigt positiva. De tyckte att låtarna var bra och att det var behagligt 
och intressant att lyssna på. Vi tog ut svängarna på våra solon. Många solon blev väldigt långa och 
jag var lite oroad att det skulle bli för mycket att smälta för publiken. Men ju längre spelningen gick 
så märkte jag att de verkligen gillade när solona byggdes upp. Det är något som vi tar med oss för 
framtida konserter. Jag skötte mellansnack och det kändes avspänt. De andra i bandet tyckte att det 
var en rolig spelning och kände all att det gick bra och att det vore kul att göra om. 
 De som driver jazzcafét i ”Snabbköpet” tyckte det var mycket bra och ville samarbeta med våran 
klubb. Vi skulle få deras e-mail listor och de skulle få våra.  
 Vi hade planerat in ett nytt datum för en ny jazzklubb men tyvärr så var det en granne som hade 
klagat på ljudvolymen. Detta trots att vi slutade spela kl. 21.30 och att det är en lokal som är gjord 
för att kunna ha konserter och filmkvällar i. Tråkigt tyckte vi, men lyckad konsert var det i alla fall. 
 Artikeln som journalisten gjorde kom senare också in i lokaltidningen och det blev nästan en 
helsida. Det stod mycket om mig och musiken men också att vi skulle ha en ny klubb. Detta hade 



 11 

troligtvis dragit dit en del folk. Jag fick t.ex både sms och myspace mail från okända personer som 
hade läst tidningen och undrade när vi skulle spela igen. Att kontakta lokaltidningen är också 
någonting jag ska ta med mig till framtida spelningar. 

 
Planering av inspelning                                                                                
 
 Nu kom nästa steg i examensarbetets process. Inspelningen. 
 I februari skickade jag några datum förslag till Magnus Lindström Kolterud på KMH. 
 Det var väldigt svårt att få till ett datum då alla i bandet kunde. Tyvärr insåg jag att jag var tvungen 
att sätta vikarie på något instrument. Det skulle helt enkelt inte gå annars. 
 Vi fick till ett datum. Den 16e mars. Jag kontaktade trummisen John Hugart (som tidigare hade 
vikarierat på ett rep). Han var ledig och vi fick till ett  rep med honom inför inspelningen. 
 Eftersom det skulle vara svårt att få till några datum när studion var ledig och alla i bandet kunde så 
tänkte jag att det var bra att få till så mycket som möjligt under inspelningsdagen. 
Jag bestämde att vi skulle spela in fyra låtar: Natural Rhythm, Almost there, The outgoing och 
Nights of lights. 
 Det kändes som en bra blandning. Om vi skulle få till ett ytterligare datum så kunde man ta de 
andra två och ta ett par omtag på de låtar som gick sämre på den första inspelningsdagen. Men 
eftersom det kanske inte skulle bli någon mer inspelningsdag så var det också bra att verkligen 
fokusera och få låtarna att bli så bra som möjligt. 
 Min tanke var att även mixa låtarna samma kväll. Jag kollade med Magnus om det var ok att köra 
en riktig lång dag med inspelning och mixning. Han tyckte det var ok. 
En viktig detalj är också att inspelningen skulle kännas "på riktigt". Alltså inte bearbetas för 
mycket. Att låta det mesta vara som det är och inte klippa och klistra för mycket och bara ta ett par 
tagningar på varje låt. Helst så skulle det vara bäst att bara göra en tagning på varje låt. 
 

Inspelningen 
  
Repet inför inspelningen gick bra. Johan Hugart kom in i gruppen och musiken väldigt snabbt. På 
repet inför inspelningen så kunde inte Kristian Brink närvara så vi fokuserade på att få till 
rytmsektionen. 
 På inspelningsdagen så träffades vi i bandet redan vid 9 tiden i KMHs stora studio. 
Efter riggning av mikrofoner mm. så satte vi igång. 
 Natural Rhythm gjorde vi tre tagningar på. Den andra blev den bästa enligt de flesta i gruppen och 
jag kände också att det var den tagningen som var mest intressant. 
Kristian Brinks öppningsfras på solot var ett lyft.Trumpetsolot börjar med endast tunt trumspel, 
trumpet och bas. Vi utnyttjade tonspråket för att göra så lite upprepningar som möjligt. Jag känner 
också att det var roligt att jobba med förskjutande rytmer. Det finns några sådana i början av 
trumpetsolot. 
 Almost there gjorde vi två tagningar på. Tyvärr så hade jag lite problem med att höra mitt 
sordinspel i lurarna under tagning. Medhörningen var lite väl låg men jag är också ovan att spela in 
med sordin. Vi tog den andra tagningen. Den blev helt ok men jag skulle önska vi hade kunnat spela 
in den på nytt. Men som sagt, den blev helt ok. 
 The Outgoing tog vi två tagningar på och vi valde första tagningen. Detta pga. helheten. Den blev 
bra, framförallt känns soloinsatserna väldigt bra här. Visst kan jag känna att temat kunde vara 
dubbelt så långt på första presentationen men det låter ändå bra. 
 Jonatans och Kristians solon passade väldigt bra in i helheten.  
 Nights of lights gick bra och vi tog första tagningen. 
 Här gillar jag verkligen John Hugarts något tillbakalutade trumspel. John kom med ett par förslag 
på kompet på som var väldigt bra. Han använde sig av ett par extra, väldigt små cymbaler som 
verkligen gjorde att soundet blev betydligt bättre.  
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 Som sagt så är detta lite av ett filmiskt tema och det kändes bra att soloinsatserna är sparsmakade. 
 Överlag så blev vi nöjda med inspelningsdagen. Själva speltiden tog endast ett par tre timmar. 
Själklart lyssnade vi en del och diskuterade men vi var ganska ense om vilka tagningar som skulle 
väljas. 
 
                                                                                                                                                            
 Vi tog ju ganska få tagningar och Magnus och jag klippte och klistrade endast i ett par låtar. Detta 
var också målet, att få till det bra utan att bearbeta för mycket. 
 
 Under mixningen på eftermiddagen/kvällen så sa jag till Magnus att han gärna fick göra soundet 
något "skitigt". Han visade då mig några exempel på kompressorer som gjorde det hela bättre.  
Samma kväll så var inspelnngen färdigmixad och jag hade en bra demo att ta med. 
 

Processen efteråt, eftertanke och sammanfattning 
 
 Inspelningen blev bra. Visst, det hade varit roligt att ha en dag till i studion och spela in låtarna 
Dreaming of Africa och Bluesen men det hade blivit väldigt svårt att få till då de flesta i gruppen 
hade mycket att göra under den perioden och att det fanns få datum att välja på i studion. 
 Jag lärde mig en del saker under inspelningsdagen. Dels att det är viktigt att öva sig i den position 
som man sedan ska spela in i. Detta gällde framförallt mitt sordin spel. Jag hade inte spelat med 
sordin på de rep vi hade innan. 
 De andra i bandet tyckte att inspelningsdagen gick bra. Vissa var inte helt nöjda med soloinsatserna 
men efter att ha lyssnat på slutmixen så var de ändå nöjda. 
 Jag gjorde en myspace sida till gruppen där jag la upp bilder från konserten och låtarna som vi 
spelade in. www.myspace.com/erikpalmbergkvintett. 
 Erik Jaensson tog bilderna från spelnigen i Snabbköpet och de blev riktigt bra. 
Här hade jag nu fått material som kan användas för att söka spelningar och marknadsföra sig. 
 
 Jag har pratat med dem på Glenn Miller Café och de verkar intresserade av kvintetten. Det verkar 
även finnas möjlighet att spela på Hotell Hellsten. Men inga av dessa spelningar är bokade ännu. 
 Vi har dock en bröllopsspelning inbokad i Juli. 
 Musikaliskt sett så känns det som att målet om att vara öppen och inte genre begränsa sig är 
uppfyllt. Jag tänker då på skillnaden mella t.ex. Natural Rhythm och Nights of Lights. 
 Att leda en grupp är inte helt enkelt. Detta var väldigt lärorikt och jag har verkligen utvecklat mig i 
den rollen. Det var också nyttigt att få så mycket feedback av bandmedlemmarna. 
 En viktig del i att vara bandledare är för mig att hjälpa till att skapa en positiv och kreativ 
stämning. Jag upptäckte att det var viktigt att lyssna noga på medmusikerna och att vara lyhörd. Det 
var också viktigt att någon tog de avgörande besluten om låtval och former mm. Detta är ju 
bandledarens roll och det kändes viktigt att man verkligen var tydlig i det man hade att säga. 
  
 Sammanfattningsvis så känner jag att jag nog har uppnått mina mål med examensarbetet. 
 De saker som projektet har gett mig är bl.a att jag har blivit: 
1. Mer organiserad när det gäller notmaterial. 
2. Säkrare i rollen som bandledare. 
3. Blivit tryggare i mitt sätt att spela. 
4. Mer driven med att börja med nya projekt. 
 
 Rent konkret så har jag nu en Myspace sida till bandet med bra låtar uppe och bra bilder för 
marknadsföring.  
 Lyssnarreaktionerna från Myspace sidan har varit positiva och jag ska nu fortsätta att driva 
projektet vidare. Det vore roligt att få fler spelningar med gruppen så jag ska nu sätta av tid till att 
ringa och maila klubbar och arrangörer. 
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