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Linnea Aall Campbell – Examenskonsert

 Ta plats?

Jag får ofta höra från personer som försöker hjälpa till;

– Du måste ta mera plats!

Jag blir arg, ledsen och trött på mig själv. Det är klart att jag måste ta mera 
plats om jag ska kunna vara musiker. Jag får känslan av att jag är en 
ursäktande grå mus på scenen, och blyg i networking sammanhang. Det 
känns som att folk anklagar mig när de slänger ur sig den meningen även 
om jag vet att de försöker vara snälla och komma med ett hjälpsamt tips, 
men jag har inte några verktyg för att omsätta deras råd och ändra på den 
sidan av mig.

Samtidigt får jag ofta höra från personer att;

– Du har en så fantastisk utstrålning!

Det är något jag känner fysiskt när jag framträder på scen, att jag är fullt 
närvarande och i musiken , att energin kommer ut till publiken, och att jag 
inte alls är någon grå mus. Så egentligen är jag nöjd med min person på 
scenen då jag spelar.
Vad är det då som fattas?

Jag har nästan alltid ogillat att prata inför en grupp personer, och att prata på 
scenen. Jag blir omåttligt nervös och rösten åker upp i bröstet och blir tunn 
och fladdrig. Ännu värre blir det av att jag skäms för det och vill hålla det 
hemligt.
I början undvek jag att presentera låtar i största möjliga mån, men sedan har 
jag försökt tackla det här genom att planera vad jag ska säga, och öva på det. 
Funkar ibland, men låter ofta lite rabblat. Jag har också försökt att INTE 
förbereda mig och lita på att jag kommer på något i stunden. När det funkar 
är det som bäst och jag kan vara mitt roliga jag, men ibland blir det bara 
flopp och jag säger något kort och sakligt.

Inför min examenskonsert har jag haft mycket panik inför detta prat-
moment. Först tänkte jag komma runt problemet genom att läsa dikter. De 
skulle på något sätt handla om tid och försätta lyssnaren i en stämning inför 
en låt eller flätas in i musiken där text och spelade fraser byttes av som i en 
dialog.
Det var intressant att hålla på med men efter ett tag kändes det som att jag 
hellre ville försöka mig på att presentera som mig själv, i vanligt tal, och 
inte akta mig för min svaghet. Jag tänkte att jag får utgå ifrån mig själv och 
det jag tror att jag klarar av just nu. Jag behöver inte vara en stå-upp-
komiker. Jag behöver inte vara så djup och ha ett genomgående tema. Jag 
behöver inte berätta mitt livs historia. 
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Jag ska göra en konsert som jag gärna gått på själv. Med fin scenografi, 
otillgjorda presentationer, bra musik och inte för lång, lyssnaren ska 
fortfarande vara sugen på mer när hen går därifrån. Jag ska ta plats utifrån 
där jag är nu. Jag behöver inte bjuda på en cirkus med pyroteknik och gala-
glamour, utan det viktigaste är ju faktiskt musiken!

Efter en väldigt givande lektion i scenisk beredskap med Susanne 
Rosenberg släppte min panik, ca en månad kvar till konserten. Hon hjälpte 
mig att bena ut och förklara för mig själv varför detta blivit ett sådant hinder 
för mig själv, i slutändan var det jag som har haft orimliga förväntningar på 
mig själv som att jag ska vara rolig, intressant, underhållande och behaga 
alla på en och samma gång. Vi gick igenom mitt program och ritade ut 
numrena på en tidlinje, skalade bort presentationer där de inte egentligen 
tillförde något, såg till att få med det viktigaste, och kvar blev ett program 
med tydlig riktning och något jag verkligen såg fram emot att genomföra. 

Innehåll

Jag började med att fundera ut vilka jag ville spela med och det blev min 
trio Beata Bermuda med Hanna Andersson och Samantha Ohlanders, alla på 
fiol och sång. Given var också min duo med Isak Bergström på dragspel, 
och vår trio Lajka med Mats Gawell på gitarr. 
Jag ville också spela med Anders Henriksson, spelman som jag spelat och 
lärt mig låtar av sedan mitt andra år på musikhögskolan. 
Jag valde ut mina favoriter ur respektive repertoar. Skrev upp dem på 
separata lappar och flyttade runt dem tills ordningen kändes bra. 

Programmet i lappar
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Jag ville ha en medveten intensitetskurva under konserten för att ge 
publiken en god chans att känna närvaro och åka med i musiken. Lite som 
ett gympapass. Därför valde jag att det ska börja med en lång suggestiv låt, 
Djomboko, som ger lyssnaren tid att landa och varva ned. Sen går 
intensiteten gradvis upp genom SäbbJohn, La Bourrasque och Till SJ, här 
tänker jag mig att livet känns allt bra härligt och att vi tar en tur till Paris,  
drömmarnas stad. Under de nästa tre låtarna är lyssnarna redo för hardcore 
folkmusik på duo; Metbäcken, Theodor Ohlsson och SäbbJohn nr2. Nu 
kommer ett litet känsligare parti där vi ska lugna ned oss med en låt till 
Jonas och mitt solo Tokpolskan. Och så kommer slutspurten med en 
stegrande intensitet hela vägen till slutet för att lämna lyssnaren i 
upprymdhet och danslust. Gössa Anna goes crazy, Hallingen, I skymningen 
vid ett hotell, Carpenter. Om de klappar ordentligt får de höra ett 
extranummer där alla medverkande spelar Ross, en polska till min pappa.

Lärdom

I spelet har mina tre år på Musikhögskolan handlat mycket om att bli 
medveten om vad jag gör och hur jag ska kunna uppnå det jag vill göra. Det 
handlar både om att forma en låt och säga den på mitt sätt, planka en 
gammal inspelning med hjälp av AmazingSlowDowner, teknik och 
arrangering. 
Jag har fått massor med verktyg och termer för att prata om musik med 
andra, dels genom KMH-folk och ensemble-undervisningen. Det gör det 
lättare att förklara för varandra vad man strävar åt i en arrangerings- eller 
samspelsprocess. 
KMH-folk och ensemble-undervisningen har verkligen öppnat upp mitt sätt 
att arrangera musik och jag går igång på att sätta ihop kortare fraser och 
ostinaton som överlappar varandra. Antingen som komp till en melodi eller 
självständiga bärare av musiken. Det kan man höra mycket av i min konsert, 
särskilt i Beata Bermuda där vi har långa linjära arrangemang, ofta med en 
suggestiv känsla. Eftersom vi är tre fioler har vi fått möjlighet att ta olika 
roller i musiken, som vi annars ofta inte tar som fiolist, och vi får hitta på 
sätt att använda fiolen för en intressant ljudbild. Det är väldigt utvecklande 
för både fiolspelet, samspelet, och arrangerings-sinnet.

Det mesta jag spelar med mina ensembler är väldigt arrangerat. Men jag ser 
det som att jag blir fri då att improvisera i stunden på de melodier och 
moduler jag har. Och då menar jag små detaljer som stråkmönster, 
markeringar, dynamik och dragningar. Det är mycket tack vare många olika 
faktorer under utbildningen. Dels har mina fiollektioner med Ellika och 
Micke handlat mycket om att få ut det jag vill säga i musiken på mitt 
instrument. Stilanalysen var också mycket inspirerande. Där undersökte jag 
Olav Mjelvas spel och fann att variationerna i musiken gör det väldigt 
tekniskt drivna spelet levande och hisnande bra. Modal imrovisation var 
ännu ett ämne där det gick upp för mig hur kraftfullt det är med små 
varianter i spelet, och framförallt är det kul.  
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Jag har aldrig framträtt tillsammans med Anders Henriksson förut och det 
ska bli spännande, vi brukar träffas hemma hos honom och spela några 
timmar av de hundratals låtar han har lärt mig. När jag spelar de låtarna med 
andra personer märker jag att han ofta lagt till eller tagit ifrån små figurer 
här och där, kanske spelar sextondelar eller åttåndelar i ställer för trioler osv. 
Det händer också att han lär mig variationer som han gör. Han spelar alltid 
andrastämman och det på ett sätt som gör att det bara är att åka med.

Tack vare marknadsföringslektionerna, jul- och LÅT-konserterna det varit 
rätt tydligt för mig vad jag har behövt göra inför min konsert. Ett mail säger 
mer än tusen ord. När jag började på KMH tog det lång tid och mycket 
eftertänksamhet att komponera ett mail, och beroende till vem det var kunde 
det ta emot att skicka, nu går det av bara farten, likaså organisering av rep 
med mina medmusiker.

Jag var aldrig med i jul- och LÅT-konserternas arbetsgrupp för 
pynt/scenografi trots att jag är mycket förtjust i färg, form och ljus. Så det 
har varit ett sant nöje att utforma scenografin till min konsert. Jag ville ha ett 
inre scenrum på scenen, dels för att den är så stor men också för att ha 
någonting för ljuset att fästa på. Jag skall ta fyra 310 cm x 110cm stora 
skärmar, som står i Stora Salen på skolan där jag skall ha min konsert, och 
fästa stora vita ark med motiv som jag målat på dem. De ska stå i en mycket 
vid halvmåne och rama in scenen. Eventuellt skall jag även hänga små 
elektriska värmeljus i taket. Och så ska jag ha en lysande jordglob till en 
presentation av mitt internationella släktträd.
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