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Tonsätta text – en examenskonsert 
 

 

  
Lördag 5/3 19:00 på 
Kapellet 

   

 
  

Anna Berglund - jazzsång 



 
 

Program 
All text och musik skriven och arrangerad av Anna Berglund 
 

Den vita krokusen 

Vart ska vi gå när vi gått ut på isen?  

Låt bromsarna komma  

En man kommer in i ens liv och får 

bestämma över hela ens sinnesti l lstånd 

Tåget gör ett stopp i Märsta  

De glada dagarna  

Det blåser från Atlanten  

Natten 



 
 
 

 
 
 

Medverkande 

 
Anna Berglund – sång 

Rui Hallvares Andrade Paes – piano 

och dragspel 

Simon Andersson – trummor 

Antoni Yammin – kontrabas 

Albin Vesterberg – akustisk gitarr 

Terese Lien Evenstad – f iol 

Linnea Talp – cello och kör 

Karl Wallmyr – trumpet 

Joel Karlsson - basklarinett 
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I  det ta projekt  har jag tonsat t  egna texter.  
Texter som inte var tänkta at t  bl i  musik.  Jag 
har låt i t  orden visa vägen t i l l  v i lken typ av 
arrangemang det ska bl i .  Därför bjuds det 
ikväl l  på al l t  f rån hiss jazz t i l l  hymner,  
hårdrock och tango för både duo och nonet t .   
I  arbetet  med musikerna har jag val t  at t  in te 
använda mig av tradi t ionel la noter utan 
is täl let  lär t  ut  musiken på gehör och med 
hjälp av beskr ivningar och t i l l  exempel pi lar 
och graf iska kurvor.  
Jag har jobbat med mater ialet  mer som med 
en förestäl ln ing än en tradi t ionel l  konsert  och 
al l tså också med fokus på dramaturgi  och 
visuel l  f ramstäl ln ing.  
 
Handledare har vari t  Sten Sandel l  och L ina 
Nyberg. 
Sandra Karlsson har l judlagt förs ta och s is ta 
låten. 
 
Varmt välkomna! 

 


