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Inledning	  
	  
Detta	  arbete	  speglar	  två	  olika	  musikaliska	  projekt	  med	  turné	  som	  gemensam	  
nämnare.	  Jag	  kommer	  i	  de	  kommande	  sidorna	  berätta	  om	  processen	  jag	  
genomgick	  då	  jag	  skulle	  planera	  mina	  turnéer	  och	  vad	  jag	  har	  lärt	  mig	  på	  vägen.	  	  
	  
Det	  är	  min	  förhoppning	  att	  det	  här	  arbetet	  kan	  fungera	  som	  en	  genväg	  för	  
personer	  som	  planerar	  att	  genomföra	  en	  liknande	  idé	  i	  framtiden.	  Jag	  hoppas	  att	  
du	  som	  läsare	  efter	  att	  ha	  läst	  det	  här	  arbetet	  känner	  att	  du	  vet	  om	  alla	  de	  viktiga	  
aspekterna	  som	  man	  bör	  känna	  till	  då	  man	  planerar	  en	  turné.	  Jag	  hoppas	  du	  kan	  
lära	  dig	  av	  mina	  många	  misstag	  och	  mina	  blygsamma	  framgångar	  och	  ifall	  du	  
tänker	  ge	  dig	  på	  att	  planera	  en	  turné	  så	  önskar	  jag	  dig	  lycka	  till.	  Det	  kommer	  
troligtvis	  behövas.	  
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Min	  bakgrund	  
	  

Inga	  av	  mina	  föräldrar	  eller	  syskon	  är	  särskilt	  musikintresserade.	  Men	  trots	  det	  
har	  de	  alltid	  stöttat	  och	  uppmuntrat	  mig	  och	  min	  passion	  för	  musik.	  Samtidigt	  så	  
har	  jag	  ganska	  så	  anrika	  musikaliska	  rötter	  i	  min	  släkt.	  På	  min	  pappas	  sida	  av	  
släkten	  (samtliga	  från	  Kanada)	  så	  finns	  världsberömda	  kompositörer,	  cellister,	  
pianister	  och	  en	  rad	  andra	  framgångsrika	  musiker.	  Även	  på	  min	  mammas	  sida	  
finns	  ett	  starkt	  musikaliskt	  arv	  av	  allt	  från	  kyrkomusiker	  till	  jazzdiggare.	  Så	  man	  
kan	  säga	  att	  jag	  hade	  turen	  att	  få	  musikaliska	  gener	  och	  en	  familj	  som	  hjälpt	  mig	  
att	  fullfölja	  den	  drömmen	  jag	  haft	  sen	  en	  väldigt	  ung	  ålder:	  att	  bli	  musiker.	  
	  
Några	  av	  mina	  allra	  första	  minnen	  är	  förknippade	  med	  musik,	  minnen	  som	  jag	  
senare	  med	  hjälp	  av	  bildbevis	  kunnat	  härleda	  till	  specifika	  situationer.	  Bland	  
annat	  långa	  sessioner	  med	  min	  första	  bandspelare,	  kastrull	  och	  
stekpannetrumsolon	  i	  köket	  och	  intensiva	  leksaksgitarrjam	  framför	  spegeln.	  
	  
Mina	  föräldrar	  fick	  mig	  att	  börja	  spela	  piano	  när	  jag	  var	  ungefär	  fem	  år,	  men	  det	  
varade	  inte	  länge.	  Det	  enda	  jag	  minns	  av	  de	  lektionerna	  är	  hur	  jag	  studerade	  
allting	  i	  rummet	  förutom	  instrumentet	  framför	  mig	  som	  jag	  var	  där	  för	  att	  lära	  
mig.	  Det	  var	  väldigt	  längesen	  och	  jag	  är	  osäker	  på	  om	  det	  var	  läraren	  som	  var	  
oinspirerande	  eller	  jag	  som	  var	  för	  ung	  för	  att	  fokusera.	  Jag	  nöjde	  mig	  i	  alla	  fall	  
ganska	  länge	  med	  att	  bara	  lyssna	  på	  musik	  istället	  för	  att	  utöva	  den.	  
	  
Men	  intresset	  för	  att	  lära	  mig	  ett	  instrument	  väcktes	  till	  liv	  igen	  när	  jag	  fyllde	  11	  
år.	  Jag	  avgudade	  rock	  och	  blues	  legender	  som	  Jimi	  Hendrix	  och	  jag	  minns	  att	  jag	  
hade	  som	  målsättning	  dagen	  då	  jag	  tog	  upp	  gitarren,	  att	  en	  dag,	  kanske	  om	  fem	  
år,	  möjligtvis	  tio,	  så	  skulle	  jag	  kunna	  spela	  Hendrix	  låten	  Purple	  Haze.	  Gitarr	  
visade	  sig	  vara	  helt	  rätt	  instrument	  för	  mig	  och	  jag	  blev	  omedelbart	  förälskad.	  
Jag	  började	  spela,	  lyssna	  och	  planka	  en	  hel	  del	  och	  efter	  två	  månader	  så	  kunde	  
jag	  spela	  Purple	  Haze.	  
	  
Därifrån	  utvecklades	  mitt	  musik	  intresse	  åt	  alla	  möjliga	  håll.	  Jag	  uppskattade	  det	  
mesta,	  från	  hårdrock	  till	  jazz,	  från	  hip	  hop	  till	  indiepop.	  Det	  jag	  lyssnade	  på	  fick	  
styra	  mitt	  klädval,	  min	  identitet,	  kanske	  till	  och	  med	  min	  personlighet.	  Men	  det	  
som	  tilltalade	  mig	  mest	  var	  allt	  som	  kom	  från	  den	  afroamerikanska	  
musiktraditionen,	  framförallt	  bluesen.	  Stevie	  Ray	  Vaughan,	  BB	  King	  och	  Buddy	  
Guy	  var	  alla	  stora	  idoler.	  Jag	  spelade	  mycket	  under	  högstadiet	  i	  några	  olika	  
mindre	  seriösa	  band	  och	  hade	  kul,	  men	  kände	  mig	  alltid	  lite	  understimulerad.	  
Men	  2007	  så	  kom	  jag	  in	  på	  Rytmus	  musikgymnasium	  där	  en	  helt	  ny	  värld	  
öppnades	  upp	  för	  mig.	  
	  
Under	  Rytmustiden	  så	  övergick	  musik	  snabbt	  från	  ett	  starkt	  intresse	  till	  en	  sann	  
passion	  som	  jag	  ägnade	  flera	  timmar	  åt	  varje	  dag.	  Jag	  träffade	  likasinnade	  
musiker	  som	  jag	  kunde	  skapa	  tillsammans	  med	  och	  jag	  kände	  mig	  oändligt	  
inspirerad.	  Jag	  övade	  mer	  och	  mer	  och	  under	  sista	  året	  av	  Rytmusutbildningen	  
spelade	  jag	  ungefär	  åtta	  timmar	  om	  dagen	  (jag	  utnyttjade	  varenda	  tänkbar	  lucka:	  
raster,	  håltimmar,	  tråkiga	  bildspel	  under	  historialektionerna	  etc.)	  	  
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Jazz	  blev	  den	  musik	  som	  intresserade	  mig	  under	  gymnasiet.	  Jag	  hade	  lyssnat	  på	  
jazz	  sen	  en	  väldigt	  ung	  ålder	  och	  hade	  alltid	  gillat	  musiken.	  Bill	  Evans	  Waltz	  for	  
Debby,	  Wes	  Montgomerys	  Incredible	  Jazz	  Guitar	  samt	  Joe	  Pass	  Virtuoso	  hade	  
funnits	  i	  min	  skivsamling	  sen	  jag	  var	  10	  år.	  Men	  det	  var	  först	  när	  jag	  började	  
känna	  mig	  friare	  på	  mitt	  instrument	  (både	  tekniskt	  och	  teoretiskt)	  som	  jag	  ville	  
lära	  mig	  spela	  jazz.	  Det	  blev	  mitt	  liv	  och	  jag	  förlorade	  mig	  totalt	  i	  musiken.	  Det	  
fanns	  inte	  jättemånga	  på	  skolan	  som	  var	  inne	  på	  jazz,	  men	  jag	  hade	  ett	  järngäng	  
som	  jag	  spelade	  med	  så	  mycket	  som	  de	  orkade.	  Jag	  spelade	  även	  en	  hel	  del	  med	  
skolans	  lärare	  som	  tyckte	  det	  var	  kul	  att	  det	  fanns	  en	  elev	  som	  brann	  så	  mycket	  
för	  jazzen.	  Jag	  lär	  ha	  framstått	  som	  århundradets	  största	  nörd	  då	  jag	  ständigt	  på	  
till	  exempel	  gehörslektionerna	  frågade	  läraren	  om	  det	  fanns	  några	  extra	  
uppgifter	  jag	  kunde	  göra.	  Men	  jag	  kunde	  inte	  hjälpa	  det,	  jag	  ville	  bara	  lära	  mig	  
mer	  och	  mer.	  Idoler	  under	  den	  här	  perioden	  var	  bland	  andra	  Pat	  Metheny,	  Sonny	  
Rollins,	  Thelonious	  Monk	  och	  Kurt	  Rosenwinkel.	  
	  
2010	  kom	  jag	  in	  på	  KMH	  där	  jag	  hade	  samma	  upplevelse	  som	  när	  jag	  började	  på	  
Rytmus.	  Den	  enda	  skillnaden	  var	  att	  jag	  för	  första	  gången	  i	  mitt	  liv	  började	  tvivla	  
på	  min	  egna	  musikaliska	  förmåga.	  Jag	  hade	  gått	  igenom	  hela	  livet	  och	  vant	  mig	  
vid	  att	  vara	  bäst,	  från	  gruppgitarrlektionerna	  när	  jag	  var	  11	  fram	  till	  och	  med	  
Rytmus	  brukade	  jag	  aldrig	  jämföra	  mig	  med	  andra	  för	  jag	  kände	  mig	  säker	  i	  mig	  
själv.	  Men	  nivån	  på	  KMH	  var	  så	  ofattbart	  hög	  att	  det	  var	  överväldigande	  för	  mig.	  
När	  jag	  började	  där	  kände	  jag	  dessutom	  ingen	  på	  skolan.	  Jag	  fick	  bygga	  mitt	  
kontaktnät	  från	  noll,	  vilket	  kunde	  kännas	  aningen	  svårt	  då	  de	  flesta	  redan	  kände	  
varandra	  från	  gymnasiet	  eller	  folkis.	  
	  
Med	  tiden	  vande	  jag	  dock	  mig	  och	  det	  visade	  sig	  varit	  det	  bästa	  beslutet	  i	  mitt	  liv	  
att	  börja	  på	  KMH.	  Jag	  har	  utvecklats	  något	  enormt	  under	  mina	  tre	  år	  på	  Ackis	  
tack	  vare	  de	  fantastiska	  eleverna	  jag	  haft	  nöjet	  att	  spela	  med	  och	  lärarna	  jag	  har	  
haft	  privilegiet	  att	  ha	  lektioner	  med.	  Genom	  skolan	  har	  jag	  träffat	  medmusiker	  
och	  vänner	  för	  livet	  och	  för	  det	  är	  jag	  väldigt	  tacksam.	  
	  
Det	  som	  initialt	  drog	  mig	  till	  musiken	  (och	  som	  fortfarande	  är	  en	  av	  
huvudorsakerna	  till	  att	  jag	  fortsätter)	  är	  att	  det	  är	  och	  har	  alltid	  varit	  en	  värld	  för	  
mig	  med	  oändliga	  möjligheter.	  Som	  den	  där	  fyraåringen	  som	  utforskade	  att	  spela	  
på	  köksredskap	  är	  jag	  besatt	  av	  att	  lära	  mig	  mer,	  upptäcka	  mer	  och	  att	  uppleva	  
mer	  musik.	  Jag	  kan	  fortfarande	  få	  sådana	  kickar	  när	  jag	  sätter	  mig	  med	  gitarren,	  
jag	  fylls	  av	  extas	  när	  jag	  hittar	  något	  nytt	  och	  börjar	  spåna	  vidare	  på	  det.	  Det	  
finns	  inget	  slut	  på	  hur	  mycket	  man	  kan	  lära	  sig	  om	  musik	  och	  den	  vetskapen	  i	  sig	  
ger	  mitt	  liv	  mening,	  eftersom	  jag	  alltid	  har	  någonting	  som	  får	  mig	  att	  vilja	  gå	  upp	  
på	  morgonen:	  lusten	  att	  upptäcka	  något	  nytt.	  	  	  
	  
Jag	  har	  också	  alltid	  haft	  en	  fascination	  kring	  musikens	  förmåga	  att	  framkalla	  
känslor,	  idéer	  och	  minnen.	  Musik	  har	  alltid	  kunnat	  få	  mig	  att	  känna	  saker	  på	  ett	  
djupt,	  meningsfullt	  och	  unikt	  sätt	  och	  utan	  den	  tror	  jag	  att	  jag	  skulle	  vara	  en	  
mycket	  kallare	  och	  oempatisk	  person.	  
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Projektbeskrivning	  
	  
Idéen	  till	  det	  här	  projektet	  kom	  till	  mig	  under	  sommaren	  2012:	  att	  göra	  en	  turné	  
i	  Kanada	  och	  USA	  med	  mitt	  egna	  band	  och	  framföra	  min	  egen	  musik.	  Jag	  hade	  
visserligen	  tänkt	  tanken	  många	  gånger	  tidigare	  men	  då	  alltid	  avfärdat	  den	  på	  
grund	  av	  att	  det	  kändes	  alldeles	  för	  svårt	  och	  tidskrävande	  att	  genomföra.	  Men	  
vid	  slutet	  av	  sommarlovet	  kände	  jag	  mig	  full	  av	  energi	  och	  längtade	  efter	  en	  
utmaning.	  Mina	  tidigare	  projektarbeten	  hade	  varit	  roliga,	  men	  i	  ärlighetens	  
namn	  så	  var	  de	  inte	  så	  krävande	  (en	  konsert	  första	  året	  och	  en	  inspelning	  med	  
ett	  eget	  band	  andra	  året).	  Det	  här	  tänkte	  jag	  skulle	  vara	  någonting	  värdigt	  
namnet	  ”examensarbete”,	  ett	  projekt	  utöver	  det	  vanliga!	  
	  
Anledningen	  till	  att	  just	  Kanada	  blev	  valet	  av	  destination	  var	  mycket	  på	  grund	  av	  
mina	  tidigare	  nämnda	  Kanadensiska	  rötter.	  Jag	  har	  många	  släktningar	  i	  framför	  
allt	  Montreal	  varav	  många	  är	  professionella	  musiker.	  Min	  pappas	  kusin	  är	  en	  
världskänd	  klassisk	  cellist	  som	  bland	  annat	  anordnar	  en	  musikfestival	  i	  Montreal	  
varje	  år.	  Jag	  räknade	  med	  att	  min	  familj	  dels	  skulle	  kunna	  hjälpa	  mig	  med	  
bokningar	  av	  spelningar,	  men	  kanske	  även	  erbjuda	  boende	  vissa	  nätter	  och	  
logistisk	  hjälp.	  En	  annan	  faktor	  var	  att	  jag	  var	  nyfiken	  på	  att	  upptäcka	  den	  
Kanadensiska	  jazzscenen.	  Jag	  hade	  besökt	  Kanada	  många	  gånger	  men	  inte	  riktigt	  
fått	  något	  intryck	  av	  hur	  jazzlivet	  såg	  ut.	  Min	  enda	  inblick	  var	  egentligen	  genom	  
mina	  besök	  på	  deras	  enorma	  musikfestival	  ”Montreal	  Jazz	  Festival”	  där	  utbudet	  
var	  väldigt	  internationellt.	  Några	  av	  mina	  idoler	  kom	  från	  Kanada	  så	  som	  
legenderna	  Paul	  Bley	  och	  Oscar	  Peterson	  och	  jag	  visste	  att	  landet	  hade	  ett	  rikt	  
musikaliskt	  arv.	  Men	  vad	  gällde	  den	  moderna	  jazzscenen	  var	  jag	  mer	  eller	  
mindre	  helt	  okunnig.	  
	  
Planen	  var	  att	  börja	  i	  Montreal,	  sedan	  åka	  till	  Ottawa	  och	  eventuellt	  slutligen	  ner	  
till	  amerikanska	  östkusten	  med	  avslut	  i	  New	  York.	  Det	  hade	  alltid	  varit	  en	  dröm	  
för	  mig	  att	  spela	  där	  och	  jag	  tänkte	  att	  om	  vi	  ändå	  är	  på	  samma	  kontinent	  så	  
kanske	  det	  går	  att	  kombinera.	  Vi	  räknande	  med	  att	  vara	  borta	  i	  ungefär	  två	  
veckor.	  
	  
Poängen	  med	  projektet	  är	  att	  utföra	  en	  turné	  i	  Nordamerika.	  Även	  om	  att	  få	  spela	  
i	  nya	  städer	  och	  framföra	  min	  egen	  musik	  var	  mitt	  mål	  och	  min	  drivkraft,	  så	  är	  
det	  inte	  det	  centrala	  i	  det	  här	  examensarbetet.	  Det	  jag	  ska	  beskriva	  i	  de	  
kommande	  sidorna	  är	  hur	  jag	  gick	  tillväga	  när	  jag	  försökte	  anordna	  en	  
internationell	  turné:	  vad	  som	  funkade,	  vad	  som	  inte	  funkade	  samt	  mina	  
reflektioner	  och	  lärdomar	  från	  hela	  den	  omtumlande	  processen.	  
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Bandet	  
	  
Att	  jag	  tog	  steget	  från	  att	  betrakta	  turné-‐idéen	  som	  mer	  eller	  mindre	  omöjlig	  till	  
någonting	  väldigt	  inspirerande,	  som	  jag	  gärna	  lägger	  ner	  tid	  på,	  var	  till	  stor	  del	  
på	  grund	  av	  människorna	  jag	  visste	  att	  jag	  skulle	  ha	  med	  mig.	  
	  
Vid	  slutet	  av	  sommaren	  träffade	  jag	  min	  klasskamrat	  Johan	  Graden.	  Johan	  har	  
varit	  en	  stor	  förebild	  för	  mig	  sen	  dag	  ett	  på	  musikhögskolan	  och	  han	  är	  enligt	  
mig	  en	  av	  Sveriges	  mest	  lovande	  pianister.	  Därför	  gav	  det	  mig	  stor	  glädje	  när	  jag	  
pitchade	  idéen	  för	  honom	  och	  han	  sa	  att	  han	  tyckte	  det	  lät	  spännande	  och	  att	  han	  
gärna	  ville	  vara	  med.	  Johan	  nämnde	  att	  han	  hade	  en	  del	  kontakter	  i	  Boston	  
området	  som	  hade	  kunnat	  vara	  relevanta	  för	  oss	  om	  vi	  skulle	  lyckas	  ta	  oss	  ner	  på	  
östkusten.	  
	  
Under	  sommaren	  hade	  jag	  haft	  nöjet	  att	  jamma	  en	  del	  med	  Konrad	  Agnas	  och	  
Niklas	  Fernqvist	  (två	  musiker	  som	  jag	  också	  har	  enorm	  respekt	  för).	  Konrad,	  
Niklas	  och	  Johan	  har	  en	  trio	  tillsammans	  och	  har	  jobbat	  med	  varandra	  länge.	  Jag	  
ville	  väldigt	  gärna	  ha	  med	  alla	  tre	  men	  var	  samtidigt	  osäker	  på	  om	  de	  skulle	  vara	  
bekväma	  med	  den	  konstellationen	  eller	  om	  de	  såg	  sin	  trio	  som	  en	  egen	  enhet	  
som	  de	  inte	  ville	  blanda	  med	  något	  annat.	  Men	  återigen	  blev	  jag	  väldigt	  glad	  då	  
fick	  jag	  ett	  entusiastiskt	  ja	  och	  jag	  helt	  plötsligt	  hade	  ett	  drömband	  redo	  att	  köra	  
igång	  med.	  
	  
Jag	  drogs	  till	  dessa	  musiker	  för	  deras	  individuella	  förmågor,	  deras	  gruppsound	  
och	  deras	  estetiska	  vision.	  Musiken	  jag	  skrev	  under	  den	  tiden	  var	  någon	  form	  av	  
modern	  jazz	  med	  fria	  inslag	  och	  Paul	  Bley	  var	  en	  viktig	  inspirationskälla.	  
Musiken	  var	  lekfull,	  öppen	  och	  jag	  visste	  inte	  riktigt	  själv	  hur	  jag	  skulle	  spela	  den.	  
Utifrån	  dessa	  kriterier	  så	  kunde	  jag	  inte	  komma	  på	  några	  mer	  lämpliga	  musiker	  
att	  ha	  med	  mig	  än	  Graden/Agnas/Fernqvist.	  
	  
Vi	  träffades	  tillsammans	  i	  september	  och	  började	  lägga	  upp	  en	  tidsplan	  över	  allt	  
vi	  behövde	  göra	  och	  när.	  På	  listan	  fanns:	  
	  

• Repa/Spela	  in	  musik	  (Start	  september,	  färdigt	  mitten	  av	  oktober)	  
• Fixa	  bilder/Hemsida/Pressrelease	  (Färdigt	  slutet	  av	  oktober)	  
• Söka	  stipendier	  (Färdigt	  början	  av	  november)	  	  
• Boka	  spelningar	  (Start	  slutet	  av	  oktober)	  
• Boka	  resor	  (Svårt	  att	  beräkna,	  men	  så	  fort	  som	  möjligt	  då	  bokningarna	  

var	  klara)	  
	  
Det	  var	  inget	  moment	  på	  listan	  som	  jag	  inte	  redan	  visste	  att	  jag	  behövde	  göra,	  
men	  att	  se	  allting	  sammanställt	  påminde	  mig	  om	  hur	  mycket	  jobb	  som	  skulle	  
krävas	  och	  det	  var	  en	  aning	  överväldigande.	  Men	  bandet	  var	  stöttande	  och	  
erbjöd	  sig	  att	  hjälpa	  till	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  Jag	  kände	  mig	  otroligt	  motiverad	  
att	  komma	  igång.	  
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Rep	  och	  inspelning	  
	  
Vi	  hade	  vårt	  första	  rep	  i	  slutet	  av	  september.	  Tanken	  var	  att	  alla	  skulle	  bidra	  med	  
ett	  par	  kompositioner	  var.	  Jag	  hade	  svårt	  att	  bestämma	  mig	  vilka	  av	  mina	  låtar	  
jag	  ville	  köra	  så	  jag	  tog	  med	  mig	  både	  äldre	  låtar	  (som	  var	  lite	  mer	  straight	  
ahead)	  och	  ett	  par	  nya	  (lite	  öppnare	  och	  friare).	  Jag	  blev	  inte	  alls	  förvånad	  att	  alla	  
tre	  tog	  till	  sig	  musiken	  blixtsnabbt	  och	  spelade	  allting	  helt	  fantastiskt.	  Det	  var	  
dock	  uppenbart	  att	  de	  nya	  låtarna	  kändes	  mer	  angelägna	  och	  att	  de	  passade	  
gruppsoundet	  bättre.	  	  	  
	  
Vi	  spelade	  även	  några	  av	  deras	  låtar,	  samtliga	  briljanta	  kompositioner	  varav	  flera	  
jag	  hade	  hört	  dem	  spela	  tillsammans	  live.	  När	  vi	  spelade	  deras	  musik	  brottades	  
jag	  med	  en	  tanke.	  Om	  man	  spelar	  med	  en	  grupp	  som	  är	  otroligt	  samspelt	  och	  
man	  själv	  inte	  har	  en	  väldigt	  stark	  röst,	  självförtroende	  och	  mycket	  integritet	  är	  
det	  väldigt	  lätt	  att	  känna	  sig	  överflödig	  och	  tappa	  riktning	  i	  sitt	  spel.	  På	  ett	  
motsägelsefullt	  sätt	  så	  kämpade	  jag	  med	  det	  här	  samtidigt	  som	  jag	  njöt	  av	  
mycket	  av	  musiken	  som	  uppstod.	  Jag	  var	  på	  många	  sätt	  utanför	  min	  ”comfort	  
zone”	  och	  gillade	  inte	  så	  mycket	  det	  jag	  spelade,	  men	  jag	  gillade	  faktumet	  att	  jag	  
spelade	  saker	  jag	  inte	  brukade	  spela.	  
	  
Inspelningen	  ägde	  rum	  i	  Stora	  studion	  på	  KMH	  i	  slutet	  av	  oktober.	  Det	  blev	  
mycket	  senare	  än	  vad	  vi	  hade	  planerat	  från	  början,	  på	  grund	  av	  svårigheter	  att	  
synkronisera	  allas	  scheman	  samt	  hitta	  en	  tid	  i	  studion.	  På	  dagen	  för	  inspelningen	  
var	  förutsättningarna	  inte	  optimala.	  Det	  tog	  lång	  tid	  att	  komma	  igång	  på	  grund	  
av	  tekniska	  fel	  i	  studion	  och	  när	  allt	  var	  riggat	  och	  klart	  så	  kände	  jag	  mig	  väldigt	  
missnöjd	  med	  mitt	  gitarrsound	  (jag	  använde	  en	  ny	  förstärkare	  som	  jag	  hade	  köpt	  
bara	  några	  dagar	  tidigare).	  Men	  vi	  spelade	  i	  alla	  fall	  in	  och	  fick	  tagningar	  på	  alla	  
låtar.	  
	  
Vi	  spelade	  in	  en	  då	  nyskriven	  låt	  av	  mig	  som	  jag	  hade	  börjat	  skriva	  på	  under	  ett	  
Montrealbesök.	  Den	  heter	  just	  ”Montreal”	  (se	  bil.	  1).	  Låten	  var	  en	  hyllning	  till	  den	  
säregna	  fransk/kanadensiska	  excentrismen	  som	  är	  extra	  påtaglig	  då	  man	  
besöker	  staden	  under	  sommaren	  och	  det	  anordnas	  många	  utomhus	  
musikfestivaler.	  Det	  är	  en	  konstig,	  öppen	  låt	  och	  var	  den	  första	  låten	  vi	  spelade	  
med	  gruppen	  som	  kändes	  riktigt	  bra.	  
	  
Efter	  det	  spelade	  vi	  in	  min	  låt	  ”New	  Year”	  (se	  bil.	  2).	  En	  ballad	  som	  jag	  skrev	  
dagen	  efter	  nyår	  2012.	  Låt	  strukturen	  är	  enkel.	  Först	  spelar	  gitarr,	  bas	  och	  
trummor	  temat	  rubaterat	  och	  sen	  upprepas	  den	  igen	  med	  piano	  fast	  i	  time.	  Inga	  
solon	  eller	  annat	  tjafs.	  	  
	  
En	  annan	  av	  mina	  låtar	  som	  vi	  spelade	  in	  heter	  ”Monument”	  (se	  bil.	  3)	  och	  skrevs	  
under	  mitt	  andra	  år	  på	  skolan	  då	  jag	  läste	  Joakim	  Milders	  kurs	  Jazzkomposition.	  
Jag	  ville	  ha	  med	  den	  eftersom	  jag	  kände	  att	  den	  kunde	  vara	  en	  bra	  kontrast	  till	  
det	  andra	  vi	  hade	  spelat.	  Den	  skrevs	  med	  Wayne	  Shorters	  Nefertiti	  (1967)	  som	  
inspiration.	  Den	  innehåller	  precis	  som	  Shorters	  låt	  16	  takter	  och	  bygger	  på	  ett	  
tema	  och	  en	  skriven	  basgång	  som	  kombineras	  med	  en	  ganska	  invecklad	  
harmonik.	  Stuket	  är	  mer	  åt	  den	  moderna	  New	  York	  jazzen.	  
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Bland	  trions	  låtar	  så	  spelade	  vi	  in	  Johans	  svängiga	  låt	  ”Udinn”	  och	  Niklas	  ”När	  
Mörkret”,	  en	  låt	  med	  starka	  klassiska	  influenser	  i	  tonspråket.	  
	  
Även	  fast	  det	  var	  mycket	  som	  jag	  tyckte	  om	  med	  inspelningarna	  (trions	  spel	  var	  
fantastiskt)	  så	  kände	  jag	  mig	  ändå	  bekymrad.	  Jag	  var	  väldigt	  missnöjd	  med	  mitt	  
egna	  spel.	  Jag	  kände	  inte	  igen	  det	  jag	  hörde	  och	  tanken	  på	  att	  jag	  skulle	  skicka	  ut	  
dem	  här	  inspelningarna	  med	  budskapet	  ”det	  här	  är	  jag	  och	  mitt	  band	  och	  så	  här	  
låter	  jag”	  gjorde	  mig	  obekväm.	  Det	  var	  först	  här	  som	  jag	  började	  reflektera	  över	  
hur	  galen	  den	  här	  idéen	  var	  på	  ett	  sätt:	  att	  börja	  planera	  en	  internationell	  turné	  
först	  och	  sedan	  repa	  lite	  hastigt	  och	  spela	  in	  med	  gruppen.	  Det	  kan	  låta	  för	  en	  
utomstående	  som	  ren	  hybris,	  men	  jag	  skulle	  nog	  hellre	  se	  det	  som	  överdriven	  
optimism.	  	  
	  
Mixningstiden	  efteråt	  tog	  alldeles	  för	  lång	  tid.	  Det	  var	  inte	  så	  jättemycket	  som	  
behövdes	  göras,	  mest	  nivåer	  och	  dylikt	  samt	  att	  klippa	  ihop	  en	  liten	  preview	  av	  
alla	  låtarna	  som	  vi	  sedan	  skulle	  använda	  då	  vi	  skulle	  söka	  spelningar.	  Men	  på	  
grund	  av	  missförstånd	  om	  tider	  så	  lyckades	  vi	  inte	  få	  ljudfilerna	  innan	  slutet	  av	  
november.	  Det	  här	  var	  synd	  eftersom	  det	  ledde	  till	  att	  vi	  hamnade	  efter	  ordentlig	  
i	  tidsplanen.	  	  
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Hemsida,	  bilder	  och	  pressrelease	  
	  
	  
Parallellt	  med	  repen	  och	  inspelningarna	  jobbade	  jag	  och	  bandmedlemmarna	  
med	  andra	  praktiska	  saker	  som	  behövde	  fixas	  inför	  turnén.	  Det	  första	  och	  
viktigaste	  momentet	  var	  att	  fixa	  en	  hemsida.	  
	  
Jag	  ville	  ha	  någonting	  som	  var	  enkelt	  och	  stilrent,	  med	  en	  egen	  domän	  och	  
mailadress	  samt	  som	  inte	  kostade	  så	  mycket.	  En	  mycket	  bra	  lösning	  
uppenbarade	  sig	  då	  min	  lillebror	  Jonathan	  (en	  16	  årig	  teknikstudent)	  erbjöd	  sig	  
att	  göra	  hemsidan	  gratis	  åt	  mig	  som	  övning.	  Han	  designade	  hemsidan	  efter	  mina	  
önskemål	  och	  inom	  några	  veckor	  var	  www.alexanderbrottmusic.com	  färdig.	  
Genom	  att	  leta	  rätt	  på	  en	  bra	  webhost	  (www.000webhost.com)	  lyckades	  han	  
dessutom	  göra	  så	  att	  det	  var	  helt	  gratis	  för	  mig.	  Med	  tanke	  på	  tidspressen	  och	  
omständigheterna	  så	  var	  jag	  förvånansvärt	  nöjd	  med	  resultatet.	  
	  
Vi	  behövde	  också	  ta	  lite	  bilder	  som	  vi	  kunde	  använda	  i	  pressreleasen.	  Vi	  sköt	  upp	  
på	  fotografering	  väldigt	  länge	  och	  det	  kändes	  som	  att	  det	  aldrig	  skulle	  bli	  av,	  så	  
en	  dag	  när	  vi	  alla	  var	  hemma	  hos	  Konrad	  så	  beslöt	  vi	  oss	  för	  att	  göra	  det	  då,	  trots	  
att	  vi	  inte	  hade	  en	  professionell	  fotograf/kamera.	  Vi	  tog	  bilderna	  mot	  en	  vägg	  i	  
lägenheten	  som	  råkade	  ha	  ett	  intressant	  mönster.	  Alla	  blev	  fotograferade	  
individuellt	  och	  vi	  hade	  på	  oss	  samma	  skjorta	  som	  vi	  turades	  om	  att	  ha	  på	  oss.	  
Alla	  fick	  en	  chans	  att	  agera	  fotograf	  och	  kameran	  var	  en	  Iphone	  mobil.	  Återigen,	  
tid	  var	  en	  faktor	  och	  jag	  var	  högst	  tveksam	  till	  om	  vi	  skulle	  kunna	  göra	  något	  
med	  dessa	  bilder,	  men	  efter	  att	  Niklas	  hade	  redigerat	  dem	  lite	  i	  photoshop	  fick	  vi	  
ett	  resultat	  som	  var	  helt	  acceptabelt	  (om	  än	  lite	  abstrakt).	  
	  
Slutligen	  behövde	  vi	  pressinformation.	  Medan	  jag	  började	  engagera	  mig	  i	  
stipendieansökningar	  tog	  Niklas	  på	  sig	  ansvaret	  att	  skriva	  texten	  till	  utskicket.	  
Det	  han	  skrev	  var	  hur	  bra	  som	  helst.	  Den	  förmedlade	  på	  ett	  ärligt	  sätt	  vilka	  vi	  var	  
och	  berättade	  om	  vår	  musik	  samtidigt	  som	  den	  lyfte	  fram	  några	  av	  våra	  meriter	  
som	  hade	  kunnat	  vara	  intressanta	  för	  en	  bokare	  som	  inte	  kände	  till	  oss	  (med	  
andra	  ord	  alla	  bokare).	  Även	  designen	  var	  väldigt	  snygg.	  Det	  återstod	  bara	  för	  
mig	  att	  lägga	  till	  lite	  information	  samt	  att	  översätta	  texten	  till	  engelska,	  sen	  var	  
den	  färdig.	  Om	  det	  är	  någonting	  du	  som	  läsare	  tar	  ifrån	  dig	  från	  den	  här	  texten	  så	  
borde	  det	  vara	  hur	  man	  gör	  en	  bra	  one-‐sheet,	  för	  det	  tycker	  jag	  att	  Niklas	  visar	  
ett	  praktexempel	  här	  på	  nästa	  sida:	  
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Alexander brott 
quartet 
 

 

With its roots in the rich tradition of  
Swedish jazz, a new musical constellation 
has been born: Alexander Brott Quartet –  a 
group that is recognized by its melodic 
original compositions and intense interplay, 
coupled with a healthy dose of warmth and 
humor. 

Scandinavian jazz is characterized by its 
unique amalgamation of the American jazz 
tradition, European art music and Nordic 
folk tradition.  

Sweden has over the past decade produced a 
variety of innovative and trendsetting jazz 
groups – each one with its own distinct 
sound. Among them, more recently, such 
groups as E.S.T, Bobo Stenson and The 
Thing, and further back in time such 
legends as baritone saxophonist Lars Gullin, 
singer Monica Zetterlund and pianist Jan 
Johansson. 

 

!"! 

 

The Swedish/Canadian bandleader 
Alexander Brott is an up and coming 
guitarist currently studying the last year of 
his bachelors at the prestigious Royal 
College of Music in Stockholm. This year 
Brott recorded and wrote music for singer 
Lisa Collins’ new album that featured some 
of Europe's most sought after jazz 
musicians. Brott's music has received terrific 
reviews, been featured on Swedish national 
radio and been performed by the Swedish all 
star big band Blue House Jazz Orchestra in 
the Stockholm Concert Hall.  

 

 

 

Coming from a family full of famous 
musicians, this young guitarist is involved in 
a variety of projects ranging from traditional 
jazz to more contemporary styles. 

 

!"! 

 

The other three members Johan Graden, 
Niklas Fernqvist and Konrad Agnas are all 
musicians in high demand on the Swedish 
jazz scene. Together they form a trio called 
Graden/Agnas/Fernqvist, which recently 
released its first album called “Cembra”. The 
album has received overwhelmingly positive 
reactions from Swedish media, many of 
them predicting them to be the next big 
thing in nordic jazz. This year the band was 
nominated for best newcomer of the year by 
“Jazzkatten”, a competition which is 
organized by Swedish Radio and judged by 
some of Sweden's most famous critics. 

 

 
 

During the end of spring of 2013 Alexander 
Brott Quartet is going to embark on its first 
North American tour, starting in Montreal 
and ending in NYC. For booking, please 
contact: 

e-mail: info@alexanderbrottmusic.com 
telephone: +46736471034 

www.alexanderbrottmusic.com 
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Bokningar	  
	  
Hela	  ursprunget	  till	  projektet	  byggde	  mycket	  på	  en	  förhoppning	  jag	  hade	  att	  en	  
släktning	  till	  mig	  Kanada	  skulle	  kunna	  hjälpa	  mig	  fixa	  en	  del	  spelningar.	  Denis	  
Brott,	  som	  jag	  tidigare	  nämnde,	  är	  en	  kanadensisk	  cellist	  som	  har	  en	  festival	  i	  
Montreal	  som	  heter	  Montreal	  Chamber	  Music	  Festival.	  Festivalen	  har	  under	  de	  
senaste	  åren	  blivit	  en	  av	  Montreals	  största	  och	  innehåller	  både	  klassisk	  musik	  
och	  jazz.	  Vi	  har	  en	  bra	  kontakt	  och	  jag	  har	  hälsat	  på	  honom	  flera	  gånger	  de	  
senaste	  åren.	  Han	  har	  alltid	  visat	  ett	  intresse	  för	  mig	  och	  min	  musik	  så	  det	  
kändes	  naturligt	  att	  kontakta	  honom	  angående	  turnén.	  
	  
Jag	  emailade	  honom	  i	  september	  då	  jag	  hade	  bestämt	  mig	  för	  att	  jag	  ville	  göra	  det	  
här	  examensarbetet	  och	  frågade	  honom	  om	  1)	  det	  fanns	  någon	  chans	  att	  vi	  skulle	  
kunna	  spela	  på	  hans	  festival	  2)	  om	  han	  kunde	  hjälpa	  oss	  fixa	  spelningar	  någon	  
annanstans.	  
	  
Det	  dröjde	  några	  veckor	  innan	  jag	  fick	  svar	  från	  honom.	  Han	  skrev	  tillbaka	  att	  
dem	  flesta	  av	  akterna	  till	  hans	  festival	  redan	  blivit	  bokade	  (en	  stor	  del	  av	  
bokningen	  gjordes	  ett	  år	  i	  förväg)	  och	  att	  jazzdelen	  av	  festivalen	  var	  begränsad.	  
Dessutom	  sa	  han	  att	  han	  tyvärr	  inte	  bokar	  några	  nya	  band,	  utan	  endast	  
etablerade	  akter	  som	  han	  vet	  kommer	  kunna	  dra	  folk.	  Jag	  var	  medveten	  om	  att	  
det	  här	  var	  verkligheten	  och	  jag	  var	  egentligen	  inte	  särskilt	  förvånad,	  men	  det	  
kändes	  ändå	  som	  ett	  tidigt	  bakslag.	  Han	  erbjöd	  sig	  dock	  att	  hjälpa	  till	  så	  mycket	  
som	  möjligt	  med	  att	  fixa	  spelningar	  åt	  mig	  på	  andra	  platser	  i	  Montreal	  och	  
Kanada.	  Jag	  visste	  inte	  om	  han	  var	  beredd	  att	  marknadsföra	  mig	  eller	  ens	  gå	  i	  
god	  för	  mig,	  men	  hoppades	  att	  han	  åtminstone	  kunde	  ge	  mig	  namn	  på	  värdefulla	  
kontakter,	  t.ex.	  klubbägare	  och	  konsertarrangörer	  så	  att	  jag	  kunde	  nå	  rätt	  
personer	  direkt	  istället	  för	  att	  hålla	  på	  att	  maila	  till	  massa	  ”info@...”	  adresser	  som	  
kanske	  aldrig	  kollas	  ändå.	  
	  
Jag	  började	  på	  egen	  hand	  leta	  upp	  ställen	  som	  hade	  kunnat	  vara	  intressanta	  för	  
oss	  att	  spela	  på.	  Men	  jag	  avvaktade	  med	  att	  skriva	  till	  dem.	  Jag	  väntade	  
fortfarande	  på	  en	  lista	  som	  Denis	  hade	  lovat	  skicka	  till	  mig	  med	  mailadresser	  och	  
telefonnummer.	  Jag	  ville	  vänta	  med	  att	  maila	  tills	  jag	  visste	  precis	  vem	  jag	  skulle	  
skriva	  till,	  speciellt	  eftersom	  det	  fanns	  en	  chans	  att	  Denis	  kunde	  rekommendera	  
mig	  i	  förväg.	  En	  väldigt	  utdragen	  väntetid	  uppstod.	  	  Denis	  hade	  fullt	  upp	  med	  
festivalen	  och	  sa	  hela	  tiden	  att	  han	  skulle	  ta	  tag	  i	  det	  nästa	  vecka.	  Resultatet	  var	  
att	  jag	  blev	  passiv	  och	  fick	  inget	  gjort.	  När	  han	  till	  sist	  hörde	  av	  sig	  så	  var	  det	  
redan	  december	  och	  kontakterna	  han	  erbjöd	  var	  inte	  i	  närheten	  av	  det	  jag	  hade	  
hoppats	  på.	  Jag	  var	  väldigt	  besviken,	  dels	  på	  att	  jag	  inte	  hade	  fått	  den	  hjälp	  jag	  
hade	  förväntat	  mig,	  men	  framför	  allt	  på	  mig	  själv	  eftersom	  jag	  hade	  överlåtit	  så	  
mycket	  ansvar	  på	  en	  person	  som	  jag	  egentligen	  inte	  visste	  kunde	  hjälpa	  mig	  eller	  
inte.	  
	  
Jag	  vände	  mig	  istället	  till	  en	  annan	  släktning,	  min	  pappas	  andra	  kusin	  Boris	  Brott,	  
en	  klassisk	  dirigent	  som	  också	  anordnar	  konserter.	  Efter	  att	  vi	  pratat	  länge	  om	  
projektet	  tillsammans	  hänvisade	  han	  mig	  till	  en	  kanadensisk	  jazzmusiker	  som	  
heter	  Darcy	  Hepner.	  Jag	  kontaktade	  honom	  med	  Skype	  och	  lyckades	  äntligen	  få	  
det	  jag	  sökte	  efter:	  en	  övergripande	  lista	  över	  de	  bästa	  ställena	  att	  spela	  på	  i	  
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Kanada	  samt	  vem	  man	  ska	  kontakta	  om	  man	  vill	  spela	  där.	  Det	  var	  ovärderligt	  
att	  få	  den	  här	  informationen	  från	  en	  professionell	  jazzmusiker	  som	  kunde	  
beskriva	  de	  olika	  ställena	  utifrån	  genre,	  publik	  samt	  vad	  de	  vanligtvis	  erbjuder	  
för	  gage.	  
	  
Det	  här,	  kombinerat	  med	  att	  min	  nya	  emailadress	  krånglade,	  innebar	  en	  väldigt	  
lång	  process	  och	  jag	  fick	  inte	  iväg	  merparten	  av	  mina	  utskick	  förrän	  i	  januari.	  
Från	  det	  jag	  kunde	  se	  på	  konsertarrangörernas	  hemsidor	  så	  var	  det	  bara	  de	  
riktigt	  stora	  klubbarna/konserthusen	  som	  var	  uppbokade	  ändå	  fram	  till	  maj,	  så	  
det	  återstod	  en	  gnutta	  hopp	  om	  att	  jag	  kunde	  få	  till	  ett	  antal	  spelningar.	  
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Finansiering	  
	  
Det	  var	  lätt	  att	  glömma	  bort	  mitt	  under	  all	  hets	  av	  att	  få	  ihop	  musiken,	  pr-‐
material	  och	  spelningar,	  att	  hela	  projektet	  skulle	  raseras	  om	  vi	  inte	  kunde	  få	  
finansiering	  för	  turnén.	  
	  
Vi	  började	  tidigt	  diskutera	  olika	  tillgängliga	  stipendier	  att	  söka.	  De	  mest	  
relevanta	  för	  oss	  som	  vi	  kunde	  hitta	  var	  följande:	  
	  

• Kulturrådet	  (Internationellt	  Mobilitetstöd)	  
• Konstnärsnämnden	  (Resebidrag)	  
• Fulbright	  (International	  Grants)	  
• Svensk/Kanadensiska	  Ambassaden	  (Kulturstöd)	  
• Nacka	  Kommun	  (Kulturbidrag)	  
• KMHs	  stipendier	  

	  
Kulturrådet	  ger	  stöd	  motsvarande	  resekostnader	  till	  internationella	  
kulturutbyten,	  exempelvis	  turnéer	  och	  gästspel.	  Konstnärsnämnden	  fördelar	  ett	  
brett	  spektrum	  av	  stipendier	  och	  bidrag	  till	  yrkesverksamma	  konstnärer	  inom	  
bild,	  form,	  dans,	  film,	  musik	  och	  teater.	  	  Både	  kulturrådets	  och	  
konstnärsnämnden	  bidrag	  ges	  generellt	  till	  professionella	  musiker	  och	  väldigt	  
sällan	  till	  skolprojekt.	  I	  och	  med	  att	  vi	  var	  ett	  nystartat	  band,	  med	  mer	  än	  en	  
bandmedlem	  som	  studerade	  och	  eftersom	  jag	  dessutom	  sökte	  pengar	  till	  mitt	  
examensarbete	  så	  misstänkte	  jag	  att	  chansen	  att	  få	  pengar	  från	  dessa	  
institutioner	  var	  liten.	  	  
	  
Jag	  började	  istället	  med	  att	  söka	  stipendiet	  från	  min	  hemkommun,	  Nacka.	  De	  
delar	  årligen	  ut	  ett	  kulturbidrag	  som	  var	  hyfsat	  enkelt	  att	  söka,	  det	  krävdes	  
endast	  att	  fylla	  i	  ett	  formulär	  samt	  att	  skicka	  ett	  personligt	  brev	  med	  en	  
beskrivning	  om	  vad	  man	  ville	  göra	  med	  pengarna	  samt	  en	  budgetkalkyl.	  I	  det	  
personliga	  brevet	  (se	  bil.	  4)	  försökte	  jag	  berätta	  om	  min	  musikaliska	  bakgrund	  i	  
Nacka	  kommun	  och	  belysa	  hur	  det	  här	  projektet	  hade	  kunnat	  gynna	  kommunens	  
skolor	  eftersom	  det	  bland	  annat	  hade	  kunnat	  öppna	  upp	  för	  framtida	  
internationella	  utbyten.	  Då	  jag	  skrev	  min	  budgetkalkyl	  fick	  jag	  en	  uppfattning	  om	  
hur	  mycket	  hela	  turnén	  skulle	  kosta.	  Kalkylen	  från	  ansökan	  såg	  ut	  så	  här	  
(observera	  att	  vissa	  kostnader	  är	  något	  överdrivna):	  
	  
Flygbiljetter	  (inklusive	  transport	  till	  och	  från	  flyplatser):	  6700	  kr.	  Till	  
Montreal,	  Kanada	  och	  hem	  via	  New	  York,	  USA.	  Priserna	  varierar	  en	  del	  men	  det	  
verkar	  svårt	  att	  hitta	  någonting	  billigare	  än	  så.	  Beräkningen	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  
http://www.sas.se.	  
	  	  
Buss/tågresor:	  3800	  kr.	  I	  och	  med	  att	  alla	  datumen	  inte	  är	  satta	  för	  turnén	  än	  så	  
kan	  jag	  inte	  veta	  exakt	  hur	  mycket	  denna	  kostnad	  kommer	  att	  hamna	  på,	  men	  jag	  
baserar	  siffran	  på	  tågpriserna	  som	  finns	  listade	  på	  Amtraks	  hemsida,	  
http://www.amtrak.com/home.	  
	  
Boende:	  12	  nätter	  á	  500:-‐	  =	  6000	  kr.	  
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Traktamente	  för	  mat:	  12	  dygn	  á	  300:-‐	  =	  3600	  
	  
Totalt:	  20	  100	  kr	  
	  
Jag	  kontaktade	  den	  kanadensiska	  ambassaden	  i	  Sverige	  för	  att	  se	  om	  de	  hade	  
något	  stöd	  för	  min	  typ	  av	  projekt.	  En	  rad	  telefonsamtal	  ledde	  mig	  till	  en	  
mailadress.	  Jag	  fick	  till	  slut	  svaret	  att:	  ”Kanadas	  ambassad	  erbjuder	  inget	  
ekonomiskt	  stöd	  till	  kulturella	  utbyten.	  Vi	  rekommenderar	  att	  du	  
kontaktar	  Canada	  Council	  for	  the	  Arts	  för	  att	  få	  information	  om	  deras	  Grant	  
Programs.”	  Efter	  att	  ha	  läst	  på	  om	  deras	  stipendier	  så	  blev	  jag	  väldigt	  tveksam	  till	  
att	  de	  skulle	  kunna	  hjälpa	  mig.	  Ansökningarna	  var	  komplicerade	  och	  de	  verkade	  
fokusera	  på	  helkanadensiska	  akter.	  Jag	  bestämde	  mig	  för	  att	  släppa	  den	  tråden.	  
	  
Fulbrightprogrammet	  ger	  bidrag	  till	  utvalda	  studenter	  som	  vill	  studera	  i	  USA.	  Jag	  
berättade	  om	  mitt	  projekt,	  att	  det	  var	  en	  del	  av	  mitt	  examensarbete	  och	  att	  jag	  
även	  hade	  tänkt	  kontakta	  några	  skolor	  för	  att	  se	  om	  vi	  kunde	  göra	  några	  clinics	  
för	  eleverna.	  Men	  dessvärre	  kunde	  de	  inte	  hjälpa	  mig	  eftersom	  bidragen	  endast	  
är	  till	  för	  utlandsstudier.	  
	  
Jag	  hade	  berättat	  för	  flera	  lärare	  om	  mitt	  projektarbete	  och	  fått	  positiv	  respons	  
och	  uppmaningar	  att	  söka	  stipendier	  från	  skolan.	  Därför	  var	  det	  en	  besvikelse	  att	  
få	  det	  här	  svaret	  efter	  att	  ha	  skrivit	  ett	  långt	  mail	  till	  stipendieavdelningen:	  ”KMH	  
har	  resestipendier	  men	  rektor	  beviljar	  i	  stort	  sett	  endast	  för	  resor	  till	  
masterclasses,	  kurser	  och	  ibland	  till	  festivaler.	  Några	  kostnader	  i	  samband	  med	  
examensarbeten	  beviljas	  dessvärre	  inte.”	  Jag	  hade	  försökt	  belysa	  den	  
akademiska	  sidan	  av	  projektet	  i	  mitt	  mail,	  men	  reglerna	  verkade	  strikta.	  Jag	  hade	  
dessutom	  inga	  festivaler	  inbokade	  så	  jag	  kunde	  inte	  referera	  till	  dem	  heller.	   
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Misslyckande	  
	  
Som	  ni	  kanske	  inser	  så	  var	  det	  inte	  så	  mycket	  som	  hade	  gått	  vägen	  för	  mig	  så	  här	  
långt.	  Jag	  hade	  satt	  en	  mental	  deadline	  åt	  mig	  själv:	  om	  jag	  inte	  hade	  fått	  ihop	  
tillräckligt	  många	  spelningar	  eller	  pengar	  till	  turnén	  innan	  februari	  så	  skulle	  jag	  
överge	  projektet.	  	  
	  
En	  vecka	  in	  i	  februari	  hade	  jag	  fått	  svar	  från	  två	  ställen	  (av	  totalt	  ca	  20)	  som	  
visade	  intresse,	  men	  som	  dessvärre	  var	  uppbokade.	  Jag	  misstänker	  att	  väldigt	  
många	  andra	  klubbar	  också	  hade	  fullspäckade	  scheman	  men	  helt	  enkelt	  inte	  
orkade	  höra	  av	  sig.	  Jag	  hade	  endast	  fått	  iväg	  stipendieansökan	  till	  Nacka	  
Kommun	  och	  hittade	  ingen	  motivation	  till	  att	  göra	  de	  andra,	  det	  kändes	  
fullkomligt	  lönlöst.	  
	  
En	  deprimerande	  kväll	  i	  mitten	  av	  februari	  då	  jag	  var	  ute	  på	  konsert	  träffade	  jag	  
Johan,	  Konrad	  och	  Niklas	  och	  berättade	  de	  tråkiga	  nyheterna,	  att	  det	  inte	  skulle	  
bli	  någon	  turné,	  åtminstone	  inte	  i	  år.	  De	  var	  väldigt	  förstående	  och	  sa	  att	  de	  mer	  
eller	  mindre	  hade	  räknat	  med	  att	  det	  inte	  skulle	  bli	  av.	  Vi	  visste	  från	  början	  att	  
det	  var	  en	  väldigt	  ambitiös	  plan	  och	  att	  det	  inte	  fanns	  några	  garantier	  att	  det	  
skulle	  gå	  att	  genomföra.	  Det	  tog	  ändå	  hårt	  på	  mig,	  jag	  hade	  verkligen	  sett	  
framemot	  att	  göra	  den	  här	  resan	  med	  den	  här	  gruppen.	  Plus	  att	  jag	  hade	  
investerat	  så	  mycket	  tid	  och	  energi,	  att	  det	  skulle	  rinna	  ut	  i	  sanden	  var	  
förkrossande.	  Men	  jag	  försökte	  dra	  lärdom	  av	  upplevelsen	  och	  använda	  mina	  nya	  
kunskaper	  för	  att	  hitta	  en	  bra	  alternativ	  lösning	  
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Plan	  B	  
	  
Även	  om	  jag	  insåg	  att	  Nordamerika	  projektet	  inte	  var	  genomförbart	  så	  var	  jag	  
inte	  beredd	  att	  släppa	  idén	  på	  en	  turné.	  Det	  var	  mitten	  av	  februari	  och	  min	  plan	  
var	  att	  bestämma	  ett	  nytt	  datum,	  hitta	  en	  ny	  destination	  som	  var	  närmare	  och	  
försöka	  göra	  det	  med	  ett	  band	  som	  spelade	  mer	  tillgänglig	  musik.	  
	  
Under	  sommaren	  2012	  hade	  jag	  och	  min	  klasskompis	  Anton	  Ottosson	  (som	  
också	  är	  gitarrist)	  verkligen	  hittat	  varandra	  musikaliskt.	  Vi	  delade	  en	  passion	  för	  
swing	  och	  bebop	  från	  30	  och	  40	  talet.	  Under	  sommaren	  så	  träffades	  vi	  
regelbundet	  och	  jammade,	  lyssnade	  på	  musik	  och	  spelade	  även	  på	  gatorna.	  
	  
När	  höstterminen	  drog	  igång	  så	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  utöka	  vår	  duo	  till	  en	  
kvartett	  (inspirerade	  av	  Joe	  Pass	  gitarrkvartettskiva	  ”For	  Django”,	  1964).	  Med	  
oss	  hade	  vi	  det	  begåvade	  radarparet	  Andreas	  Henningsson	  på	  kontrabas	  och	  
Dennis	  Egberth	  på	  trummor.	  Efter	  ett	  par	  rep	  och	  ett	  par	  gigs	  så	  gick	  vi	  in	  i	  
studion	  och	  spelade	  in.	  Vi	  valde	  tre	  gamla	  swingklassiker:	  Lady	  Be	  Good,	  Out	  of	  
Nowhere	  och	  Stompin’	  at	  the	  Savoy.	  Anton	  och	  jag	  arrade	  låtarna	  tillsammans.	  
Eftersom	  det	  var	  en	  spontan	  inspelning	  så	  gjorde	  vi	  det	  i	  Lilla	  studion	  där	  man	  
kan	  boka	  en	  vecka	  i	  förväg.	  Vi	  var	  alla	  nöjda	  med	  resultatet	  och	  tyckte	  det	  var	  
väldigt	  kul	  att	  spela.	  Kvalitén	  på	  inspelningarna	  var	  överförväntan.	  Vi	  såg	  
potential	  i	  bandet.	  Bandet	  fick	  ett	  namn:	  Six	  String	  Swing.	  
	  
I	  februari	  2013	  när	  jag	  beslöt	  mig	  för	  att	  ta	  mitt	  examensarbete	  i	  en	  ny	  riktning	  
så	  rannsakade	  jag	  mig	  själv	  och	  ställde	  frågan	  ”vad	  brinner	  jag	  för	  mest	  just	  nu?”	  
Svaret	  visade	  sig	  vara	  den	  traditionella	  jazzen.	  Den	  gav	  mig	  just	  då	  mest	  
spelglädje,	  mest	  bekräftelse	  och	  flest	  gigs.	  Det	  var	  det	  jag	  lyssnade	  på	  och	  övade	  
mest	  på.	  
	  
Jag	  och	  Anton	  hade	  löst	  diskuterat	  att	  göra	  en	  resa	  tillsammans	  och	  spela	  för	  att	  
täcka	  våra	  kostnader.	  När	  jag	  berättade	  om	  att	  jag	  var	  ute	  efter	  att	  göra	  en	  turné	  
under	  sommaren	  och	  att	  jag	  tyckte	  vi	  borde	  göra	  det	  med	  Six	  String	  Swing	  så	  var	  
han	  lika	  intresserad	  som	  jag.	  Andreas	  och	  Dennis	  var	  också	  entusiastiska.	  Jag	  
hade	  nu	  en	  Plan	  B.	  Samtidigt	  var	  jag	  tillbaka	  på	  ruta	  ett:	  jag	  visste	  inte	  var	  vi	  
skulle	  åka	  eller	  hur	  vi	  skulle	  finansiera	  det.	  
	  
Men	  till	  skillnad	  från	  det	  första	  projektet	  så	  hade	  vi	  lite	  bättre	  förutsättningar	  
den	  här	  gången.	  Vi	  hade	  bra	  inspelningar	  av	  bandet	  som	  vi	  alla	  var	  stolta	  över.	  Vi	  
hade	  under	  hösten	  hunnit	  göra	  en	  bandhemsida	  
(www.sixstringswing.wordpress.com)	  med	  en	  del	  professionella	  bilder	  som	  min	  
pappa	  (som	  är	  yrkesfotograf)	  hade	  tagit.	  Jag	  hade	  dessutom	  en	  del	  i	  bagaget	  nu	  
och	  var	  inte	  totalt	  grön	  när	  det	  gällde	  turnéplanering.	  	  
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Den	  nya	  destinationen	  
	  
Efter	  att	  ha	  inspirerats	  av	  gitarrlärare	  Håkan	  Goohdes	  ungdomsberättelser	  om	  
en	  gatumusikantsturné	  som	  han	  hade	  gjort	  så	  bestämde	  vi	  oss	  för	  vår	  
destination:	  Italien.	  Det	  skulle	  vara	  ett	  mycket	  lämpligt	  resmål	  av	  ett	  flertal	  
anledningar:	  
	  

• De	  har	  ett	  starkt	  och	  växande	  intresse	  för	  jazz.	  Landet	  har	  hundratals	  
jazzklubbar	  och	  väldigt	  många	  jazzfestivaler.	  Efter	  att	  ha	  studerat	  den	  
italienska	  musikscenen	  lite	  närmare	  så	  la	  vi	  också	  märke	  till	  att	  de	  
verkade	  ha	  en	  särskild	  svaghet	  för	  traditionell	  swing	  och	  bebop	  och	  att	  
de	  tog	  in	  många	  internationella	  akter.	  
	  

• 	  Geografiskt	  var	  det	  mycket	  närmare	  och	  därför	  mer	  överkomligt	  
ekonomiskt.	  Med	  billiga	  flyg/tågbiljetter	  och	  budget	  hostell	  så	  skulle	  vi	  
kunna	  genomföra	  turnén	  utan	  extern	  finansiering.	  
	  

• Vi	  ville	  alla	  åka	  till	  Italien.	  Det	  är	  ett	  fantastiskt	  land,	  speciellt	  på	  
sommaren.	  

	  	  
Ingen	  av	  oss	  i	  bandet	  hade	  egentligen	  några	  personliga	  kontakter	  i	  Italien.	  Vi	  
kände	  dock	  några	  personer	  som	  vi	  misstänkte	  skulle	  kunna	  vara	  av	  nytta	  för	  oss.	  
Den	  första	  var	  en	  utbytesstudent	  på	  skolan	  som	  hette	  Massimiliano	  och	  spelade	  
trummor.	  Han	  kom	  från	  en	  liten	  norditaliensk	  by	  som	  heter	  Varese	  och	  hade	  bra	  
koll	  på	  den	  norditalienska	  jazzscenen.	  Vi	  gjorde	  en	  deal	  med	  honom.	  Om	  han	  gav	  
oss	  namnen	  och	  kontaktinformationen	  till	  de	  klubbarna	  han	  kände	  till	  så	  skulle	  
vi	  göra	  samma	  sak	  för	  honom	  med	  våra	  bästa	  svenska	  klubbar.	  Timeingen	  var	  
bra	  eftersom	  Massimiliano	  själv	  hade	  gjort	  en	  turné	  i	  Italien	  under	  början	  av	  
våren	  2013,	  så	  hans	  kontakter	  var	  aktuella.	  	  
	  
Hans	  hjälp	  visade	  sig	  vara	  oumbärlig	  för	  oss.	  Han	  gav	  oss	  en	  lång	  lista	  på	  bra	  
klubbar/restauranger	  att	  kontakta	  (varav	  vissa	  var	  mailadresser	  till	  särskilda	  
personer	  som	  drev	  klubbar	  som	  man	  inte	  hade	  kunnat	  hitta	  genom	  en	  enkel	  
googlesökning).	  Vi	  satt	  och	  pratade	  länge	  om	  den	  italienska	  jazzscenen.	  Han	  sa	  
att	  han	  tyckte	  vår	  turné	  lät	  som	  en	  bra	  idé	  och	  att	  musiken	  säkert	  skulle	  gå	  hem	  
på	  många	  ställen.	  Samtidigt	  så	  varnade	  han	  för	  att	  konkurrensen	  (liksom	  i	  de	  
flesta	  länderna)	  var	  hård	  och	  att	  det	  kunde	  vara	  svårt	  att	  få	  svar	  från	  vissa.	  När	  
han	  själv	  hade	  mailat	  runt	  för	  att	  boka	  spelningarna	  hade	  han	  endast	  fått	  tre	  svar	  
av	  ca	  30	  skickade	  mail.	  
	  
Han	  hjälpte	  oss	  dessutom	  med	  att	  översätta	  vår	  one-‐sheet	  till	  italienska.	  
Eftersom	  jag	  hade	  varit	  med	  och	  skrivit	  den	  första	  till	  kanadaprojektet	  så	  kändes	  
det	  lättare	  när	  jag	  och	  Anton	  skulle	  skriva	  den	  här:	  	  
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Vår	  andra	  kontakt	  med	  Italien	  var	  restaurangägaren	  KC	  Wallenberg.	  Jag	  och	  
Anton	  hade	  båda	  spelat	  på	  hans	  restaurang	  Gubbhyllan	  på	  Skansen	  många	  
gånger	  och	  hade	  dessutom	  bokat	  in	  några	  spelningar	  med	  Six	  String	  Swing	  under	  
sommaren.	  När	  vi	  berättade	  om	  vår	  turné	  för	  honom	  så	  sa	  KC	  att	  han	  hade	  
kontakter	  med	  den	  Italienska	  ambassaden	  och	  att	  han	  skulle	  se	  om	  han	  kunde	  
hjälpa	  oss	  på	  något	  sätt	  (t.ex.	  genom	  att	  få	  bidrag	  för	  turnén	  eller	  att	  hjälpa	  oss	  få	  
spelningar	  genom	  deras	  turistinformation).	  
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Bokningar	  #2	  
	  
Så	  nu	  hade	  vi	  allt	  vi	  behövde	  för	  att	  inleda	  bokningsprocessen	  (för	  andra	  gången	  
för	  min	  del).	  Jag	  började	  på	  samma	  sätt	  som	  förut,	  genom	  massutskick	  till	  alla	  
kontakterna	  vi	  hade	  fått.	  Vi	  fick	  ett	  par	  svar	  direkt,	  både	  från	  folk	  som	  var	  
intresserade	  men	  som	  var	  uppbokade	  eller	  inte	  hade	  några	  konserter	  under	  
sommaren	  och	  även	  en	  enstaka	  som	  undrade	  vad	  vi	  behövde	  för	  utrustning	  och	  
hur	  mycket	  vi	  skulle	  ta	  i	  gage.	  Till	  det	  mailet	  svarade	  vi	  att	  vi	  skulle	  fixa	  egen	  
utrustning	  (tanken	  var	  att	  vi	  skulle	  ha	  med	  oss	  egna	  instrument	  och	  förstärkare	  
så	  att	  vi	  skulle	  kunna	  spela	  på	  gatorna	  under	  dagen	  för	  att	  tjäna	  ihop	  lite	  extra	  
pengar)	  och	  att	  vårt	  förslag	  på	  gage	  var	  400€	  per	  spelning.	  
	  
Därefter	  gick	  det	  lite	  långsamt.	  Vi	  bestämde	  oss	  för	  att	  leta	  vidare	  utanför	  de	  
tipsen	  vi	  fick	  av	  Massimiliano	  och	  hittade	  massa	  ställen	  bland	  annat	  på	  Sicilien.	  
Många	  av	  de	  mailen	  vi	  skickade	  visade	  sig	  vara	  till	  ogiltiga	  adresser.	  Det	  var	  
frustrerande,	  men	  inte	  särskilt	  förvånande,	  många	  av	  de	  italienska	  hemsidorna	  
såg	  ut	  att	  vara	  direkt	  tagna	  ur	  90-‐talet.	  	  
	  
Jag	  och	  Anton	  investerade	  i	  lite	  Skype	  pengar	  så	  att	  vi	  skulle	  kunna	  ringa	  billigt	  
till	  Italien.	  Resultatet	  var	  ganska	  fruktlöst,	  men	  ändå	  inte	  helt	  poänglöst.	  På	  
grund	  av	  italienarnas	  dåliga	  engelska	  kunskaper	  såg	  90	  %	  av	  våra	  
konversationer	  ut	  så	  här:	  
	  
-‐	  Pronto?	  
-‐	  Hi,	  my	  name	  is…	  
-‐	  Sorry,	  no	  speaka	  english!	  
	  
Men	  även	  bland	  de	  samtalen	  så	  kunde	  man	  t.ex.	  få	  reda	  på	  att	  de	  hade	  en	  
mailadress	  som	  inte	  stämde	  överens	  med	  den	  som	  fanns	  på	  deras	  hemsida.	  
	  
Den	  här	  processen	  höll	  på	  länge.	  Vi	  mailade	  nya	  ställen,	  vi	  mailade	  igen	  till	  gamla	  
ställen	  och	  vi	  ringde	  runt.	  Till	  slut	  i	  början	  av	  maj	  så	  verkade	  det	  som	  att	  vi	  hade	  
någonting	  att	  utgå	  ifrån.	  
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Framgång	  (typ)	  
	  	  
I	  början	  av	  maj	  läste	  jag	  ett	  mail	  som	  skickades	  ut	  av	  Ola	  Bengtsson	  till	  alla	  elever	  
om	  en	  jazztävling	  i	  Italien	  som	  skulle	  vara	  ungefär	  under	  den	  tiden	  vi	  hade	  tänkt	  
göra	  vår	  turné.	  Tävlingen	  hette	  Jazz	  by	  the	  Pool	  och	  hålls	  i	  den	  nordliga	  staden	  
Montegrotto	  Terme.	  Tävlingen	  riktade	  sig	  mot	  yngre	  jazzakter	  och	  hade	  olika	  
kategorier	  som	  man	  kunde	  tävla	  inom,	  t.ex.	  som	  band,	  kompositör	  eller	  solist.	  Att	  
vara	  med	  var	  gratis	  och	  de	  betalade	  för	  boende	  och	  mat	  för	  tävlande	  under	  
tävlingsdagarna.	  Priset	  var	  ironiskt	  nog	  att	  få	  göra	  en	  sponsrad	  turné	  i	  Italien	  
samt	  att	  få	  delta	  i	  en	  två	  veckor	  lång	  workshop	  i	  Amsterdam.	  Vi	  tyckte	  att	  
upplägget	  lät	  bra	  så	  vi	  anmälde	  oss.	  Nu	  hade	  vi	  äntligen	  en	  konkret	  grund	  att	  
planera	  vår	  turné	  runt.	  
	  
En	  konsertbokare	  som	  vi	  blev	  tipsade	  om	  av	  Massimiliano	  var	  också	  intresserad	  
av	  att	  boka	  oss.	  Han	  jobbade	  också	  i	  norra	  Italien	  så	  det	  skulle	  funka	  väldigt	  bra	  
om	  vi	  kunde	  kombinera	  det	  med	  tävlingen.	  I	  dags	  läget	  har	  han	  lovat	  oss	  en	  
spelning	  men	  det	  kan	  visa	  sig	  bli	  minst	  en	  till.	  
	  
Vi	  fick	  även	  svar	  från	  ett	  av	  våra	  wildcards	  som	  var	  en	  jazzklubb	  på	  Sicilien.	  Vi	  
har	  i	  skrivande	  stund	  inte	  fått	  reda	  på	  vad	  de	  kan	  erbjuda	  för	  gage,	  men	  om	  det	  
är	  ekonomiskt	  lönsamt	  så	  kommer	  vi	  med	  glädje	  åka	  ner	  dit	  efter	  våra	  
spelningar	  i	  Norditalien.	  
	  
Det	  är	  inte	  mycket,	  knappt	  tillräckligt	  för	  att	  berättigas	  titeln	  ”turné”,	  men	  det	  är	  
något	  och	  det	  ska	  bli	  oerhört	  kul.	  
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Reflektion	  
	  
Det	  har	  varit	  en	  lång	  väg	  hit	  fyllt	  av	  motgångar	  och	  ångest.	  Trots	  att	  produkten	  
inte	  riktigt	  är	  vad	  jag	  hade	  föreställt	  mig	  från	  början	  så	  är	  jag	  nöjd,	  inte	  så	  mycket	  
för	  det	  jag	  lyckats	  åstadkomma,	  utan	  framförallt	  för	  att	  jag	  har	  lärt	  mig	  så	  mycket	  
på	  vägen.	  Jag	  skulle	  vilja	  avsluta	  det	  här	  examensarbetet	  genom	  att	  lista	  alla	  de	  
lärdomarna	  jag	  tillskansat	  mig	  sen	  projektets	  början.	  
	  

• Heltidsjobb:	  Jag	  insåg	  inte	  till	  fullo	  hur	  mycket	  jobb	  som	  faktiskt	  skulle	  
ligga	  bakom	  det	  här	  projektet.	  Jag	  tror	  att	  om	  man	  vill	  planera	  en	  turné	  
ordentligt	  så	  krävs	  det	  att	  man	  behandlar	  det	  som	  ett	  heltidsjobb.	  När	  jag	  
jobbade	  med	  det	  här	  examensarbetet	  gjorde	  jag	  det	  samtidigt	  som	  jag	  
försökte	  vara	  en	  bra	  elev,	  öva	  mycket,	  giga	  ofta	  och	  samtidigt	  någonstans	  
ha	  ett	  liv.	  Det	  visade	  sig	  vara	  näst	  intill	  omöjligt.	  
	  

• Ha	  det	  mesta	  på	  plats	  innan	  du	  börjar:	  Det	  här	  projektet	  hade	  kunnat	  gå	  
mycket	  bättre	  om	  jag	  redan	  vid	  begynnelsen	  i	  september	  2012	  hade	  haft	  
ett	  väl	  repat	  band	  som	  dessutom	  hade	  en	  hemsida	  och	  inspelningar	  som	  
jag	  var	  väldigt	  nöjd	  med.	  Förutsatt	  att	  man	  inte	  redan	  är	  en	  etablerad	  
artist	  så	  behöver	  man	  kunna	  erbjuda	  väldigt	  bra	  media	  från	  bandet	  
(hemsida,	  ljudfiler,	  bilder	  och	  gärna	  video)	  så	  att	  artistbokarna	  kan	  få	  en	  
bra	  uppfattning	  om	  vilka	  dessa	  musiker	  är	  och	  hur	  de	  låter.	  
	  

• Kontakter	  –	  bli	  inte	  passiv:	  Jag	  förlorade	  väldigt	  mycket	  tid	  på	  att	  vänta	  på	  
mina	  släktingar	  i	  Kanada.	  Det	  är	  en	  position	  som	  jag	  rekommenderar	  alla	  
att	  försöka	  undvika	  till	  varje	  pris.	  Om	  man	  ber	  någon	  man	  känner	  att	  
hjälpa	  en	  med	  bokningar	  t.ex.	  så	  har	  man	  lagt	  över	  massa	  ansvar	  på	  någon	  
annan,	  samtidigt	  som	  man	  inte	  kan	  pressa	  dem	  att	  leverera	  eftersom	  de	  
hjälper	  till	  gratis	  av	  god	  vilja.	  Man	  ska	  heller	  inte	  överskatta	  hur	  mycket	  
vissa	  kontakter	  kan	  göra	  för	  en.	  Det	  är	  bra	  att	  ta	  hjälp	  av	  dem	  man	  känner	  
men	  man	  får	  aldrig	  glömma	  att	  man	  själv	  måste	  vara	  motorn	  bakom	  
projektet	  och	  alltid	  ligga	  på	  och	  få	  saker	  i	  rullning.	  

	  
• Kontakter	  –	  De	  behövs:	  Samtidigt	  som	  man	  inte	  vill	  luta	  sig	  för	  mycket	  på	  

andra	  så	  kan	  det	  vara	  till	  stor	  hjälp	  att	  ha	  en	  kontakt	  i	  det	  land	  man	  ska	  
spela	  i.	  Oavsett	  om	  det	  är	  en	  konsertarrangör	  som	  kan	  ge	  dig	  massa	  
spelningar	  eller	  om	  det	  bara	  är	  någon	  som	  kan	  staden	  väl,	  så	  är	  det	  väldigt	  
skönt	  att	  ha	  en	  ingång	  genom	  en	  personlig	  kontakt.	  
	  

	  
• Var	  realistisk	  med	  tidsplaneringen:	  Låt	  det	  inte	  finnas	  något	  tvivel	  om	  när	  

deadlines	  för	  t.ex.	  stipendieansökningar	  ska	  vara	  inne.	  Tänk	  också	  på	  att	  
många	  ställen	  (framför	  allt	  större	  jazzklubbar	  eller	  festivaler)	  bokar	  akter	  
väldigt	  långt	  i	  förväg,	  ibland	  så	  långt	  som	  ett	  år	  innan.	  	  
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• Använda	  olika	  kontaktmedel:	  Det	  varierade	  väldigt	  mycket	  vilka	  sätt	  som	  
var	  mest	  effektiva	  att	  kontakta	  på.	  Mail	  är	  en	  bra	  utgångspunkt,	  men	  det	  
finns	  fortfarande	  många	  ställen	  som	  föredrar	  ett	  telefonsamtal.	  Populära	  
ställen	  får	  dessutom	  in	  så	  många	  mail	  att	  det	  kan	  vara	  värt	  att	  ringa	  bara	  
för	  att	  bekräfta	  att	  de	  fått	  och	  sett	  ens	  mail	  (samtidigt	  som	  man	  etablerar	  
en	  personlig	  kontakt).	  Vissa	  ställen	  nås	  numera	  snabbare	  via	  sociala	  
medier	  som	  Facebook.	  
	  

• Reflektera	  över	  din	  musik	  –	  finns	  det	  en	  publik	  för	  den?	  Som	  sagt	  så	  var	  jag	  
relativt	  okunnig	  om	  den	  moderna	  jazzscenen	  i	  Kanada.	  Nu	  i	  efterhand	  
upptäcker	  jag	  att	  det	  verkar	  finnas	  en	  stor	  variation	  i	  vissa	  områden	  men	  
att	  mer	  traditionell	  jazz	  (gärna	  med	  franska	  influenser)	  är	  väldigt	  stort	  i	  
hela	  landet.	  Överlag	  så	  verkar	  det	  finnas	  väldigt	  lite	  spelmöjligheter	  för	  
det	  mer	  progressiva	  och	  avantgardistiska.	  Min	  poäng	  är	  att	  det	  kan	  vara	  
värt	  att	  se	  över	  hur	  tillgänglig	  ens	  musik	  är	  och	  om	  det	  är	  troligt	  att	  det	  
kommer	  finnas	  en	  publik	  för	  musiken	  dit	  man	  åker	  och	  spelar.	  
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Hur	  planerar	  du	  att	  använda	  eventuellt	  stipendium?	  
	  
Jag	  är	  född,	  uppvuxen	  och	  utbildad	  i	  Nacka	  med	  dubbelt	  medborgarskap,	  svensk	  
och	  kanadensiskt.	  	  Min	  pappa	  är	  kanadensare	  och	  vi	  har	  rest	  många	  gånger	  till	  
Kanada	  och	  USA	  för	  att	  hälsa	  på	  släkt	  och	  vänner.	  Jag	  har	  haft	  förmånen	  och	  nöjet	  
att	  se	  många	  fantastiska,	  livsförändrande	  konserter	  genom	  dessa	  resor,	  bland	  
annat	  på	  Montreals	  jazzfestival	  vid	  tre	  tillfällen	  och	  två	  gånger	  i	  New	  York	  där	  jag	  
besökt	  de	  flesta	  historiska	  jazzklubbarna	  och	  fått	  se	  några	  av	  mina	  idoler.	  Dessa	  
upplevelser	  har	  skapat	  en	  törst	  för	  att	  återvända	  med	  ett	  eget	  band	  och	  få	  spela	  
min	  musik	  på	  dessa	  magiska	  scener.	  Denna	  dröm	  har	  växt	  sig	  starkare	  med	  åren	  
och	  blivit	  ett	  livsmål.	  
	  
Som	  framgår	  av	  ansökningsformuläret	  så	  går	  jag	  sista	  året	  på	  Kungliga	  
Musikhögskolan	  i	  Stockholm.	  Till	  våren	  avslutar	  jag	  mitt	  examensprojekt	  för	  min	  
kandidatutbildning	  på	  musikerlinjen.	  Jag	  bestämde	  vad	  mitt	  examensarbete	  
skulle	  vara	  långt	  innan	  jag	  ens	  började	  på	  KMH	  och	  har	  nu	  äntligen	  kommit	  fram	  
till	  tiden	  då	  jag	  har	  chansen	  att	  genomföra	  denna	  idé:	  Att	  göra	  en	  turné	  i	  
Nordamerika	  med	  min	  egna	  grupp,	  ”Alexander	  Brott	  Quartet”.	  
	  
Turnén	  är	  tänkt	  att	  börja	  i	  Montreal	  för	  att	  sedan	  gå	  vidare	  till	  Toronto,	  Boston	  
och	  slutligen	  New	  York.	  Samtliga	  städer	  har	  det	  gemensamt	  att	  de	  alla	  har	  vitala	  
jazzscener.	  Städerna	  har	  också	  det	  gemensamt	  att	  alla	  i	  bandet	  har	  någon	  
kontakt	  i	  respektive	  stad	  som	  utgör	  en	  startpunkt	  för	  att	  fixa	  spelningar.	  Bland	  
annat	  har	  jag	  en	  kusin	  i	  Montreal,	  Denis	  Brott,	  en	  världskänd	  cellist	  som	  efter	  att	  
ha	  lyssnat	  på	  ett	  smakprov	  av	  vår	  musik	  erbjöd	  sig	  att	  personligen	  ta	  kontakt	  
med	  några	  jazzklubbar	  och	  jazzskolor.	  
	  
Med	  mig	  i	  mitt	  band	  har	  jag	  några	  av	  Sveriges	  mest	  lovande	  unga	  jazzmusiker.	  
Johan	  Graden	  (piano),	  Konrad	  Agnas	  (trummor)	  och	  Niklas	  Fernqvist	  
(kontrabas)	  har	  tillsammans	  en	  trio	  som	  heter	  ”Graden/Agnas/Fernqvist”	  som	  i	  
fjol	  blev	  nominerat	  till	  årets	  nykomlingar	  i	  Sveriges	  Radios	  prestigefyllda	  tävling	  
Jazzkatten.	  När	  jag	  skulle	  sätta	  ihop	  den	  här	  gruppen	  visste	  jag	  att	  det	  var	  dessa	  
musiker	  jag	  ville	  ha	  med	  och	  det	  glädje	  mig	  enormt	  att	  de	  var	  väldigt	  
entusiastiska	  och	  ville	  delta.	  Det	  ska	  bli	  en	  ära	  att	  få	  åka	  till	  Nordamerika	  med	  
dem	  och	  presentera	  vår	  egen	  nordiska	  jazz	  för	  en	  ny	  publik.	  	  
	  
Projektet	  utgör	  ett	  unikt	  tillfälle	  för	  mig	  att	  få	  utforska	  nya	  musikscener	  i	  städer	  
där	  jag	  aspirerar	  att	  en	  dag	  plugga	  vidare	  och	  spela	  i.	  Det	  skulle	  vara	  en	  
ovärderlig	  upplevelse	  i	  utbildningssyfte	  och	  skulle	  betyda	  en	  milstolpe	  i	  min	  
karriär	  som	  musiker.	  Min	  förhoppning	  är	  dessutom	  att	  vi	  kan	  initiera	  ett	  
internationellt	  samarbete	  med	  Montreal	  så	  att	  svenska	  och	  kanadensiska	  
musiker	  kan	  göra	  kulturella	  utbyten	  med	  varandra.	  Både	  Stockholm	  och	  
Montreal	  har	  sprakande	  kulturliv	  och	  att	  korsbefrukta	  dessa	  musikscener	  tror	  
jag	  kan	  leda	  till	  fantastisk	  nyskapande	  musik.	  	  
	  
Vi	  är	  i	  processen	  att	  anordna	  en	  workshop	  på	  Montreals	  främsta	  musikskola,	  
McGill	  Jazz	  Conservatory,	  där	  vi	  ska	  spela	  och	  berätta	  om	  vår	  musik	  för	  eleverna.	  
Min	  förhoppning	  är	  att	  vi	  så	  småningom	  kommer	  kunna	  ta	  hit	  olika	  band	  från	  
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Kanada	  som	  kan	  spela	  och	  berätta	  om	  deras	  musik	  på	  några	  av	  Nackas	  
Musikskolor.	  Det	  finns	  i	  det	  här	  projektet	  potential	  att	  skapa	  en	  språngbräda	  för	  
svenska	  musiker	  att	  åka	  till	  Kanada.	  	  
	  
Jag	  skulle	  själv	  gärna	  vilja	  dela	  med	  mig	  av	  mina	  erfarenheter	  av	  att	  anordna	  en	  
turné	  med	  Nackas	  musikelever.	  Alla	  frågor	  om	  logistik,	  bidragssökning,	  samt	  att	  
behålla	  fokus	  på	  den	  kreativa	  processen	  samtidigt	  som	  man	  har	  många	  andra	  
bollar	  i	  luften	  är	  väldigt	  viktiga	  frågor	  som	  jag	  själv	  önskar	  att	  jag	  fått	  vägledning	  
om	  som	  ung	  musikstudent.	  	  
	  
Pengarna	  kommer	  att	  användas	  till	  flygbiljetterna,	  inrikestransport	  (buss	  och	  
tåg),	  samt	  boende	  och	  mat.	  Vi	  vet	  redan	  nu	  att	  vi	  inte	  kommer	  att	  tjäna	  några	  
pengar	  på	  den	  här	  turnén,	  utan	  det	  är	  upplevelsen	  och	  erfarenheten	  som	  är	  
syftet.	  Vi	  kommer	  att	  uppträda	  på	  jazzklubbar	  och	  musikskolor	  där	  det	  finns	  
hängivna	  publiker	  som	  är	  nyfikna	  på	  internationella	  musikstilar.	  Verkligheten	  är	  
tyvärr	  att	  gagerna	  är	  extremt	  låga	  på	  dessa	  scener.	  Men	  som	  sagt:	  jag	  gör	  inte	  
den	  här	  turnén	  för	  pengarna,	  utan	  för	  att	  förverkliga	  min	  passion.	  Resans	  längd	  
är	  12	  dagar.	  
	  
Budget	  kalkylen:	  
	  
Flygbiljetter	  (inklusive	  transport	  till	  och	  från	  flyplatser):	  6700	  kr.	  Till	  
Montreal,	  Kanada	  och	  hem	  via	  New	  York,	  USA.	  Priserna	  varierar	  en	  del	  men	  det	  
verkar	  svårt	  att	  hitta	  någonting	  billigare	  än	  så.	  Beräkningen	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  
http://www.sas.se.	  
	  	  
Buss/tågresor:	  3800	  kr.	  I	  och	  med	  att	  alla	  datumen	  inte	  är	  satta	  för	  turnén	  än	  så	  
kan	  jag	  inte	  veta	  exakt	  hur	  mycket	  denna	  kostnad	  kommer	  att	  hamna	  på,	  men	  jag	  
baserar	  siffran	  på	  tågpriserna	  som	  finns	  listade	  på	  Amtraks	  hemsida,	  
http://www.amtrak.com/home.	  
	  
Boende:	  12	  nätter	  á	  500:-‐	  =	  6000	  kr.	  
	  
Traktamente	  för	  mat:	  12	  dygn	  á	  300:-‐	  =	  3600	  
	  
Totalt:	  20	  100	  kr	  
	  
Alexander	  Brott	  
910213-‐0912	  
Eolsudde	  3	  
132	  37	  Saltsjö-‐Boo	  
0736471034	  
alexander_brott@hotmail.com	  


