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Sammanfattning

I det här arbetet fördjupar jag mig i första satsen av Nino Rotas trombonkonsert. Nino Rota
var en italiensk kompositör som var mest känd för sin filmmusik, och då särskilt musiken till
Gudfadern I och Gudfadern II, men har även skrivit en stor mängd konsertmusik. Hans
filmvana avspeglar sig även på hans konsertmusik. Jag gör i arbetet en motivkatalog, och en
fördjupad interpretationsdel där jag tar upp hur jag vill att satsen ska spelas samt svårigheter
med att få den just så. Slutligen bifogar jag en inspelning av satsen från min examenskonsert.
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1 Inledning

Som musikstuderande är jag van att lära in ny repertoar och försöka tolka den. Processen från
att jag får noterna till att jag framför ett färdigt resultat har blivit en så vanlig process att jag
ofta inte reflekterar eller ifrågasätter mitt sätt att lära in och tolka musiken. Jag tror att det är
viktigt att ibland fördjupa sig ordentligt i ett verk. När jag tvingas att sätta ord på hur jag vill
tolka verket, tvingas jag också att överväga om tolkningen är motiverad och måste ha en
konkret bild av hur jag vill att stycket ska låta. I mitt examensarbete fördjupar jag mig i mig i
den första satsen ur Nino Rotas trombonkonsert.
Nino Rotas konsert för trombon är en spännande trombonkonsert som är skriven på 1960-talet
och som har både tydliga inslag av moderna tongångar och fritonalitet samtidigt som den
också tittar tillbaka till tidigare musikepokers särdrag, bland annat romantikens långa linjer i
melodin. Det är tvära kast i vilka känslor och attityder musiken förmedlar och därför är det
otroligt viktigt som musiker att framhäva dessa. Hur det ska göras, och vad som är tanken
med de olika delarna kan däremot diskuteras, och det är precis det jag ska försöka komma
fram till i det här examensarbetet
Syftet med detta arbete är, förutom att lära mig just den här konserten grundligt, också att bli
mer medveten i inlärningprocessen. Förhoppningsvis kommer jag efter det här arbetet, ha lärt
mig att snabbare se viktiga höjdpunkter, samband mellan olika motiv och musikaliska linjer.
Om jag kan förkorta min inlärningstid av nya stycken skulle jag vara mycket nöjd med
resultatet.

2 Metod

För att fördjupa mig i verket är det viktigt att jag har en viss kunskap om Nino Rota så att jag
bättre kan förstå de musikaliska uttryck han använder. Därför kommer jag först läsa in mig på
honom och lyssna på en del av hans verk. Jag kommer sedan börja med själva inövningen av
stycket samtidigt som jag gör en teoretisk analys av det. Eftersom det är ett fritonalt stycke
kommer jag inte lägga tid på en harmonisk funktionsanalys, utan istället kommer jag skapa
och använda mig av en motivkatalog där jag kan gå in på varje motiv för sig, samt studera
sambanden mellan dem och i vilken kontext de finns.
Alla musiker närmar sig ett stycke på olika sätt. För en del är det teoretiska helt avgörande för
inlärningen. Andra ser musiken i färger eller bilder och låter det vara avgörande för hur den
ska tolkas. Personligen har det teoretiska bara en viss betydelse i inlärningsprocessen, jag ser
generellt inte musiken i färger och det är inte heller alltid jag ser konkreta bilder. Däremot får
jag väldigt lätt en sinnesstämning och känsla av musiken, något som sedan blir helt avgörande
för tolkningen. Därför kommer jag i min interpretationsdel fokusera på vilken känsla jag vill
förmedla och reflektera hur jag ska göra förmedla den känslan. Jag kommer naturligtvis ta
hjälp av min trombonlärare Sven-Erik Eriksson för idéer och tips i inlärningen. Slutligen ska
jag spela upp verket på min examenskonsert och förhoppningsvis ska då analysen och
instuderingen avspegla sig i uppförandet.
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3 Resultat

3.1 Nino Rota
3.1.1 Biografi
Nino Rota, föddes 1911 i Milano, Italien och avled 1979 i Rom. Han växte upp i en familj av
musiker och började tidigt studera komposition på konservatoriet i Milano, under professor
Giacomo Orefice. Redan som barn fick han ett rykte om sig att vara en lovande kompositör
och dirigent. Hans första oratorium, L’infanzia di San Giovanni Battista, skrev han redan som
elvaåring, och året där på, när han var tolv år, sattes det upp i Milano och Paris, 1923. (Rota,
2003; Rota, 2014) När han var arton år flyttade han till Rom där han fortsatte att studera
komposition på Accademia Nazionale di Santa Cecilia, där bland annat också Sergej
Rachmaninov och Ennio Morricone studerat. (Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2010)
Efter avslutade studier i Rom bodde han några år i Philadelphia i USA där han fortsatte att
studera och arbeta, innan han flyttade tillbaka till Italien och började jobba som rektor och
lärare på musikgymnasiet, Liceo Musicale i Bari.
Nino Rota var en mycket produktiv kompositör som har skrivit fyra symfonier, elva operor
och elva konserter. Förutom symfonierna har han skrivit ett tjugotal andra orkesterverk,
många sånger och cirka sextio kammarmusikverk. Trots att han skrivit så många klassiska
verk, är det inte så många av dem som blivit kända.

3.1.2 Urval av kompositioner han skrivit
Orkester
Symfoni no. 1 i G-dur (1931)
Symfoni no. 2 i F-dur (1941)
Symfoni no. 3 i C-dur (1957)
Sinfonia Sopra una Canzone D’amore (1947)
För soloinstrument och orkester
Konsert för harpa och orkester (1947)
Concert soirée för piano och orkester (1962)
Konsert för trombon och orkester (1966)
Konsert no. 1 för cello och orkester (1972)
Divertimento Concertante för kontrabas och orkester (1973)
Konsert för fagott och orkester (1977)
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Opera
Il principe porcaro (1926)
I due timidi (1950)
Il cappello di taglia di Firenze (1955)
La notte di un nevrastenico (1959)
Aladino e la lampada magica (1965)
Napoli milinaria (1977)
(Rota, 2003)

3.1.3 Filmmusiken och vänskapen till Federico Fellini
Att Rota inte blev mer känd för dessa klassiska verk kan delvis förklaras med att han blev
mycket känd och uppskattar för sin filmmusik. Han har skrivit musiken till knappt tvåhundra
filmer där La strada (1954), Det ljuva livet – La dolce vita (1960) och Gudfadern I och II
(1972, 1974), är värda att nämnas. För Gudfadern vann han både Oscar, Golden Globe och
flera andra priser. (Internet Movie Database, 2014)
Han hade en särskild koppling till filmregissören Federico Fellini. Fellini och Rota lärde
känna varandra på femtiotalet när Fellini regisserade filmen Lo sceicco bianco. Det blev
början på en nära vänskap och ett långt samarbete som pågick fram till Rotas död 1979. Rota
och Fellini fokuserade på helt olika områden, men tillsammans bildade de en bra duo. Även
efter att Rota skrivit fantastisk musik till Fellinis filmer, kunde det hända att han fortfarande
inte hade greppat handlingen. Oftast satt Rota vid pianot och improviserade teman till filmen,
till dess Fellini hörde ett tema han tyckte passade och sa till Rota att arbeta vidare på det.
Enligt Fellini hade Rota en speciell förmåga att muntra upp stämningen på jobbet. Eller som
han sa. ”Så fort han anlände, försvann stress, allting vändes till en festlig atmosfär, filmen
gick in i en glad, rofylld och fantastisk period. Ett nytt liv.” [min övers.] (Fellini, 1987) Som
ett ytterligare tecken på deras nära vänskap spelades ett trumpetstycke av Rota upp på Fellinis
begravning, 1993, fjorton år efter Rotas egen död. (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri,
u.å; Tylski, 2003)

3.1.4 Musikaliska särdrag
Det är inte svårt att höra Nino Rotas vana att skriva filmmusik även i hans konsertmusik.
Hans musik är dramatisk med tvära kast. Ena sekunden är det en glädje som nästan går över i
eufori för att sedan svänga om till en lidelsefull sångbar melodi. Hans musik har en
sångbarhet som annars inte är särskilt karaktäristisk för västerländsk konstmusik från den
epoken. Men han har inte helt låtit bli att ta intryck av modernare klanger och tekniker. En av
hans stora kvalitéer är att blanda intryck och idéer från romantisk och wienklassicistisk musik
med klanger från 1900-talsmusik, utan att det låter krystat eller osammanhängande.
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Det är intressant att tänka på att Rota endast var elva år när Mussolini kom till makten i
Italien. Rota levde alltså i Mussolinis och fascisternas Italien från att han var elva år till att
han var 34 år. Han var vuxen och verksam kompositör under andra världskriget, men ändå
kan inte jag höra kriget eller förtrycket när jag lyssnar på hans musik. Hans andra symfoni
som skrevs precis under andra världskriget är fin, harmonisk och glad i sin karaktär. Det
finns väldigt lite dokumenterat om Rotas liv generellt och kanske framförallt under andra
världskriget, men det verkar som att han antingen inte påverkades så mycket av det, eller
skiljde på sitt liv och sina kompositioner.

3.2 Trombonkonserten
Av konsertmusiken är förmodligen hans pianokonsert i E-moll det mest kända verket, följt av
trombonkonserten. Trombonkonserten skrevs 1966 och har på grund av sin kombination av
moderna inslag med kärva klanger och sin melodiositet blivit en populär trombonkonsert som
ofta uppförs på konsert. Som en fingervisning på hur populär den blivit kan nämnas att vid
sökning på YouTube på ”Rota trombone concerto” får man cirka 2000 träffar, och vid
sökning på Google får man ca 100 000 träffar. Konserten är full av dramatik och skapar lätt
bilder hos lyssnaren, vilket är naturligt med tanke på Rotas vana att skriva filmmusik där det
finns en speciell handling som ska återspeglas i musiken. Konserten är mycket vacker och
lättförståelig. Man kan nästan ha svårt att förstå att han skrev det här verket samtidigt som
Boulez skrev Pli selon pli, eller Stockhausen skrev Stimmung.
Trombonkonserten är skriven för trombon och en symfoniorkester bestående av stråk, två
klarinetter, två oboer, två fagotter och två flöjter samt två horn. Alltså ingår inte några
tromboner i orkestern.

3.2.1 Motivkatalog
För att förstå hur konserten är uppbyggd behöver vi veta vilka motiv, ibland med vissa
variationer, som finns och hur de är relaterade till varandra. Jag har därför letat fram sju motiv
som är viktiga i första satsen och som återkommer i olika sammanhang. Jag kommer beskriva
det utmärkande för varje motiv, och ge notexempel på hur de ser ut på olika ställen. En del
motiv finns i olika versioner, och även om jag inte kommenterar alla varianter har jag tagit
med notexempel för att visa på sambandet.
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Motiv 1

Ett karaktäristiskt drag för motiv 1 är att takten inleds med en åttondelspaus innan insatsen på
andra åttondelen i takten. Orkestern markerar ettorna i varje takt. Hade trombonen istället
spelat raka fjärdedelar hade inte musiken fått samma glada, spänstiga och energiska karaktär.
Det är också avgörande att inte åttondelen fungerar som en upptakt till ettan i takten, utan
ligger efter den.
Motiv 2
A

B

C

Motiv 2 börjar i sin grundform med en upptakt. I de flesta fall är det två sextondelars upptakt
till en punkterad fjärdedel, men på några ställen är upptakten istället en sextondelstriol eller en
åttondel.
I det tredje exemplet av motiv 2A är sextondelarna istället en upptakt till slag 2 i takten och
där kan man också tydligt se att motiv 2 kan härledas ur motiv 1. I motiv 1 är det
karakteristiska att åttondel ligger som ett efterslag till slag 1, medan motiv 2 bygger på en
åttondels upptakt, uppdelad i olika valörer, till slag 1. Om sextondelarna i tredje notexemplet
av motiv 2A omvandlas till en åttondel får vi exakt samma rytm som i motiv 1. Stilmässigt
ligger det dock närmare motiv 2.
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Motiv 3
A

B

I motiv 3 leder tre korta åttondelar fram till en lång ton. De tre tonerna bildar tillsammans en
treklang. I första notexemplet av motiv 3A är det till exempel ett brutet A-durackord. I alla Aexempel går de tre tonerna i ordningen lägst – högst – mellan, medan de i version B går högstlägst-mellan. De tre tonerna är markerade med staccato medan det som kommer direkt efter
åttondelarna är av en lång legatokaraktär. Den här kontrasten skapar en spänning.
Motiv 4
A

B

Det mest karaktäristiska för motiv 4 är de hopbundna åttondelarna som ligger antingen som
andra och tredje åttondelen eller som fjärde och första åttondelen. Innan dessa bundna
åttondelar ligger i version A, fyra obundna. Det innebär att hela rörelsen består av sex
åttondelar och förskjuts hela tiden. Version A har en mörkare och aggressivare karaktär än de
motiven jag beskrivit tidigare.
Version B har en mycket mjukare och mer drömsk karaktär, men har just de karaktäristiska
överbundna åttondelsnoterna. Version B består bara av de överbundna åttondelarna och har
inte med de obundna däremellan, vilket också är fallet i frassluten av motiv A. Till skillnad
från version B, går åttondelarna i frasslutet i version A varannan gång ned och varannan gång
upp, medan de i version B alltid går uppåt för att skapa en ännu ”snällare” karaktär.
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Motiv 4 kan sägas ha ett visst samband med motiv 3. De tre korta åttondelarna i motiv 3 hittas
i inledningen av motiv 4.
Motiv 5
A

B

Motiv 5 utgör också början på sidotemat. Det karaktäristiska är den punkterade åttondelen
följd av en sextondel. I version A spelas motivet svagt med ett crescendo och den kromatiska
uppåtgående rörelsen bidrar till att ge en känsla av att något byggs upp. I version B är redan
höjdpunkten uppnådd, motivet spelas starkt och har en känsla av att spänningen släpper
istället för att byggas upp. Det understryks av att rörelsen går stegvis nedåt i version B.

Motiv 6

I motiv 6 leder en lång ton fram till en högre och kortare ton som sedan landar på en lägre ton
igen. Motivet spelas espressivo och antingen helt legato eller mycket tätt tenuto. Avgörande
för att få rätt karaktär är att energin hålls igenom hela frasen och att man har en känsla av att
det leder till sista tonen. Några gånger ligger motiv 6 direkt efter motiv 5a och släpper på den
spänning som byggt upp i motiv 5a.
Motiv 7
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I motiv 7 har inte rytmen någon avgörande betydelse utan här handlar det om intervallet,
närmare bestämt en fallande stor sext. Många gånger i satsen har Rota skrivit en fallande sext,
ofta vid tydliga och markerade ställen som vid frasslut eller i fortenyanser med marcato. En
fallande sext är ett intervall som man reagerar på när man hör, till skillnad från en fallande
kvint som känns väldigt naturlig, och i den här konserten (även i sats två och tre) används
fallande sext så pass ofta att man verkligen noterar det när man lyssnar. Intressant är också att
hela satsen avslutas med en fallande kvint istället för en fallande sext, förmodligen för att
kvinten knyter ihop ”påsen” på ett sätt som inte en sext skulle ha gjort.

3.2.2 Tonart och centralton
Ibland kan man se att det står att trombonkonserten går i C. Det är en sanning med
modifikation. Satsen kan inte sägas ha någon tydlig tonart. Den svävar runt ganska fritt inom
många olika tonarter. Ofta brukar fraser i tonala melodier sluta på tonikan eller dominanten,
vilket i C-dur skulle innebära att man landar på tonerna C eller G. Tittar vi på de första
fraserna i den här konserten slutar de på Eb, Ab, H, B, F o.s.v. Det finns alltså inte riktigt
något tonalt mönster här. Däremot är det ganska uppenbart att C är en centralton i hela
konserten. Första satsen börjar på ett C och slutar på G–C, på ett mycket kadensliknande sätt.
Vid andra satsens höjdpunkt upprepas C flera gånger, och tredje satsen slutar med ett högt C
följt av ett lågt C. Därför skulle jag snarare vilja säga att trombonkonserten har C som
centralton än som sin tonart.

3.3 Interpretation
För att kunna spela den här musiken bra är det viktigt att komma ihåg att Rota var en
filmkompositör. Musiken ska vara dramatisk, talande och med tvära kast. Om man inte
framhäver dessa drag förlorar musiken mycket av sin poäng. Jag tror det kan hjälpa om man
tänker på att det är italiensk musik och har stereotypbilden av italienare i huvudet. Det ska
vara känsloutbrott där vissa partier är aggressiva, andra fruktansvärt lidelsefulla eller löjligt
glada. Första satsen har tempobeteckningen Allegro giusto, vilket betyder strikt allegro.
Allegro i sin tur betyder egentligen inte snabbt som många tror, utan glatt. Satsen ska alltså
spelas i en glad och strikt karaktär. Jag kommer nu bit för bit gå igenom satsen, ta upp olika
sätt att spela den, hur jag vill ha den, och svårigheter att få den som jag vill
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Här presenteras huvudtemat där motiv 1 är viktigaste beståndsdelen. Orkestern (eller i mina
noter pianoreduktionen) markerar ettan i takten och ger så att säga en impuls till trombonen.
Det är otroligt viktigt att jag känner att pianots etta och min första åttondel hör ihop som en
fras och en melodi. Gör jag inte det är det nästan omöjligt att komma in precis när jag ska och
med den karaktär jag ska ha. Jag brukar ha en inre bild av att pianot slår till en gungbräda på
ena sidan så att den slår till mig på andra sidan och ger mig impulsen att spela. Kanske inte en
så bra bild egentligen, men det ger mig känslan att jag blir ivägsparkad och helt tvärt måste
kasta mig ut i musiken.
Åttondelarna måste vara korta och snärtiga, men inte på ett sätt så att de låter marschkorta
utan på ett glatt och spralligt sätt. På samma sätt måste de långa synkoperade Ab-en ha tydliga
attacker och vara fulla av energi, men de får inte bli energifyllda på ett tungt sätt, utan de ska
låta bekymmerslösa och lite smått rebelliska. Ett sätt att få dem att låta så är att lägga på ett
vibrato.
Det svåra med inledningen är att klara av att vara i rätt sinnesstämning redan innan jag börjar
spela, speciellt i en nervös situation. Jag brukar oftast inte känna mig särskilt sprallig och glad
innan jag börjar spela, och då är det också svårt få den karaktären när jag spelar. Rent tekniskt
brukar det också vara problem att få åttondelarna tillräckligt korta och tydliga, samt de
synkoperade assen precis rytmiskt korrekt med pianot. Det krävs att jag underdelar på
åttondelar för att vara samspelt med pianot.
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Nästa del börjar precis som första delen, med samma karaktär och tonmaterial, men går sedan
strax över till en helt annan karaktär med motiv 2 som ska spelas legato och mjukt. Även
pianot har fått längre toner och markerar inte längre ettan. Man får intrycket av att det är mer
rytmiskt flytande, även om det egentligen ska vara lika rytmiskt korrekt som första delen. Jag
får samma känsla här som jag får ett tag efter att jag fått ett glädjebesked, när den första
extrema glädjen lagt sig, och man kommer in i ett stadie av välbefinnande. I den här delen är
det svårt att få det att leda framåt så att jag får en lång enhetlig fras. Det är väldigt lätt att råka
göra ett litet diminuendo på de punkterade fjärdedelarna och att dela upp frasen i små grupper
som inte riktigt leder någon vart. För att det inte ska bli så försöker jag helt enkelt tänka att
målet är halvnoten i sista takten och försöka känna att jag blåser konstant fram till den tonen.
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Här ser vi för första gången motiv 4 presenteras. Det ligger i ett lägre register och känns på
något sätt lite mörkare än tidigare avsnitt. Frågan är om det ska göras extra mörkt och tungt
eller om det fortfarande ska ha en lättare och gladare underton. När jag tog lektion för den
danske trombonisten, Ulrik Buch, menade han att jag skulle spela lite längre toner och
understryka den mörka karaktären. Min trombonlärare i Stockholm, Sven-Erik Eriksson,
menar däremot att det ska vara ganska korta toner och fortfarande ha en glad karaktär. Jag har
prövat båda sätten och de kan jämföras om man lyssnar på ljudexemplen som finns som spår
nummer två och tre på bifogad cd. Jag förstår båda tankesätten, men tycker ändå att det känns
mest motiverat med något kortare toner, dels för att den övergripande beteckningen är glad,
och dels för att frasen avslutas med en uppgång till en stark och hög ton, som är första riktiga
höjdpunkten i satsen.

Efter ett mellanspel kommer trombonen in ensam på långa och starka toner. Det här kan sägas
vara ett avslut på den första glada och spralliga delen, och här låter trombonen mycket
behärskad och mäktig. Det som kan vara svårt att få till här är de tydliga attackerna på varje
ton. Det får inte vara minsta tvekan innan en ton och jag måste pricka den mitt i centrum så att
klangen blir så stor och klar som möjligt. Det passar sig inte att försöka experimentera med
crescendon och diminuendon eller att göra rubato. Här ska det vara mäktigt, behärskat och
korrekt. När jag landat på låga F gör jag ett diminuendo och låter pianot ta över.
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Efter att pianot presenterat sidotemat, spelas det av trombonen. Sidotemat består av motiv 5a.
I kontrast till huvudtemat är sidotemat mystiskt, och en spänning byggs upp succesivt, men
man vet inte vad det ska leda till. Det är i huvudsak två element som jag upplever som en
utmaning i det här avsnittet. För det första är det viktigt börja i ett riktigt piano och inte börja
crescendot för tidigt, vilket lätt sker eftersom man känner att något håller på att byggas upp.
Musiken är dock skriven på ett sådant sätt så att det inte behövs något crescendo för att man
ska känna denna uppbyggnad. Däremot ska det vara ett stort crescendo från sex takter innan
orienteringssiffra sju.
Det andra som kan vara svårt i den här passagen är att få sextondelarna tydliga. Det är lätt att
den punkterade åttondelen hörs tydligt medan sextondelen nästan helt försvinner. Därför är
det viktigt att jag tänker på att ha en tydlig tunga och stöd från luften på dessa sextondelar.

13

Här får jag släppa ut allt, utan att behöva hålla igen. Det är väldigt skönt att ha den känslan,
för det gör det också lättare att spela passagen. När jag inte känner att jag behöver hålla
tillbaka något vågar jag satsa, och chansen är större att jag prickar tonerna med en bra attack.
Det är lätt att kixa (glida in på tonen) eftersom det är stora intervall och alla toner måste vara
tydliga vilket är svårt.

14

Motiv 3 och 6 bildar här tillsammans en melodi. De tre första åttondelarna, som utgör motiv
3, ska spelas mycket korta medan passagen efter, motiv 6, står i skarp kontrast till dessa och
spelas så legato och cantabile som det bara går. Det är otroligt viktigt att använda vibrato här.
Överlag passar det att göra vibrato så fort det ges tillfälle i den här konserten. Men det är
viktigt på vilket sätt vibratot görs. Det finns många olika idéer om vad som är det bästa
vibratot. I Amerika använder man generellt ett ganska stort och långsamt vibrato som är jämnt
genom hela tonen. I Sverige har man ofta ett snabbare. Den svenske trombonisten Christian
Lindberg har ett snabbt vibrato som är nästan jämnt över hela tonen. Personligen tycker jag
det är finast med ett medelsnabbt vibrato som blommar ut, precis som många sångare gör. Jag
brukar alltså ta tonen så att man hör den innan jag lägger på ett vibrato. På det sättet tycker jag
att man kan skapa mer uttryck än om det är mer statiskt.
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Den här fanfarsnutten markerar slutet på sidotemat. Precis som fallet brukar vara med
fanfarer, ska den spelas mäktigt och festligt. Jag har jobbat mycket med att få triolerna så
tydliga som möjligt. Eftersom det går ganska snabbt måste jag använda trioltunga (tu-tu-ku)
för att hinna ta alla toner i triolen. Det är svårt att få ”ku”-stöten lika tydlig som de andra
tonerna. Jag måste också tänka på att inte flytta draget för tidigt, för flyttar jag draget innan
sista sextondelen säger det sig själv att jag inte kan få en tydlig och bra ton.

Efter fanfaren gör Rota en återtagning av huvudtemat (se sida 11-13). Han har nu transponerat
temat, men i övrigt är det nästan identiskt med när det kom första gången. Eftersom man blivit
lite varm i kläderna är det nu lättare att spela med rätt karaktär.
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Även första delen av sidotemat som jag beskrivit (repetitionssiffra 6) återkommer. Den här
gången en kvart högre, men i övrigt identiskt. Det första nya som kommer är notexemplet
ovan, motiv 4b. Det här ska vara mjukt och smidigt och spelas bara som en bakgrund till
melodin som ligger i pianot. När jag från början studerade in stycket gjorde jag alla toner
långa för att få en så mjuk karaktär som möjligt, men efter ett tag insåg jag att det blir bättre
om jag tydligt visar att de hör ihop två och två. För att visa det släpper jag den andra
åttondelen tidigare. Att jag vill att det ska höras beror på att frasen är uppbyggd av två låga,
två högre, två låga, två högre och så vidare. Det är ganska tydligt att det här avsnittet är
uppdelat i två delar, där den andra börjar där det står skrivet p cresc, där frasen börjar om på
det låga och bygger uppåt igen.

Frasen börjar redan på ett f, men i takt 5 hörs en tydlig intensifiering. Det sker dels genom en
fragmentering, alltså att motiven trycks ihop och blir tätare, och dels genom en höjning.
Uppgången innan 17 ska bara smattra och spelas med ett så stort crescendo som möjligt för att
landa på absoluta höjdpunkten i hela satsen i 17. I orkesterversionen spelar orkestern
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huvudtemat igen i ff och hornen ligger och matar aggressiva sextondelar. Det märks tydligt att
det här är en höjdpunkt.

Det starka och mäktiga orkesterpartiet landar till sist på ett långt överbundet ackord. Det är
det första stället där trombonen kan känna sig helt fri i förhållande till rytmen. Det står inte i
noterna, men det känns naturligt att inte räkna här utan spela helt ad lib. Partiet är skönt att få
spela, och när jag bara har rätta lugnet här så utgör det inte något större problem.

Till sist kommer ett avslut där Rota har lekt och experimenterat med motiv 2 och 3. Det är en
rytmisk och lekande avslutning där taktarten är 3/8 men rörelserna går över två åttondelar
vilket betyder att de ligger som hemioler över taktstrecken. Till sist spelas en tydlig
avslutning med kadensen G–C, i fyra oktaver. Avslutningen och framför allt hemiolerna är
med och befäster det glada och spralliga som också är satsens övergripande karaktär.
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4 Slutsatser

Det har varit väldigt givande att gå på djupet med det här verket. Jag förstår mycket bättre hur
stycket är uppbyggt och vilket samband de olika delarna har. När jag tänkt igenom min
tolkning och satt ord på den har jag fått en betydligt klarare och mer sammanhängande
version av verket. Det är lättare för mig att få fram den känsla jag vill ha. När jag väl skulle
spela verket på min examenskonsert, med de nerver och den press det innebar, förlorades en
stor del av den känsla jag lagt ned tid på att arbeta fram. Det kan på sätt och vis kännas lite
uppgivet att lägga ned mycket tid på detaljer i tolkningen och sedan inte få med dessa vid
själva uppspelet.
Å andra sidan kan jag inte veta hur det hade låtit om jag inte studerat konserten på djupet. Jag
tror och hoppas ändå att arbetet med satsen har gett ett resultat. Även om jag kanske inte hade
den klang eller den lätthet jag ville ha, och spelade fel på flera ställen, tappade jag, trots min
nervositet, aldrig helt den röda tråden, vilket jag absolut tror har att göra med att jag har en
stor kännedom om satsen. Jag vill även tro att jag uppnått mitt mål, att bli mer medveten om
min av stycken och snabba upp processen. Det är dock svårt att säga svart på vitt om det
verkligen är så eller om det bara är en känsla jag har.
Jag kommer inte ha tid och möjlighet att studera alla verk jag lär mig på det här sättet, men till
viktiga konserttillfällen kan det vara en god idé att göra det, och i min vardag kommer jag
kunna göra en mer ytlig analys av stycken jag ska studera in.
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Bilaga

CD med tre spår
1. Nino Rota, Trombonkonsert sats 1, inspelning från examenskonsert
2. Ljudexempel angående s. 12, långa toner
3. Ljudexempel angående s. 12, korta toner
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