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Examenskonsert
Programblad
Farruca
Medv. Jonathan Bondesson
Musik: Sabicas
Solea Azotea
Medv. Jonathan Bondesson, Hillevi Persson och Olle Lind.
Musik: Jonathan Bondesson och Pedro Sierra
Tientos y Tangos
Medv. Jonathan Bondesson, Hillevi Persson och Olle Lind.
Musik: Jonathan Bondesson och Gerardo Nuñez
Kvinnan vid Havet
Medv. Jonathan Bondesson, Giraldo Åkerberg, Olle Lind och Raul García
Musik: Giraldo Åkerberg och Jonathan Bondesson.
Som en Vålnad
Medv. Jonathan Bondesson, Giraldo Åkerberg, Olle Lind och Raul García
Musik: Giraldo Åkerberg och Magnus Stedman.
Granaínas
Medv. Jonathan Bondesson och Ellen Pontara
Musik: Pedro Sierra och Jonathan Bondesson
Playa de Gancho
Medv. Jonathan Bondesson, Kim Persson, Mukryan Abubakr och Santiago Torres
Musik: Jonathan Bondesson, Kim Persson och Simin Ghanem
Milonga Flamenca
Medv. Jonathan Bondesson, Kim Persson, Mukryan Abubakr och Santiago Torres
Musik: Sabicas
Arr: Jonathan Bondesson
Seguiriyas
Medv. Jonathan Bondesson, Eva Milich, Ellen Pontara och Raul García
Musik: Jonathan Bondesson, Niño Ricardo och Pedro Sierra
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Reflektion över examenskonsert

Inledning
Jag hade stora förväntningar på min examenskonsert redan andra året på
kandidatprogrammet folkmusik. Valen jag gjorde i form av utbildning och kontakter
färgades av vad jag ville genomföra på min examenskonsert. Då jag tog beslutet att
studera flamenco i Sevilla var det baserat på att jag skulle lära mig behärska
flamenco i sin traditionella form. Jag gick till konserter flera gånger i veckan för att
lyssna och analysera hur de professionella flamencoartisterna gjorde i Spanien. Och
min idé var att i Sverige visa upp en liknande modell i mitt utförande.
Det spanska upplägget var nästan identiskt oavsett flamencogrupp. Första set bestod
av tre låtar och andra set av två låtar plus extranummer. Gitarristen satte stämningen
med ett soloframträdande, efter det kom sångaren in på scen och med duo höjdes
intensiteten en aning. Slutligen gjorde dansaren entré och avslutade första set med
ett intensivt slutnummer. Efter paus upprepades upplägget igen förutom solonumret.
Alltså, duo och slutligen trio med dans, sång och gitarr. Extranumret bestod vanligtvis
av fin de fiesta, d.v.s. festens avslut, och då bjöds ofta kända dansare upp från
publiken och de improviserade enligt bestämda strukturer till flamencostilen bulerías.
I min konsert ville jag få med en liknande dramaturgi som i Sevilla. Men jag ville även
visa upp min bredd från utbildningen på Kungl. Musikhögskolan med de olika möten
jag gjort under de tre år jag studerat där.

Förberedelser
Planerandet av min examenskonsert började inte på riktigt förrän December 2015.
Innan dess var det mest en tankeprocess. Jag visste att jag behövde
flamencodansare och sångare för att kunna bjuda Sverige på en traditionell
flamencoupplevelse. Och jag hade redan bestämt mig för vilka artister jag ville ha
med. Varje artist hade jag tänkt ut noga för att få en naturlig dramaturgi på min
konsert.
Dagen innan nyår 2015 var jag nyligen hemkommen efter ett och ett halvt år i Sevilla
och skulle träffa mina vänner på Restaurang Oceanen. Vad jag inte visste var att fyra
av Göteborgs aktiva flamencoartister även skulle vara där samma kväll. Jag kastade
ut en förfrågan om de ville medverka på min examenskonsert till våren och de
svarade med ett unisont ja. Fredagen 8 April skulle de ha konsert på pygméteaterns
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flamencotablao och vi bestämde oss för att lägga min examenskonsert dagen efter
för att de redan var i Stockholm under den helgen.
Den kvällen visste jag att jag hade två sångare; Jesper Åkerberg och Ellen Pontara
som båda har sjungit flamenco i över tjugo år. Dansaren Eva Milich, som även är min
gudmor och som jag sett dansa sedan jag var liten, skulle medverka på min examen.
Slagverkaren Raul García från gruppen Flamenco en Marcha ville också vara med.
I Sevilla lärde jag känna två Svenskar som båda praktiserat flamenco under flera år.
Olle Lind är unik med att spela flamencosång på munspel och vi spelade in en låt
tillsammans som vi komponerat. Hillevi Persson som sjunger svenskt och spanskt
övade tillsammans med mig flera dagar i veckan under tiden i Sevilla. De båda ville
vara med på min examenskonsert. Men eftersom Olle bor i Malmö och Hillevi i
Stockholm blev repandet av repertoar en utmaning. Jag reste själv mellan Malmö och
Stockholm och repade med båda separat inför dagen innan själva konserten då vi
sågs för första gången och satte ihop arrangemangen. Utmaningen med rep fortsatte
eftersom flera av artisterna bodde i Göteborg. Jag reste totalt tre gånger och repade
dans och sångnumren ihop med Jesper, Eva och Ellen.
När programmet var satt och all musik var klar var det bara en vecka kvar till den
nionde April. Jag hade fortfarande inte fått veta om skolan kunde erbjuda ljudtekniker
eller inte. Då jag inte hade fått ett klart besked med ett nej visste jag inte om jag
behövde styra upp en ljudtekniker själv. Jag hade en av mina examinatorer som
eventuell stand in som brukar jobba som ljudtekniker i Stora salen då folkmusik
institutionen har sin årliga julkonsert. Men då uppstod ett till problem. Om Hadrian
Prett var tvungen att sköta ljudet saknade jag en tredje examinator för att utvärdera
min konsert, så jag tillfrågade en fjärde examinator för att vara säker på att inte hela
min konsert skulle bli ogiltig p.g.a. en för liten jury. Tre dagar innan konserten fick jag
namnet på en elev från musikhögskolan som skulle sköta ljudet och vi sågs för att
prata ihop oss.
Lördagen 9 April, samma dag som min examenskonsert träffade jag ljudteknikern
Erik Petersson klockan tolv i Stora Salen. Jag var där för att förbereda mig mentalt
inför konserten och vara på plats inför förberedelserna. Två timmar senare kom alla
musiker för att testa ljudet. Eftersom Erik aldrig skött ljudet i Stora Salen innan och
fått väldigt lite information från de ljudansvariga gick det långsamt för att han skulle
vara säker på att allt blev korrekt. Då det tekniska var försenat skickade jag iväg
musikerna för att äta. När klockan var fyra och vi fortfarande inte hade testat ljudet
var det bara en timme kvar innan konserten skulle börja. Vissa av artisterna började
bli oroliga för att de inte skulle hinna testa ljudet på scenen innan konserten och jag
höll upp ett lugn för att de andra inte skulle se mig stressad. Precis då ljudet var redo
för att testas var det någonting som gått fel. Allt var kopplat fel p.g.a. bristande
instruktioner till ljudteknikern. Tjugo minuter innan insläpp var allt redo. Vi började
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testa ljudet och jag valde de grupper som hade minst erfarenhet på scen för att de
skulle bli lugnare och prestera bättre.
Klockan fem hade vi hunnit med två av fem grupper och jag gick ut i foajén för att tala
om för publiken att det var spansk tid som gällde, alltså en kvart försening. Vi hann
med att testa en grupp till och sedan var jag tvungen att släppa in publiken och starta
konserten.

Genomförande och reflektion
Jag startade konserten med ett solo enligt den Spanska modellen. Numret därpå var
trio bestående av sång och munspel med en lugn Soleá. Sedan fortsatte samma trio
med en låt som är uppbyggd som två, långsam och seg och sen en övergång till en
mera festlig låt. Tanken var att sakta förföra publiken till Spanien med ett vackert
gitarrsolo och sedan traditionell.
Det fjärde numret valde jag Jesper Åkerberg och två av hans låtar som var flamenco
på svenska i fartfyllt tempo. Istället för att vanligtvis ha dans som toppen av energin i
Spanien sparade jag dansnumret till slutet och bjöd på stor ensemble med slagverk,
sång, gitarr och munspel. Efter Jesper kom Trio el Gancho in på scen och framförde
två låtar bl.a. Milonga Flamenca som är en gammal låt från Spanien men med en
modern ljudbild i form av andra instrument så som flöjter, cello och candombe.
Halvvägs in i programmet ville jag bjuda på ett andra set enligt traditionellt
flamencoupplägg. En ballad på duo, Granaína tillsammans med Ellen Pontara och
sedan final med Eva Milich på dans. Vi framförde en Seguiriyas, d.v.s. en suggestiv
flamencostil i tolvtakt, som med intensiva rytmer med steppdans blev avslutet på
konserten. Vi bjöd på extranummer med överraskningar. Jazzsaxofonisten Love
Nilsson kom upp ur publiken spelandes en rumba från Gypsy Kings och tre personer
från publiken kom upp på scenen och dansade till. En festlig känsla av jam avslutade
min examenskonsert.
Konserten blev lite längre än den planerade timmen men trots försening och
teknikstrul höll vi marginalen till 18:30 då salen var tvungen att utrymmas. Av detta
lärde jag mig att det är en fördel att som flamencomusiker ha sin egen ljudtekniker
som känner till flamencons ljudideal. För att ljudteknikern bara behöver fokusera på
den nya scenen och dess utrustning.
Detta var första gången jag fick uppleva att vara ansvarig för att arrangera och vara
konstnärlig ledare och dessutom genomföra en hel föreställning som artist.
Sammanfattningsvis tyckte jag om upplevelsen att som arrangör och musiker
genomföra projektet och ser fram emot nästa möjlighet att genomföra något liknande
igen. Den största utmaningen för mig var att behålla fokus under konserten och njuta
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av varje akt trots allt runt omkring. Men eftersom jag matchade mina förväntningar
med realistiska mål slappnade jag av under konserten och hade stor behållning av
den.
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Stilanalysarbete
Inledning – syfte
För att för att förklara varför jag valde att studera samspelet mellan gitarren och
sången behöver jag först klargöra flamencons tre grundpelare: sången, dansen och
gitarren. Det viktigaste inom flamencon är sången. Det är sången som skapar
ramarna inom vilka improvisation kan uppstå, det är den som styr vad dansaren
gestaltar och hur gitarristen spelar.
Jag valde en specifik palo, d.v.s. flamencostil som heter granaínas för att lättare
kunna höra sambandet mellan sången och gitarren. Granaínas har tre egenskaper
som gör den exemplarisk att studera i det syftet: frånvaron av puls och frånvaron av
dans och det inom flamenco ovanligt rena och tydliga uttrycket. Ofta kan sången
uppfattas skrikig för en person som är ovan vid flamencons ideal och fokus hamnar
på rytm och sväng. Men i granaínas är känslan mer melodisk/poetisk.
Och varför behövde jag förstå sången för att spela flamencogitarr bättre?
I det här arbetet undersöker jag samspelet mellan sång och gitarr, med fokus på hur
jag sätter rätt ackord på rätt tillfälle som ackompanjatör.

Metod
Jag åkte till Sevilla under höstterminen av mitt tredje år på kandidatlinjen annan
folkmusik för att komma i kontakt med stilen jag tänkt fördjupa mig i. På plats deltog
jag i en gitarrkurs för att parallellt med mitt arbete lära mig kompa flamencosång. På
kursen lärde jag känna en begåvad sångerska, Laura Marchal som gick med på att
spela in hennes röst för mitt projekt.
Jag visste redan från början hur jag ville presentera mitt arbete. En lämplig metod för
det ändamålet var att spela in stilen. Istället för att transkribera en redan inspelad låt
valde jag att ta kontakt med en sångare och spela in rösten utan gitarr. Tanken med
det var att jag skulle kunna ackompanjera sången på inspelningen hemma i Sverige,
för att med ett effektivt sätt visa upp samspelet mellan sången och gitarren.
Med begränsad musikinspelningsutrustning blev det svårare än planerat att spela in
de olika granaínasdelarna. Eftersom en sångfras på ett andetag kan vara tjugo till
trettio sekunder lång blev intonationen lägre vid avslutad fras än när den börjat. När
jag efteråt spelat till inspelningarna var gitarrens stämning för hög. Att intonationen
varierar är inget problem vid solosång, men för mitt ändamål var det nödvändigt att
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behålla samma tonart. Med två par hörlurar, en extern inspelningsapparat och en
bärbar dator med inspelningsprogrammet cubase 5 fann jag en lösning: den behövde
uppfylla tre krav, det första var att med stödackord hjälpa Laura behålla tonart och
det andra, undvika att höras på inspelningen då bara sång var önskvärt. Det tredje
och största problemet var att ackorden inte fick vara förinspelade då hennes
tolkningar alltid varierade.
Med min mobiltelefon spelade jag in ackorden som behövdes för att kompa
granaínas. Och i Cubase band jag varje ackord till en tangentsiffra. T.ex. ackordet D
spelades vid tryck av knappen 1. Och ackordet D spelades upp vid siffran 2, i
tonarten Gmoll blev skalans notmotsvarighet ett till sju i siffror. När Laura sedan
sjöng kunde jag ackompanjera henne live med knapptryck på min dator så att hon
hunde kunde höra gitarren i sina hörlurar.
Materialet blev totalt tre olika delar med sång, och ett urval av gitarristens perspektiv.
Med sångaren Laura Marchal spelade jag in: introducción, granaína och media. Och
transkriberade sedan hennes sång för att lättare förstå strukturerna. Då mina
inspelningar saknade gitarr behövde jag hitta en annan sångare tillsammans med en
gitarrist för att studera samspelet mellan dem. Jag valde gitarristen Paco Cortés
baserat på hans rykte som erkänd gitarrist och sångerskan Regina García som han
ackompanjerade. Jag hade lyssnat på en mängd olika inspelningar, och de olika
versionerna av granaínas varierade märkbart. Jag fann en inspelning av Regina
García som påminde om min version med Laura. Valet baserades på att fördjupa mig
i Paco Cortés ackompanjemang till henne för att sedan utveckla mitt eget spel. Jag
lärde mig att spela efter honom på gehör och transkriberade sedan det jag lärt mig på
gitarr i noter.

Resultat
I detta avsnitt beskriver jag mina observationer av vad som karakteriserar
granaínassången samt hur man kompar den. Lauras Marchals sång får statuera
exempel för hur en granaina sjungs. Vidare studerar jag hur Paco Cortés
ackompanjerar en annan sångare: Regina García. Sedan beskriver jag mina egna
experiment med att ackompanjera Lauras sång och vad jag lärde mig av det.

Hur du förstår sången utan att sjunga
Laura Marchals uttryck tillhör en av två skolor inom flamencosång. Den gamla skolan
sägs vara emotionellt styrd, det viktiga är det personliga uttrycket. Den har andra
ideal, så som att intonationen kan variera mer än i den moderna skolan. Den är
kopplad till ett känslouttryck. Ett exempel på en känsloteknik inom sången kan vara
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cara triste, d.v.s. det gråtande ansiktet. Om du föreställer dig att du äter en citron och
kindbenen höjs i en sur grimasch, då använder du rätt ansiktsmuskler för att skapa
den ”lilla rösten” när du sjunger. Den nya skolan är mer influerad av modern musik
t.ex. pop vad gäller teknik, tonbildning och intonation. Sångarna är ofta mer skolade i
sångteknik. Laura tillhör den senare skolan. Det centrala som båda skolorna har
gemensamt är rytmen.
En anledning till att granaínas är tekniskt krävande är dess långa fraser med
oändliga melismas, d.v.s. ornament eller utfyllnadstoner.

Se hur stavelsen ”frir” hålls ut sex takter för att slutligen landa på noten Eb.
En person som är obekant med granaínas och dess melodier kan ha svårt att
uppfatta skillnaden mellan melisma och melodi. Som instrumentalist finns risken att
nonchalera texten eftersom fokus vanligtvis är på melodin. Texternas huvudsakliga
funktion antas vara att förmedla en historia. Då jag ägnat många timmar av att
transkribera sången upptäckte jag ett samband mellan melodinyckelton och text,
närmare bestämt stavelse. Oftast sjunger man melismas vid vokal, vanligast i, e och
a, är konsten som ackompanjatör att vänta ut melismas och spela vid nyckeltonerna.

En bra ackompanjatör, konsten att lyssna
Paco Cortés är från samma stad som granaínas, Granada. Han är en romsk
flamencogitarrist och har lärt sig spela gitarr genom gehör. När han ackompanjerar
Regina García upplever jag att han förstärker hennes fraser i symbios med texten.
Vad som skiljer en duktig ackompanjatör från en oerfaren är hur de tillämpar ackord,
melodi och tystnad. En gitarrist så som Paco Cortés med över fyrtio år av erfarenhet
har lärt sig konsten så det har blivit ett intuitivt uttryck. Men för en gitarrist där språk
och kultur är främmande behövs en enklare metod för att nå samma intuitiva
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förmåga. Vid analys av hans spel går det att urskilja tydliga strukturer av när han
väljer att följa, ta fokus från sångaren eller bara att vänta i tystnad.
I exemplet nedan finns fyra sångfraser (andra och tredje binder hon ihop) som är
markerade i gröna linjer. Dialogen mellan sångaren och gitarristen är baserad på
svar och fråga: mellan första, andra och även tredje och fjärde frasen finns en längre
paus där gitarristen har möjlighet för ett längre svar.

Vanligast är att gitarristen spelar ett passande ackord kort efter att sången landat på
en nyckelton. I tre av fyra fall följer han den regeln, men se i första frasen att Paco
gör ett undantag. Innan sångtonen fem löses upp till fyra känner han på sig att det är
på väg att ske och spelar Em (add9) precis innan tonen hunnit landa.
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Paco imiterar ibland melodifraser som finns i sången. Oftast förstärks melodin med
olika variationer av ackord.

Kvintbas är en vanlig läggning av ackord p.g.a. gitarrens konstruktion. Eftersom
flamencogitarrens teknik är anpassad för en akustisk miljö är styrka och volym viktiga
beståndsdelar. Då en stark volym eftersträvas måste högerhanden vara obehindrad,
alltså helst spela på alla sex strängar samtidigt. Om ett ackord utgår från femte
strängen är det förekommande att det spelas med kvinten i basen för att alla sex
strängarna ska ha en funktion.

Fördjupandet av mitt spel
Med en djupare förståelse av sången, och inspiration från Paco Cortés har jag funnit
ett eget sätt att kompa granaínas. Med vetskap om vilken ton som sjungs
tillsammans med vilket ackord tillkommer en enorm frihet att improvisera. På det viset
har jag experimenterat fram olika svar, eller läggningar av ackord. T.ex. När
meloditonen har en färgning av ackordet kan jag välja att spela samma färgning.

Här kan jag spela Gm (add9) för att få fram melodin på ett effektfullt sätt
eftersom meloditonen A i Gm är nian. För att hitta ett dynamiskt spel kompar jag med
tystnad t.ex. vid sång med mycket utsmyckningar för att efteråt svara med
explosivitet. Att vara lyhörd i mitt spel är i fokus för att skapa en dialog. Och att spela
traditionellt material kontra modernt är användbart för balansen av
förutsägbarhet/spänning. Traditionellt spel kan t.ex. vara mer meditativt och inte så
varierad harmoni. Medan modernt material kan vara inspirerat av andra genrer så
som jazzläggningar på ackorden etc.
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Sammanfattning och reflektion
Jag ville med det här arbetet fördjupa min förståelse för gitarrens ackompanjemang
till flamencosång. Jag valde den palo som heter granaínas där gitarren kompar
sången utan puls. Transkriptionerna bestod av tre verser sång och ett utdrag av
gitarr. Jag övade sedan själv på att ackompanjera den inspelade sången och
analysera strukturerna. Detta ledde till en djupare förståelse av vikten att identifiera
nyckeltoner i fraser av långa ornamenteringar, jag insåg att detta är essensen av en
gitarrists uppgift då han ackompanjerar granaínas.
Mitt arbete blev svårare än jag tänkt då val av stil och tillvägagångsätt blev en
tidskrävande process. Om jag blev tillfrågad att göra ett liknande arbete igen skulle
jag välja andra metoder t.ex. den grafiska bilden då jag visar på sambandet mellan
sången och gitarren. Det är ett mer tidseffektivt sätt att analysera samspelet på. Men
en flamencopalo med puls som t.ex. tangos eller bulerias skulle vara enklare att
transkribera då de båda har puls och tydligare strukturer.
Resultatet levde upp till mina förhoppningar i vad jag skulle fått ut av arbetet. Jag
fann kopplingen av text och skelettmelodi vilket jag kan applicera på de övriga
flamencostilarna. I mitt försök att teoretisera granaínas fann jag även frånvaron av
flamencoteori. Särskilt om sång, det finns noter för flamencogitarr nerskrivet men då
flamenco är starkt känslobaserad finns det inte ett system som förklarar traditionen
på ett lättillgängligt sätt. T.ex. flamencogitarrens högerhandsteknik är unik i sitt
spelsätt och i dagens notskrift är den informationen svårläst.
Jag har fått mersmak av flamencosångens melodier och vill i framtiden utforska hur
den går att användas t.ex. på ett annat instrument så som ett bandlöst
stränginstrument eller munspel/fiol. Det ska bli intressant att överlämna noterna på
granaínas till en musiker utanför flamencotraditionen och se hur användbara de är
vid inlärandet av musiken.
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Transkriptioner
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Ede, Marcel (1996)
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Analysschema

Laura Marchal, analysschema
Uttryckskvaliteter Gestaltnings
kvaliteter

Generella
Musikaliska
kvaliteter

1. Dramatik

1. Rytmisk
frasering

1. Tonklangs- 1.
kvaliteter
Bihåleresonans

1.
Röstuppvärmning

2. Artikulationsfrasering

2. Tonstyrkekvaliteter

2. Kroppsposition

2. Musikens
”massa” och
”kraft”
3. Intensitet
(energi)
i uttrycket

3. Tonstyrkedynamisk
frasering

3. Musikens
rörelseuttryck

4. Tempodynamisk
frasering

Tekniska
Kvaliteter

2. Känsloteknik

Tekniska
Förutsättningar

3. Sångregister
4. Andning

5. Utmyckning

Uttryckskvaliteter

1. Dramatik i uttryck
a) Stort/litet uttryck
Stort (tappert) uttryck - Laura Marchal: Granaína Media.
(Ex: 0.11 – 0.27)
Litet (försiktigt) uttryck - Laura Marchal: Introducción. (Ex: 0.00 – 0.39)

2. Musikens ”massa” och ”kraft”
a) tyngd, ös, kraft, tryck etc. Kontra lätthet, kvickhet etc.
Kraft och lätthet, kontrastfullt tillämpande, med start och avslut i
”lätt anda”. – Laura Marchal: Granaína (Ex: 0.00 – 0.32)
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3. Intensitet (energi) i uttrycket, t.ex. i meter eller rytm
a) Start av mild karaktär, ökad intensitet och avslutad fras i långsamt tempo.
- Laura Marchal: Granaína (Ex: 0.00 – 0.32)

4. Musikens rörelseuttryck
a) hastigt, flyktigt etc, kontra långsamt, segt etc,
Kraft och lätthet, (kontrastfullt tillämpande)
– Laura Marchal: Granaína
b) Accelererande ritarderande spel;
- Laura Marchal: Introducción (Ex: 0.00 – 0.23)

Gestaltningskvaliteter

1. Rytmisk frasering
a) Varierande betoningar p.g.a. förkortandet/förlängandet av toner.
- Laura Marchal: Granaína Media. (Ex: 1.42-2.02)

2. Artikulationsfrasering
a) Frasering genom att markera viktiga toner med t.ex. i samma fras
markant växling av betoning på stavelserna.
- Laura Marchal: Granaína Media (Ex: 0.52-0.56)

3. Tonstyrkedynamisk frasering
a) Frasering genom ökad tonstyrka i mitten av frasen,
med start och början i mildare ton.
- Laura Marchal: Granaína (Ex: 0.18-0.26)

4. Tempodynamisk frasering
a) Början av fras i lugnt tempo och ju närmare slutet
desto ”ettrigare” känsla.
- Laura Marchal: Granaína Media (Ex: 0.13-0.27)
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5. Utsmyckning
a) Frasering genom ökad tonstyrka i mitten av frasen,
med start och början i mildare ton.
- Laura Marchal: Granaína Media (Ex: 1.35-1.40)

Generella musikaliska kvaliteter

1. Tonklangskvaliteter
Resonansgruppen:
a) Stor/liten resonans
Lilla rösten,
- Laura Marchal: Granaína (Ex: 0.7-0.17)
Stor/mer klang, den sociala rösten
- Laura Marchal: Granaína Media (Ex: 0.28-0.36)
b) Övertonsrik ton
Vid avslutning av fras förändras ljudet likt ett meditationsljud,
- Laura Marchal: Granaína Media (Ex: 1.10-1.16)

Vibratogruppen:
c) Hammarvibrato
Stötande vibrato
- Laura Marchal: Granaína Media (Ex: 1.38-1.42)
d) Jättevibrato
Tvåtonsvibrato, svänger nästan mellan två toner.
- Laura Marchal: Granaína (Ex: 0.15-0.20)

2. Tonstyrkekvaliteter
a) Stor/liten tonstyrka
Svag tonstyrka
- Laura Marchal: Granaína (Ex: 0.25-0.30)
Hög tonstyrka
- Laura Marchal: Granaína (Ex: 0.10-0.16)
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b) Generell tonstyrkedynamik tätt/luftigt
Det generella förhållandet av

Tekniska Kvaliteter
1. Bihåleresonans
a) Användandet av bihålan som resonanslåda.
Nasalt ideal för sång inom flamencogenren.

2. Känsloteknik
a) Cara triste det gråtande ansiktet:
Litet uttryck, höga kindben, ”skrynkligt ansikte” (som vid ätandet
av en citron).
- Laura Marchal: Granaína (Ex: 0.00 – 0.32)

3. Sångregister
a) Bröstklang:
Lågt register, pressar luften.
- Laura Marchal: Granaína (Ex: 0.00 – 0.10)
b) Mixad klang:
Högt “skrikigt” register, mixad falsett och bröströst
- Laura Marchal: Introducción (Ex: 0.35 – 0.42)

Tekniska Förutsättningar
1. Röstuppvärmning
a) Uppvärmandet av rösten med olika sångövningar.
T.ex. hårda konsonanter eller skalor för att värma upp musklerna
i munnen.

2. Kroppsposition
a) Sittande
Generellt vanligt med sittande position.
Viktigt med bra hållning, rak rygg etc. för flödet av luft.
b) Stående
Oftast förekommande vid juerga, d.v.s jam, fest eller avslut av konsert
då energin är som mest intensiv.
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Paco Cortés
Uttryckskvaliteter Gestaltnings
kvaliteter

Generella
Musikaliska
kvaliteter

Tekniska
Kvaliteter

Tekniska
Förutsättningar

1. Dramatik

1. Rytmisk
frasering

1. Tonklangskvaliteter

1.
Arpeggioteknik

1.
Fingeruppvärmning

2. Tonstyrkedynamisk
frasering

2. Tonstyrkekvaliteter

2. Tumteknik

2. Kroppsposition

2. Musikens
”massa” och
”kraft”
3. Intensitet
(energi)
i uttrycket
3. Musikens
rörelseuttryck

3. Rasgueadoteknik

3. Tempodynamisk frasering
4. Utmyckning

Uttryckskvaliteter
1. Dramatik i uttryck
a) Stort/litet uttryck
Stort (tappert) uttryck - Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.14-0.16)
Litet (försiktigt) uttryck – Paco Cortés: Introducción. (Ex: 0.17 – 0.19)

2. Musikens ”massa” och ”kraft”
a) tyngd, ös, kraft, tryck etc. Kontra lätthet, kvickhet etc.
Ös, snabbt och många toner i lätt/ljust läge.
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.30-0.36)

3. Intensitet (energi) i uttrycket, t.ex. i meter eller rytm
a) Vacker start med varierad puls.
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.07 – 0.15)

4. Musikens rörelseuttryck
a) Accelererat spel efter seghet i starten;
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.45-0.50)
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Gestaltningskvaliteter

1. Rytmisk frasering
a) Varierande betoningar p.g.a. förkortandet/förlängandet av toner.
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.6-15)

2. Tonstyrkedynamisk frasering
a) Hård start med ett mjukt svar.
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.20-0.24)

3. Tempodynamisk frasering
a) Seg start och snabb acceleration.
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.30-0.36)

4. Utsmyckning
a) Legato-utsmyckning invävt i snabbt arpeggio.
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.07-0.14)

Generella musikaliska kvaliteter

1. Tonklangskvaliteter
Resonansgruppen:
a) Stor/liten resonans
Stark klang.
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.43-0.45)
Liten klang.
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.40-0.42)
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2. Tonstyrkekvaliteter
a) Stor/liten tonstyrka
Svag tonstyrka
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.36-0.39)
Hög tonstyrka
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.50-0.54)

Tekniska Kvaliteter
1. Arpeggioteknik
a) En kombination av tumme, pekfinger/långfinger/ringfinger.
Snabbt tonflöde, vanligaste kombinationen: tumme och sen ringfinger
tillbaka till tumme - Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.30-0.33)

2. Tumteknik
Enbart spel med Pulgar, d.v.s tumme.
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.33-0.36)

3. Rasgueadoteknik
Triolfigur skapad med uppslag, tumme, nerslag, lång och
ringfinger och avslut med tummen upp.
- Paco Cortés: Introducción (Ex: 0.50-0.54)
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Tekniska Förutsättningar
1. Fingeruppvärmning
a) Uppvärmandet av fingrarna med olika gitarretyder för att värma upp
musklerna i händerna.

2. Kroppsposition
a) Sittande
Varierad hållning, beroende på position av gitarr.
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