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Sammanfattning
Detta är en studie som handlar om att förbereda sig inför en
trumpetprovspelning till en symfoniorkester och en dokumentation av den
processen samt en undersökning huruvida man kan få till ett rikare
trumpetspel med erfarenhet och kunskap vad beträffar trumpetteknik,
orkestertradition, repertoarkännedom och djupare förståelse kring musiken.
Jag kommer att analysera två inspelningar jag gör med trumpetutdrag ur den
symfoniska orkesterrepertoaren för att sedan komma fram till en avslutande
tredje inspelning.
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Om författaren
Filip Svensson är född 1989 i Södertälje men uppvuxen i den lilla
kommunen Nykvarn strax utanför. Han växte upp i en musikalisk familj
med två föräldrar som musiker och musiklärare. Att då börja spela ett
instrument var tidigt en given utgång för Filip. Vid redan fem års ålder
sattes en kornett i händerna på honom (då trumpeten var för stor för honom)
och han har spelat sedan dess. Med mycket musicerande i Kulturskolans
verksamhet både i Nykvarn och Södertälje fick han spela i olika
ensembleformer och i olika stilar. En person som betytt mycket för Filip och
som framförallt varit en stor inspirationskälla vad gällande klangideal och
spelteknik var hans första trumpetlärare Hans Lundell. I allt från
blåsorkester till brasskvintett och som solist blev han introducerad till en
viss klassisk repertoar men främst storbandsjazz och underhållningsmusik.
Efter hans naturvetenskapliga studerande på gymnasiet provspelade han och
antogs till värnpliktig tjänstgöring som musiker i Arméns Musikkår i
Stockholm. Efter ett år i det militära fortsatte han på samma musikaliska
bana genom att jobba som musiker i grannkåren Livgardets
Dragonmusikkår som beriden trumpetare innan han antogs till det klassiska
musikerprogrammet med inriktning trumpet vid Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm. Under sin tjänstledighet från Livgardets Dragonmusikkår har
han nu under studieåren studerat för adj. Trumpetprofessor Mark Schrello
och hans nuvarande trumpetlärare Joakim Agnas.
Filip är för närvarande aktuell som frilansande musiker runt i Sveriges
professionella orkestrar utöver sina studier vid Kungl. Musikhögskolan och
sitt arbete i Försvarsmusiken och läser nu ett tvåårigt masterprogram med
inriktning orkester.
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1. Inledning och bakgrund
Detta självständiga arbete handlar om förberedelserna inför en
trumpetprovspelning och om jag genom djupare studier i musikstycken och
om möten med professionella trumpetare kan göra att jag kan spela mer som
en erfaren orkestertrumpetare utan att faktiskt ha den erfarenheten. Detta har
undersökts genom lektioner med olika professionella trumpetare från olika
länder, masterclasses på youtube samt djupare inlärning om styckena från
litteratur och andra medier. Detta för att få så många olika vinklingar och
inspiration som möjligt.
Huvudmålet med min satsning till att bli professionell musiker är att i
framtiden få jobba som trumpetare i en symfoniorkester. Därför känns valet
av ämnet tämligen självklart. Vägen till ett fast jobb i en symfoniorkester är
genom en provspelning bakom en skärm. Där ska det framföras
standardkonserter ur solorepertoaren för trumpet men kanske framför allt
utdrag från orkesterrepertoaren. Att spela bakom skärm är för att så jämlikt
och objektivt som möjligt kunna avgöra vem som spelar allra bäst utan
påverkan på varken ålder, kön eller ursprung. Orkesterutdragen ska
självklart spelas tekniskt korrekt men framförallt gäller det att spela
tidstypiskt, eller i alla fall rätt stilistiskt, med musikalisk känsla och
orkestertradition som musiken beskriver i noter. Sedan gäller det att med
musikerns egen musikalitet förvalta detta och förena dessa olika enheter på
bästa sätt. Att kombinera dessa enheter till en komplett enhet är inte helt
enkelt. Tankarna kring detta går för att spela detta stilistiskt rätt behöver
musikern spelat dessa utdrag i en orkester för att få den musikaliska rätta
känslan, uttrycket, och den rätta guidningen av en dirigent t.ex. En del
erfarenhet gällande just detta har jag genom vikariat i professionella
orkestrar men självklart har jag inte den erfarenheten gällande all repertoar
som ska spelas på en provspelning. Som vikarie får man ofta spela en
tuttistämma, dvs en andra- eller tredjestämma. Vid en provspelning vill en
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jury dock oftast höra solopassager som brukar ligga i
förstatrumpetstämman.
En jury vill ha en erfaren musiker till sin orkester som vet hur musiken ska
spelas. Detta har förbryllat mig en del. Då klimatet är ganska tufft i
frilansmusiker- Sverige och i övriga Europa där konkurrensen är stenhård är
det svårt att vinna ett jobb eller för den delen frilansa. Framförallt om
musikern är ung och nyexaminerad och inte fått någon möjlighet till
vikarierande i orkestrar. Situationen blir helt enkelt kontraproduktiv. För att
vinna det första jobbet genom en provspelning krävs det dock ofta att
musikern redan har den erfarenheten, kännedomen och vetskapen kring
musiken. Detta går inte ihop. Min tanke är att den ”erfarenheten”, eller det
musicerandet som är ”in style” måste kunna fås på ett annat sätt utan att
bara förlita sig på de gånger man vikarierat i orkestrar.

1.1 Syfte
Målet är att få en djupare förståelse och kunskap om hur standardutdrag ur
symfoniorkesterrepertoaren för trumpet bör framföras för att uppskattas av
en jury vid en provspelning. Syftet med detta arbete är att undersöka om det
går att få en mer mogen kännedom om viss musik och ”orkestererfarenhet”
utan att faktiskt ha den erfarenheten.
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Metod
Fokus har legat på uppförandepraxis gällande spel inom olika
symfoniorkesterrepertoar, dvs. vad som är stilistiskt för just det utdraget
gällande trumpetteknik och musikaliska uttryck. Ett steg i en ytterligare
fördjupning har varit att behandla hur tonsättaren tänkte när denne skrev
musiken och om man t.ex. genom styckets tillkomsttid och orkestertradition
kan avgöra hur musiken ska spelas. Gällande uppförandepraxisen kring
vissa utdrag från olika symfonier kan en undersökning vad en symfoni
handlar om vara behjälplig. Handlar introduktionen i en symfoni exempelvis
om död och sorg borde rimligtvis det utdraget spelas med den känslan och
uttrycket.
Då en jury består av olika sorters människor, män och kvinnor i olika åldrar
och bakgrund så är deras åsikt subjektiv. Det som dock binder dessa
människor samman är att de alla är utbildade klassiska musiker och besitter
en stor kunskap och erfarenhet kring hur denna repertoar spelas. Därför
gäller det att spela dessa så tidstypiskt och stilistiskt som möjligt, framförda
på ett tillfredställande sätt gällande uttryck, tradition och teknik för att bli
godkänd av en sådan jury.
En del av metoden för att genomföra detta har varit genom instudering i
orkesterlitteraturen om de verk som utdragen kommer ifrån. Detta har
dokumenterats genom inspelningar av mig själv på de vanligaste
orkesterutdragen trumpetare brukar få spela vid provspelningar. Jag har
spelat in vid tre olika tillfällen och jämfört dessa, hur spelet utvecklats
genom övning och instudering och vad det är som behövts göras för att
spela dessa bättre. Jag har valt att spela in utdragen precis som i den
processen en provspelning går till, utan förskönande redigeringar eller
klippning utan allt är ”live on tape”. Ett till steg i denna process har varit att
föra övningsdagbok där det dels beskrivits hur övningen gått till, vad som
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hänt i utvecklingen med orkesterutdragen och varför. Dagboken har förts i
ca en månad i samband med förberedelse inför en trumpetaudition.
De största källorna till förbättring och stilistiskt, tidstroget spel och som
guidat mig i min övning till bättre trumpettekniskt spel har varit genom
lektioner och intervjuer gjorda och tagna med solotrumpetaren i Kungliga
Filharmonikerna, Joakim Agnas, Tarjei Hanevold som är solotrumpetare i
Sveriges Radios Symfoniorkester och Philip Smith, fd. solotrumpetare i
New York Philharmonic. Att de tre har olika ursprung, spelsätt och av olika
nationalitet är ingen slump. Spelsättet runtom i världen skiljer sig en del, en
amerikansk orkester låter inte riktigt likadant som exempelvis en tysk
orkester. Att använda mig av personer med olika ursprung och traditioner
för vägledning och inspiration som ändå binds samman av att de har samma
position i orkestern har givit mig en bred bild om hur orkesterutdragen skall
spelas. All klingande inspiration har likaså kommit från olika orkestrar från
olika länder och med olika dirigenter. Allt för att göra en så bred analys och
få så mycket olika inspiration som möjligt och därefter skapa mig en egen
musikalisk bild. Studier genom masterclasses på Youtube som gjorts av
professionella trumpetare har också det varit ledande vägledning och
handledning. Detta för att få en så djup kunskap kring ämnena, dvs.
utdragen, som möjligt och detta har förhoppningsvis i sin tur lett till en stor
förbättring i utförandet. Urvalet av utdrag har skett i samråd med lärare och
genom granskning av tidigare inbjudningar till provspelningar för att det ska
bli så nära sanningen som möjligt.
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Genomförande och Analys
Tanken med denna studie har varit att förhoppningsvis förbättra
trumpetspelet gällande framförandet av dessa specifika orkesterutdrag men
också att utvecklas och bli en mer stabil och erfaren trumpetare, gällande
teknik och repertoarkännedom. Det har gjort två inspelningar av några
orkesterutdrag och sedan en analys vad som hörts och en jämförelse av
dessa. Avslutningsvis kommer finalen i form av en tredje inspelning. Det
som analyserats är förbättringar på trumpetteknik men även huruvida
uttrycket i spelet är rätt i förhållande till den information noten ger samt
huruvida stilistiskt rätt det låter. Efter inspelningarna har förbättringspunkter
noterats, en anledning varför de bör göras och om det gjorts till nästa
inspelning. Detta har dessutom förenats med ett skarpt läge i form av en
provspelning och dess förberedelser till KORK (Kringkastiningsorkesteret) i
Norge som skedde i februari. Inför den provspelningen fördes en
övningsdagbok under en månad där jag varje dag beskrivit mer eller mindre
detaljerat hur övningen gått, vad som övats på samt vad syftet med dessa
övningar varit. En strategi har lagts upp och en plan för den bästa
förberedelsen inför provspelningen.

Övningsdagboken
Uppvärmning
Uppvärmningen har i stort sett varit exakt likadan varje dag.
Dagen att börjat hemma i lägenheten med en ”Silent Brass”- sordin med
hörlurar. Dels för att få en tidig start på dagen, då behövs en sordin för att
inte störa grannar, för att sen få den naturliga men dock så viktiga pausen
för embouchyren för brassmusikern. Men framförallt har detta varit för att
förbereda sig för provspelningsdatumet. Vid tidigare provspelningar har
tankarna gått att man alltid ska börja provspelningsdagen som alla andra
dagar för att det ska kännas precis som vanligt. Att allt sitter på plats som
man så ihärdigt repeterat gång på gång i sina förberedelser. Att läpparna lätt
vibrerar som man önskar, att luften är igång, tungan är lätt och alert och att
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soundet är vackert, varmt och fylligt. Dock brukar provspelningsdagen ändå
bli olik, för att man förmodligen börjar dagen med att värma upp jättetidigt
med en övningssordin på ett hotellrum. Av tidigare erfarenheter blir känslan
den morgonen annorlunda gentemot en vanlig övningsdag. Med sordinen
forceras lätt soundet för att återskapa det vanligtvis öppna soundet som finns
utan sordin och risken är stor att känslan blir fel. Därför blir denna
förberedelse ett experiment att börja varje dag med en morgonrutin som hör
till provspelning för att även det ska bli så naturligt som möjligt.
Det hela börjar med en lätt stretchning för att kroppen ska vakna till och att
andningen ska bli så organisk och avslappnad som möjligt. Framförallt om
detta görs hemma nyvaken, dvs att kroppen inte rört på sig ordentligt och
för att eventuella små låsningar ska släppa som kan uppstå vid sömn. Detta
övergår i en lätt ”buzzning” på munstycket för att läpparna ska komma
igång och vibrera. På munstycket spelas flex- och intervallövningar för att
försiktigt mjuka upp muskler.
När läpparna vibrerar ordentligt spelas övningen Chicowich på trumpeten
(Se bilaga ”Övningsdagbok”). Det är legatoövningar som riktar in sig på att
få igång luften och ett konstant flöde med varm och bra luft. Om man spelar
med en avslappnad embouchyr och med en naturlig och organisk andning
genererar det förhoppningsvis en konstant och varm luftström som skapar
ett stort och varmt sound. Övningen genomförs långsamt till snabbare, först
på endast munstycket, sedan bara genom att blåsa luft genom munstycket
och sedan på instrumentet. Sedan spelas valda övningar ur en övningsbok av
Max Schlossberg. Dessa övningar syftar mest till att snabbt komma igång
genom flexibilitetsövningar och att sträcka ut sitt omfång där man kommer
att spela under resten av dagen. Övningarna kombineras med olika
artikulation och dynamik för att både läppar, embouchyr och tunga ska
komma igång.
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Syfte med övningsdagboken
Inför provspelningen övade jag på standardverk ur trumpetrepertoaren som
vanligtvis är obligatoriska vid provspelningar, Haydns trumpetkonsert, sats
1, Charlieretyd no 2 och ”Intrada” av Honegger. Nästa utmaning var att öva
på orkesterutdrag. Dessa mottas dock två veckor före provspelningsdatumet
så vid starten av förberedelserna till provspelningen och denna studie visste
jag ännu inte vilken repertoar som skulle spelas. Trots detta skedde
förberedelse på de utdragen som räknas som standard i hopp om att dessa
förmodligen skulle finnas på repertoarlistan än en gång. Några av
standardutdragen är bl.a. flera delar ur Mahlers femte symfoni, Ravels
pianokonsert, ”Petruschka” av Stravinskij (två delar), Promenaden ur
”Tavlor på en utställning” av Mussorgskij med en orkesterinstrumentering
av Maurice Ravel, Leonoreouvertyr no 2 av Beethoven, Scheherazade av
Rimsky-Korsakov, Förspelet till Carmen av Bizet och solot ur Don Juan av
Richard Strauss. Dessa utdrag är där störst fokus legat men även andra
mindre vanligare utdrag. Allt för att vara så förberedd som möjligt vid
tillkännagivandet av repertoar.
Inför detta genomfördes även instudering i form av att lyssna på
youtubeklipp, Spotify och masterclasses samt genom undersökning om
styckena i uppslagsverk bl.a. Detta för att få mer kännedom om musiken,
höra många olika versioner av utdragen och sedan tillsammans med lärares
instruering från tidigare kurser i bakhuvudet och med egen musikalitet
försöka göra en så ”korrekt” men också personlig och intressant musikalisk
tolkning som möjligt.
Efter samtal och lektioner med både huvudläraren på Kungliga
musikhögskolan tillika solotrumpetare i Kungliga Filharmonikerna, Joakim
Agnas och solotrumpetaren Tarjei Hanevold från Sveriges Radios
Symfoniorkerster har det kommit fram vissa lite större pusselbitar i mina
grunder, rent trumpettekniskt som bör rättas till för att bemästra vissa delar
ur trumpetrepertoaren. Det är bland annat att förbättra ”multiple-tounging”-
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spelet vilket är oerhört väsentligt om man vill bli orkestertrumpetare. Därför
är utdraget från Scheherazade och ”Intrada” av Honegger viktiga stycken att
öva på då denna teknik flitigt behöver användas för att lyckas spela de
partierna.
En bra väg dit är att koncentrerat öva på artikulationsövningar överlag och
såklart trioltunge- och dubbeltungeövningar. Ett konkret tips av Hanevold
var att införskaffa en bra ”basics”-bok av Edward Goldman. En bok vilket
kommer ta stor del i den dagliga övningen då dessa övningar snabbt ger en
snabbare tunga och förbereder inför dagens kommande övning.
En annan förbättringspunkt som nämnts i trumpetspelet är spel i det lägre
registret vilket dagligen kommer att jobbas på. Där kommer ”Low-note”övningar ur Allen Vizzuttis bok övas samt övningar lärd genom gehör av
Joakim Agnas som är strakt kopplade till den låga passagen i Honeggers
”Intrada”. Det gäller att få ett stort och vackert sound i det låga registret och
lura hjärnan att man spelar i mellanregistret, vilket är mycket lättare.1

Inspelningarna
I analysen av inspelningarna har ett försök till lyssning med ett objektivt öra
genomförts för att sedan analyseras och undersökas hur dessa utdrag
förhåller sig efter trumpetteknik samt tidstypisk- och stilistiskt framförande.
Vid detta har egna erfarenheter spelat roll som vunnits genom masterclasses
både från kurser och lektioner/intervjuer till youtube-klipp samt av
jämförelser av andra inspelningar för att försökt göra en så korrekt
bedömning som möjligt. Dock är det den faktiska respons som mottagits vid
lektioner från professionella orkestertrumpetare med dess yrkeserfarenhet
som vägt tyngst. De besitter enorm kunskap och har otrolig erfarenhet om
symfoniskt orkestertrumpetspel och har själva blivit ledda genom
orkesterrepertoaren av världsledande dirigenter. Dessa dirigenter har i sin
1

Joakim Agnas, Tarjei Hanevold, Philip Smith och James Smock
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tur dykt djupt ner i de olika verken på många olika sätt och har studerat vad
kompositörerna ville med sin musik. Om man sammanflätar deras
intentioner med orkestertrumpetarens professionella kompetens om
trumpetspel resulterar det, i mitt tycke, i en mycket referens.

Inspelning 1
Denna första inspelning var mest för kännedom av orkesterutdragen. Jag
hade under denna första inspelning en viss kännedom om de flesta av
utdragen sedan innan men jag hade inte gjort en musikalisk och faktamässig
djupdykning i dessa stycken vid detta tillfälle. Detta är den första
dokumentationen av dessa utdrag och innehåller inte någon vidare djupare
analys, utan snarare notiser om vad som direkt måste förbättras rent
trumpettekniskt till nästa inspelning. Inför den andra inspelningen kommer
en undersökning av bakgrundsfakta om kompositörerna och om själva
styckena och utdragen göras och mer kallas som en analys.

Mahlers femte symfoni
Gustav Mahlers femte symfoni är verkligen den klassiska trumpetarens
symfoni med många ställen som sticker ut, som innehåller otroligt öppna
och utlämnande solon som verkligen visar om man är en skicklig
trumpetare. På provspelningar får man just därför spela många utdrag från
den symfonin. Fem utdrag från Mahlers femma är dokumenterade och är
beskrivna i följden A-E. (se bilaga)
Mahler 5 A
Den första inledande frasen är rytmisk och leder bra fram till ettan i nästa
takt. Möjligtvis är åttondelstriolen för snabb kontra vad Philip Smith sade
vid en masterclass i somras. Triolen bör leda framåt men vara mer
utmejslad, det vill säga tydlig och stabil i detta fall. Formen på utdraget är
fin. Dock finns ingen riktning mellan takt 14 och 15, vilket förmodligen
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orsakas av att det noterade F#et inte svarar ordentligt och flödet i frasen
stoppas därför.
Mahler 5 B
I detta utdrag finns ett fint flyt i frasen från början men det blir snabbt
orytmiskt i den mån att det frångår den tidigare stabila rytmen i inledningen.
I mitten av takt 13 till 14 och sedan en bit framåt blir fraserna väldigt
upphackade och det finns inget flöde i frasen alls. Till nästa inspelning
måste det till ett bättre flöde i fraserna.
Mahler 5 C
De inledande fraserna innehar bra attityd och dynamik. Det finns ett flöde i
frasen, men fjärdedelstriolerna spelas inte som trioler utan snarare som
snabba åttondelar. Det måste bl.a. bli bättre till nästa inspelning.
Mahler 5 D
Den första frasen känns ganska upphackad, spelet är vertikalt istället för mer
horisontellt. Dvs. återigen med ett mer flöde i frasen. Nästan inga
dynamiska skillnader alls uppfattas trots att det bör vara många crescendon
och diminuendon i nästan varje liten fras. Det måste bli bättre till nästa
inspelning. I sju takter före siffran 11 tas ett för snabbt tempo och ett lite för
abrupt ritardando intill siffran 11 uppfattas. Mellan takt fem och sex innan
Tempo 1 upplevs spelet orytmiskt. De sista låga noterade Bb-en svarar inte
alls.
Mahler 5 E
I början av denna del uppfattas en bra dynamik. Ett pianissimo som klingar
fint men det noterade G#et kommer inte alls i den tredje takten och sedan
upplevs resten av utdraget tämligen omusikaliskt. Accenterna på tonerna i
takt fem och elva t.ex. framhävs inte och fraserna lever inte så mycket som
de borde.
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Leonore ouverture no.2 Beethoven (se bilaga)
Detta utdrag är inte ett lika tekniskt svårt utdrag som Mahler-utdragen.
Detta upplevs som en bra första tagning där fanfarerna är tämligen lika
varandra och av bra karaktär. Den sista fanfarens sista ton kan vara lite mer
avfraserad, i övrigt får mer analys vid mer inläsning av utdraget och
musikalisk coachning.

Ravels pianokonsert i G-dur (se bilaga)
Spelet känns stressigt och osäkert och hamnar lite snett på några toner i
åttondelslöpningarna och det blir en aning otydligt. I takt 3 är de tre sista
åttondelarna orytmiska, dessa är för sena och dessutom för snabba och det
kan vara det som gör att resten av frasen blir något skev.
Nästa fras som är i en pianonyans är dock fint spelad men något orytmisk.
I siffran 34 haltar spelet även här på vissa toner även om inställning att bara
spela på finns där, men det behövs en mer tydlig känsla i spelet. I siffran 35
upplever jag ett bra driv till en början men orken att hålla i lättheten och
drivet i spelet finns inte utan det sackar efter lite tempomässigt i slutet på
frasen innan nedgången i tre takter från slutet.
Don Juan (se bilaga)
Detta solo är en ganska bra tagning rent trumpettekniskt. Dock saknas
återigen flödet i fraserna och informationen som står i noterna följs inte
riktigt, t.ex. avsaknandet av stringendot i takt 11 och att spelet känns en
aning ansträngt på slutet. Inför nästa gång bör dynamikskillnaderna
överdrivas samt att verkligen ta ut stringendot.
Carmen (se bilaga)
Här spelas fraserna med en ganska stor lätthet även om det
intonationsmässigt hamnar snett på vissa ställen, t.ex. de sista tonerna i takt
fem som inte alls klingar rent. Ibland blir fraserna för snabba och ibland
andningspauserna för långa. Det låter instabilt, främst för att det är
orytmiskt på sina ställen. Men det driv som tidigare nämnts finns.
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Scheherazade (se bilaga)
Tungan låter väldigt seg, det finns ingen rapphet i frasen som den borde ha.
Den första frasen stakas. Den andra frasen är bättre när det handlar om
lätthet och rapphet i tungan men bör ledas mer till varje accentuerad etta i
varje ny takt än vad som nu uppfattas. I solot uppfattas en bra dynamisk
skillnad i de fyra första takterna ner till ett pianissimo men drivet måste
fortsätta att vara ihållande med lättheten i tungan och frasen hela vägen till
slutet.
Petruschka - Ballerinans dans (se bilaga)
Här upplevs en bra karaktär med ett friskt tempo och bra dynamikskillnader.
Fraserna spelas med ett bra musikaliskt flöde fram till två och en halv takt
före 137 där frasen halkar lite efter tempomässigt och den lite sega känslan
håller i sig tre takter in i 137 också. Vid omtaget av melodin i upptakt till
fjärde takten i 137 är det dock återigen med den samma energi som i början.
I slutet av sextondelslöpningen i två takter före slutet upplevs dock en liten
seghet som även smittar av sig en aning i de sista staccatotonerna på de
noterade G-na i sista takten. Annars är det överlag en väldigt bra tagning.
Detta utdrag är kanske det utdrag som tidigare är känt och som tidigare
övats på.
Petruschka - Valsen (se bilaga)
Detta är även det en mycket bra tagning och det märks att detta utdrag övats
mycket på. Det är en fin frasering och en vacker varm ton, dock upplevs en
tendens till orytmiskt spel i varje sekvens ”efterslag” spelas i t.ex. takterna
fyra och sex. Detta bör bli bättre till nästa gång.
Promenaden ur ”Tavlor på en utställning” (se bilaga)
Utdrag innehåller en fin ton men något tråkigt fraserat spel, det leder inte
riktigt vidare i frasen utan frasen spelas ganska mycket ton för ton.
Topptonerna, alla de noterade F i varje fras, är något höga i förhållande till
de efterföljande D-na. Åtgärden till nästa gång är att hålla ner topptonen F
genom med hjälp av att dra ut triggen på första ventilen. Tonen F precis före
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siffran 1 kortas dessutom av för mycket och den noterade tonen D i den
nästa sista takten är även den för hög.

Inspelning 2
Inför denna inspelning ändrades premisserna. Några dagar efter den första
inspelningen mottogs orkesterutdragen för provspelningen i Oslo och där
var det endast tre ”standard”-utdrag med. Se Övningsdagbok 21 januari.
Detta stjälpte den ursprungliga planen en aning med att kombinationen av
provspelningen med denna analys av övning av orkesterutdrag inte
sammanföll i samma utsträckning. Därför ändrades upplägget. Den andra
inspelningen av de ursprungliga utdragen genomfördes denna andra gång
igen för att sedan läggas åt sidan för att rikta fokus åt utdragen till
provspelningen. Den tredje inspelningen ska sedan göras efter
provspelningen. Dock kommer det fortsatta arbetet med de först valda
standardutdragen fortgå på samma sätt som med utdragen i
övningsdagboken. Inför denna andra inspelning har jag fått en djupare
förståelse genom mer kunskap om utdragen genom lyssnande på olika
versioner med olika orkestrar samt genom faktainstudering om verk och
kompositörer. Inspelningarna analyseras här också ytterligare gentemot i
inspelning 1 och beskrivs i en s k analysdel. Jag behandlar även här än mer
tydliga eventuella åtgärder för att kunna prestera bättre vid nästa inspelning.
Mahlers femte symfoni
Gustav Mahler, (f. 1860 i den böhmiska byn Kalischt, Kaliste) skrev sin
femte symfoni 1901-2. 2 Denna symfoni sticker ut kontra de tidigare fyra
symfonierna genom att Mahler här behandlar orkesterinstrumentens
klangfärg och blandar dessa på ett annorlunda sätt och använder sig av
renare klanger än tidigare. Instrumenteringen är dessutom mer kompakt
kontra de tidigare symfoniernas mer sammanvävningar av enstaka motiv i
olika instrument. Symfonin, som var ny i sitt slag i och med hans val av
2
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instrumentering och behandling av klangfärgerna, är trots den dystra och
bistra början av symfonin på många sätt ett lyckligt verk. Lyckan och
upprymdheten är dock mer abstrakt och objektiv i denna symfoni än tidigare
och i kombination med Mahlers briljans att skriva på detta renare sätt (trots
den utmanande instrumenteringen med klangerna) togs den lättare emot av
publiken och anses än idag som kanske hans mest fulländade verk. 3 4 Dessa
utdrag ur Mahlers femte symfoni kommer ifrån första satsen,
”Trauermarsch” som på svenska betyder begravningsmarsch eller
sorgmarsch. I dessa utdrag finns i alla fall tre distinkta skildringar om döden
som man bör ta till sig och analysera vad musiken betyder.

A (se bilaga)
Den inledande dystra fanfaren öppnar hela symfonin helt solo och leder
sedan fram till en stark skildring av en begravningsprocession. Den
inledande frasen kan liknas vid de sista tunga andetagen som tas av en man
liggandes på sin dödsbädd, den simulationen kan hjälpa till med rätt
karaktär.5 Fanfaren blir mer ihärdig och blommar sedan ut i ett grandiost
crescendo där hela orkestern kommer in. Detta tema återkommer sedan på
flera ställen i satsen. Detta solo ska spelas med en stor pondus och
självsäkerhet.6 Här finns det olika spelsätt, det österrikiska och tyska sättet,
att åka lite på tonerna i takt 12 och 137 i motsvarighet till det amerikanska
och skandinaviska sättet att spela det mer rakt. 8

Analys
Vid första ögonblicket upplevs den första frasen som tydlig men med den
lilla snits som är så typisk för Mahlers musik.9 Att åttondelstriolen är
snabbare än vad den ska vara, snitsad. Rent metriskt så innebär det konkret
3
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att åttondelstriolen läggs senare i takten och spelas någonstans mittemellan
en åttondelstriol och en sextondelstriol i snabbhet. Så ville Mahler själv att
det skulle vara. 10 Detta förvaltas på ett övertygat och trovärdigt sätt. Dock
kan gesten överdrivas ännu mer. Tillexempel de sforzandon som står i varje
takts början i inledningen som lätt faller bort på provspelningar, liksom även
här. 11. Det bör spelas mer som en suckande känsla än vad som görs. Den
första frasen har ett fint avslappnat sound men det är lite för starkt. I den
fjärde takten så upplevs en viss orytmisk känsla mellan fjärdedelen och
nästa åttondelstriols-figur. Den kommer lite sent. Annars uppfattas en bra
version av denna inledning med bra attityd, rytmiskt bra och rätt i stilen men
frasen måste tänka mer filmiskt som Philip Smith påpekade. I takt 16 hörs
en kix på det noterade G# som står men det känns bara som tillfälligt.
B (se bilaga)
Denna del är lik inledningen bortsett från att man trumpettekniskt inte
snitsar åttondelstriolen lika mycket som i början utan man spelar den mer
rytmisk för att nu ska en hel orkester spela tillsammans och då bör triolen
vara mer rytmisk.12 Vid lyssning börjas den första frasens inledning för
vårdslöst. Den borde komma lite mer smygande än vad den gör och vara lite
mer rytmisk. Den är inte lika snitsad som den inledande fanfaren i A men
den går att få tydligare. I takt 12 kixas på det noterade G# igen. Det känns
som andningen inte är avslappnad och inte tillräckligt förberedd. Det låter
som att det kippandas i frasen innan och luften fås inte med tillräckligt och
därför hamnar topptonen lite snett. Sedan kommer nämligen det noterade
A# i nästa takt och H i nästa takt perfekt. Oavsett om några toner inte är
klockrena har frasen i alla fall ett mer levande flöde jämfört med den första
inspelningen.
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C (se bilaga)
Här är det andra distinkta partiet om mötet med döden men i denna del
skiftar karaktärsdragen från en ödesmättad och mortal känsla till en mer
passionerad och vild känsla som det står i noterna. Men trots det är det med
en viss klagan och förtvivlan som detta vackra solo bör spelas. 13 Detta parti
ska också plötsligt gå snabbare än det som spelats tidigare. Här ska man
försöka att vara ihärdig i sin ton och verkligen leda frasen med ett konstant
flöde av varm luft och ett vibrato för att få den smäktande känslan.14 Det
låter ganska bra på inspelningen, dock så åks det lite på tonerna, dvs det
görs ett väldigt litet crescendo på varje ton istället för att tonen spelas rakt.
Det upplevs som det svåra i denna del och även i D-delen. Att spela frasen
mer horisontell utan att det blir tråkigt och rakt, utan ihållande och
känslosamt. Men den rätta attityden finns där och tonerna sitter.
Fjärdedelstriolerna är något närmare trioler nu än i inspelning 1 men det
måste vara mer övertygande rytmiskt i dessa passager.
D (se bilaga)
Denna del är en fortsättning på det nyss spelade och övergår senare i en
replik till den inledande tematiska fanfaren men som allteftersom retarderas
intill siffran 11. Här finner man i noterna stora skiftningar i dynamik och det
bör verkligen tas fram för att få fram rätt böljande känsla trots att man spelar
ihållande. I denna del upplevs en generellt bra känsla. Några detaljer: den
punkterade fjärdedelen i takt 2 känns för studsig. Den borde vara mer
ihållande som tidigare nämnt, se ovan. I nästa fras kommer
dynamikskillnaderna fram bra och den får rätt karaktär. I takt 8 i siffran 10
blir den punkterade halvnoten lite för utstickande och inte så fint avfraserad.
I takt 10 i siffran 10 spelas fel ton men i övrigt är det en fin version av
denna del. I nästa parti görs en bra avvägning i ritardandot som ska vara till
siffran 11. Dock är upptakten till 11 inte så tydlig. I 11 bibehålls en bra
karaktär med bra dynamiska skillnader som sedan byggs upp till det stora
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klimax som blir i fortissimo- partiet fem takter innan tempo 1. Sedan leds
det fint fram till den låga starka tonen innan tempo 1 men sedan hörs en viss
stelhet på de låga starka tonerna som varken svarar bra eller har bra
ansatser. Vilket återigen poängterar vikten att öva mer på
lågtrumpetsövningar. Framförallt i kombination med att spela starkt och
högt precis innan för att bli tillräckligt avslappnad för att de låga tonerna ska
komma tydligt och precist.
E (se bilaga)
Detta vackra solo är det tredje mötet med döden och skildrar bitterljuva
minnen om det förflutna, om saker och ting som passerat och förlorats.15
Detta parti spelas med fin ton och bra dynamik. Dock tappas luftflödes
ibland och därmed någon liten ton här och där. I den första upptakten är
åttondelen orytmisk som ska leda vidare till C# men i de likande
sekvenserna är inte det ett problem. En lärdom att ta med från denna del är
att alltid tänka på att ha ett varmt och konstant luftflöde, och att verkligen
koppla på luften från början, då kommer tonerna sitta, frasen blir jättefin
och mer avslappnad. Trots att vissa toner tappas här upplevs fraserna mer
levande än vid första inspelningen och det är en skön och vacker känsla
lyssnaren får.
Leonore ouverture no.2 Beethoven (se bilaga)
Ludvig van Beethoven skrev bara en opera men till denna skrev han
åtminstone fem ouvertyrer av vilka fyra återstår. Operan ”Fidelio” som den
senare kom att utvecklas till komponerades under 1805-6 och uppfördes
bara tre gånger. Dåtiden Wien var ockuperat av de franska trupperna och
många Beethoven-anhängare hade lämnat staden. Operan uppfattades i
mångas tycke också som alldeles för lång och Beethoven kom att revidera
operan flertalet gången och han kapade bl.a. operan från tre till två akter.
Beethovens mest två kända ouvertyrer (no 2 och no 3) har också således
kommit att bli titlarna för de två olika operorna som uppfördes 1805
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respektive 1806. Trumpetfanfaren i ouvertyr no 2 introducerar de två
strålande och hjältemodiga huvudkaraktärerna in i operan. 16
Här gäller det att få till två likadana fanfarer i rätt karaktär och stil.
Fanfarerna spelas bakom scenen i kulisserna och spelas två gånger, den
andra gången närmare scenen och alltså mer påtaglig för publiken. Åtta
takter innan är det en lång passage där stråkarna spelar med ett stort
crescendo och landar på trumpetens första ton i solot. Trots att fanfaren
alltså är s k ”offtsage” och ska ha en effekten av att vara lontananza, höras
från avstånd är det viktigt att fanfaren har en pondus och är storslagen och
närvarande, rent teknisk ett övertygande forte. 17 På en audition spelas
fanfarerna där man står med en än större utmaning att de ska låta likadant.
Fanfarerna ska pålysa att de två hjältekaraktärerna introduceras, hjälp är på
väg.18
I noterna står det att den första frasen bör spelas sostenuto, dvs lite
återhållsamt tempomässigt. Sedan bör man i triolrörelserna stadigt gå framåt
i en accelererande rörelse och rent fraseringsmässigt spela mer eldigt med
en starkare dynamik.19

Analys
Denna tagning är ganska bra, med bra intonation och rytm. Det som
anmärkas på är att den första frasen kan vara ännu mer strukturerad rent
tempomässigt, mer tydlig och rak och ännu mer som en fanfar. Sedan spelas
ett bra och smakfullt accelerando och med en växande intensitet och en fin
avfrasering på den sista tonen som efter respons från både Philip Smith i
somras på en brasskurs och från Joakim Agnas på lektion fått bekräftad
känns både befogad och musikaliskt rätt i stilen. Bottentonerna måste dock
bita lite bättre och den första fanfaren bör spelas med en större tydlighet
men ändå med det driv som saknades något i denna tagning.
16
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Strauss- Don Juan (se bilaga)
Don Juan i E-dur av Richard Strauss är hans andra symfoniska tondikt och
uruppfördes 1889. Tondikten återberättar en berättelse av den tysktalande
österikiske poeten Nikolaus Lenau. Denna symfoniska dikt kom att bli
Strauss stora erkännande där han etablerades som Tysklands store och något
fräcke modernist.20 Rent formmässigt sammanfogar Strauss i Don Juan
grundreglerna för rondo- och sonatform.
Viktigt att komma ihåg i detta utdrag är att detta ”solo” inte är ett som ett
riktigt solo i den meningen att det hörs över allt annat. Vid lyssnade till
inspelningar smälter trumpeten ihop med orkesterns klangfärg för att sedan
blomma ut i det stora crescendot till takt 17 i solot. En jury kommer att ta i
beaktning om trumpetaren känner till och känner sig in i sin roll i orkestern
under detta utdrag. Att spela detta utdrag ”för” solistiskt kan resultera i att
bli för stark dynamiskt för tidigt och har ingen chans att crescendera mot
slutet. Istället för att leda orkestern ska fokus mer ligga på att spela en
vacker melodi för att sedan riktigt blomma ut.

Analys
Detta spelas med en fin dynamik och med ett fint känslofyllt uttryck, men
som dock kan vara ännu mer expressiv trots att ett för starkt crescendo inte
ska göras för tidigt. Från takt 11 står det att ett stringendo skall göras mer
och mer, dvs snabbare och snabbare, vilket uppfattas mer här än vid den
första inspelningen men är absolut inte tillräckligt för att det ska vara
övertygande.
Ravels pianokonsert i G-dur (se bilaga)
Maurice Ravel skrev klart sin pianokonsert i G-dur som består av tre satser
mellan 1929-31. Dock har han hämtat delar till första och andra satsen från
musik Ravel skrev 1914. Konserten är influerad av jazzen och för tankarna
både en och två gånger till ”Rhapsody in Blue” av George Gershwin. Då
påminns man av att konserten ursprungligen skrevs för att underhålla den
20
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amerikanska publiken under Ravels amerikanska turné 1928. Ravel lär ha
sagt att pianokonserter ofta skrivs mot pianot istället för pianot och menar
på musik ska vara lätt att ta till sig och vara underhållande och njutbar och
vill ha en väldigt lätt karaktär i den första satsen. 21 Det är också ifrån den
första satsen trumpetutdraget kommer.
Konserten brakar igång med en smäll i form av en piska och sedan spelas
det inledande temat av piccoloflöjten, vilket var tämligen ovanligt då
piccoloflöjten vanligtvis ligger som ett skimmer över hela orkestern för att
förgylla och få orkesterns klangfärg att glittra snarare än tillkännage stora
teman. Valet av piccoloflöjten med dess klara och lätta ton förklarar Ravels
tanke med att musiken ska spelas med en stor lätthet och enkelhet.
Trumpeten tar över efter piccoloflöjten och spelar samma tema och skall ha
samma lätta karaktär.

Analys
Inledningen känns väldigt lätt och rytmisk och rätt i karaktären. I takt 6-8
upplevs en otydlighet i de puttrande åttondelarna. Det krävs mer övning i ett
långsammare tempo med metronom för att få de mer precisa. Takt 9-12
känns lätta och tonerna slår väldigt bra och är i tempo. Trots detta upplevs
en mer solid och trygg känsla än i inspelning 1. Siffra 31 är mycket fint
spelad med bra dynamik och en fin lätthet i frasen. I siffran 34 misslyckas
den första åttondelsfiguren men resten känns även det lätt trots att det spelas
i en forte-nyans. Siffran 35 spelas med ett stort driv och det är väldigt lätt
och med en bra attityd. Dock uppfattas den andra åttondelsfiguren från takt
13 i siffran 35 lite orytmiskt. Framförallt i takt 15-16 upplevs en svag känsla
av att den första åttondelen är punkterad i stället för rak, så känslan blir
nästan swing för ett litet tag. Hela passagen bör här ticka på helt rakt och
rytmiskt som inledningen spelas i början. Avslutningen är bra med ett fint
sound.
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Carmen (se bilaga)
Operan ”Carmen” av Georges Bizet är en fransk opera i fyra akter och
utspelar sig i Sevilla på 1820-talet. Huvudrollen ”Carmen” är en zigenerska
som arbetar i en cigarrfabrik. Hon hänför alla män i staden med sin skönhet.
En militär korpral och en tjurfäktare förälskar sig båda i henne och operan
igenom präglas av ett stort svartsjukedrama. 22
Detta trumpetutdrag visar prov på trumpetarens förmåga till spel i det låga
registret. En utmaning för många trumpetare. Stämman är skriven i A och
går ner till ett noterat F♯. Detta utdrag spelas i regel på en trumpet
stämd i B♭.	
 Då uppkommer problemet att tonen blir en ton lägre, alltså
ner till ett lågt F på B♭-trumpet. Den tonen finns inte i trumpetens register.
Tekniskt löses det genom att dra ut tredje ventilens bygel så långt som
möjligt och ta tonen A	
 innan med ett hjälpgrepp, 3 som då blir ett A♭ i
och med den utdragna bygeln och sedan även dra ut första ventilens bygel
samtidigt som den tredje bygeln bibehålls ute och man tar greppet för tonen
F♯, 123, som då blir tonen låga F.

Analys
Första frasen har ett bra flöde och spelas vackert. Den andra frasen tappar
dock energi, framförallt på det noterade Ab-et. I tredje frasen är det inte ett
så avslappnat sound men det flyter på ganska bra men det sista noterade Aet blir för högt. Resten av utdraget flyter på ganska bra men här och där
intonationen något skev. Dynamiken kan överdrivas och överlag måste få
lättare känsla infinna sig i fraserna trots att det går så lågt. I sammanhanget i
operan så spelas detta ihop med cello så trumpeten bör därför låta mer som
en cello, lätt och smidig med samtidigt ändå expressiv. Detta utdrag går
framåt även om känslan av att frasen leder framåt dock var större i den
första inspelningen. Inför nästa inspelning gäller det att tillbringa mycket tid
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i bottenregistret och få till den smidighet som krävs för att detta utdrag ska
bli briljant.
Scheherazade (se bilaga)
Scheherazade av Rimsky-Korsakov är programmusik, en symfonisk svit i
fyra satser och bygger på sagosamlingen ”Tusen och en natt” och den skrevs
klart 1888. Trumpetutdraget kommer från den fjärde satsen, ”Festivalen i
Bagdad” där trumpeterna och trombonerna har en stor roll. De ska skildra
och illustrera hur Sinbads skepp lider skeppsbrott, hur det slungas i höga
vågor och slår i de vassa klipporna. 23
På en audition vill en jury höra detta utdrag för att det visar prov på hur
tekniskt skicklig trumpetarens tungteknik är. Tempot i den fjärde satsen är
konstant men känslan av alla rytmerna skiftar mellan mellan 2/8 och (6/16
3/8). Vid spel i orkester är det viktigt att höra hur
trumpetens stämma passar in med resten av
orkestern.

Analys
Tungan låter slö och frasen leder inte till de accentuerade tonerna i början av
varje takt som det står, i alla fall inte från början. Men trots det är
övergripande känslan dock lättare än i inspelning nummer 1. Det blir bättre
efterhand men i slutet av den första delen spelas helt fel artikulation.
Andra delen är överlag bra, men dynamiken kan tas ut lite mer och leda
ännu mer till de accentuerade tonerna. Andra delen tappar dessutom tempo
med ett antal bpm jämförelsevis med det första avsnittet, men överlag ändå
bättre än inspelning nummer 1.
Sista delen, solot, låter överlag bra och frasen är spelad med en lättare
attityd i jämförelse med inspelning nummer 1. Tempot är dock fortfarande
lite i underkant mot vad det bör vara, i alla fall enligt vissa dirigenter vid
lyssning på olika versioner. Den generella förbättringspunkten är alltså
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överdrivna nyanser och ett något högre tempo. Åtgärden för detta är att öva
trioltunga varje dag både långsamt och snabbt för att få upp hastigheten och
lättheten i tungan.

Petruschka
Petruschka är en balett skriven av Igor Stravinsky och finns i två versioner,
originalet som skrevs 1914 och den reviderade versionen från 1947 som
också är den mest spelade. 24 Stravinsky var tidigt en avvikare inom det
ryska komponerandet och markerade med ”Petruschka” än mer sin
individualism och klyftan mellan ”The Russian Five”, vilka förenades för att
tillsammans vilja skapa ett sätt att skriva rysk musik på 1900-talet.
Petruschkas partitur är i motsats till hans tidigare balett ”Eldfågeln” mycket
mer individuell och han lade mer energi och vikt till att med enskilda röster
och klangfärg från instrumenten skapa och ändra uttryck och karaktär i
orkestern. Petruschka skildrar fyra tavlor varav nummer ett och fyra utspelar
sig på en karneval och de andra, två och tre, som med ett djup skildrar några
dockors värld vilka som kommit till liv i den första tavlan. Deras verklighet
och drömmar förs samman. Petruschka representerar den strävande,
förtryckta och den lidande mänskligheten. Ballerinan ska skildra den eviga
feminina kvinnan vars mål är att vinna den svårfångade ”The Moor”.25

Petruschka - Ballerinans dans (se bilaga)
I detta utdrag är det viktigt att tänka på att en ballerina är elegant och lätt på
fötterna. Därför är det viktigt att spela med den lättheten och inte betona
ettorna i och treorna i takten utan betoningen ska ligga däremellan. Tekniskt
så ska betoningen ligga på de noterade G:na ovanför registret, de klingande
F:en.26 En annan viktig del är att känna in vad som händer i orkestern precis
innan och samtidigt som solot. Detta solo spelas tillsammans med
24
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virveltrumman som håller ett marschliknande taktfast ackompanjemang så
det finns inget större utrymme för frasering eller att göra ett rubato rent
tempomässigt. Med andra ord är det otroligt viktigt att vara rytmisk. Att
överdriva de dynamiska skillnaderna mellan ett solistiskt mezzoforte och
piano är mycket viktiga för driv musikaliskt och att fraserna lever. 27

Analys
I denna version upplevs ett bra musikaliskt flöde vilket är väldigt bra
förutom i slutet då tempot tappas en aning. Dock fraseras inte passagerna
som ovan nämnt. Lättheten finns där men däremot inte fraseringen mot de
höga tonerna. Inför sista tagningen senare i denna process är det viktigt att
få till det bättre. Dynamiken upplevs under denna tagning dessutom som ett
konstant mezzoforte/forte istället för mer böljande dynamikskillnader.
Petruschka – Valsen (se bilaga)
Här är det viktigt att känna att det är en vals. Instruktionerna är enkla, ett
mezzoforte och väldigt sångbart (ben cantabile). Efterslagen som spelas i
den andra takten respektive fjärde takten osv. bör uppfattas som efterslag i
en klassisk vals, med andra ord att de avfraseras. 28 I orkestern spelas detta
solo tillsammans med flöjten och trumpetteknisk bör man vara därför vara
extra vaksam med intonationen och att klangfärgen blandas. Några extra
viktiga toner är de klingande E♭-en, i stämman ett noterat F. De kan lätt bli
höga och kan därför spelas med alternativgrepp (23) och triggas ut med
tredjeventilens bygel.

Analys
Spelet är ganska rakt och tråkigt och varje ton spelas lite var och en för sig
istället för en sångbar, lång och vacker fras. Det märks extra tydligt i den
sista frasen som inte alls leder vidare. Den spelas vackert med en fin ton
men verkligen ton för ton, vilket också kan göra att en lyssnare uppfattar det
som att man åker lite på tonen.
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Promenaden ur Tavlor på en utställning (se bilaga)
”Tavlor på en utställning” av Modest Mussorgski skrev 1874. Det är från
början ett renodlat pianostycke för virtuosa pianister men har sedan
komponerats om och orkestrerats av flera kompositörer där versionen av
Maurice Ravel är den mest kända och spelade. Den illustrerar en musikalisk
utställning där han strövar omkring i en utställning. När Mussorgski finner
en tavla extra intressant stannar han och begrundar den lite extra, den är så
intressant att han skriver ett musikstycke om den. Alla dessa musikaliska
tavlor är sammankopplade med en promenad.29 30
Den öppnande promenaden är ett standard-trumpetsolo på provspelningar
som visar prov på klang, rytm och intonation. Utdraget är i sig inte svårt
men är väldigt avslöjande i en provspelningssituation. Den ska visa ett starkt
och säkert intryck utan att bli för pompöst. Trumpettekniskt gäller det att
inte överaccentuera F:en och A♭-en och att finna ett konstant flöde i
fraserna. Promenaden ska kännas värdig och graciös samtidigt som den är
lätt som om Mussorgski strosar planlöst. 31 Just detta utdrag kan skilja sig
ganska markant mellan långsammare och snabbare tempi beroende på
vilken dirigent som leder orkestern och kan spelas allt emellan fjärdedel= 84
såsom 112 bpm.32

Analys
I denna tagning upplevs topptonerna F mycket bättre intonerade gentemot
hur de var i den tidigare inspelningen. Klangen är fin och tonerna är spelade
med ett brett sostenuto. Dock upplevs fraserna som återigen lite för tråkigt
spelade och tonerna uppfattas lite var och en för sig istället för att vara en
sammanhängande fras med ett konstant flöde. Inför tredje inspelningen
måste detta spelas med en större riktning i fraserna med längre linjer.
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Inspelning 3
Efter flera månaders studier i och kring dessa musikstycken och efter
urvalen ur symfoniorkesterrepertoaren resulterade det i en tredje inspelning.
Under denna tid har jag gjort egenanalyser av de tidigare inspelningarna, jag
har tagit ytterligare trumpetlektioner, masterclasses på youtube har studerats
samt instudering och inspiration har tagits av flertalet inspelningar av olika
orkestrar med olika dirigenter från olika årtionden. All denna musik har
naturligtvis övats mycket noggrant och en övningsdagbok har används som
hjälpmedel för att precisera arbetet. Spåren från den tredje inspelningen är
som de tidigare inspelad vid ett och samma tillfälle och sträcker sig så nära
en slutgiltig version som det går, med åtanken att parametrar som dagsform
och begränsad tid för inspelning tas i beaktning. Tanken med den tredje
inspelningen var självklart gjord med målet att uppnå ett så ”fläckfritt” och
perfekt genomförande som möjligt men någon vision att upprepa
inspelningen för ett ännu bättre resultat infann sig inte. Anledningen till
detta är att målet inte är ett resultat med ljudspår som skulle kunna släppas
på en CD med orkesterutdrag, utan hur man vid ett tillfälle, där och då,
presterar, precis som vid en provspelning. Därför har inte eventuella
skönhetsfläckar med missar som kan uppstå inte mixats eller rättats till
digitalt i efterhand.
Resultatet av denna undersökning är alltså en produkt av hur framsteg har
gjorts i processen av att förbereda sig och att så nära som möjligt återskapa
den skarpa situation som uppstår vid en provspelning för en
symfoniorkester.
Att tillägga är att vid denna inspelning spelas vissa utdrag på en tysk
trumpet, dvs. en trumpet med rotorventiler istället för pistongventiler.
Anledningen till det är att det är praxis i många orkestrar att spela viss
musik med dessa trumpeter. Inte som regel i alla världens orkestrar men i
Tyskland t.ex., som är ledande inom den symfoniska klassiska musiken,
spelas nästan all repertoar på tysk trumpet. I Sverige är det vanligt musik
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från Beethovens epok fram till och med Mahler spelas på tyska trumpeter.33
Tanken med det är att den tyska trumpetens klang är något mjukare än den
amerikanska pistongtrumpeten och anses som ett steg närmare i att spela
mer tidstypiskt, då det klangidealet mer motsvarar ljudet från
ursprungtrumpeten.34
Nedan kan man lyssna till de slutgiltiga versionerna samt en sista
övergripande bild om hur jag tycker slutresultatet blev.

Mahler A. Denna del spelas med den ödesmättade känslan som jag
tycker den inledande begravningsfanfaren skall ljuda. Jag tycker att jag
lyckas få till den snits som man vill som jag nämnt tidigare i arbetet och
suger verkligen på fraserna rent tempomässigt. Vid en analys nu efteråt är
grundtempot dock möjligtvis en aning långsamt men det är också en
smakfråga.
Mahler B. Här kommer soundet från den tyska trumpeten verkligen
till sin rätt med den varma och lite mjukare klang som instrumentet. Dock
kan jag i denna inspelning och den förra uppleva att intonationen inte är helt
klockren på vissa ställen pga. för lite övning på instrumentet men denna
förlängning av den inledande fanfaren tycker jag att får till en fin karaktär
på. Speciellt i takt 17 där det står veloce (snabbare), där frasen snabbare
leder vidare á la Mahler med något snitsad nedgång.
Mahler C. Här får jag till den breda och mer vilda sostenutokaraktären Mahler eftersträvar. Soundet är fylligt och stort och jag spelar
rytmisk och övertygande. Allt är på plats och jag ”åker” inte längre på
tonerna som i de tidigare inspelningarna.
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Mahler D. Liksom i Mahler C spelar jag här med ett stort och vackert
sound och får till dynamikskillnaderna på ett övertygande sätt. Ritardandot
innan höjdpunkten i tionde takten i siffran 10 tycker jag är lagom stort.
Överlag är jag mycket nöjd med denna del trots att intonationen inte är
klockren i slutet av utdraget i bottenregistret.
Mahler E. De inledande tonerna spelas inte riktigt som den upptakt
den är menad att vara. Vissa åttondelar som leder vidare till nästa takt är
ibland lite för snabba. Detta är små detaljer men som ändå kan påpekas för
framtiden. Men tonen är varm och vacker och den finns ett mycket fint flöde
i frasen och jag tycker jag gör musik av det jag spelar.
Leonore ouverture no.2 Beethoven. Här lyckas jag få till två väldigt
lika fanfarer, vilket är positivt. Jag spelar med den övertygelse och den
starka dynamik som krävs för ett backstage-solo och bottentonerna slår
bättre än tidigare. Även här spelar jag utdraget på en tysk trumpet för att få
till soundet mer likt en gammal naturtrumpet än den amerikanska mer
distinktare pistongtrumpeten. Trots den fina tonen och likheterna i
fanfarerna hade jag velat att frasen skulle gå framåt ännu mer tempomässigt
än vad jag gör i klippet för att göra den än mer intressant. Speciellt i
upprepningen.
Strauss – Don Juan. Jag slås av den skira och vackra klangen jag kan
frambringa i inledningen och känner mig mycket nöjd. Det enda jag
egentligen vill poängtera i detta utdrag är att stringendot som jag gör och
som också är väldigt bra kommer lite för abrupt istället för att det skulle
kommit mer och mer successivt. Annars är detta utdrag också spelat på tysk
rotorventiltrumpet för rätt karaktär och varma trumpetsound.
Ravels pianokonsert i G-dur. Här framförs utdraget med en lätt men
övertygande karaktär och de rytmiska grupperna som tidigare varit något
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orytmiska känns mer solida i denna upptagning. Soundet är briljantare än
innan vilket är positivt och överlag är denna tagning ganska bra.
Carmen. Detta lågtrumpetutdrag har varit en akilleshäl för mig i mitt
trumpetspel tidigare men det är med en viss stolthet jag lyssnar till denna
inspelning och finner ett fint resultat av mycket och bra övning i
bottenregistret. Tonerna är fylliga och vackra med ett varmt sound och
tonerna svarar bra nere på botten. Intonationen är bra och
dynamikskillnaderna framgår tydligt.
Scheherazade. Detta utdrag behandlar den del jag haft mest bekymmer
med rent trumpettekniskt i mitt spel. ”Multipletounging”, dvs. det som
kallas att spela med dubbeltunga och trioltunga. De snabba sextondels- och
trettioandradelsrörelserna som jag spelar är betydligt snärtigare än förut och
tempot som jag eftersträvat ska vara högre än tidigare är på god väg. Jag är
inte helt nöjd med denna inspelning men jag är nöjd med att det i en
dokumentation blir tydligt hur jag går framåt i min utveckling på detta
område.
Petruschka- Ballerinans dans. Här upplever jag att utdraget spelas
med ett bra flöde, bra ton och karaktär men jag saknar tyvärr fortfarande att
fraserna leder fram till topptonerna, till de noterade F:en som tidigare är
nämnt ovan. Det visar tydligt att det gäller att överdriva vissa saker mer än
andra för att lyssnaren ska uppfatta det. Vilket gör det återigen viktigt att
poängtera vikten av att spela in sig själv.
Petruschka – Valsen. Jag är mycket nöjd med denna tagning. Tonen
är vacker, fraserna lever och leder verkligen vidare till skillnad från innan.
De s k efterslagen är även de väl avvägda fraseringsmässigt och helheten
upplevs stabil och i mitt tycke med rätt karaktär.
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Promenaden ur Tavlor på en utställning. I denna tagning får jag
äntligen till den frasering jag vill ha med det konstanta flödet detta utdrag
kräver. Intonationen är även här mycket bättre och tonerna spelas med en
stabil sostenuto-karaktär i ett vackert forte och i mitt tycke helt rätt i stil.
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Slutord
I denna sammanfattande del utvärderas arbetet och hur processen fortskridit
samt om den ursprungliga planen hållit och huruvida studien blivit lyckad.
Sedan jag började satsa på musik på allvar och på ett ambitiöst och
professionellt förhållningssätt till det började sikta mot mitt mål som
symfoniorkestertrumpetare slogs jag snabbt av hur svårt det är att vinna ett
jobb idag på grund av bl.a. konkurrens och högre krav från orkestrarna som
bara blir bättre och bättre. Dessutom hur tankarna går gällande tillsättanden
av nya musiker i symfoniorkestrarna runt om i världen. För att vinna ett
jobb ska man helst ha den erfarenhet som den musiker som jobbat i en
symfoniorkester i 10, 20 eller kanske till och med 30 år. Men det är en
omöjlighet om man som sökande är 26 år och nyexaminerad
musikhögskolestudent med bara några års arbetserfarenhet, som dessutom
måste ha skett i samband med skolgången. Mitt förhållningssätt till detta
problem har i och med denna studie varit att undersöka hur man ska spela
för att lättare sticka ut i mängden av den stora massa trumpetare som finns
och om man spela på ett mer rikt och erfaret sätt utan de faktiska åren i
bagaget.
Jag har blivit positivt överraskad hur denna process har utvecklats och den
har fått mig att få upp ögonen mer och att ta mig an musiken med ett annat
förhållningssätt, i alla fall på ett bredare förhållningssätt än tidigare
samtidigt som jag upplevt mer detaljrika observationer i mitt trumpetspel.
Att fokusering, både mentalt såklart, men också fokusering på rätt detaljer i
musiken är en nyckel till att lyckas bättre. Att ha en övningsdagbok som
arbetsredskap är kanske ingenting revolutionerande men mitt experiment
med att förbereda mig på det sätt jag gjorde med att försöka optimera
utgångsläget för provspelningsdagen var mycket lyckat. Att verkligen
instifta en rutin som kommer påminna så mycket om provspelningsdagen
som möjligt var mycket nyttigt. Även om den energin kanske inte finns att
dagligen skriva ner så mycket om ens musicerande blev det i alla fall för
mig en nyttig och lärorik erfarenhet och en variation i mina förberedelser.
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Att problemet uppkom i form av att repertoarlistan till provspelningen i
Oslo skiljde sig så mycket från ursprungslistan med orkesterutdrag gjorde
mig egentligen inte så mycket. Eftersom jag har använt mig av samma
förhållningssätt till inlärning och instudering av mina standardutdrag så
upplever jag inte min övningsdagbok irrelevant till arbetet utan speglar bara
mitt tanke- och förhållningssätt till förberedelseprocessen.
Om man ser till min ”slutprodukt” i form av min avslutande inspelning är
jag, trots att vissa tagningar kanske inte motsvarar precis hur jag tycker att
jag kan låta, väldigt nöjd med vad jag har åstadkommit. Jag upplever att
väldigt mycket har hänt med mig det senaste halvåret och jag vill ändå
erinra mig om att jag upplever mitt spel som mognare och mer kunskapsrikt.
Huruvida det motsvarar ett, fem eller tio år i en orkester är såklart svårt att
sia om. Dock har vidare studier i musik från olika länder varit lärorikt. Trots
att det finns en viss kutym med hur viss musik ska spelas så blir det ändå en
skillnad då olika personer spelar det. Det är självklart då musikaliteten är
individuell men jag har i och med studien upptäckt lite mer djupgående än
vad jag kunde innan om spel från olika årtionden och orkestrar från olika
länder. Exempelvis hur tyska trumpetare främst spelar sin musik på tysk
trumpet och hur de nästan åker lite på tonerna kontra amerikanarna som i
motsvarighet till det spelar väldigt mycket rakare.
Tidigare har jag kanske känt att det jobb jag nu gjort i form av att läsa på
mer om musiken och så detaljerat analyserat vad jag gjort själv, istället för
att en annan person gör det åt en, skulle ha så stor betydelse för resultatet.
Men det har glädjande nog givit mig en större kunskapsbank och en större
ryggsäck gällande ”erfarenhet” kring musiken och mitt musicerande än vad
jag från början kanske trodde att detta skulle göra. Min kännedom om
orkestertraditioner och musikaliska generella ideal är absolut utökad.
Jag känner att det har varit oerhört nyttigt att kritiskt och mer objektivt
lyssna till vad man faktiskt gör när man spelar och att det är otroligt
användbart och effektivt att faktiskt spela in sig själv. Något jag insett att
jag inte har gjort tillräckligt tidigare, men något jag absolut kommer att följa
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upp i mitt fortsatta övande och i mina förberedelser inför provspelningar.
Den uppgivenhet jag så ofta kan känna som musiker, att nålsögat är så litet
att tränga igenom, att lyckas och uppnå sina mål rent karriärmässigt, är
mindre nu än innan trots att det självklart finns sådana dagar för alla. Efter
att denna studie avslutats har jag under våren varit i finalrundan på två
provspelningar till två professionella symfoniorkestrar i Sverige och bara
det visar tydligt att det jag gör är rätt och jag tar mig allt närmare mitt mål
och min dröm som symfoniorkestermusiker.
Det känns som att jag har fått ett större självförtroende i och med att jag
känner mig mer medveten om vad jag håller på med i mitt dagliga övande
och musicerande och att jag lättare känner av hur jag ska förhålla mig till
det. Att rannsaka musikern i sig och analysera sig själv rent musikaliskt på
det sättet tror jag är en nyckel till att lättare förstå sitt eget musicerande och
sin plats i olika sammanhang. Men det som återigen slagit mig och som får
mig på fall varje gång är hur musiken lever och skapar så mycket känslor
som vi musiker får i uppdrag att förmedla till andra. För det spelar
egentligen ingen roll hur bra man är på att spela i olika stilar och i vissa
tidstypiska karaktärer, hur mycket man övat på sina svåra passager eller hur
många timmar man suttit i ett övningsrum om man inte känner passionen
och de oändligt många känslor och den otroliga kraft som musiken besitter.
Det är det som betyder så otroligt mycket och får mig att bli förälskad i
musiken, varje dag.

“Music is not just the black dots on the white paper -it's what happens when those black dots go into your heart, and come out
again.”
― Phil Smith
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Mahlers femte symfoni
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https://www.youtube.com/watch?v=2BnIOaBsfrY&index=2&list=PLGi1kO
fz_MdI2sNFP_wh_FOklWJOIb-Fm (2016-04-10)

Masterclass med Phil Cobb, solotrumpetare och Nigel Gomm från London
Symphony Orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=ov4fdnGwzWU&feature=youtu.be
(2016-04-10)
Paul Merkelo giving a trumpet masterclass at Music Academy of the West,
June 28th, 2013 https://youtu.be/BQR2E_uJZJ8?list=RDh8CiLBEEQwY
(2016-04-10)

Klingande referenser och inspiration
CD, Spotify , “Philip Smith – Orchestral excerpts for trumpet”
https://open.spotify.com/album/20NSjIByJTy5FlyCvnqbWq (2016-04-10)
CD, Spotify, ”The Philip Smith collection (Live)”
https://open.spotify.com/album/0auHGvJHOClRvZeZsXGKrg (2016-0410)
Mahler 5 Trauermarsch LSO live med Varery Gergiev (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/2DAY0Rtd9aaEhwKjnTB9OQ
Mahler 5 Trauermarsch BPO med Sir Simon Rattle (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/72w0GwlPZXM8rR4NkZfEJ3
Petruschka Oslo Philharmonic med Mariss Jansons (2016-04-10)
https://open.spotify.com/album/1qQhylG8KEbmtG8sw6VQ5L
Petruschka Royal Concertgebouw med Mariss Jansons (2016-04-10)
https://open.spotify.com/album/50dQ1hMPBjGXwB1uR1bhaQ
Tavlor på en utställning BPO med Sir Simon Rattle (2016-04-10)
https://open.spotify.com/album/2Y209Dl3EHXRycbwMfBeDx
Tavlor på en utställning Mariinsky Orchestra med Valery Gergiev (2016-04-10)
https://open.spotify.com/album/1JmhEF6tDO0FKfYUMc0peY
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Leonore Ouverture Philadelphia Orchestra med Riccardo Muti (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/60CiGNJVHdrazXsMerYcsr
Leonore Ouverture BPO med Herbert von Karajan (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/6GUrLlNnKr98f2E22Lmi2A
Scheherazade London Philharmonic Orchestra med Takuo Yuasa (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/55mY66v4VspvDse4NTTXvB
Scheherazade Mariinsky Orchestra med Valery Gergiev (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/0cqNvOqqnfhQN72l7lQhIn
Carmen Deutsches Symphonie- Orchester Berlin med Ferenc Fricsay (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/50GwMEDGgD1AVVcYXOuAnl
Carmen Metropolitan Opera Orchestra med Leonard Bernstein (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/2MmbHG5MT36nVAxtCk71MK
Don Juan Melbourne Symphony Orchestra med Sir Andrew Davis (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/6Q6cDS2S2ywNCuUITjtCur
Don Juan Wiener Philharmoniker med André Previn (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/5w4veLN3T5Z8sTx4i6MoKb
Don Juan Royal Concertgebouw med Mariss Jansons (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/2zNG2AoA8rxZsKL9fMdtHy
Ravel piano concerto Tonhalle-Orchester Zürich med Lionel Bringuier (2016-04-10)
https://open.spotify.com/track/0ADe3QUSOPIBAwB8YfTvVP
Ravel piano concerto Orchestre Symphonique de Montréal med Charles Dutoit (201604-10)
https://open.spotify.com/track/73ig6ruCV0WnpAQM8JJJP7
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Övningsdagbok inför Audition i KORK 8-9 feb 2016
torsdag 7 jan (32 dagar kvar till provspelning)
ca 20 min
• Chicowich	
  munstycke,	
  luft,	
  instrument	
  
• Schlossberg	
  –	
  flexibilitet,	
  intervallsprång,	
  expandera	
  registret	
  
långsamt	
  men	
  effektivt.	
  Ändra	
  övningarna	
  genom	
  att	
  lägga	
  till	
  
mer	
  artikulation,	
  få	
  igång	
  tungmuskulaturen.	
  	
  Mer	
  flex	
  i	
  form	
  av	
  
Lip	
  drills	
  och	
  mer	
  intervallsprång	
  i	
  legato.	
  
I skolan, första passet
Goldman – tungövningar, försöker väcka tungan med staccato-övningar,
väldigt bra sätt att komma igång. Få upp en lätthet och pregnas i tungan som
kommer att underlätta för kommande övning/arbete under dagen. 20 min
Paus 10 min
Goldman – legatoövning, sluring-övning för flex, kapacitet och tonkvalitet
Drillövning och en etydövning för snabbhet och lätthet 20 min
Paus 15 min
Trioltunga 15 min Goldman
Går betydligt framåt gentemot
tidigare, känns bra
Haydn -20 min Genomspelning först, orytmiskt, sedan spel med metronom
vilket resulterar i en bättre stabilitet, Övning av lite drillar och artikulation i
sextondelslöpningarna. Försöker stålsätta artikulationen ”klarinettbågar”, att
binda de två första sextondelarna och stöta de andra. Det fungerar bra. I
övrigt väldigt bra klang och lätthet i spelet. Sedan jag började spela
Goldman för ca 2 veckor sedan har det verkligen gett resultat vad beträffar
tungartikulation och koordnination med tunga och fingrar och jag är mer
noggrann och mer metidisk än tidigare med tonlängd och att fokusera på rätt
sätt. Inte bara koncentration utan även att varje ton blir lika värd och det
resulterar i ett ”lyxigare” spel, lättare, mer njutbart och mer säkert.
Lunch 60 min
Honegger- bra klang på C-trumpeten, bra flyt, men problem med trioltunga.
Tar ned partiet och spelar långsamt med metronom börjar i 62, spelar 2-3
ggr så det sitter. Ökar takten. Vid 70 sluddrar det lite, försöker dela upp
fraserna och få ett flyt med luft och tunga, lite bättre resultat. Fortfarande
den svåraste passagen men går ändå framåt. Lösningen blir fortsatt spel i
Goldman, men borde även öva det på c-trumpeten. 25 min
Paus 10 min
Forts. Honegger. Mer koncentration på trioltunga, går bättre! Växlar mellan
långsamt och fort med gott resultat. Fokuserar på luftens flöde istället för att
fokusera på tungan. 25 min
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Utdrag: Eldfågeln , Danse infernale. Både till ev provspelning men
framförallt för skolans orkesterprojekt v. 4. Spelar metodiskt de bökiga
intervallen så de slår bra och spelar sedan i tempo. Bra klang och attityd! 25
min
Paus 60 min
Utdrag: Genomspelning av utdrag ur orkesterutdragsboken, förberedande
inför provspelningar. Övar på ställen som inte funkar hundra, men mest att
få hjärnan att komma ihåg utdragen. 25-30 min
fredag 8 jan
Övningsdagbok
8 jan (1 månad kvar till audition)
Uppvärmning enligt rutin, silent Brass. I lgh, Chico,clarke,schlossberg
Pass 1 i skolan
Staccato-övningar i Goldman ca 30 min (lite för långt, men känner att
muskulaturen sätts på plats)
Paus 15 min
Goldman synkoperingsövningar. Trioltunga 20 min
Honegger, fokus på trioltunga, sakta men säkert lättare tunga i högre tempo.
Nu nästan stabil 72. Problemet är det högsta partiet i slutet när det går upp
till Bb. Då stakar jag mig lite.
25 min
Lunch
Orkesterutdrag 45 min
9 jan Vilodag
söndag 10 jan (30 dagar kvar till provsplening)
liten uppvärmning 15 min hemma
Goldman 30 min Enkeltunga
Vila 30 min
Haydn 30 min, känner mig seg idag. Förmodligen efter vilodagen dagen
innan och dåliga vanor på lördagen.
Vila
Honegger och trioltunga 30 min
Vila
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Charlier etyd no 2 och Atmosphere, Charlier fin klang och bra flöde,
fungerar bra men orken är dålig, Betsämmer mig för att avsluta dagens
övning och övar lite ork/höjd med Atmosphere-övningarna.
Måndag 11 jan (29 dagar kvar tillprovspelning)
Uppvärmning enligt rutin, hemma med silent brass, chicowich,schlossberg,
lite clarke 20 min
Goldman Staccato, enkeltunga, 20 min
Vila 10 min (Instudering Mahler 5, tittar på youtubeklipp, LSO at the
proms)
Goldman fortsatta tungövningar 20 min
Vila (Fortsatt instudering/inspiration, Mahler 5, BPO Tarkövi) Petruschka
Masterclass från Carnegie Hall med Gabor Tarkövi 20 min
Orkesterutdrag 55 min
Petruschka- strukturera upp och rytmisera, spelar långsamt och lyssnar på
versioner på youtube och spelar efter.
Mahler 5, alla utdrag
tisdag 12 jan (28 dagar kvar till provspelning)
Uppvärmning enligt rutin hemma ca 20 min
Goldman staccato-övningar 15-20 min, Det känns snabbt väldigt bra idag,
det vibrerar som det ska och jag får till en lätt och snabb tunga med bra luft
påkopplad. Dock blir jag snabbt trött i embouchyren märker jag och tar en
paus.
Vila
Mer Goldman, legato, slurs, trioltunga 20 min
Vila
Haydn 25 min
Lunch
Trioltunga- övningar i goldman på c-trumpet
Honegger- försöker stabilisera och stålsätta stycket och framförallt få upp
tempot i det svåra allegrot en bit in i stycket. Går framåt! 10+ 20 min
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Utdrag Petruschka och Ravel 20 min
Långsamt stabilt tempo för att sedan öka.
onsdag 13 januari (27 dagar kvar tillprovspelning)
Uppvärmning hemma med silent brass, bra start idag med bra svar på
vibrationerna direkt och jag känner mig avslappnad väldigt snabbt. Spelar
Chicowich, Schlossberg och Clarke 40 min
Goldman staccato-övningar 20 min
Vila
Low note etyder, lågspel legato, stora intervall 10 min
Vila
Trioltunga, goldman och honegger 20 min
Forts. honegger 10 min
Lunch
Kort övning 15 min Haydn
Gemensam lektion, orkesterstudier 60 min
torsdag 14 jan (26 dagar kvar tillprovspelning)
Uppvärmning hemma, schlossberg och chicowich 30 min
Förberedelse inför trumpetlektion
Clarke och Goldman 20 min
Vila
Trioltunga och haydn 25 min
Vila
Honegger 15 min
Lunch
Lektion med Joakim på konserthuset, den första på väldigt länge. Spelade
upp Haydn, Charlier och Honegger med mycket bra resultat och många
goda tips till mig att förbättra även om mycket var bra.
I Haydn har jag blivit mycket säkrare på att träffa toner och inte kixa. Dock
måste jag tänka på att det inte blir ”tråkigt” när jag spelar, som i stolpigt och
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att fraseringen blir sämre alt. Försvinner. Jag måste vara även vara
konsekvent i artikulationen. Åttondelarna i löpningar måste vara likadana,
jag tenderar att bredda tonerna i slutet av fraserna, vilket jag inte ska göra.
I Charlier fick jag beröm för mitt uttryck och min frasering, jag måste dock
dra ner tempot lite då jag spelade lite för fort. Jag måste tänka längre linjer
och frasera lite smartare.
I Honegger ska jag tänka lite mer flöde på fjärdedelar så de inte står still,
musiken måste leva vidare. Annars bra!
60 min
vila
Övning inför kommande orkestervecka med instudering och övning av
Stravinskys Eldfågeln, då det är A och B- transponering vilket gör solona
lite bökigare att läsa 30 min
Vila
Orkesterutdrag 15 min
Petruschka, övar på att få ett flyt i utdraget och att det blir korrekt rytmiskt,
har fortfarande lite problem med var jag ska andas, om jag nu ska det.
Valsen tycker jag att jag får till bra.
Ravel- Mängdövning, fokuserar på att få till helt raka åttondelar när det går
fort, det är lätt att de blir punkterade och lätt blir ”jazziga” när man
använder dubbeltunga.
Slutar härmed för dagen då jag känner mig rätt sliten.
fredag 15 januari (25 dagar kvar till provspelning)
Uppvärmning i skolan utan sordin, Chicowich, schlossberg, få i gång luften
30 min
Clarke 20 min
Kort vila
Goldman 10 min
Vila
Goldman tunga, 20 min
Vila
Haydn 40 min, tänker på gårdagens lektion och försöker frasera mer
tidstypiskt, samt att artikulera konsekvent genom hela stycket. Igår satte jag
an sluttonerna i en fras istället för tvärtom, försöker att få in den fraseringen
i benmärgen. Det svåraste är att drilla i tempo men att avfrasera. Jag övar
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det flera gånger och försöker nöta in det samtidigt som jag verkligen tänker
på artikulationen.
Lunch
Orkesterutdrag, genomspelning från utdragsboken. Tycker det fungerar bra
trots lite konstig dagsform. Funderar på ett kort pass till och sen sluta för
dagen. Lite kortare övningsdag imorgon för att vila på söndag för att
återhämtning. 25 min
Vila
Orkesterutdrag, genomspelning av utdrag. Gick sådär, konstig dagsform
samt omotiverat sista fredagspass. 15 min
lördag 16 jan (24 dagar kvar till provspelning)
Endast uppvärmning, börjar känna mig lite förkyld och lite sliten efter
veckan men vill inte ta helt ledigt två dagar i rad.
söndag 17 jan (23 dagar kvar till provspelning)
Vilodag
måndag 18 jan (22 dagar kvar till provspelning)
Ny vecka, nya möjligheter. En visdomstand har börjat spöka igen vilket gör
att det känns lite i käken men det fungerar bra att spela, vilan under helgen
gjorde verkligen nytta. Jag hade ett bra uppvärmningspass hemma och
fortsätter nu sedan i skolan. Tungan fungerar bra och soundet känns
avslappnat tack vare bra luft . Dock börjar en förkylning smyga sig på så jag
får se hur dagen blir.
Uppvärmning Schlossberg, chicowich och clarke ca 45 min
Goldman 15 min
Lite paus
Goldman igen enkeltungeövningar
Vila
Lektion med elev 60 min
Lunch
Hittade inget övningsrum, övning i korridor, Eldfågeln inför stämrep med
brasset. Övar på ansatserna, att de ska bli tydliga med feta och distinkta med
en riktning genom hela frasen. Försöker dessutom bena ut transponeringen
som är i A och B istället för den mer vanliga stämman som spelas i C. 40
min
Stämrep Brasset Eldfågeln 60 min
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Vila.
Orkesterutdrag, Petruschka, övar på det gamla vanliga i den. Att ha en
stadig rytm men samtidigt ett konstant flöde och smidighet i legatopassagerna vilket är väldigt svårt, krävs mängdövning för att det ska sitta
som berget och övning i olika tempon.
Ravel, Mahler 5 och 7 , Tavlorna, Carmen, mer eller mindre genomspelning
40 min
Inspelning 1 av utdrag.
tisdag 19 jan (21 dagar kvar till provspelning)
Uppvärmning hemma, Chicowich och schlossberg 30 min
Goldman enkeltungeövningar och få igång luften och smidighet i tunga 20
min
Vila
Goldman, lightness and speed, smidighetsetyd trioltunga 15 min
vila
Honegger, trioltunga, måltempo 72. 30 min ork.utdrag
Orkesterutdrag 30
onsdag 20 jan (20 dagar till provspelning)
Uppvärmning hemma, Chicowich och schlossberg 30 min
Goldman enkeltungeövningar och få igång luften och smidighet i tunga 20
min
Vila
Goldman, lightness and speed, smidighetsetyd trioltunga 15 min
vila
Honegger, trioltunga, måltempo 72. 30 min ork.utdrag
Orkesterutdrag 30
Inte mycket övande pga gemensam senare och rep på kvällen.
Gemensam, spelade Haydn, gick bra. Jag kände att jag fick till fraseringen
väldigt bra, naturlig och tidstypisk. Joakim och jag jobbade lite med
frasering och artikulation.
Torsdag 21 jan (19 dagar kvar till provspelning)
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Ganska sliten idag pga mycket spel igår. Värmer upp länge och mjukt med
chicowich och clarke och spelar låga toner i ca 50 min.
Lektion för Joakim på konserthuset. Vi går igenom alla orkesterutdrag som
jag precis fått via mejl. Mina förberedelser på standardutdrag har varit
jättebra men tyvärr var det bara tre stycken som var med. Tavlorna,
Petruschka och Schumanns 2a symfoni. Dock var det några utdrag jag redan
spelat som kom på listan men även många för mig helt okända. Det var lite
synd men också roligt för jag tyckte att utdragen passade mig ganska bra.
Det blir till att öva mycket men det känns inspirerande och roligt inför
denna uppgift. Det är en del pop/jazz-inspirerande låtar som jag har en del
erfarenhet och tycker jag fallenhet för. Utöver dessa var det några
piccolotrumpet-utdrag så det gäller att sparka igång den också.
Hann inte öva jättemycket idag för att symfoniorkester-projektet i skolan
började idag och det innebär tre timmar rep med Stravinskys ”Eldfågeln” så
jag ville spara mig lite inför det, när jag dessutom var lite sliten.
Jag har dock börjat leta efter och studera in de utdrag jag inte kände till sen
innan och lyssnat på både youtube och spotify.
fredag 22 jan (18 dagar kvar tillprovspelning)
Uppvärmning, Chicowich,Schlossberg, clarke 40 min
Goldman enkeltungeövningar och få igång luften och smidighet i tunga 20
min
Vila
Goldman, lightness and speed, smidighetsetyd trioltunga 15 min
Utdrag, Tchaikovsky 5, Le chant du rossignol, Stravinsky . Försöker bena ut
A-transponeringen i Tchaikovsky som är svår. Funderar på att skriva om
bara för övnings skull så att det sätter sig ordentligt, om inte annat så ser
man verligen vad det ärför toner när man väl skriver om den. Stravinskys
låga del för jag till bra i rätt karaktär, det snabba partiet är dock svårt, övar
det väldigt långsamt med metronom och ökar sedan. 30 min
Symfoniorkesterrep
Gig på kvällen
lördag 23 jan (17 dagar kvar till provspelning)
Ingen övning pga sömnbrist och sedan gig hela dagen
Söndag 24 jan (16 dagar kvar till provspelning)
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Vilodag
måndag 25 jan (15 dagar kvar till provspelning)
Uppvärmning chicowich, schlossberg, kort goldman 40 min
Känner mig sliten, men mest mentalt efter helgen. Känner mig trött och
förkyld. Får disponera dagen bra och öva effektivt då jag har
symfoniorkesterrepetition ikväll.
Orkesterutdrag 35 min
Mer eller mindre genomdrag av många. Mer övning på varje utdrag nästa
pass.
Orkester utdrag 60 min
Tar ned tempot och försöker metodiskt få upp tempot i ”Le chant du
rossignol”. Blir bättre och bättre, jag laborerar vilken sordin jag ska
använda, dels för att få det sound jag vill ha men i detta fall den som är
smidigast att spela den svåra sextondelsrörelsen med.
Övar swing-utdragen. Då det var längesedan jag spelade så mycket swing
sitter det inte helt naturligt, framförallt när det är en snabb swing.
Åttondelarna får inte bli för svängiga för då blir det töntigt, det är svårt att få
till ”rakare” swing-åttondelar. Lyssnar på lite inspelningar för inspiration.
Övar det för mig okända stycket av Henze långsamt då det är mycket toner
att spela i ett sedan väldigt snabbt tempo. Detta utdrag känns som ett utdrag
man bara får nöta.
Vila
Symfoniorkesterrep 15.30-18
Tisdag 26 januari (14 dagar kvar till provspelning)
Uppvärmning hemma med sordin, Chicowich och Schlossberg 30 min
Kämpar med min förkylning och mitt halsont. Försöker bara komma igång.
Clarke 20 min, lugnt och sansat, försöker också långsamt att stretcha ut
registret med arpeggios och flexövningar utan att bli sliten.
Goldman, enkeltunga och trioltunga. 15 min
Det känns direkt att det gått några dagar utan att öva trioltunga, måste öva
det lite varje dag nu innan provspelningen. Den känns slö.
Utdrag 30 min
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Genomdrag av alla Bb-trumpet-utdrag. Sedan fokus på piccolo-utdragen.
Kännetr att jag får kämpa rätt mycket idag. Det går ganska bra men inte så
lätt som det brukar. Jag ska få till rätt frasering i Bach, annars känns det bra.
Jag ska ta en lektion för Joakim på torsdag och Tarjei på lördag så då får jag
se hur nära ”facit” jag ligger till.
Lunch.
Utdrag. 40 min
Övar henze ihärdigt med metronom för att få upp tempot och klarar det nu
nästan i fulltempo. Även om jag märker att jag är lite för ivrig med att höja
metronomantalet för tidigt då jag spelar för mycket fel.
Övar sordinpartiet i ”rossignol”. Börjar komma bra.
Övar Weill på C-trumpet istället för Bb och det känns nästan bättre inbillar
jag mig så jag bestämmer mig för att köra på det. Känner mig sliten och
vågar inte spela mer inför kvällens rep som kan bli mycket långt. Sparar
embrouchyren till dess.
Symf. Rep 16-20
Onsdag 27 januari (13 dagar kvar till provspelning)
Konsertdag med KMH Symfoniorkester. Värmer endast upp idag för att
ladda inför konserten.
Torsdag 28 januari (12 dagar kvar till provspelning)
Uppvärmning hemma med sordin, Chicowich och Schlossberg 30 min
Kämpar med min förkylning och mitt halsont.
Lektion med Joakim
Spelar upp utdragen
Det går mestadels bra och jag får en övergripande överblick över vilka
utdrag jag behöver lägga mest krut på nu när det inte är så lång tid kvar. De
som är svårast rent tekninskt är henze och stravinskys rossignol. Det jag
behöver är att öva det många gånger med metronom och långsamt få upp
tempot.
Annars ska jag få in A-transponeringen i svansjön-utdraget. Gällande de
andra utdragen så gäller det nu att öva dessa mycket och få en
mängdträning, att det varje gång blir likadant.
Fredag 29 januari (11 dagar kvar till provspelning)
Förkylningen börjar bli värre och det tar längre och längre tid att starta
igång dagen. Jag värmer upp och hinner öva på de stycken jag ska spela på
en begraving om en timme. Åker iväg till spelningen.
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Övar utdrag 1 h 15 min. förbereder mig för lektion med Tarjei Hanevold på
lördagen.
Lördag 30 januari (10 dagar kvar till provspelning)
Värmer upp genom min vanliga rutin. Spelar igenom de flesta utdrag för att
förbereda mig inför lektion.
Lektion med Tarjei Hanevold. Han vill först höra charlieretyden, Med tanke
på att jag inte spelar den på det sätt jag tidigare övat på så får det mig att
inse att jag helt glömt bort att öva på den sedan jag fick utdragen på mejl.
Vilket påminner mig om att öva på samtliga stycken nu den sista veckan för
bästa förberedelse. I övrigt så går lektionen bra. Jag får lite konkreta tips om
var man ska andas t.ex. och att jag verkligen skriver ut allting jag vill få ut i
utdraget, så jag inte glömmer det i stridens hetta under provspelningen.
Utvärdering av lektion och Tarjeis åsikter.
Tavlorna- gör jag bra, får ett litet tips om att leda tillhöjdpunkten i frasen
mer ä vad jag gör. Annars bra klang, tonlängd och rytm.
Shostakovich- Fin klang och musikalisk tanke, Ska tänka på att spela ut mer
trots att det är en piano-nyans.
Weill- Jag gör detta utdrag bra, ska tänke på den svåra rytmen i takt x, att
den blir helt rytmisk.
Mahler-posthorn- Bra karaktär och sound och musikalisk tanke. Ett bra tips
jag fick var att inte spela för långsamt för att då blir utdraget så jobbigt,
framförallt i en provspelningssituation.
Tjaikovsky- finalen- Bra klang och attityd, gör utdraget mycket bra
Le chant du rossignol- Bra klang på botten i först delen. Sen återstår bara
övning med metronom för att få upp tempot i udraget. Tips från tarjei är att
hellre ta ner tempot och verkligen sätta det än att misslyckas på
provspelning. En jury tänker inte jättemycket på att tempot är 132 istället
för 144.
Take five-spelade inte
Kanskje kommer kongen- Bara att spela utdraget rätt upp o ner.
Beethoven 7- Sätt an höga G-et och fall sedan tillbaka i energi o dynamik
för att sedan göra ett crescendo till nästa fras.
Petruschka- Har gjort stora framsteg sedan jag tog en lektion för Tarjei för
ca ett halvår sedan. Mycket mer rytmisk och har ett konstant flöde i
fraserna. Enda tipset nu är att andas in ordentligt och att inte spel för korta
toner.
Henze- Utdraget är både för mig, Agnas och Hanevold okänt. Men det är
tekniskt svårt, det gäller att denna vecka sytematiskt öva det med metronom.
Svansjön- Trycker lite fel genom transponeringen, skriva om kanske?
Alternativt verkligen öva in rätt grepp denna vecka som kommer. Annars
bra, då utdraget är ganska repetitivt så gäller det att variera sig lite i
rytmiken men såklart inom ramarna för att det ska bli intressant.
Bach- Bra karaktär, tipset från Tarjei är att spela lite längre toner.
Söndag 31 januari (9 dagar kvar till provspelning)
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Förkylningen är värre idag och jag är hemma och tar det lugnt och försöker
krya på mig. Jag övar dock några timmar med sordin. Jag värmer upp,
spelar goldman och övar de svåraste utdragen långsamt och försöker få upp
dem i bra tempo.
Dock så går det inte att utvärdera särskilt mycket av denna dag mer än att
det var bättre att jag spelade någonting över huvudtaget.
måndag 1 feb (8 dagar kvar till provspelning)
Jag känner mig bättre idag, har inte lika ont i huvudet och känner den yrsel
jag kände igår men kroppen är trött. Men jag värmer upp hemma som
vanligt med Chicowich och schlossberg och åker sen till skolan. Spelar där
tungövningar ur goldman ca 20 min.
Vilar och tänker att fokus idag måste ligga en del på de obligatoriska
styckena, dvs, Haydn, Honegger och Charlier men också såklart de svåra
utdragen.
Trioltunga 15 min goldman
Honegger, trioltungestället 15 min. Jag känner verkligen av att spela
trioltunga är för mig en färskvara vilket jga blir påmind av när jag övar. Nu
gäller det att se till att hålla igång tungan och verkligen fokuserat öva på det
ca 15 min om dagen, inte för mycket då man lätt stakar sig men att jag
verkligen håller igång det så den är lätt och snabb om en vecka.
Charlier 25 min Går ganska bra, börjar komma ihåg hur min musikaliska idé
var som jag övat tidigare. Känner mig ganska sliten.
Haydn 20 min. Bra klang och frasering, trots lite sliten och ett torrt rum
tycker jag att det finns ett flöde och en fin musikalisk tanke i mitt spel.
Drillarna har mer och mer fallit mer på plats och det känns som jag spelar en
bra Haydn. Jag ska spela upp för Joakim på onsdag på gemensam och får se
vad han tycker då.
Utdrag spelar runda ett och två som de står men hoppar över Honegger då
jag övade på den förut. Trots att jag spelar dessa i ett svep utan paus så
tycker jag att det går bra. Tavlorna, Shostakovich och Weill går mycket bra
tycker jag. Rätt stil och karaktär och jag sätter allt.
Mahler går okej, på det utdraget känner jag mig sliten när jag tar upp
kornetten.
Tjaikovsky känns mycket bra, jag gillar det utdraget och jag tycker det
passar mig.
”Le chant du rossignol”- låga utdraget känns bra, det snabba utdraget
kommer starkt framåt. Jag sätter det snart i fulltempo.
Take five- får till ett bra sväng tycker jag.
Kanskje kommer kongen- går bra!
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Beethoven 7- Känner att fraseringen jag jobbade med Tarjei fungerar
mycket bra.
Tisdag 2 februari (7 dagar kvar till provspelning)
Uppvärmning denna dag på skolan som omväxling och det känns mycket
bra. Värmer upp med Chicowich, Schlossberg och Clarke i en följd, tätt följt
av enkeltungeövningar i Goldman innan jag tar en kort paus. 40 min
Trioltunga 10 min
Föebereder instudering med Georg genom att spela lite på Haydn och
Honegger.
Haydn, bra struktur, tydligt och i helhet bra men lite slarvigt med teknik på
drillar. Annars stabilt och bra, bra intonation och rytm.
Honegger, det låga partiet hade några intervall som inte var helt rena
intonationsmässigt så det jobbade vi lite på. I övrigt saknades en lite mer
lättsam känsla i ”trioltungestället”, vilket ju är väldigt svårt. Men efter två
tagningar till så gick det faktiskt väldigt bra. I övrigt en fin och bra
Honegger med fint visat prov på dynamiskt – och registeromfång.
Lunch
Charlier 20 min. försöker öva in ett bra flöde trots de svåra
intervallsprången. Tycker att det går bra och min musikaliska idé börjar etsa
sig fast så den känns säker. Jag måste jobba lite mer på att verkligen
överdriva nyansskillnaderna.
Utdrag- mycket genomspelning men en del koncentrerad övning på
Petruschka och Henze. Henze kan jag nu spela i 120 som det står.
Le chant du rossignol- gick inte lika bra som igår, vilket uppenbarligen
betyder att jag inte kan det tillräckligt bra. Nästa pass ska jag öva det med
metronom långsamt och sedan öka.
Mahler posthorn- Går väldigt bra tycker jag.
Tjaijkovsky finale- bra karaktär och tonlängder och intonation. Behöver inte
öva så mycket på mer än genomspelning för att bekräfta.
Shostakovich- jag ska bibehålla det fina avslappnande spelet i det låga
registret genom att göra mycket övningar i det låga registret. Bl.a.
kopprachetyden och Agnas lågflexövning.
Utdrag- Rossignol- idogt övande i 140. Det går bra. Måste bara nöta.
Kanske ta ner tempot lite grann för att befästa. Petruschka. Henze. 30 min
Onsdag 3 februari (6 dagar kvar till provspelning)
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Vaknar upp väldigt trött idag och kommer igång lite senare än tänkt. Men
det är med en bra känsla jag värmer upp med min vanliga rutin. Även idag
Schlossberg, Chicowich och Goldman i ett svep. 30 min
Tar sedan en kort paus för att göra mina dagliga skal- och teknikövningar
genom att spela delar ur Clarke från olika kapitel. Avslutar denna session
med trioltungeövningar ur Goldman. 25 min
Spelar en ”lågspel- etyd” för att mjuka upp och få ett avslappnat, stort och
varmt sound i bottenregistret och för att det ska svara direkt som jag vill. 5
min
Haydn- förbereder den gemensamma lektionen i eftermiddag med att öva
det tekniskt svåraste partierna i Haydn. Att få till drillarna i tempo men ändå
stilistiskt rätt fraserat, dvs med en avfrasering till nästa takts första slag. Och
de snabba sextondelsfraserna i genomförningen som leder fram till det höga
Eb-et.
Samt att få till rätt artikulation och att vara konsekvent med den. 15 min
På min förra gemensamma lektion kände jag mig lite sliten efter för mycket
övning tidigare på dagen. Idag kmmer jag därför inte att öva lika mycket
innan utan kommer att fokusera på att skriva på mitt examensarbete på
eftermiddagen och endast spela ett kortare pass innan lektionen för att uppnå
så bra resultat som möjligt.
torsdag 4 februari (5 dagar kvar till provspelning)
Uppvärmning hemma med silent brass-sordin, förbereder inför måndagens
känsla jag förmodligen kommer känna då genom att värma upp med sordin.
Chicowich, Schlossberg. 30 min
I skolan. Spelar Clarke för att mjuka upp embouchyren för att optimera för
min kommande lektion. Spelar sedan Goldmans enkeltungeövningar för att
få igång luft och en snabb och spänstig tunga. Sedan lite trioltungeövningar
också. 40 min.
Lektion med Joakim Agnas på konserthuset. Jag spelar alla rundur som de
kommer att vara och vi analyserar mitt spel och vad som behöver förbättras.
Min övergripande känsla av mitt spel är mycket bra och jag tycker att jag
känner mig väl förberedd. Självklart händer det att man missar småsaker
men nu pratar vi väldigt detaljerat och där mycket också är tillfälligheter.
Men jag får beröm för mitt interpretationsarbete och mitt förarbete med min
övning. Rent interpretationsmässigt jobbar vi nog mest med posthornsolot i
Mahler 3. Men efter en liten stund får jag en bättre helhetsbild om mitt
upplägg på frasering och karaktär i det stycket. Det handlar överlag om var
jag ska spela mer som en fanfar kontra det sentimentala partiet som nästan
liknar lite vals.
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Men överlag såg lektion ut som följer i korta drag:
Haydn- Bra inställning och karaktär. Det jag ska koncentrera mig på här är
att mitt fokus är verkligen hundra procent där så jag är helt närvarande. Då
kommer det gå jättebra. Rent tekniskt så sitter allt.
Tavlorna, bra ton och tonlängd, jag avfraserar lite i den uppgående rörelsen i
första takten som sedan återspeglas senare fram också, men det
bestämmer vi oss för att jag inte ska göra utan jag ska spela på ganska rakt
fraseringsmässigt istället.
Schostakovich- Fin ton och musikalisk tanke. Vi jobbar lite med djupet och
hittar lite smarta lösningar hur jag ska tänka för att få en avslappnad ton och
verkligen sjunga med varm och mörk timbre istället för att toppa tonerna,
och timbren, då blir det svårare att komma ner på djupet.
Weill- Fin tanke och ton, tar om den besvärliga rytmen i takt sju och åtta för
att få den rätt. Annars gäller det bara att hålla samma tempo hela vägen
igenom.
Tjaikovsky no 5- Ska tänka på att spela forte redan från början. Annars bra,
det gäller att spela ihållande och nästan irriterande långa toner då det är så
typiskt tjaikovsky rent stilistiskt. Annars bra dynamik och power.
Le chant du rossignol- Bra skillnad på tonlängd i lågtrumpetutdraget, jg ska
bara tänka på att spela det i en pianonyans, men en tydlig sådan.
Den sångbara delen är jättefin fraseringsmässigt och tonmässigt och den har
Agnas ingenting att säga om. Den hoppiga delen är också den väldigt bra.
Det återstår bara att öva den några fler gånger och nöta in frasen.
Take five- Jobbar lite med artikulationen , hur jag ska få till en swing då det
går ganska snabbt utan att det blir töntigt och stilistiskt fel. Jag får lite bra
tips men sparar mig till imorgon då jag ska träffa jazztrumpetaren och min
vän Peter Asplund för att coacha mig på detta utdrag och så även
paraplyerna i Cherbourg.
Kanskje kommer kongen- Spelar som det står- inga kommentarer. Det
fungerar bra.
Beethoven- Bra ton och fraserat i första utdraget, jag får tänka på att den
slutgiltiga treklangsnedgången inte blir för försiktig som jag spelade idag.
Låg- utdraget med svåra intervallhopp gör jag bra både när det gäller
tonträffsäkerhet och stilistiskt.
Charlier- Här jobbar vi lite med form, vi kommer överlag fram till att jag
ska spela lite långsammare för att få fram allting lite tydligare som jag gör,
för att känna ett större lugn och ingiva större säkerhet. Annars bra.
Petruschka- Jättebra. Bra förarbete och genomförande. Den har efter mycket
övning börjat ta en bra och säker form.
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Henze- jag spelar bra, den första delen är perfekt. Sen sluddrar jag lite i de
snabba sextondelsrörelserna. Det jag kan göra fram till måndag är att nöta
det några gånger.
Schumann- bra nyans- fint fraserat och tonträffsäkert. Jag får passa att de
noterade låga C inte blir för höga.
Svansjön- Fin form och artikulation och karaktär. Bra tempoväxling mot
slutet. Stabilt. Över det några gånger för att befästa det som är bra.
Bach- Jobbarlite mer med artikulationen, jag spelade lite för långt, här
skiljer sig Agnas och Hanevolds åsikter, de båda är stilistiskt korrekt men
ändå lite annorlunda. Vi kommer fram till ett bra mellanting, jag spelade lite
för långt och brett, jag ska spela brett men med lite mer stuns i ansatserna.
Legrand- jobbar frasering men sparar det mesta till morgondagen.
Fredag 5 februari (3 dagar kvar till provspelning)
Frukost med Peter Asplund på ett mysigt fik på Södermalm. En god vän
tillika en av Europas främsta jazztrumpetare. Vi pratar jazzfrasering och hur
man ska tänka och känna inför utdragen ur jazzrepertoaren jag hade i
utdragshögen. Sedan går vi hem till honom och han hjälper mig genom att
skriva ner i mina noter och vi pratar om hur man ska tänka i de olika
fraserna. Vi jobbar mest med paraplyerna i Cherbourg och går grundligt
igenom fras för fras vilka toner jag ska betona och ta fram för att det ska bli
så svängigt som möjligt. Se bifogad not!
Jag tänker att jag inte ska öva så himla mycket denna dag för att spara på
embouchyren. Men jag spelar igenom allt jag ska spela på måndagen en
gång och tar om lite ställen som kan behöva en extra finslipning.
Lördag 6 februari (2 dagar kvar till provspelning)
Uppvärmning. Schlossberg, Chicowich och clarke. Goldman.
Genomspelning av utdrag. Det går mycket bra och jag känner mig redo för
provspelning.
Söndag 7 februari (1 dag kvar till provspelning)
Kort uppvärmning. Annars vilodag, resdag till Oslo.
måndag 8 februari (Provspelningsdagen)
Jag vaknar upp efter en lagom natts sömn. Det tog ett tag att somna eftersom
man låg och tänkte lite på vad som komma skulle, men somnade hyfsat
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snabbt till slut. Jag har hamnat i den andra lottningsgruppen som börjar först
klockan 11.30 vilket innebär att jag har god tid på mig att värma upp och
verkligen känna mig spelredo och samtidigt få en del vila innan det är dags
att provspela, precis som jag vill att det ska vara.
Jag värmer upp lugnt och försiktigt med många låga toner och sedan spelar
jag på munstycket och sedan Chicowich med min silent brass-sordin. Jag
känner att det har varit bra att jag övat på att värma upp med sordin så det
inte kommer som en chock för mig då känslan känns annorlunda. Känslan är
mycket bra. Jag spelar sedan min dagliga rutin med Schlossberg och lite
Clarke för att bli riktigt uppmjukad och avslappnad i embouchyren. Sedan
tar jag en paus och äter lite frukost. Spelar sedan enkeltunge-övningar i
Goldman för att få igång en snabb tunga med bra artikulation. Det känns
mycket bra. Jag känner lite på Haydn och Schostakovich och har en bra
känsla.
Jag anländer sedan till NRK i Oslo och får nummer 26 i ordningen, vilket i
detta fall innebär ca 1,5 timmes väntetid. Det passar mig perfekt då jag
behöver äta lunch och inte ska spela så mycket innan för att känna mig
fräsch.
Provspelningsdags. Jag har känt lite på varje utdrag i mitt uppvärmningsrum
och känner mig redo. Lite nervös men den känns under kontroll.
Väl inne i konsertsalen känner jag pulsen gå upp men det känns bra, jag har
gjort detta förut och känner att det ska bli kul och att jag ska spela mitt allra
finaste och vara fokuserad. Jag stämmer med pianisten och det känns
avslappnat och bra. Jag sneglar på skynket i salongen där juryn sitter bakom
och går sedan in i min bubbla och fokuserar och sedan börjar pianisten med
introt till Haydn. Haydn går jättebra tycker jag, jag har ett bra flöde, rent
tonmässigt och musikaliskt och jag sätter allting. Drillarna är bra och jag
sätter hela det höga partiet. Dock så biter inte riktigt de låga tonerna efter
det höga partiet då jag känner mig lite spänd i embouchyren och de blir
extremt svajiga och kommer nästan inte alls. Tyvärr! Men i övrigt är jag
mycket nöjd.
Sedan sätter jag mig ned och börjar förbereda orkesterutdragen,
Schostakovich, Mussorgskij och Weill.
I Schostakovich blir det mer lågspel och här märker jag tyvärr av nervositet
som ändå uppstår vid en sådan här situation och mina låga toner blir svajiga
och det finns inget flöde i fraserna. Jag tappar någon ton här och där.
Tavlorna och Weill går jättebra. Jag spelar dessa precis som jag övat dem.
Det är med en blandad känsla jag går ut från scenen. Bortsett Schostakovich
så var detta min bästa provspelning hittills, det känner jag ganska tydligt.
Jag känner dock att missarna i Schostakovich dock förmodligen kommer
göra att jag inte avancerar till dag två. Det känns otroligt frustrerande då jag
vet att lågspelet är lite av en akilleshäl som jag ändå förberett mig på och
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övat på, men stundens allvar gjorde att jag ändå tappade det lite för mycket
idag.
8 av 40 personer går vidare till andra dagen, bland dessa nummer 25 och 27.
Personerna innan och efter mig. Eftersom de uppenbarligen spelade bra blir
det säkert då extra tydligt att mina missar stack ut och att jag inte
avancerade. Kanske jag hade gått vidare om jag haft ett annat nummer, at
juryn kunnat förbise missarna då det andra var bra och jag kunnat få en
andra chans. Men detta är spelets regler och den första rundan kan ibland
kännas som ett lotteri.
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