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Examenskonsert
Affisch

”Liten fågel sjunger väl ändå”
EXAMENSKONSERT I SVENSK FOLKSÅNG

Katarina Söderlund
Övriga medverkande:

MÅNDAG 12 OKTOBER KL 19.00
aliasTEATERN, Hälsingegatan 3

Anna Larsson, sång
Vilja-Louise Skough Åborn, sång
Johan Nilsson, gitarr
Anna Gustavsson, nyckelharpa
Ali Ali, saz
Mats Gawell, gitarr
Anna Rubinsztein, fiol
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Programblad

”Nog är världen trötter och
nog är världen grå,
men liten fågel han sjunger väl ändå
bara en liten visa.
Så skall människan göra när sorgen faller på.
Glädjen bliver större
och sorgerna blir små,
små de äro”
efter Susanne Rosenberg
som har den efter Kersti Jakobsson, Dalarna
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Per-Erik Palm
1850-1938
Denna examenskonsert vill jag tillägna min farfars far - Per-Erik Palm - som jag av
naturliga skäl aldrig haft förmånen att få träffa. Per-Erik var en framstående
fiolspelman och härstammade från Voxna i Hälsingland. Redan som liten pojke fick
Per-Erik ligga och vakta vid kolmilorna ute i Hälsingeskogarna och där lärde han sig
att spela fiol. En annan inspirationskälla var även den traditionella midsommardansen vid bruket där Voxnadalens bästa spelmän samlades. Ett flertal av hans
egenkomponerade och upptecknade låtar finns bevarade än idag.
Så långt jag kan minnas så har det folkmusikaliska tonspråket berört mig och varit
en del av mitt musicerande. Jag har ingen bra förklaring till varför det varit så. Även
om jag har rört mig inom den klassiska musiken, jazzen och gospeln, så har jag
ofta sjungit och improviserat i vallåtsmodus. Det är som om tonspråket bara har
funnits där naturligt. Kanske har jag Per-Erik att tacka för det.
Jag är glad över att jag mitt i livet kom in på Musikhögskolan i Stockholm och fick
chansen att utbilda mig till folksångerska. Trots att jag tidigare studerat till socionom
och musikterapeut så har det hela tiden funnits en längtan i mig efter att satsa ännu
mer på musiken och i synnerhet på sången. Längtan i mig var så stark att jag trots
alla rädslor valde att följa mitt hjärta. Livet var också så generöst mot mig att jag
hade möjlighet att göra det. Det är väl egentligen det enda jag kan säga. Denna
kväll är ett resultat av det.
Jag vill passa på att tacka alla lärare som på ett engagerat vis delat med sig av sin
samlade kompetens under dessa tre år. Ett särskilt tack vill jag rikta till mina
sånglärare, Gunnel Mauritzson och Susanne Rosenberg. Era råd har varit
ovärderliga för mig i min utveckling som folksångerska.
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Bakgrund
Under utbildningens gång har vi haft lektioner i ensemblespel. En av våra uppgifter
var att gå in på visarkivets webbsida och leta efter material från
folkmusikkommissionens samlingar. Folkmusikkommissionen var en
sammanslutning i Sverige som verkade för insamling och utgivning av i första hand
spelmansmusik. Verksamheten var som störst 1908-1911 och 1922-1940. De stod
bakom de flesta av de 24 banden av den största svenska folkmusikutgåvan,
Svenska låtar. Initiativtagare till Folkmusikkommissionen och inledningsvis dess
ledare, var juristen och folkmusikinsamlaren Nils Andersson (1864-1921).
Jag insåg snabbt att folkmusikkommisionens insamlade material var enormt
omfattande och det var svårt för mig att få en överblick. Jag letade därför lite på
måfå. Slog på ”visor” och klickade på något som förkortades Dr. Jag förstod snart
att Dr stod för Dalarna. Efter en tids letande kom jag till en samling som jag tyckte
skiljde ut sig från många andra. Visorna och låtarna var mycket omsorgsfullt
upptecknade. Där fanns också en hel del information om låtarnas hemvist och
deras utövare.
När jag länkade mig fram bland låtarna dök det plötsligt upp några handskrivna
brev. Handstilen var ganska svår att tyda. Jag började läsa, lite halvt förstrött, men
var snart som uppslukad. Jag bokstavligen slungades in i, den för mig, okände
brevskrivarens värld. Jag befann mig i Blyberg i Dalarna. Året var 1913. Mannen
jag stiftade bekantskap med var folkskolläraren och spelmannen Lars Åhs. Jag
förstod snart att det måste ha uppstått vänskapsband mellan denne brevskrivare
och Nils Andersson, som besökte Blyberg år 1906 och 1907 för att samla in
material.
Breven var mycket personligt skrivna och där fanns också en hel del bakgrundsinformation om de olika uppteckningar Lars Åhs hade gjort. Fram trädde en bild av
livsvillkoren i Sverige kring sekelskiftet som för denne man inte alltid var så
angenäma, men också en stark kärlek till folkmusiken. Jag kunde inte sluta läsa
och en längtan efter att göra något mer av dessa brev föddes i mig. Jag ville lyfta
fram denne mans stämma men också något av den musik som han upptecknat.
Den första delen i min konsert är ett resultat av detta, för mig, omtumlande möte.
I den andra delen av konserten står ensemblespelet i fokus. Jag har velat få med
olika ensemblekonstellationer som jag har arbetat med under dessa tre år. Den
andra delen är utformad som en konsert.
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Del 1
Brev daterat den 9 dec 1913
från Lars Åhs till Nils Andersson vid folkmusikkommissionen i Stockholm
Från folkmusikkommissionen samlingar; Dr 22, Visarkivet

Brev daterat den 10 juni 1917
från Lars Åhs till Nils Andersson vid folkmusikkommissionen i Stockholm
Från folkmusikkommissionen samlingar; Dr 22, Visarkivet

Söderstens minne
Efter Anders Södersten; Upptecknad av Lars Åhs
Arr: K. Söderlund

Ramunder
Efter Carl Olsson, Småland

Idrevisan
Text: Lövås Per Persson
Upptecknad av Lars Åhs efter Grind Kerstin Jakobsson i Särna
Arr: K. Söderlund

Inte till att skära och inte till att så
Folkvisa från Eda, Värmland

Var Glad min själ och fatta mod
Koral från Gammalsvenskby, Ukraina
Efter Anders Hoas

Att dig o Gud mitt offer bära
Koral från Gammalsvenskby, Ukraina
Efter Maria och Anders Hoas

Med bössan på axeln
Efter Lena Larsson, Bohuslän

Uti friska gräset gröna
Efter Ulrika Lindholm, Jämtland
Arr: K.Söderlund

Vallflickans sommarvisa
Efter Dansar Edvard Jonsson, Dalarna
Arr: K.Söderlund

Paus
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Del 2
Across the blue mountains
Trad. folksång från Apalacherna
efter duon Ash, Tredje stämma; Anna Larsson

Wind and rain
Trad. folksång från Apalacherna
efter duon Ash, Tredje stämma; Anna Larsson

Tulpan/Klara stjärnor med de ögon snälla
Brudpolska efter Tulpans Anders Olsson, Alfta, Hälsingland
/Polska från Östergötland, arr: K. Söderlund, J.Nilsson, A.Gustavsson

Hallvi vevar
Text: Gustav Larsson
Musik: Svante Pettersson
Arr: K. Söderlund, J. Nilsson, A. Gustavsson

Hon är så söt när hon sover
Text och Musik: Sundström / Dahl / Halapi / Malmgren / Asplén.
Polska efter Gössa Anders
Arr: K.Söderlund, J.Nilsson, A.Gustavsson

I himmelen
Text från 1600-talet
Musik: Svenonius
Arr: K.Söderlund, A. Ali, J.Nilsson, A.Gustavsson

Kad ja Podjoh
Trad. folksång från Bosnien
Efter gruppen Orientexpressen,
Bearb.arr: K.Söderlund, A. Ali, J.Nilsson, A.Gustavsson

Vdova
Trad. folksång från Ukraina
efter duon ”Ash”

Orren han kuttrar
Kärleksvisa efter J.Melkersson, Dalarna
arr: K.Söderlund, M.Gawell, A.Rubinsztein

Guldburen
Text: Trad.
Musik: Gunnel Mauritzson
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Konstnärlig handledare:
Susanne Rosenberg

Examinatorer:
Susanne Rosenberg, Gunnel Mauritzson, Olof Misgeld

Övriga medverkande:
Ali Ali, saz
Mats Gawell, gitarr
Anna Gustavsson, nyckelharpa
Anna Larsson, sång
Johan Nilsson, gitarr
Vilja-Louise Skough Åborn, sång
Anna Rubinsztein, fiol

Framsida och foto: Nina Asimus
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Reflektion inför examenskonsert
”Liten fågel sjunger väl ändå”
Inledning
Jag vill med denna examenskonsert försöka att gestalta och dela något av
allt det jag fått med mig under mina tre år på KMH. Det har varit svårt att
begränsa mig och efter en tids funderande bestämde jag mig för att låta
konserten inneha två delar. De båda delarna är av olika karaktär. Den första
delen, som jag ska skriva mer utförligt om nedan, blir mer av en
föreställning där ett par gamla brev samt musiken runt dem blir det centrala.
Den andra delen har sitt fokus på ensemblespel och är utformad som en
konsert. De båda delarna kompletterar varandra och bildar tillsammans en
helhet som jag tycker speglar min konstnärliga utveckling under de tre åren
på KMH.
För att göra den första delen rättvisa har jag valt att vara på en teater. Jag
vill ha ett rum med en rymlig scen där man med hjälp av ljus och rekvisita
kan skapa den stämning jag eftersträvar. Det har varit svårt att välja teater.
Min första tanke var att jag ville ha en så kallad ”black box”, som för mig
innebär ett svart rum med svarta draperier på var sin sida om scenen. Efter
mycket letande valde jag dock aliasTEATERN som inte är en ”black box” i
traditionell mening. Där finns ett svart, rymligt scengolv som omges av
väggar beklädda med tegel och sten. Det finns alltså inga draperier, men jag
har kommit fram till att det inte behövs. De tegel- och stenbeklädda
väggarna bidrar till att ge rummet en sakral och ren känsla, vilket jag tycker
passar väldigt fint ihop med uttrycket i den första delen.

Del 1
Bakgrund
Fröet till den första delen såddes redan under våra lektioner i
folkmusikhistoria. Ämnet intresserar mig mycket och vår lärare bidrog i
högsta grad till att göra historien levande. En av lektionerna handlade om
hur folkmusikkommissionen bildades och om Olof och Nils Anderssons
resor till olika platser i Sverige med syfte att uppteckna och samla in låtar
och visor. En tid därefter hade vi lektioner med Mikael Marin i
ensemblespel. Vi fick då till uppgift att gå in på Visarkivets webbplats och
söka bland folkmusikkommissionens insamlade material för att hitta låtar
och visor som vi ville arrangera. Att det fanns ett så oerhört stort material att
tillgå på webben var en nyhet för mig och jag började att leta lite på måfå.
Jag sökte på visor och hamnade ganska snart i Dalarna. Där hittade jag
bland annat en samling visor och låtar, omsorgsfullt nedtecknade och
inskickade av en dalmas vid namn Lars Åhs.
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Bland alla Lars Åhs uppteckningar fanns också två inscannade brev. Jag
började att läsa ett av dem, lite på måfå. Det var först svårt att tyda
handstilen, men efter en liten stund var jag som helt uppslukad av den röst
som bokstavligen talade till mig ur brevet. Jag förflyttades till Blyberg år
1913, till denne för mig helt okände mans liv och värld. Breven var
personligt skrivna och innehöll mycket information om brevskrivarens
levnadsvillkor men också om Sverige omkring sekelskiftet. Där fanns också
bakgrundsinformation om en del av det insamlade materialet. Jag antog så
småningom att mottagaren av breven var Nils Andersson som besökte
Dalarna år 1906 och 1907 för att samla in material inför utgivningen av
Svenska låtar. Olof Andersson besökte inte Dalarna förrän runt 1920.
Breven är daterade till 1913 och 1917. I samband med insamlandet av låtar
föreföll en vänskap mellan Nils Andersson och Lars Åhs ha uppstått.
En längtan efter att göra något mer av dessa brev föddes i mig. Ungefär
samtidigt hade vi lektioner med Petter Berndalen i frilanskunskap. Vi fick
till uppgift att förverkliga en idé som ”ingen annan hade gjort”. Mot slutet
av kursen skulle vi redovisa våra olika projekt för varandra. För mig var det
ointressant om någon hade gjort något liknande tidigare, men jag ville ändå
ta tillfället i akt att försöka gestalta breven i någon form. Med dessa som
utgångspunkt valde jag ut en del av den musik som Lars Åhs upptecknat och
skickat in till Nils Andersson. Den gemensamma nämnaren för de låtar jag
valde var att han på något sätt omnämnde dessa i sina brev. Jag spelade in
låtarna på garageband med cello och sång. Den ursprungliga idén var att jag
skulle framföra dessa med cello, sång och en loopmaskin. Jag insåg dock
efter hand att detta med loopmaskin var något som skulle ta lång tid att lära
sig. Som avslutning på kursen nöjde jag mig därför med att citera delar ur
breven tillsammans med inspelat material.

Metod
Inför examenskonserten har jag i samråd med min konstnärliga handledare
Susanne Rosenberg valt att förhålla mig lite mer fritt till breven än vad som
först var min tanke. Jag har valt ut olika citat, inte nödvändigtvis i
kronologisk ordning. Av de två breven har det blivit ett. En del av sångerna
jag framför har sitt ursprung i Lars Åhs uppteckningar, men de flesta
sångerna har det inte. Jag har i dessa fall valt ut sånger från min samlade
repertoar som jag tycker särskilt mycket om och som jag tycker passar ihop
med citaten. Jag har också försökt att välja sånger som speglar bredden i
min repertoar och som gestaltar olika faser i min utbildning på KMH. Under
det första året på KMH ägnade jag exempelvis mycket tid åt att lyssna in
mig på gamla traditionsbärare i svensk folksång för att försöka efterlikna
deras sångsätt och lära mig en del av deras repertoar. ”Med bössan på
axeln” efter Lena Larsson och ”Uti friska gräset gröna” efter Ulrika
Lindholm är två exempel på detta. Under en senare period i utbildningen
hade jag ambitionen att lära mig ett flertal koraler från gammalsvenskby.
Två av dessa återfinns i den första delen. Det jag fastnat för i koralerna från
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gammalsvenskby är att texterna ofta är ljusa och fulla av hopp trots all
vedermöda de utvandrade svenskarna fått utstå. Melodierna tycker jag är
vackra och mer liturgiska till sin karaktär än exempelvis dalakoralerna.
Jag har valt att lära mig breven utantill för att känna mig mer fri på scenen.
De flesta sångerna sjunger jag ensam, men några framförs med sångtrion
Vanja Modigh. En sång framförs också med cello och nyckelharpa. Tanken
är att den första delen ska vara som en föreställning utan avbrott och
applåder. Som rekvisita kommer jag att ha en fågel sittandes på en gren.
Grenen hänger ned från taket. Denna fågel kommer att sjunga både i början
och i slutet av första delen och anspelar på själva konsertens titel -”liten
fågel sjunger väl ändå” (se nedan). Jag kommer också att låta en kopia på
ett utdrag ur breven hänga ned från taket. Ljuset är mycket viktigt för att
skapa den stämning jag eftersträvar och för detta ändamål har jag anlitat en
ljustekniker. Ljuset kommer att vara åt det kalla hållet, med inslag av blått
och vitt/gult, men även lite grönt.

Del 2
Bakgrund
Den andra delen har jag alltså valt att utforma som en konsert med fokus på
ensemblespel. Jag har valt ut en del av de ensembler och musiker som
inspirerat mig och som jag har spelat med i någon form under
kandidatutbildningen på KMH. En del av oss har spelat mycket tillsammans
och en del av oss har spelat mindre.
Sångtrion Vanja Modigh bildades för ca ett år sedan och vi har sjungit
regelbundet tillsammans sedan dess. Jag och Vilja-Louise Skough Åborn, en
av medlemmarna i Vanja Modigh, gjorde dessutom en gemensam stilanalys
under hösten 2014 av en sångduo vid namn ”Ash”. Tre av sångerna från
stilanalysen kommer att framföras på konserten.
Ensemblen med Johan Nilsson och Anna Gustavsson har jag arbetat med
under våren 2015 i form av ett eget konstnärligt projekt. Till denna
ensemble har jag valt ut repertoar som vi sedan arrangerat tillsammans. Jag
har medvetet valt att arbeta på det viset, det vill säga att låta mina
medmusiker få vara med och skapa. Om jag styr för mycket är jag rädd för
att hämma den kreativa processen.
I ett projekt med KMH-folk där Mikael Marin var konstnärlig ledare, blev vi
indelade i olika små grupper för att arrangera var sitt tilldelat musikstycke.
Johan Nilsson, Anna Gustavsson och jag hamnade i samma grupp samt Ali
Ali som spelar Saz. Vår uppgift blev att arrangera koralen ”I himmelen”.
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Denna koral blev jag mycket fäst vid liksom vid Alis spel och jag vill därför
gärna ha med koralen liksom Ali på konserten. Då Ali skall vara med har
jag valt att låta oss fyra arrangera ytterligare en sång. Sista året på KMH –
VT 2015- hade jag breddning i sång med Gunnel Mauritzson, vilket innebar
att jag skulle sjunga sånger från andra genrer än just svensk folkmusik. Jag
fick då bland annat lära mig en bosnisk sång. Denna kommer vi att framföra
på konserten.
Trion med Mats Gawell och Anna Rubinsztein bildades för en specifik
konsert, där vi bland annat framförde sången ”Guldburen” som jag har efter
Gunnel Mauritzson. Denna sång, som jag tycker mycket om, vill jag gärna
ha med på min examenskonsert. När nu Mats och Anna tackat ja till att
medverka så kommer vi att framföra ytterligare än visa som är arrangerad
just för detta tillfälle.

Metod
Jag har satt ihop ett varierat program. Tanken är att programmet ska spegla
olika delar av min repertoar. Ljuset i den andra delen är rödare och varmare
än i den första delen.
Sångtrion Vanja Modigh inleder den andra delen med att sjunga två
amerikanska folksånger och på så vis skapa en kontrast till den lugna och
meditativa stämningen i den första delen. Tanken med detta är att ytterligare
stryka under att det nu börjar något helt nytt. Efter de två amerikanska
folksångerna sker en övergång till trion med Johan Nilsson och Anna
Gustavsson. Johan börjar ensam att spela den lugna brudpolskan ”Tulpan”
på gitarr och härvid skapas på nytt en fin kontrast mot det som nyss varit.
Eftersom vår trio har arbetat mycket tillsammans under våren ville jag att vi
skulle spela tre av våra arrangemang. Den sista utav dessa är visan”Hon är
så söt när hon sover” av Bo Kaspers orkester. Till en början valde vi att
arrangera låten mest på skoj, men den började att ta form när vi satte ihop
den med en känd polska efter Gössa Anders. Utmaningen har varit att få
dessa båda låtar, polskan och visan att bli som en egen låt då de i grunden är
olika till sin karaktär. Kvällen får utvisa huruvida vi har lyckats med detta.
Därefter kommer Ali upp på scen. Vi spelar då den bosniska visan och
koralen som jag skrev om tidigare.
Jag ville gärna ha med en sång från stilanalysen som är en folksång från
Ukraina. Den heter ”Vdova” och går under benämningen änkesång. En
kvinna får av en korp reda på att hennes make är död. Sången är känslosam
och fylld av klagan och jämmer. Den skiljer ut sig från de andra inslagen i
den andra delen. Jag har därför haft svårt för att veta var i programmet jag
ska lägga den. Efter en del funderande valde jag att placera den efter den
sista låten med Ali. Med hjälp av ett blåare ljus och borttagande av stolarna
på scenen kan man hjälpa publiken att förberedas för det nya som ska
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komma.
Jag avslutar konserten med trion med Mats Gawell och Anna Rubinsztein.
Sången guldburen får officiellt avsluta konserten. Som extranummer
framför jag ensam en koral avsedd att sjungas vid dagens slut. Tanken är att
på så vis skapa ett lugn och få publiken att känna att nu är det verkligen slut.
Nog är världen trötter
Tankar kring rubriken

Jag skulle vilja säga något om rubriken på konserten. Folkvisan ”Nog är
världen trötter” handlar som jag ser det om musikens kraft och den lilla
fågelns ”trots”, men också bekymmerslöshet. Fågeln sjunger ”väl ändå”.
Symboliken här är flerfaldig som jag ser det. Musiken har en inneboende
kraft i sig. Som musikterapeut är det uppenbart, men jag gissar att de flesta
människor har någon erfarenhet av det. Musik bygger broar mellan
människor och kan nå djupare in i människan än vad ord ofta kan.
Brevskrivaren Lars Åhs beskriver tillvaron som hård och man förstår att han
inte tycker att livet är lätt att leva. Det är dock tydligt att han har en stark
kärlek till folkmusiken. Han beskriver sig också som ”liten” i relation till
staten och sina levnadsvillkor, även om han inte formulerar sig exakt på det
viset. För mig blir han den lilla fågeln som sjunger, trots allt....!
Jag tänker också på världsläget idag, med den enorma humanitära katastrof
vi just nu upplever. ”Nog är världen trötter”, men jag tänker sjunga
ändå....! Det jag har, det vill jag förvalta och tro att det kan göra skillnad.
För mig handlar fågelns sjungande också om en slags bekymmerslöshet.
Fågeln har inte så stora krav. Så länge det finns en gren, någon form av mat
och vatten, så sjunger fågeln oavsett vad som händer i världen runt omkring.
Det är som om fågeln skulle befinna sig i orkanens öga. Där inne är det helt
lugnt trots den febrila aktivitet som pågår utanför. Fågeln sjunger väl
ändå.....!
Jag funderade först på om jag skulle ha ett slags bildspel som visades
samtidigt som jag sjöng denna sång. Jag landade dock i en känsla av att jag
inte ville vara för tydlig med min egen tolkning av visan utan låta lyssnaren
vara fri att göra sina egna associationer och inre bilder.
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Stilanalysarbete
Av Katarina Söderlund & Vilja-Louise Skough Åborn
Inledning
Katarina
Det tog lång tid för mig innan jag visste vad min stilanalys skulle handla
om. Min första tanke var att skriva om Eva Cassidy som ju inte sjunger
svensk folkmusik. Skälet till att analysera Eva Cassidy var att hennes sång
berörde mig djupt. Jag funderade mycket på vad det är som gör att musik
kan beröra så oerhört starkt. För mig är ju själva målet med att sjunga att
förmedla och beröra.
Jag övergav snart tanken på att analysera Eva Cassidy då jag tyckte att det
blev för svårt för mig att på några månader tillägna mig hennes sångsätt.
Vilja tipsade mig då om en sångduo som hon hade lyssnat på. Duon hette
AE och de blandade många olika sångstilar och olika sorters sånger i en och
samma skiva. Jag tyckte att deras musik var oerhört vacker och fängslande.
Deras klang och deras sätt att blanda stilar kändes väldigt nytt och unikt.
Deras röster passade också så fint ihop. Jag upplevde det som att deras
gemensamma sång blev till något ännu mer än rösterna var för sig. Jag och
Vilja önskade då att få göra en stilanalys ihop för att försöka lära oss av dem
och se om vi kunde återskapa något av det de gjorde.
Vilja-Louise
Jag stötte på AE på internet av en slump efter att ha sökt efter
inspirationsbilder för en vokal duo-grupp som bestod av mig och Katarina.
Deras foto tilltalade mig. När jag länkade mig vidare så hittade jag en text
om duon inför en konsert. Jag blev nyfiken och efter mycket sökande fann
jag en låt - ”The day/Glava li ta boli”. Deras kraftfulla uttryck och
blandandet av sångstilar fängslade mig och jag ville höra mer och lära mig
sjunga som dem. Detta var på våren 2014. Jag började en slags
ministilanalys av låten ”The day” och lärde mig att sjunga den som Aurelia.
Så småningom hittade jag fler låtar. Dessa visade jag för Katarina. Vi
började med att sjunga på ”Wind and rain”. Det var svårt att höra vem som
sjöng vad på inspelningarna. Duon var så samsjungna. Jag trodde att det var
Aurelias stämma som berörde mig mest och att det var hennes stil jag ville
tillägna mig. Det visade sig så småningom att det var bådas röster jag tyckte
om och i synnerhet vad de åstadkom tillsammans. Idén väcktes då om att
göra stilanalysen tillsammans med Katarina.
Presentation av AE
AE består av Aurelia Shrenker och Eva Salina Primack. Aurelia Shrenker är
född och uppvuxen i USA men har sjungit musik från andra delar av världen
sedan hon var 13 år. Det senaste decenniet har hon specialiserat sig på
georgisk folkmusik. Eva Salina Primack är också född och uppvuxen i USA.
Hon har sedan unga år studerat, framfört och undervisat i traditionell
balkansk folkmusik.
AE (”ash”) bildades 2007. De har dock inte sjungit tillsammans sedan 2011.
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Metod
Utgångspunkten var att vi skulle fokusera på var sin röst och analysera den
på var sitt håll. Katarina skulle fokusera på Eva Salina Primack och Vilja på
Aurelia Shrenker. Vi hade valt ut sex sånger från deras skiva och skulle
transkribera tre sånger var. Vi skulle göra analysscheman oberoende av
varandra och lära oss sångerna för att sedan träffas, sjunga tillsammans och
skriva. Den ursprungliga idén var att vi skulle skriva var sitt arbete utifrån
den röst vi valt och i våra respektive arbeten även beskriva olikheter och
likheter mellan de båda rösterna.
Eftersom flera av sångerna skiljde sig åt i stil och i sångsätt kände vi så
småningom ett behov av att göra flera analysscheman. De sånger vi skulle
analysera var folksånger från USA, Bulgarien, Ukraina och Korsika.
När vi så träffades blev vår diskussion mycket intressant. Vi upptäckte att vi
i våra analyser av sångerskorna dels hade jobbat på lite olika sätt. Katarina
hade i princip enbart fokuserat på Eva Salinas röst, medan Vilja hade
fokuserat mest på Aurelia, men också på Eva. När vi började jämföra våra
analysscheman upptäckte vi många likheter, såpass många att vi bestämde
oss för att göra gemensamma analysscheman och skriva arbetet
tillsammans. I de fall vi var av olika uppfattning skulle det framgå i texten.
Att dela våra analyser med varandra var enormt givande. Analysen blev mer
komplett och det blev dessutom tydligt för oss att vi ibland menade samma
sak, men använde oss av olika ord. Vi märkte också att vi lade in lite olika
innebörder i vissa begrepp. Under arbetets gång har det alltså varit
nödvändigt för oss att diskutera och reda ut olika begrepp.
Vi valde ut fyra sånger att göra analysscheman åt. Vi har valt ut sånger som
vi tycker representerar lite olika stilar och sångsätt. Vi valde att göra ett
schema för ”Across the blue mountains” och inte på ”Wind and rain” då vi
tycker att dessa sånger framförs på ett likartat sätt. Vi har inte heller gjort ett
analysschema för ”Idumea/Godini, Godini” utan valde istället att göra ett
schema för ”The day/Glava li ta boli”. Båda dessa sånger har likheter då
man valt att sätta samman två sånger från olika sångtraditioner och sjunga
dem samtidigt.
Då de sex utvalda sångerna från AE:s skiva har varit utgångspunkten för vår
stilanalys så känns det också naturligt att låta dem utgöra rubriker i vår
analysdel. Vi kommer alltså att skriva om varje enskild sång, även om de
två som saknar analysschema.
Transkriptionerna har tagit lång tid att göra. Då de flesta sångerna är
ickemetriska med varierad rytmik och många och långa melismer så har det
varit mycket svårt att transkribera dessa. Transkriptionerna ger alltså en
ungefärlig bild av sångerna. Katarina har transkriberat; ”Across the blue
mountains”, ”Godini, godini” och ”Vdova”. Vilja har transkriberat ”The
day/Glava li ta boli”, ”Tota pulchra es Maria” och ”Wind and rain”. Den
bulgariska och Ukrainska texten i ”Godini/godini” och ”Vdova” har vi inte
lyckats att få tag på. Texten är därför skriven fonetiskt utifrån hur vi tycker
att det låter när de sjunger.
I flera av transkriptionerna används en del kompletterande tecken som vi
kommer att förklara betydelsen av under respektive sång. Det har inte varit
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självklart att veta hur man bäst markerar en skarv eller en glidansats och så
vidare.
”Tota pulchra est” utgår från en siffernotation där varje siffra/tonplats är
placerad under den stavelse där den sjungs. ”The day/Glava li ta boli”
visade sig vara mycket svår att få ner på noter. Vilja har där använt sig av
dels tonplatsnotering och en ritad skiss av de båda sångernas inbördes
förhållande. I skissen finns både ornament och tonhöjder med.
Vi har medvetet valt att inte analysera och skriva något om AE:s stämföring.
Det hade varit intressant och högst relevant för förståelsen av deras musik
men vi har varit tvungna att avgränsa oss.
Texten i stilanalysen är gemensamt författad.

Ordlista
Nedan följer en förklaring till vissa återkommande begrepp. Några begrepp
har vi myntat själva och där så är fallet framkommer detta i förklaringen.
Adduktion: Sammanförande av stämbanden, t.ex. för produktion av
tonande ljud (Sundberg 2001).
Bröstregister: Även kallat modalregister. Modalregistret är den rösttyp som
de flesta använder i vardagslag. Ljudet som alstras innehåller ett stort antal
övertoner liksom en stark grundton. Röstläget är relativt lågt inom varje
individs variationsområde och klangfärgen fyllig. Röststyrkan är god liksom
möjligheterna att variera den (Lindblad 1992).
Fickband: Dessa utgörs av stämbandsliknande slemhinneveck som löper
ovanför och parallellt med stämbanden (Sundberg, J, 2001). Vid normal
fonation är fickbanden till skillnad mot de vanliga stämbanden särade och
vibrerar inte. När även fickbanden fås att vibrera tillsammans med de
vanliga stämbanden åstadkommer de en slags skrovlighet i rösten (Lindblad
1992).
Fonation: Alstring av tonande röstljud (Sundberg 2001).
Glidansats: Med detta menar vi att de sätter an tonen genom att glida upp
på den. Vi tycker inte att detta begrepp är samma sak som upphämtning,
vilket vi uppfattar var mindre glissandoartat.
Glidavsats: Med denna benämning menar vi med att de avslutar tonen med
ett kort glissando.
Glidskarv: Med detta begrepp avser vi en röstskarv som föregås av ett
glissando.
Glottis: Stämbandsspringan (Sundberg 2001).
Huvudklang: Även kallat huvudregister eller falsett. Ljudbildningen
kännetecknas av små och svaga övertoner. Röstläget är högt inom varje
individs tonhöjdsområde och klangfärgen tunn. Övertonernas glesa
fördelning och relativa svaghet medför att vokalernas klangfärg inte blir lika
tydlig som i bröstregister. Huvudregistret utmärks av långa, tunna och
spända stämband vilka vibrerar med en betydligt högre frekvens än i
bröstregistret (Lindblad 1992).
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Hård ansats: Om stämbanden är adducerade före luftströmmens början blir
ansatsen hård (Sundberg 2001).
Ickemetrisk: I avsaknad av en tydlig puls (Rosenberg 2015).
Melism: Sammanförandet av två eller flera toner mot en och samma
textstavelse. Motsatsen är så kallad syllabisk stil där endast en ton ligger
under varje textstavelse (Dahlstedt, 1977).
Mjuk ansats: Början av fonationen kännetecknas av att luftströmmen och
adduktionen samordnas så att stämbanden når kontakt med varandra redan
vid de första stämbandsvibrationerna (Sundberg 2001).
Nasal klang: En klang som bildas genom öppen passage till näsan
(Sundberg 2001).
Ornamentik: En samlingsbeteckning för melodiska utsirningar,
prydnadsfigurer och dylikt. I notering särskiljs vanligen huvudtoner från
ornament genom att de sistnämnda anges med specialtecken eller med
mindre nothuvuden (Bengtsson 1977).
Register: Ett register betecknar en serie angränsande toner på skalan som
har likartad röstklang och uppkommer med samma slags
stämbandsvibrationsmönster. Detta bör inte förväxlas med tonhöjdsområde
(Sundberg, J, 2001).
Röstskarv: En hörbar gräns mellan två register (Sundberg 2001). Man kan
tänka sig att man förflyttar sig mellan det som traditionellt kallas för
bröströsten till huvudklangen eller vice versa (Rosenberg 2015).
Subglottalt tryck: Lufttrycket i luftvägarna under glottis (Sundberg 2001).
Talnära: Att sjunga i en frekvens som ligger nära talets. Struphuvudet rör
sig med tonhöjden på samma sätt som den gör vid tal (Rosenberg 2015).
Upphämtning: Med detta begrepp avser vi en ton som föregår huvudtonen
men som är mer distinkt än det vi valt att kalla för glidansats.

Resultat
Wind and rain
”Wind and rain” är en folksång från Appalacherna i USA. Denna ballad
finns i många olika versioner i traditionell amerikansk musik. Kärt barn har
många namn, så även denna sång. Denna ballad återfinns också i Europa. I
Sverige går den oftast under namnet ”De två systrarna”. Den handlar om
två systrar som blir förälskade i samma man. Denna man är förälskad i den
yngre systern. När den äldre systern får reda på det beslutar hon sig för att
dränka den yngre systern. En spelman finner den mördades ben och utav
dem bygger han en fiol. Fiolen börjar så småningom berätta benens historia.
Vår upplevelse är att AE framför denna sång svängigt, sakligt och sorglöst.
Framställningen av sången utgör en skön kontrast mot textens dramatiska
innehåll. Vi tycker att sången är medryckande, trots att de sjunger samma
melodi och stämma med ytterst få variationer. De sjunger med ett tydligt
driv framåt. Det här är också den enda av våra analyserade låtar med en
tydlig puls.
AE sjunger med en jämn volym och håller ett snabbt tempo. De utsmyckar
sången genom små rytmiska förändringar och genom att ibland betona vissa
ord. Detta sammantaget gör att vi upplever att sången innehar mycket sväng.
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De har en tydlig riktning i sin frasering, vilket i samverkan med övriga
rytmiska variationer förstärker rörelsen framåt. De smyckar ut verserna
genom att använda sig av röstskarvar och ornamentik samt att stämman vid
tre tillfällen gör korta effektfulla pauser, vilket förhöjer upplevelsen av
sväng.
Sångtekniken de använder är typisk för traditionell amerikansk folksång, så
kallad ”old time”. Denna innebär att man sjunger talnära. De har en tydlig
tonansats med en tät stämbandsslutning. Klangen upplever vi som smal och
”spetsig” och är placerad långt fram vilket kan ge en viss nasal klang. Båda
har ett lätt och flödigt sångsätt, men ändå upplever vi inte tonen som
läckande utan snarare tät utan att för den skull vara kompakt.
Aurelia använder sig också av röstskarvar i sina drillar, men de är inte så
framträdande som i exempelvis ”Across the blue mountains” (se nedan).
Man kan också höra att hon har en lite hesare karaktär i sin röstklang än
Eva, men hesheten är dock väldigt subtil. Hennes röst är mycket avspänd.
Vi upplever att Eva inte placerar sin klang lika långt fram som Aurelia utan
mer centralt i munhålan. Evas klang är något rundare och hon använder sig
ej av röstskarvar i denna sång. Även hon sjunger mycket avspänt.
Across the blue mountains
”Across the blue mountains” är även den en amerikansk folksång från
Appalacherna. Den handlar om en ung kvinna som trots sin moders
varningar rymmer med en äldre gift man.
Duon framför även denna sång på ett sorglöst och lekfullt sätt. Sången har
en tydlig riktning framåt utan att kännas stressad, lite ”laid back”. Sången är
ickemetrisk. Vi upplever att rytmiseringen är underordnad melodin. De
växlar ständigt mellan att sjunga enskilt och tillsammans. Aurelia innehar
rollerna som berättare och dotter. Eva innehar rollen som modern och ibland
även som berättare tillsammans med Aurelia. Trots att de så ofta växlar
mellan de olika rollerna så upplever vi sången som en helhet och inte som
bestående av olika delar. De sjunger i ett snabbt tempo. Detta blev särskilt
tydligt för oss när vi själva började sjunga sången.
De sjunger med en relativt jämn volym. Tonerna är väl artikulerade även vid
snabba ornamenteringar. Pauser används som en artikulativ egenskap. De
gör en stor skillnad mellan långa och korta toner.
De använder sig av melismer, glidansatser, glidavsatser och glissandon som
ett sätt att smycka ut sången. De använder sig också av röstskarvar.
Vi visar med ett utdrag ur transkriptionen hur vi i denna sång valt att
markera skarvar, glidansatser samt glidavsatser.

Skarven är markerad med en bock

17

Exempel på glidansats och glidavsats

Båda sångerskorna placerar klangen långt fram, vilket ger en nasal klang.
De sjunger talnära, vilket innebär att struphuvudet rör sig med tonhöjden på
samma sätt som den gör vid tal. Sångsättet, med den lättheten i rösten, gör
att de enkelt kan göra snabba drillar, växla mellan olika röstlägen, göra
röstskarvar och tonsläpp. De har en tydlig och tät tonansats. Tonen är riktad
framåt med mycket driv. Drivet kommer sig av att de aldrig ”släpper taget”
om texten och melodin. I sättet de sjunger framträder frasen tydligt och
hjälper till att skapa en riktning. Det är som om orden och fraserna sitter
ihop utom i de fall där de avsiktligt gör små pauser. Pauserna fungerar då
som en slags rytmisk variation. De sjunger mycket legato.
Aurelia använder sig av sin röstskarv och det vi valt att kalla för glidskarv
(se ordlista ovan). Aurelia använder sig också av de så kallade fickbanden
vilket ger hennes röstklang en lite hes karaktär.
Evas klang är även i denna sång placerad längre bak i munnen. Hon sjunger
med en något rundare och mjukare klang och förefaller ha mer luftflöde i sin
sång utan att man för den delen upplever den som läckande. Hon använder
sig också av röstskarvar, men inte lika frekvent och tydligt som Aurelia.
Vdova
”Vdova” är en traditionell folklig sång från Ukraina och går under
benämningen “änkesång”. Den handlar om en kvinna som bär sitt barn. Hon
frågar sitt barn; ”Var är din far?” Korpen som då flyger över deras huvuden
svarar att han vet var fadern är någonstans. Korpen har just spritt ut hans
ben över flodbädden och strött hans svarta hår över de gröna fälten.
AE sjunger denna sång med ett stort dramatiskt uttryck utan att det för den
delen känns utåtriktat. Vi tycker att sången uttrycker sorg, gråt och klagan.
Sången sjungs med en ärlighet och förtvivlan som rymmer en stor skörhet.
Samtidigt förmedlar sången inte hopplöshet. ”Livet kommer att gå vidare
och sorgen har sin gång”. Man skulle kunna säga att sångens funktion är
terapeutisk både för den som sjunger och för den som lyssnar. I rösterna
hörs stråk av jämmer och en kärv råhet som varvas med ömhet. De lägger
mycket energi och kraft i sången.
Den tydliga dramatiska kurvan börjar i ett mp och stegras till ett ff som
sedan avslutas med ett mp. Fraserna slutar ofta med paus, men flätas ibland
in i varandra. Det finns en väldig seghet i sången. Det är som om de både
vill släppa taget om frasen men också vara kvar i den. Det är precis som det
kan vara med en äkta sorg, att pendla mellan att vara kvar i sorgen och att
släppa taget om den.
Låten har en slags puls, men vi skulle ändå beskriva den som ickemetrisk.
De förhåller sig inte till pulsen på något sätt. De äger pulsen och den är
snarare underordnad deras sång. Sången är kraftigt rytmiserad inom frasen.
De gör en stor skillnad mellan långa och korta toner och även rytmiken blir
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ett verktyg för att text och melodi ska fylla sitt syfte. Alla toner sjungs med
omsorg och ingen ton är oviktig. Tonen är kärnfull.
Sången är smyckad med långa och rikliga melismer liksom många
glissandon, vilka ytterligare förstärker det jämrande och klagande uttrycket i
sången. De glissandon de använder sig av är väldigt mjuka och påminner
om suckar. Vi valde att inte använda vanliga glissandotecken för att visa
dessa utan samma tecken som i ”Across the blue mountains”. Tecknet skall
dock här förstås som ett mjukt suckande glissando.
Glissandotecken i ”Vdova”

Vi tycker oss höra att båda sjunger med en hård ansats och ett högt
subglottalt tryck utan att det för den delen låter ansträngt. En del toner har
ett slags knarr i sig, ungefär som när man trycker en stråke hårt mot en
sträng. Dessa toner har vi valt att markera med en liten spets under noten.
Markering av knarr

Aurelia använder sig även ibland av de så kallade fickbanden. De sjunger
med rörliga struphuvuden, vilket främjar en rik ornamentik. Duon sjunger
med ljudande vokaler som de ofta använder för att smycka ut sången. Med
hjälp av struphuvudet ger de vissa toner en slags skjuts underifrån. Denna
skjuts som vi inte har något bra namn för finner vi karaktäristisk för denna
sång. Vi visar hur vi valt att markera den i transkriptionen.
Piltecknet visar att tonen liksom ”skjuts på” underifrån

19

Vi finner att Eva har en något luftigare ansats än Aurelia och placerar tonen
mer centralt i munnen medan Aurelia placerar sin ton långt fram.
Tota pulchra es Maria
”Tota pulchra es Maria” är en korsikansk hymn från 1100-talet. Sången är
en hyllning till jungfru Maria, Jesu moder.
AE sjunger sången med en stor innerlighet. Vi upplever att sången vänder
sig mot det gudomliga och inte till någon publik och att det finns något
vilsamt i att lyssna till sången. Vi tycker att framförandet bär med sig något
skört, varmt, ömt, tillitsfullt, vördnadsfullt och äkta. Sången känns ljus
samtidigt som den är fylld med djup och allvar.
Vi upplever samtidigt sången som mycket kraftfull. Denna kraftfullhet
återfinns som en återhållsam och tyglad energi - ”det kokar under ytan”.
Sången har en tydlig riktning, liksom en flod vars stora vattenmassa lugnt
och långsamt flyter framåt. Sången blir till liv först när de båda stämmorna
flätas samman. Var för sig är de ingenting, men tillsammans bildar de något
mycket större och djupare. Det uppstår en spänning både mellan duons
röster och tonernas intervaller. Vi upplever att ”summan blir större än
delarna”.
Sångerskorna sjunger med en jämn dynamik och mycket legato. Fraserna är
tydligt formade med tydliga start- och sluttoner. Sången är ickemetrisk och
dess övergripande gestaltning är frasen. De sjunger mjukt och följsamt med
melismer och glissandon som ornamentik. De växlar roller mellan det som
vi valt att benämna A- och B-delen, på så vis att Aurelia sjunger melodi i Adelen och Eva melodi i B-delen. Detta får till följd att klangbilden förändras
något.
Båda sångerskorna sjunger bredare och fylligare när de sjunger
understämman och bildar på̊ så vis en grund som melodin kan förhålla sig
till. Den som sjunger melodin, lägger till mer luft och sprödhet i rösten. Vi
upplever att de två rösterna tillsammans gör att klangen blir mer
övertonsrik.
De sjunger med en mjuk ansats. De använder sig av en ljus och lätt
röstkvalitet och ett talnära sångsätt. Vi upplever att de sjunger avspänt.
Vokalerna är överordnade konsonanterna.
Aurelia innehar något av en sprödhet i sin röst samt en aning heshet, viken
vi tidigare skrivit om. Hon sjunger talnära, d.v.s. placerar sin ton långt fram
i munnen. Vid ett tillfälle använder hon sig av en så kallad glidskarv.
Eva placerar tonen längre bak i munnen än Aurelia. Hon sjunger mer i sin
huvudklang och har en mjuk, rundad ton.
Idumea/Godini, Godini
”Idumea/Godini, Godini” utgörs av två sånger, en traditionell amerikanskoch en bulgarisk folksång. Dessa två sånger sjungs samtidigt och på detta
sätt skapas något helt nytt. Eva Salina Primack sjunger den bulgariska
sången och Aurelia Shrenker den amerikanska. Båda sångerna handlar om
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livets ändlighet, att allt en dag skall ta slut och om frågor kring vad som då
kommer att hända. På AE:s hemsida lämnas följande översättning till den
bulgariska texten; ”Years, heavy years, have you come for others, or just for
me?”
De sjunger inåtvänt och återhållsamt samtidigt som sången rymmer stora
känslor och ett dramatiskt uttryck. Ljus blandas med mörker och förtvivlan
med hopp. Sångens intensitet och starka energi berör oss mycket. Energin är
tyglad men full av kraft. Var sång bär sig själv men tillsammans bildar de
något nytt, näst intill magiskt, som rymmer mer än sångerna var för sig. Vad
vi menar med magiskt har vi svårt att sätta fingret på̊ och beskriva.
Sången sjungs långsamt, ickemetriskt och med frasen som övergripande
enhet. De sjunger med en slags sugande känsla, på så vis att varje ton är
viktig och har en riktning både framåt och bakåt. Sången fyller oss med
energi. Den flödar fram med en jämn och stadig volym. De sjunger med en
tät klang. Vi upplever att sångerskorna sjunger med ett jämnt luftflöde.
Detta tycker vi är anmärkningsvärt då de också sjunger mycket långa toner.
De andas endast mellan fraserna och inte i fraserna.
Vi skulle också̊ vilja lyfta fram den melodiska fraseringen, i synnerhet i den
bulgariska melodin där nästan varje fras stiger i tonhöjd för att sedan landa
längre ned i registret än grundtonen. Den bulgariska sången är rikligt
utsmyckad med melismer, liksom den amerikanska. I den amerikanska
sången är dock melismerna inte lika tonmässigt omfångsrika.
Aurelia sjunger med en ”krispig” och kärv ton. Hon sjunger nasalt och
talnära. Aurelias hesa klang hörs tydligare här än i tidigare exempel. Den
stora resonansen kommer sig av att hon sjunger med en mycket avspänd
bröströst där tonen tillåts vibrera fritt i kroppen. Hon sjunger med ett
naturligt vibrato och gör en hel del medvetna tonsläpp i slutet av fraserna.
Evas struphuvud är mycket rörligt, vilket märks inte minst i de många och
rikt utsmyckade melismerna. Hon gör också många och tydliga glissandon.
Eva gör också många långsamma och tydliga vibraton, som vi tycker oss
förstå vara ett stilideal inom bulgarisk sångtradition. Vibratot rör sig uppåt
från grundtonen. När Eva sjunger den bulgariska melodin med den
amerikanska texten väljer hon dock att inte göra vibratot. Vi visar med ett
urklipp hur vi valt att markera vibratot.

Exempel på vibrato i transkriptionen
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The day/Glava li ta boli
”The day” är en sång som härstammar från sent 1700- tidigt 1800-tal.
Texten är skriven av en baptistpastor vid namn John Leland. Den tonsattes
så småningom och återfinns i hymnsångböcker inom den så kallade ”Sacred
Harp”- traditionen. Sången handlar i stora drag om att döden alltid finns
nära och att våra ägodelar inte är något vi kan ta med oss den dag vi dör.
”Glava li ta boli” är en mycket gammal sång från södra Bulgarien i vilken
en son förklarar för sin moder att han är sjuk av obesvarad kärlek.
På sin hemsida skriver AE att ”The day/Glava li ta boli” handlar mer om
samspelet mellan de två melodierna än om relationen mellan texterna. I vår
analys skrev vi; ”hela den här sången är en syntes av två helt olika
sånger/traditioner som tillsammans bildar något helt nytt och unik”. Den
amerikanska sången framförs först ensam och sjungs därefter samtidigt med
den bulgariska visan. Aurelia Shrenker sjunger ”The day” och Eva Salina
Primack ”Glava li ta boli”.
De framför sången på ett mycket ärligt, näst intill naket sätt. Blandningen
mellan det blottade uttrycket och den briljanta sångtekniken gör att vi
upplever den som mycket intressant att lyssna till. De sjunger med ett stort
dramatiskt uttryck och med mycket legato. Vi tycker oss förstå att sången i
första hand inte riktar sig mot en publik. Den lever sitt eget liv och den som
vill får lyssna. Den fångar dock oss som åhörare i sitt kraftfält och vi har
svårt att värja oss. Vi upplever att sången förmedlar en innerlighet och
framförs på ett självklart sätt utan att för den delen verka ”skrytsam”. Deras
sång blir mer ett redskap för melodierna och ingen uppvisning av deras
tekniska färdigheter.
Sången är ickemetrisk. Den har en jämn dynamik och inga tydliga fraser.
Den står stadigt för sig själv och riktar sig varken framåt eller bakåt. Dess
fokus är snarare vänt inåt. De leker med rytmen och fraserna och gör som de
vill. När de sjunger tillsammans går melodierna, texterna och
rytmiseringarna ut och in i varandra i vad som vid första anblicken kan
upplevas som ett kaos. Detta visas här i ett utdrag av en illustrativ
transkription.

Den bulgariska och den amerikanska sången framförs på det sångsätt som är
karaktäristiskt för respektive sångtradition. Vi kommer nu att skilja de båda
sångerskornas röster åt för att lättare kunna beskriva vad respektive röst gör.
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Aurelia använder sig av en nasal klang och sjunger talnära. Hon använder
sig av sin bröströst och låter tonen vibrera fritt i kroppen, vilket ger en
övertonsrik klang. Hon sjunger avspänt och med ett högt subglottalt tryck.
Hon låter också fickbanden skorra med vid längre toner. Utsmyckningar hon
använder sig av är melismer, skarvar, glidskarvar och vibraton samt en ton
som liksom ”puttas” med hjälp av struphuvudet samtidigt som tonen hålls
ut. Vi har inget bra namn för denna teknik, men finner den vara central för
den här sången. Ytterligare ett karaktäristiskt stildrag är de extremt
långsamma och långa glissandon som kan höras på flera ställen i sången.
Eva sjunger med en fyllig och övertonsrik klang. Hon placerar sin ton
centralt i munhålan. Även hon sjunger med sin bröströst. Hon sjunger med
ett högt subglottalt tryck. Hon utsmyckar sången med hjälp av många
melismer, glissandon och glidansatser.

Sammanfattning och reflektion
Det som är slående är hur två röster kan bli till något så mycket mer än
rösterna var för sig. Att summan blir mer en delarna har varit en
återkommande insikt för oss under vår analys. Vi tycker verkligen att
mycket av det AE gör i sitt konstnärsskap kan beskrivas på det viset och den
insikten kommer troligen att påverka vår syn på musik och samsjungning i
framtiden.
En gemensam nämnare för deras sång är att de oftast sjunger med ett väl
tilltaget legato. De flesta sångerna är ickemetriska och de sjunger dem med
en tydlig frasering och riktning i frasen (utom i ”The day/Glava li ta boli”).
De är enormt samsjungna och har en god förmåga till ”timing”, vilket gör
att vi ibland trott att där funnits en puls fast sången visat sig vara helt i
avsaknad av en sådan.
De sjunger oftast med en jämn volym. Den verktygslåda de använder för att
smycka ut och variera sina sånger innehåller rikligt med ornamentik,
melismer, glissandon, glidansatser, glidavsatser och skarvar/glidskarvar. De
använder sig av pauser och tonklangsförändring som ett sätt att variera sig
liksom olika slags vibraton med mera.
Aurelia sjunger genomgående med en lite sprödare och krispigare tonklang.
Hon har en subtil heshet som är karaktäristisk för hennes röst och som
framträder mer eller mindre tydligt i de olika sångerna. De så kallade
fickbanden skorrar många gånger med vid långa toner och vid frasslut. Vi
antar att detta är ett medvetet stilideal. Hon använder sig ofta av skarvar och
glidskarvar.
Eva sjunger med en stor, fyllig och rundare klang. Hennes röst låter lite mer
klassiskt skolad genom att vi upplever den ha lite mer av
huvudklangskaraktär. Vi finner att hennes ton är placerad lite längre bak i
munnen än Aurelias. Eva använder sig rikligt av melismer, glidansatser och
glissandon. Hon sjunger också med skarvar, men inte lika frekvent som
Aurelia.
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Avslutning
Det har varit nyttigt att ta reda på vad ord egentligen betyder och vad vi
själva lägger för innebörd i dem. Det blev tydligt för oss att vi ibland
använde olika ord men menade samma sak och att vi ibland använde samma
ord men menade olika saker.
Vi har också märkt att vi har saknat termer för vissa sångtekniska
utföranden. Vi har då försökt att med egna ord beskriva hur det känns för
oss när vi utför en viss teknik. Det är också lätt att använda sig av vissa
vanligt förekommande sångliga begrepp, men vet vi alltid vad de betyder?
Vad innebär egentligen bröströst, huvudklang och en nasal tonplacering för
att nämna några exempel. Vi har inte velat skriva sådant vi inte tyckt oss
kunnat förklara och motivera och har därför under arbetet försökt utveckla
vår sångtekniska vokabulär och förståelse.
I inledningen av stilanalysen arbetade vi, vilket vi skrev om i metoddelen,
var för sig och vi undrade hur vi som också var två personer skulle få ihop
vårt gemensamma arbete. Oss veterligen är vi de första som skriver en
stilanalys ihop och vi hade ingen förlaga att luta oss emot. När vi sedan
sammanstrålade var det som om bitarna föll på plats och liksom fallet med
AE:s musik upplevde vi att summan av vår analys och våra röster blev mer
än delarna. Bilden och förståelsen av AE:s konstnärsskap och sångteknik
fick ännu fler dimensioner när vi delade våra tankar med varandra och sjöng
deras sånger. Vi kan verkligen rekommendera att arbeta tillsammans,
särskilt om man brinner för samma sak. Vi har också insett att vi haft
samma driv och nyfikenhet för ämnet, vilket givetvis har underlättat vårt
arbete.
När vi har sjungit tillsammans tycker vi oss alltså stundtals ha funnit något
av det vi erfar i deras sång, nämligen att helheten blir mer än delarna.
Tidigare har vi upplevt att våra röster passar ihop, men nu har vi fått en
djupare erfarenhet kring hur vi ännu mer kan fläta ihop våra röster för att ge
deras samgående ett större djup.
Det var en ny tanke för oss att man kan sjunga två olika sånger från helt
olika traditioner samtidigt och på så vis skapa en helt ny sång. Vid första
anblicken kunde vi uppleva den som en kaosartad improvisation, men efter
att närmare ha studerat mötet mellan de båda sångerna så framträdde ett
tydligt hantverk bakom. Vi frågar oss hur de har gått tillväga när de har satt
samman de olika sångerna, i synnerhet ”The day/Godini, Godini”.
Deras sätt att blanda sånger har inspirerat Katti till att tänka längre och
utanför ”boxen”, både när det gäller arrangemang och friheten i att blanda
stilar. Vilja känner att hon har återfått en inspiration i att fortsätta lära sig
nya sångtekniker för att sedan blanda dem fritt i sitt utövande av den
svenska folksången. Hon känner sig också mycket berörd av att sjunga
stämmor som är så tätt sammanflätade och beroende av varandra för att bli
meningsfulla.
Vi känner att våra röster mår bra av att efterlikna Eva och Aurelias sång.
Våra röster känns då mer avspända och klangen ges ett större utrymme i
kroppen än tidigare. Vi tycker att det har varit mycket givande och
intressant att fördjupa oss i AE:s sångliga stil, uttryck och teknik.

24

Källor
Lindblad, P, 1992. Rösten, Lund: Studentlitteratur.
Rosenberg, S, 16/2-2015, handledning.
Rosenberg, S, 19/5-2015, handledning.
Bengtsson, I, 1977, ”Ornamentik”, Sohlmans musiklexikon, huvudredaktör
Åstrand, H, bd. 4, Stockholm: Sohlmans förlag.
Dahlstedt, S, 1977, ”Melism”, Sohlmans musiklexikon, huvudredaktör
Åstrand, H, bd. 4, Stockholm: Sohlmans förlag.
Sundberg, J, 2001. Röstlära - Fakta om rösten i tal och sång, Stockholm:
Proprius förlag.
http://www.aesings.com (december-januari 2014/1015)
Primack, E, Shrenker, A (2009). Æ (CD), Brooklyn, NY

25

Transkriptioner & stilanalysschema

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

The Day
Transkription av Vilja-Louise Skough Åborn.

Aurelias Stämma, fri meter, frasen styr.

The da - - y i - s
-4-21 1

pa - -

-2-4-3-2-4-5 -5-4-2

st

and go - - ne

1 3 4 (gliss)5431-2

3 4 1

(3) skarv upp

the ev - ning shade apper - s
7

7574 4543 1

2

4 5

(gliss)7

O may w - - e a - -ll re - - member well
575

7 4 5 5 4 3 5 51

2 3 (gliss) 4´1 3 4 -2

-2

Th - e ni - - - ght o - - f dea - - - - th draws near.
-4 -2 1 1

-5 -4 -2 1 1 3 4(gliss)5 4 3 1 -2 3

-2 -4 -3 -2 -4 -5

4

1

(3) skarv upp

Glava lita boli
Evas Stämma, fri meterrisk, frasen styr.

Glava lita
4

5

7 5653 5 43231 1 1 1

Glava lita
4

Il-i

5

bo - li sino moj
1

bo - - li?

7 5653 5

4323

1

polo vina sino moj

12 3 2 -2 4 45435 3 1 1

1

Il - - - -i polo - vina.
54543234312 43 214 1 1

Bild transkriptionen:
Bilden visar hur de två sångerna, The day/Glava lita Boli förhåller sig till
varandra och beskriver på ett mer överskådligt sätt hur sångerna går om, in
och ur varandra.
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Teckenförklaringar

till bildtranskription för The Day och Glava lita boli:

Lång ton som hålls ut.
Lång ton som ändrar tonhöjd väldigt snabbt.
(Skulle kuna likas vid ett mycket kontrolerat
vibrato).
Vibrato.

Toner som går ned och går upp.

Tonmönster (steg) som minnes bild.

Glizzando ned och upp.
Crescendo, från svagt till stark och från
starkt till svagt.

Ornamentering och utsmycknings
markering.
Andning.

Röstskarv på slutet av frastonen, skarven
hörs inte så tydligt, utan rösten upplevs tunn
och skör, nästan som att den klipps av precis
innan den tar slut.
Tydlig röstskarv.

Tota Pulchra es Maria,

Transkription av Vilja-Louise Skough Åborn.

Fri metrisk, aeolisk ren moll som utgår ifrån ass: -2e 1 2 3a 4 5 6a 7a 8
Övre raden innehar Aurelias stämma och den undre Evas stämma.
Tota pulchra es, Mari - - a.
1 1 3
1 1 1

3 4
1 -2

5 6
3 4

5
1

76765
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Tota pulchra es, Mari - - - a.
5 5 3
1 2 3

3

5 7
3

898 6 5767676765 5
4
1

Et macula origina - - lis
8
1

8
4

7 8 5 7 6 565
5 4 334 3

654

4
-2

non est in te.
8
1

8
5

7 8
5 4

Et macula origina - - lis
5
1

6
4

5 4 3 4 3 232
3 2 -2 -2 1-2

321 1

1

non est in te.
5
3

5
3

4 5
2 1

Tu gloria Je- ru - sa - lem.
5
1

3
3

4 5 67
33 4

89878 89878

5

4

8
1

Tu laetitia Israel.
8
1

7
5

6 54 3 4 5
4 32 1 2 3

Tu honorificentia populi no - - stri.
1
1

1 1 3 3 4 31 3 4 5 6
1
1 1 -2 -2 1 1 2 3 4

765

5
1

Tu advocata peccato - - - - rum.
8
1

7 8 6 5 3
5 6 3 1 1

4 2 321343232321 1
1 -2
1

O Maria, O Mari - a.
1 5 5 1 1 -2 1
1
8 767 8 5 5 434 5 453 3

Virgo prudentissima.
1
8
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1
8

5
7

6
8

4 4 1
6 6 5

Mater clementissima.
1
5

1
4

-2 1
5 4

-2 -2 1
3 31

Ora pro nobis.
1 5 4
8 7 6

341
785

Intercede pro no 1 1 -2 1 -2
5 4 5 4 3

-

- bis

-2
1
42 4343232121-2 1

ad Dominum Jesum Chri - - - - - stum.
1 -2
1 2

-2 -2
3 4

-2 1
2 3

1
-2
1
1 34 343 2 3232121-21 1
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Tota Pulchra es Maria

UTRYCKSKVALITETER

Dramatik i uttrycket
Ett litet men dramatiskt uttryck.

GESTALTNINGSKVALITETER

Rytmisk frasering
Förhållandevis långa sluttoner i
fraserna.

Kommunikativt förhållande i
uttrycket
Artikulations frasering
Ej riktat till en publik, men till
Tydlig start och tydligt slut i
jungfru Maria, textens huvudperson. fraserna.
Intensitet (energin) i uttrycket
Mycket energi, men tyglad. Det
kokar under ytan.
Musikens massa och kraft
Mycket kraftfull sång, inte i volym
utan mer i energiinnehåll. Se ovan.
Musikens rörelseuttryck
Sången har en framåt riktning, men
hämtar sin kraft/energi bakåt.
K: Som en flod som långsamt flyter
framåt.
V: En känsla av att långsamt dra ett
sjukgymnastiskt gummiband mellan
sina händer och armar. Kraften
kommer av motpolerna.

GENERELLA MUSIKALISKA
KVALITETER
Tonklangs kvaliteter
Tät men luftig klang. Långsamt, segt
tonflöde.

Utsmyckning
Melismer, glissandon och
förändring av tonklang/tontäthet.
Gestaltning genom intonation
Jämn intonation, inga variabla
tonplatser.
Melodisk förändring
Obefintligt.

De sjunger med ett jämnt luftflöde
och en jämn tonstyrka. Dock
varieras tonklangen som vi skrivit
om tidigare.

Generellt inget skrap i ton, förutom när
Aurelia låter de falska stämbanden
Mycket huvudklang samtidigt som
skorra med på det sista frasslutet.

de också sjunger nära talet. De
blandar på så vis ett klassiskt och
En fyllig ton men den som sjunger
melodin (de byts av) lägger till mer luft folkligt stilideal.

Tonstyrkedynamisk frasering
Jämn tonstyrka genom hela sången. och sprödhet i rösten. I båda rösterna
Tempodynamisk frasering
Ingen tydlig tempofrasering då de
sjunger frirytmiskt.

TEKNISKA KVALITETER

sväller understämman och bildar en
grund som melodin kan vila sig emot.

De sjunger i sitt luftflöde.
En avspändhet i käke och

En klar ton, men med suddiga konturer. struphuvud.
Resonansen är varken stor eller liten.
Det uppstår en spänning av de rena
kvinterna i stämföringen. När de
sjunger en och samma ton så upplevs
tonen rikare än från bara två röster.
Sparsamt med vibrato. I huvudsak en
vibratofri klang.

Vokalerna är överordnade
konsonanterna.
Fraserna har en långtgående och
tydlig riktning.
Båda använder sig av ett stilideal
från Balkan. Detta tycker vi oss höra
extra tydligt när de melismerar.

Uttryck i musikens struktur
Mjuk och följsamt. Tydliga fraser,
de är fria från meter/puls.
Enkelt sjunget men med melismer
och glissandon som ormanentik.
Ljus- och färguttryck
Klart, ljust med djup och allvar.
Utryck parallella mänskliga
beteenden
Tillit, vördnad, ömhet, tro.
Utryck parallella mentala och
emotionella tillstånd
Skört, varmt, innerligt, vemodigt,
sakligt, mjukt, starkt, äkta, enkelt
och vilsamt

Tonklangsförändring
De ändrar sin tonklang/tontäthet
mellan ”A” och ”B” del.
Rytmiskt kontrastskapande
Melismerna kan variera i rytmik.

Tonstyrkekvaliteter
Mer återhållet än starkt. En tyglad
tonstyrka. Mycket jämn tonstyrka på
varje ton.

Aurelia: Hon sjunger med en något
sprödare röst än Eva. Hon har en
liten antydan till heshet i rösten och
sjunger lite närmare talet än Eva.
Vid ett tillfälle använder hon sig av
Inte så mycket övertoner i varje enskild
en skarv som är typisk för
röst, men tillsammans så bildar deras
röster en övertonsrik klang. ”Summan amerikansk folklig sång.
är större än delarna”.
Tätt sjunget. Mycket legato i fraserna.
Ingen stor skillnad mellan starka och
svaga ljud. Dock varierande luft i
klangen. (se ovan)
Tonhöjdskvaliteter
Normal intonation. Inga variabla
tonplatser.
Tonartikulation
Ett jämnt tryck på alla toner.
En mjuk ansats. Tonen är tydlig men
med diffusa konturer. Tonen utgår ifrån
luftflödet.
Inga glidansatser. Fraserna börjar direkt
på tonen.
Rytmkvaliteter
Långa toner i frassluten. Ofta med
melismer innan och runt sluttonen.
Melismerna kan variera i sin rytmik.
Frirytmisk sång

Eva: Hon placerar tonen lite längre
bak i munnen än Aurelia. Eva
använder sig inte av någon skarv i
denna låt till skillnad från Aurelia.

Vdova
UTRYCKSKVALITETER

Dramatik i uttrycket
Ett stort dramatiskt uttryck.
Kommunikativt förhållande i
uttrycket
Introvert.

GESTALTNINGSKVALITETER

GENERELLA MUSIKALISKA
KVALITETER

Rörligt struphuvud (se under
utsmyckning).

Rytmisk frasering
Frasera slutar ofta med paus men
flätas ibland in i varandra.

Tonklangs kvaliteter
En fyllig ton, mer tät än läckande. De
sjunger i sitt luftflöde.

Artikulations frasering
Obefintligt, tonstarterna smygs in.

Ett långsamt och segt tonflöde.
Segheten beror på att de hushåller med
Sjunger på vokaler.
luften.

Intensitet (energin) i uttrycket
Tonstyrkedynamisk frasering
De använder sig av skrapansats och
Saknar en tydlig puls, utgår mer
Tydlig dynamisk kurva, börjar i mp skrap i tonen på vissa ställen. Detta
utifrån fras och en rytmisk intensitet. stegrar till ff därefter svagt igen, mp. görs av en hård ansats där de falska
stämbanden ibland skorrar med.

Musikens massa och kraft
Mycket tyngd, kraft och energi i
sången.

TEKNISKA KVALITETER

Tempodynamisk frasering
Obefintlig.

Utsmyckning
Musikens rörelseuttryck
Genom melismer, glissando,
Pulsen är mycket underordnad
vibrato, förslag med struphuvudet (i
melodi och text.
noten markerad med en pil upp).
Tonsläpp upp och ned, det vill säga
Uttryck i musikens struktur
struphuvudet går upp liksom tonen i
Kärv råhet, emellanåt ett visst stråk slutet av en fras vilket ger ett
av jämmer i rösterna som när man
glissando som sedan klipps av. När
pressar stråken mot strängen i början struphuvudet går ned släpps tonen
av en ton.
som en suck.

Hårt tryck mot stämbanden. Låter i
bland pressat, men inte ansträngt.
Tonen innehåller metalliska element.
Torr ton, få övertoner.
Litet snabbt vibrato här och där.
Tonstyrkekvaliteter
Ganska stor och jämn tonstyrka på
varje enskild ton.
Mer dynamik inom frasen.

Hård ansats med ett högt och
konstant lufttryck mot stämbanden.

Däremellan, mjukt/ömt sjunget.
Noggrant, fint och utmejslat.

A: skarv med ”släpp”.

Ljus- och färguttryck
Gestaltning genom intonation
Marinblått, blodrött, svart och mjukt Inga variabla tonplatser.
ljus runt konturerna.
Utryck parallella mänskliga
beteenden
Gråt, klagan och jämmer. Sången
ger tröst. Samtal mellan Modern och
Barnet. Samtal mellan Modern och
Korpen.

Melodisk förändring
Obefintlig.

Tätt sjunget med legato.
Tonhöjdskvaliteter
Inga variabla tonplatser.
Tonartikulation
Alla toner behandlas med lika stor vikt.
Tonen är tydlig men med diffusa
konturer.

Tonklangsförändring
Generellt en mycket glidande
De använder sig av olika sorters
tonklang. Ibland pressad och ibland artikulation och mycket ”suck” känsla.
mjukare.

Utryck parallella mentala och
emotionella tillstånd
Rytmiskt kontrastskapande
Naket, ärligt, förtvivlat, rått, skört
Obefintligt.
men samtidigt inte hopplöst. Livet
kommer att gå vidare och sorgen har
sin gång. Sångens funktion är
terapeutisk.

Metriska kvaliteter
Frirytmisk, men med en slags
underliggande puls. Frasen dominerar
över pulsen
Rytmkvaliteter
Mycket rytmik inom frasen. En stark
rytmisering, det vill säga, en stor
skillnad mellan långa och korta toner.

Across the Blue Mountain
UTRYCKSKVALITETER

Dramatik i uttrycket
De har inte ett så stort dramatiskt
uttryck, men sjunger med en skön
”laid back” känsla.
Kommunikativt förhållande i
uttrycket
Ett riktat utryck.
Intensitet (energin) i uttrycket
Åter igen, en riktad energi.
Musikens massa och kraft
Relativt stor massa som inte känns
tung.

GESTALTNINGSKVALITETER

Rytmisk frasering
Rytmiken är underordnad melodin
och textens naturliga rytmisering.
De leker med rytmen och fraserna
och gör som de vill.
Artikulations frasering
De markerar viktiga toner när de
känner för det och när det har
betydelse för text och melodi.
Tonstyrkedynamisk frasering
Jämnstor tonstyrka.

GENERELLA MUSIKALISKA
KVALITETER
Tonklangs kvaliteter
Tonen är tät.
Tonen flödar framåt.
En jämn tonstyrka.

TEKNISKA KVALITETER

Avspända röster.
Hårda ansatser.
Rörliga struphuvuden.

Lätthet i tonen men ändå fyllig.

En nasal tonplacering.

En klar ton.

Tonen är riktad utåt, framåt.

Rösterna har en stor resonans utifrån
hur de klingar i kroppen men en liten
resonans utifrån hur de klingar i
förhållande till rummet.

De sjunger nära talet.
Skarvar

Tempodynamisk frasering
Skarvar som glider till nästa ton.
Rösterna
placerar
sig
mellan
en
briljant
De anpassar tempot till vad de
(typiskt för amerikansk folksång)
ton och en övertonsrik nasal ton.
Musikens rörelseuttryck
sjunger, till exempel när de sjunger
Tydlig rörelse framåt.
sina solon. Då rusar de ibland i väg.. Nasal klang.
I sista versen tar de ned tempot.
Eva har tonen placerad lite längre
Uttryck i musikens struktur
bak i munnen. Sjunger något
Inget vibrato.
Tydliga fraser. Det är tydligt vem
Utsmyckning
luftigare än Aurelia i denna sång och
som leder och de växlar solofraserna Melismer, rytmik, glidansatser,
använder sig av lite mer
Tonstyrkekvaliteter
så att det känns som en sång/röst.
glissandon, skarvar.
huvudklang.

En stor och fyllig ton.

Ljus- och färguttryck
Ett ljust uttryck.

Gestaltning genom intonation
Inga variabla tonplatser.

En jämn tonstyrka.

Utryck parallella mänskliga
beteenden
Går sin egen väg, ett driv, ta dagen
som den kommer.

Melodisk förändring
Obefintlig.

De befinner sig mellan en stark
övertonsklang och en stark
grundfrekvens.

Tonklangsförändring
En beständig tonklang.

I huvudsak tätt sjunget, men Aurelia
lägger till lite mer luft när hon sjunger
understämman.

Utryck parallella mentala och
emotionella tillstånd
Sorglöshet, glatt humör, lekfullt,
attityd.

Rytmiskt kontrastskapande
Rytmiken är ett medel för melodin
och texten.
Rytmiken varieras mycket.
Syntesisk variationer
De växlar mellan att sjunga solon
och tillsammans, samt att sjunga
stämmor och melodi.

Tonhöjdskvaliteter
Inga variabla tonplatser.
Tonartikulation
Tonen är tydligt artikulerad, även vid
snabb ornamentering.
De använder sig även av tonhöjds
glidning.
Pauser används som en artikulativ
egenskap.
Metriska kvaliteter
Ej en tydlig puls.
Rytmkvaliteter
En stark rytmisering, skillnaden mellan
långa och korta toner är stor. Istället för
puls bygger de låten kring rytmik och
fraser.

Aurelia använder sig av fler skarvar
och låter på så vis lite mer.
”amerikansk” i sin sångstil. När hon
sjunger med hård ansats får hennes
röst en liten antydan till heshet.

The Day/Glava li ta boli
UTRYCKSKVALITETER

Dramatik i uttrycket
Stor dramatik
Kommunikativt förhållande i
uttrycket
Ett oriktat uttryck.
Intensitet (energin) i uttrycket
Stor energi.
Musikens massa och kraft
Stor massa och kraft.
Musikens rörelseuttryck
Långsamt och segt.

GESTALTNINGSKVALITETER

Rytmisk frasering
Rytmiken är underordnad melodin
och textens naturliga rytmisering.
De leker med rytmen och fraserna
och gör som de vill.
Artikulations frasering
Tydligt markerat.
Tonstyrkedynamisk frasering
Jämn tonstyrka.
Tempodynamisk frasering
Ingen tempodynamisk frasering.

GENERELLA MUSIKALISKA
KVALITETER

TEKNISKA KVALITETER

Aurelia:
Nasal placering, nära talet.
Använder sig av bröströsten. Har en
hård ansats. De falska stämbanden
A: Otät E: Tät
skorrar med ibland. Hon gör skarvar
med och utan glissandon och ett
A: Falska stämband E: Ej skrap i tonen
medvetet ”tonhöjds vibrato” med
Båda rösterna har ett högt lufttryck och hjälp av struphuvudet. Använder sig
hård ansats mot stämbanden, men det av glissandon, där vissa är mycket
segt sjunga. Hon ”tyglar hästen”
låter inte ansträngt när de sjunger.
som annars skulle skena iväg.
Sjunger avspänt och kraftfullt.
A: Spröd ton, men ändå kraftfull
E: Fyllig och kraftfull
Tonen vibrerar fritt genom kroppen.
Det finns inga spänningar runt
A: Klar ton E: Klar ton
struphuvudet.
Tonklangs kvaliteter
Aurelia: A Eva: E

Båda sjunger med en stor resonans.
Utsmyckning
Uttryck i musikens struktur
Aurelia: melismer, glissandon,
A: Vibrato E: Inget vibrato.
Första halvan av sången utgörs av
glidningar, skarvar, skarvglidningar,
ett solo. Den andra halvan utgörs av vibrato, drar i väg med frasen.
Tonstyrkekvaliteter
en sammanflätad växelsång där de
Båda har stor tonstyrka.
på ett mycket avancerat och briljant Eva: mycket melismer, glidningar,
vis jämkar ihop sina två helt olika
glissandon och stor rytmisk
Jämn tonstyrka för båda rösterna.

Eva:
Stor samt fyllig klang, öppet svalg
och mycket bröströst. Tonen
vibrerar i hela kroppen och hon har
en hård ansats.
Hon placerar tonen i mitten av
munhålan, har stor resonans i

sånger och traditioner.

variation

Ljus- och färguttryck
Ljus och mörker blandas.

Gestaltning genom intonation
Inga variabla tonplatser.

Utryck parallella mänskliga
beteenden
ärlighet, ”naket”, ej skrytsamt, en
självklarhet.

Melodisk förändring
Obefintlig.

Utryck parallella mentala och
emotionella tillstånd
Eftertänksamhet, innerlighet.

Tonklangsförändring
De två rösterna använder sig av lite
olika tekniker. Därav finns det två
tonklanger samtidigt och de
förändras inte genom sången utan
ligger stadiga.
Eva: Fyllig, tät ton, utan skarvar,
stor resonans i tonen.
Aurelia: Antydan till heshet, varm,
ärlig/rå, nasal, skarvar, stor klang.
Avspändhet.
Rytmiskt kontrastskapande
De använder sig av mycket
varierande rytmik.
Syntesiska variationer
Hela den här sången är en syntes av
två helt olika sånger/traditioner som
tillsammans bildar något helt nytt
och unikt. ”The day” är en
amerikansk andlig folksång och
”Glava li ta boli” är en bulgarisk

Båda sjunger tätt och med mycket
legato.
Tonhöjdskvaliteter
Ingen variabla tonplatser.
Tonartikulation
A: Varierar mellan mycket långa toner
och korta/snabba E: lång artikulation
med accentuering.
Båda rösterna har en klar ansats.
Båda gör glidningar samt några
glissandon.
Metriska kvaliteter
Låten är totalt fri från puls.
Rytmkvaliteter
Fullständigt varierad rytmik.
Stora rytmiska kontraster.
Frirytmiskt sång.

kroppen och en bred/rund ton.
Tonen har också en nasal
placering.Sjunger avspänt.

folksång. De sjunger också i den
tradition som respektive sång
härstammar ifrån.

