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Förord 
 
Denna text har tillkommit som ett resultat av min aldrig sinande nyfikenhet på den mänskliga 
röstens betydelse vid scenisk konstnärlig och musikalisk gestaltning och gör inte anspråk på 
att vara vetenskaplig. Detta är en reflekterande kritisk text kring huruvida Nadine George 
Voice Work (NGVW) kan fördjupa sångares gestaltningsförmåga. Texten bottnar dessutom i 
mina mångåriga erfarenheter som sångare, sångpedagog och skådespelare. 
Syftet är endast praktiskt och avser att meddela andra det som min långa erfarenhet som 
sångare och pedagog har lärt mig. 
 
Jag vill främst tacka Nadine George för omvälvande insikter och intressanta lärdomar 
gällande den mänskliga röstens möjligheter både mänskligt och konstnärligt. Tack också till 
studenter och kollegor som stöttat och inspirerat med kloka, kritiska frågor och funderingar. 
Sist men inte minst ett stort tack till fakultetsnämnden för Humaniora och Socialvetenskap vid 
Örebro Universitet för möjlighet att få arbeta med detta projekt inom ramen för min tjänst. 
 
 
 
Januari 2020 
 
Pia Olby 
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Inledning 
”Ord är alltför konkreta och grova för att kunna återge ogripbara, undermedvetna förnimmelser” 
 (Konstantin Stanislavskij)1 
 
Hur sätter man ord på det ordlösa frågar jag mig när jag nu ska berätta om det som ofta 
beskrivs som magiskt och berörande. Vad gör sångaren som gör att jag som åhörare blir 
förtrollad och förtjust? Är det trolleri eller är det helt enkelt en vältränad röst tillsammans med 
en utvecklad musikalitet?                                                                                                            
Inte vet jag, men jag inspireras av att det i vår värld av faktabehov, må vara alternativ eller 
sann, finns företeelser som inte går att förklara fullt ut. Vissa säger att det är Gud som talar. 
Kanske är det så men som icke aktivt Gudstroende väcks min nyfikenhet om vad det där är 
som är större än jag förstår. 
Jag tror på människan och musiken och min kärlek till bägge är helt villkorslös och har varit 
min drivkraft hela livet både gällande mitt eget sjungande och i arbetet som pedagog. 
 
Jag vill med denna text lyfta pedagogen, musikern och filosofen Alfred Wolfsohns tankar och 
livsverk som utgår från sången, rösten och tonens vibrationer i kroppen samt människans 
inneboende kraft till läkning och uttryck.  
Min ingång i detta arbete är sången och det genuint personliga uttrycket. När jag praktiskt 
arbetar, eller som nu också skriver om det, är det viktigt att påpeka att det jag gör inte är 
NGVW i sin rena ursprungliga form såsom Nadine George själv arbetar. Detta är helt i linje 
med arbetets grundidé om att var och en arbetar utifrån sig själv. Även jag som accredited 
teacher (www.voicestudiointernational.com/accredited-teachers) i NGVW bör utgå från mig 
själv när jag arbetar. 
Mitt eget arbete grundar sig alltså i NGVW och är sedan sammankopplat med min 
traditionella sångträning och min egen konstnärliga praktik och erfarenhet samt ett aldrig 
slocknande intresse för människans potential gällande uttrycksförmåga och konstnärligt, 
personligt djup. Jag känner också stor glädje i att som sångare och sångpedagog åter kunna 
koppla NGVW och mitt arbete till ursprunget; sångaren, filosofen och sångpedagogen Alfred 
Wolfsohn. 
 
Det är hög tid att också nutida och framtida sångare och sångpedagoger uppmärksammar 
detta unika sätt att öppna upp rösten och att hitta det genuint personliga uttrycket i varje röst.  
NGVW är ett sätt för alla scenkonstnärer att utveckla och bibehålla en hållbar, flexibel och 
personlig röst och samtidigt vara trogen sig själv, sitt personliga uttryck med ett stärkt 
självförtroende så det konstnärliga uttrycket grundat i en gedigen vokalteknik inte döljer det 
personliga utan låter det unikt personliga finnas som botten i allt gestaltande.  
  

                                                
1 Stanislavskij Konstantin (1863-1938). En av teaterhistoriens ledande teoretiker och en av grundarna av Konstnärliga teatern i Moskva. 
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Den magiska mytiska sången  
Författaren Lars Gyllensten påstår i sin essäsamling Ur min offentliga sektor: 

 
Myternas livsduglighet och förvandlingsförmåga vittnar om att de uttrycker 
grundväsentliga villkor för människornas tillvaro. … kulturverktyg, kulturformare, 
ideligen uppdykande i nya modifikationer, dugliga, fruktbärande, oundvikliga.  

 
Här kommer en hälsning från Eurydike om hon haft en egen röst i myten om Orfeus och 
Eurydike. 2 Orfeus sjöng visserligen vackert men följde Eurydike verkligen Orfeus, mannen 
och sångaren, eller följde hon kanske själva sången? Den mystiska, berörande och magiska 
sången som föds ur den mänskliga röstens energi och dess samhörighet med kropp och själ 
hos både den som använder rösten och den som lyssnar oavsett könstillhörighet och 
erfarenheter.  
 
Poeten Ebba Lindqvist ger i sin dikt Monolog i Hades Eurydike den röst hon inte har i myten.  
Ett utdrag ur dikten: 

 
…och ändå - om och om igen skall jag säga detsamma, Orfeus:  
skön var vår kärlek en gång, och aldrig skall den förnekas. 
Men det var inte den jag följde.  
Darrande blek, vacklande trött följde jag lyran och sången. Sången om solen och 
vindarna. Sången om havet och vågorna.  
Sången om jordens ljuvlighet, när vallmon blommar om våren.  
Sången om allt som jorden ger men ännu mera  
allt vad den inte ger. Om det som är bortanför jorden,  
om det som är bortanför människohjärtat och bortanför kärleken.  
Sången om det som är skönare än livet.  
Sången förmer än kärleken och döden.  
Sången förmer än sången. - Å, allting på jorden skall snart försvinna, allt skall jag 
glömma, men aldrig sången. 
 

 
 
 

                                                
2 Orfeusmyten i korthet: Orfeus sjöng och spelade så vackert på sin lyra att till och med naturen och de vilda djuren stannade upp för att 
lyssna. När hans älskade Eurydike dog av ett ormbett vandrade Orfeus omkring i bergen intill nedgången till dödsriket Hades och spelade ut 
sin sorg. Orfeus lyckades med sin sköna och sorgsna sång beveka underjordens härskare Karon och Hades, och göra Eurydike till den enda 
människa som någonsin tillåtits återvända från dödsriket. Det enda villkoret var att han skulle leda henne upp till de levandes värld utan att se 
sig om efter henne. Orfeus vände sig ändå om, och förlorade därmed sin älskade Eurydike för alltid.  
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Nadine George Voice Work - bakgrund 
”Mysterium är det mest vidunderliga vi kan uppleva. Det är källan till all äkta konst och vetenskap.”  
(Albert Einstein)  
 
Nadine George Voice Work (NGVW) är ett sätt att arbeta med rösten och människan bakom 
rösten både i sång och tal. Arbetssättet har sitt namn efter Nadine George, en brittisk 
röstpedagog och skådespelare. Detta sätt att arbeta med rösten och människan bakom rösten 
startade genom det undersökande röstarbete som sångpedagogen Alfred Wolfsohn gjorde på 
1920-50 talen och som vidareutvecklades av skådespelaren Roy Hart på 1950-60 talen. Sin 
nuvarande form fick det genom Nadine George som förutom att hon namngett det nuvarande 
arbetssättet också benämner detsamma som ”The Work” och därför refererar jag också till 
NGVW som arbetssättet istället för metoden. Det poängterar att det handlar om ett ständigt 
pågående arbete och inte bara är en metod att lära sig.  
NGVW är ett radikalt annat sätt att arbeta med röst och gestaltning än de traditionella och 
används framförallt på teaterhögskolor runt i Europa där NGVW är allmänt känt och 
respekterat som ett bra alternativ och komplement till den traditionella röstundervisningen 
samt ett utvecklande sätt att träna röst och närvaro för scenkonstnärer, både sångare och 
skådespelare. 
Orsaken till att arbetet hitintills främst används av skådespelare och på teaterskolor är att både 
Roy Hart och Nadine George, vilka bägge har utvecklat arbetet efter Alfred Wolfsohn, är 
skådespelare i botten. 
 
Allt började med Alfred Wolfsohn som föddes i Berlin den 23 september 1896 i en tysk-
judisk medelklassfamilj. 
 

 
Alfred Wolfsohn med student 
 
Mig veterligen finns det numera inte någon kvar i livet som träffade eller arbetade med 
Wolfsohn så det jag berättar om honom bygger på de två essäer han skrev om sitt liv och sina 
tankar om den mänskliga rösten. Orpheus and the way to a mask och The Bridge. 
Dessutom har hans student och sedermera vän Sheila Braggins skrivit Alfred Wolfsohn – the 
man and his ideas och The mystery behind the voice där jag hämtat värdefull information om 
Wolfsohn och hans livsgärning och filosofiska tankar. 
Efter att ha läst både Wolfsohns egna mycket levande men kanske inte fullt så systematiska 
skrifter samt S Braggins minnen av honom och hennes tolkning av hans tankar, framstår hans 
arbete som sprunget ur en oerhört känslig och musikalisk människa som levde i en tid och i en 
miljö där möjligheterna till konstnärligt självförverkligande inte var självklara. Wolfsohns 
största och dessutom besvarade kärlek var och förblev musiken. Han spelade cello och hade 
en mycket vacker sångröst.  
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Själv säger han att från början var det hans mor som först väckte hans intresse för rösten och 
dess oanade möjligheter. Modern sjöng ofta för sin lille son. Bland annat en visa om en ängel 
och Sankte Per där hon använde ett ljust röstläge för ängeln och ändrade till ett mycket 
djupare läge för Sankte Per. Detta gjorde djupt intryck på den lille pojken.  
Moderns kraft, kärlek och förmåga att hålla ihop familjen efter faderns död är förmodligen 
också orsaken till att Wolfsohn i vuxen ålder, trots tidens ideal, ansåg det självklart att 
kvinnor hade samma rättigheter till ett intellektuellt och kreativt liv som män.  
Fadern beskrivs som en kärleksfull men hård uppfostrare. Han hade själv varit soldat i fransk-
tyska kriget 1870-71 och var starkt patriotisk vilket den unge Wolfsohn inte kunde förstå, 
men respekten för fadern som dog av tuberkulos när Wolfsohn var tio år gjorde att han så 
småningom ändå blev soldat och bårbärare vid fronten i första världskriget. Detta kom att 
påverka hela hans liv och gärning.  
Den avgörande utlösaren för hans djupa intresse för den mänskliga rösten var nog ändå hans 
upplevelser vid fronten i första världskriget 1914 där han hörde skriken från de döende 
kamraterna, hur de ropade efter sina mödrar, skrek efter Gud och bad för sina liv.  
Dessa röster hade en kraft och smärta bortom det mänskliga och förföljde honom genom hela 
hans liv. Till sist efter att ha krupit bort i leran från en döende kamrat för att rädda sig själv, 
blev han själv sårad, förlorade medvetandet och vaknade begravd i en hög med lik.  
Alla dessa upplevelser ledde till hans totala mentala och fysiska sammanbrott.  
Wolfsohn var djupt förtvivlad och kände att han hade tappat både sin egen själ och sin Gud.  
Idag skulle vi benämna hans tillstånd posttraumatisk stress. 
 
Efter kriget var han på sanatorium en kort tid, men under många år fortsatte han att drabbas av 
både psykisk och fysisk förtvivlan så stark att det ibland slutade i medvetslöshet. Den enda 
tröst han kunde finna då var musiken. Wolfsohn hade haft en bra sångröst före kriget men till 
sin stora förfäran upptäckte han att han alldeles förlorat sin sångröst. Han provade att gå till 
flera olika sångpedagoger men ingen kunde hjälpa honom. Till sist började han utforska sin 
röst på egen hand. Han mindes kamraternas röster från fronten och intuitivt började han också 
utforska gränserna för den mänskliga rösten.  
Efter att ha arbetat på det sättet ett tag märkte Wolfsohn att samtidigt som hans röst blev mer 
klangrik, stark och böjlig, så mådde han också bättre rent psykiskt. Hans mentala läkeprocess 
fick fart av röstarbetet och som den pedagog han var i själ och hjärta började han ta sig an 
människor med liknande krigsrelaterade psykiska problem. Arbetet gav ofta bestående 
resultat i återvunnen livskänsla och självförtroende hos de människor han hjälpte.  
Ryktet spreds och så småningom kom även olika unga sång och scenartister till honom för att 
få hjälp med att öppna upp sina röster och stärka sitt självförtroende.  
Det var alltså oförmågan att hitta hjälp för sin egen röst som startade hans eget sökande efter 
människan bakom rösten. Den mänskliga rösten. 
 
Hela hans arbete med den mänskliga rösten är ett livslångt efterforskande i mysteriet bakom 
den mänskliga rösten, eller för honom personligen, att åter hitta Guds röst.  
Wolfsohn hade just börjat formulera och demonstrera sina idéer om den mänskliga röstens 
mysterium när det politiska klimatet på 1930-talet samt att han var jude gjorde att han var 
tvungen att fly från Tyskland. Han hittade sin tillflykt i London där han utvecklade sin 
röstfilosofi pedagogiskt, psykologiskt och konstnärligt fram till sin död 1962. 
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Roy Hart var en av de unga artister som sökte upp Wolfsohn. Hart föddes i Johannesburg, 
Sydafrika 1926 och studerade psykologi och engelska vid universitetet när han fick ett 
stipendium till Royal Academy of Dramatic Art i London på 1940 talet och flyttade till 
England.  
 

 
Roy Hart 
 
Nadine George berättar i sin essä My life with the voice om när Hart träffade Wolfsohn i 
London medan han spelade Othello av W Shakespeare. Hart kände att han hade problem med 
att han bara låtsades att han ville döda Desdemona i skådespelet, men för Hart räckte inte det. 
Han ville kunna känna det i kroppen.  
En vän till Hart rekommenderade då att han skulle gå till Wolfsohn. Hart sökte upp Wolfsohn 
och berättade om svårigheterna han hade.  
"Så du tror inte att du kan döda någon?" frågade Wolfsohn. Hart svarade "Naturligtvis inte."  
Wolfsohn arbetade då med Harts röst intensivt i två timmar utan avbrott tills Hart kände det 
som om han ville döda honom. Då sade Wolfsohn ganska lugnt, "Så du tror fortfarande inte 
att du kan döda någon?" Detta förändrade Harts liv för alltid.  
 

 
Roy Hart och Alfred Wolfsohn 
 
Hart fortsatte att arbeta med Wolfsohn samtidigt som han arbetade som skådespelare i 
London. Slutade så småningom att skådespela för att helt ägna sig åt utforskandet av den 
mänskliga rösten. Först tillsammans med Wolfsohn och sedan med sin egen grupp, Roy Hart 
Theatre som bildades 1969 och bestod av ett antal unga studenter till Hart, där Nadine George 
var en av dem.  
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Kaya M Andersson, en av ursprungsmedlemmarna i Roy Hart Theatre säger i sin artikel  
The transmission of Alfred Wolfsohns legacy to Roy Hart:  
 

Roy Hart’s singing students numbered about 15 people at the time of Alfred Wolfsohn’s 
death in 1962. Already some years before Awe’s death, Roy was giving singing lessons, 
private talks, and acting classes to those students. Gradually over years, some of the 
individual singing lessons became groups of 3 or more people. Roy was also meeting with 
all his students regularly. In these meetings he transmitted Awe’s idea and experiences, 
linking up to his students’ own experience of their work.  

 
Skådespelaren, pedagogen och psykologen Roy Hart tog över arbetet efter att Wolfsohn dog 
1962 och så småningom styrde Hart in arbetet mer på teater och arbetade mer med talrösten 
istället för, som med Wolfsohn, utgå från sången. Denna omdirigering från sång och musik 
till teater vill jag nu gärna styra tillbaka till sången igen utan att för den skull ta bort fokus på 
skådespelarens talröst. Ursprunget är, både för sång och tal, den mänskliga rösten med olika 
uttryck. 
Hart var oerhört mångsidig och karismatisk både som skådespelare och röstkonstnär. Ryktet 
säger att han hade ett röstomfång på åtta oktaver.  
Efter att ha återupptagit sin sceniska karriär igen gjorde han många oförglömliga 
föreställningar med rösten i centrum. Som ett exempel kan nämnas att den mycket krävande 
sångcykeln Eight songs for a mad king3 av sir Peter Maxwell Davies4 ursprungligen är skriven 
för Roy Hart.  
Hart dog tragiskt i en bilolycka 1975 endast 50 år gammal, samma år som Roy Hart Theatre 
flyttade till Frankrike.  
Noah Pikes, en av grundmedlemmarna i Roy Hart Theatre säger i sin artikel Vocal Tradition: 
The Roy Hart tradition: 
 

The group continued to develop their vocal research and to create performances for 
some years. The centre began to organise workshops in 1979. In the mid-80’s many of 
the founder members moved away from Malerargues, while continuing their voice work 
and keeping it alive, in new contexts. Roy Hart’s work continues to have a powerful 
influence on voice in the world of theatre and performing arts, internationally, but the 
Roy Hart Theatre group no longer exists as a community or company engaged either 
with performance or research 

  

                                                
3 Engelskt monodrama (1969). Musik av Peter Maxwell Davies och libretto av Randolph Stow.  
4 Sir Peter Maxwell Davies (1934 – 2016). Brittisk kompositör och dirigent.  
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Ursprungsmedlemmarna i Roy Hart Theatre, Frankrike 1978 
 
 

  
Richard Armstrong nr 18 
Nadine George nr 19 
Noah Pikes nr 37 
Kaya M Anderson nr 38 
 
Kaya M Anderson : 

 
Neither Awe nor Roy was interested in being a “Guru.” Of course this role was often thrust 
upon them, but they were not after gaining power to dominate others. Their interests lay in 
the possibility of further human development through this singing process. Development as 
artists learning to balance the power of opposites in themselves and joining the quest to 
create a warmer society 
 

Nadine George berättar i sin essä My life with the voice: 
 
Working with Roy, however, took me away from the word and into researching vocal 
sound – singing the sound with the whole body, mind and soul. Roy called this the work 
with the Human Voice. 
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Nadine George är en brittisk skådespelare och röstpedagog sedan 1965 och den person som 
namngett arbetssättet Nadine George Voice Work (NGVW).  

 
Nadine George 
 
1962, året då Wolfsohn dog och Hart tog över arbetet, gick N George på teaterskola i London 
där hon kommit in bara 17 år gammal. Hon kom i kontakt med Hart som sökte folk till en 
forskningsstudie kring arbetet med rösten som Wolfsohn initierat tillsammans med Hart. 
N George i sin essä igen: 

 
Roy was able to repeat what he was doing. He would work on different lines many 
times, exploring the possibility that was in them through his voice. He was conscious of 
what he was doing, having worked over a period of years to develop his range and 
vocal artistry. It was then that I decided to leave the professional theatre and work with 
Roy. I was lucky enough to be taught by Roy himself for five years/….. / I realised I 
needed to work on getting into my body and out of my head, and to make the link 
between my head and my body. 

 
Efter att ha observerat Harts konstnärliga och djupt professionella arbete med rösten samt 
arbetat med honom i fem år bestämde sig N George för att lämna teatern och arbeta med Hart 
istället. Hon blev medlem av Roy Hart Theatre och följde med gruppen till Frankrike 1975 
och stannade där i 15 år. N Georges egna ord igen: 

 
After 15 years in France I felt that I had done everything I could do artistically with the 
Roy Hart Theatre. I had to meet other people and find other ways of working. I felt the 
need to return to England and my own language. 
 

Efter återkomsten till England kände N George ett behov av att ytterligare fördjupa och forska 
kring röstarbetet hon ärvt av Hart och Wolfsohn. Hon fick via sin första röstpedagog Cicely 
Berry5 kontakt med Birmingham University Drama Department som vid den tiden var en av 
de bästa dramaforskningsavdelningarna i England.  
  

                                                
5 Berry Cicely (1926-2018). En erkänd röstlärare och regissör från England som bl a arbetade med The Royal Shakespeare Company. 
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N George blev inbjuden dit för att arbeta med personal och studenter under en provperiod på 
tre månader. Provperioden blev så framgångsrik att N George stannade på Birmingham 
University Drama Department i åtta år, vilket gjorde det möjligt för henne att forska fram och 
skapa det som idag benämns Nadine George Voice Work (NGVW).  
 
2008 blev N George hedersdoktor i drama på The Royal Conservatoire of Scotland (RCS)6.  
På RCS finns ett speciellt center med lärare och forskare, som baserar sitt arbete på N 
Georges forskning. Centret (The national centre of excellence for the teaching, practice and 
research of Voice in Performance7) riktar sig till alla konstnärliga discipliner på skolan men 
främst teater, musik och dans.  
Mig veterligen är RCS den enda konstnärliga högskola som officiellt erkänner och använder 
sig av NGVW. 
 
När jag arbetar länkar jag NGVW till min erfarenhet som sångare och pedagog i 
sånggestaltning. Precis som N George i sitt arbete kopplar ihop NGVW med sin erfarenhet av 
skådespeleri och utbildning i dramatisk klassisk text, framförallt Shakespeare. 
 
 

 
Nadine George med student

                                                
6 Royal Conservatoire of Scotland (RCS), högskola för musik, teater, dans och film i Glasgow, Skottland 
7 https://www.rcs.ac.uk/why_rcs/collaboration/center-voice-performance/ 
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Varför Nadine George Voice Work 
 
Knut Hamsun skriver i sin roman Mysterier 

 
Rösten är en farlig apparat. Förstå mig rätt: jag menar inte precis röstens materiella 
ljud, den kan vara hög eller låg, klangfull eller rå, jag menar inte röstämnet, tonens 
beskaffenhet, nej, jag håller mig till mysteriet bakom den, den värld, varifrån den utgår.  

 
När vokaltekniken är finslipad intill perfektion och kontrollen är total, vad lämnas då till 
publiken att förundras över förutom just den fantastiska tekniken och kontrollen. 
Om jag hör en sångare med en oerhört finslipad teknik upplever jag alltför ofta att sångarens 
egen personlighet är dold bakom tekniken vilket för mig upplevs som konstnärligt ointressant. 
Min känsla blir enbart beundran. En vacker och välmodulerad röst räcker inte som 
konstnärligt uttryck enligt mig.  
Om en vill beröra, väcka känslor behövs någonting utöver en kontrollerad teknik. Kanske en 
viss ödmjukhet och förvirring inför det mänskliga mitt i all kontrollsträvan eftersom 
människan inte är perfekt.  
Jag tror att om en sångare ska beröra med sin sång behöver vi ana personen bakom de vackra 
tonerna och för det krävs förutom ren teknisk träning också ett arbete med sig själv som 
människa via andning, avspänning och ständig reflektion. Människan är en komplex varelse 
och jag tror att om vi vill gestalta mänskliga relationer och känslor på scenen kan det bli 
aningen endimensionellt att enbart sträva efter perfektion. Istället aktivt arbeta med det ofta 
stora kontrollbehovet och rädslan för kontrollförlust så att en kan tillåta sig själv att stå i sig 
själv och låta något nytt hända. Allt detta som händer automatiskt i kroppen när du är 
inspirerad och allt känns rätt. Vi väntar alltför ofta på det magiska ögonblicket där allt känns 
rätt.  
Det magiska ögonblick där rösten är på plats, medmusikerna kommunicerar och publiken är 
intresserad och närvarande. Dessa magiska ögonblick infinner sig en handfull gånger i en 
sångares yrkesliv och kan därför kännas omöjliga att uppnå.  
Ofta är rösten aningen ur spel, medmusikanterna har egna problem att fundera över så 
kommunikationen haltar och publiken är kanske inte på humör eller för få.  
 
Jag vet av egen erfarenhet att då ger NGVW mig verktyg att vända skutan och allt handlar om 
att kunna öppna hjärtat och bröstet på ett professionellt sätt utan rädsla.  
Efter lång och intensiv träning av både vokalteknik, andning och djup kroppslig närvaro har 
jag tillit till mig själv och min kroppsliga, musikaliska och sceniska intelligens8 vilket 
genererar en positiv energi till både mig själv, medmusiker och publik.  

                                                
8 Howard Gardner grundade teorin om De multipla intelligenserna. De sju intelligenserna representerar ett större perspektiv på människans 
intellektuella förmåga. Gardners intelligensteori har präglat forskningen kring lärandet genom konstarterna och ifrågasätter den traditionella 
kunskapssynen som innebär att man lär genom tal och skrift.  
De sju intelligenserna enligt Gardner (1994):  
Lingvistisk (språklig) intelligens  
Musikalisk intelligens  
Logisk-matematisk intelligens  
Spatial (rumslig) intelligens  
Kroppslig-kinestetisk intelligens  
De personliga intelligenserna som omfattar självkännedom och social intelligens.  
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Jag är inte rädd för att inte bli omtyckt för jag har tryggheten och friheten i tekniken i min 
kropp och själ som genererar den konstnärliga närvaro som annars vanligtvis ofta bara uppstår 
vid de alltför sällan förekommande magiska ögonblicken där allting fungerar.  
NGVW kan vara ett arbetssätt att hitta verktyg att nå fram till ett personligt konstnärligt 
uttryck via ett konkret arbete grundat i dig som människa och konstnär.  
  
De stora och öppna rösterna 
” Om man vet precis vad man skall göra, varför då göra det?” 
(Pablo Picasso)  
 
Hur gör Freddie Mercury, Lady Gaga, Marie Fredriksson med flera artister för att vara så 
stora och öppna i sin sångröst? Har de inga skarvar? Det låter fritt och öppet utan 
ansträngning.  
En av mina utmaningar som sångpedagog är att få studenten att sluta vara rädd för skarven, 
eller registerbrottet som jag föredrar att kalla det, samt att inte vara rädd för att göra ”fel” eller 
sjunga ”falskt”. Jag brukar säga att då fokuserar du på fel sak. 
Om jag kan hjälpa studenten förstå, identifiera och avdemonisera sin rädsla brukar rösten 
öppnas och tonerna blir renare. Hur kommer det sig? 
Om jag betraktar de olika registren i rösten som olika rum så blir det tydligt att det ofta känns 
svårt att gå från ett rum till ett annat utan att först veta exakt vad som sker i nästa rum. 
Människan känner sig vanligtvis obekväm med att lämna ett tryggt rum för att utan kontroll 
bege sig till ett nytt. Att träna sin röstkontroll så att klivet in till nästa rum blir tryggt och 
ofarligt är ett vanligt sätt att utöva sångträning.  
 
Den riktiga utmaningen enligt mig är att med bibehållen kontroll, men bara på just det som 
behöver kontrolleras, ändå låta rösten flyga fritt. Självklart behöver sångaren kontroll men 
frågan är om inte ett överdrivet fokus på just kontroll och inget mer gör att något stängs inne i 
en trygg kontrollbubbla. Ängslan för kontrollförlust riskerar att förminska sångarens uttryck. 
Tonen är kanske vacker i sig, men räcker det?  
Jag tror att för att hitta en sånggestaltning som är personlig och berörande är utmaningen att 
undersöka den känsliga punkt där sångaren vågar stå på tröskeln mellan två rum med tillit till 
sin kroppsintelligens och samtidigt vågar vara nyfiken på och omfamna de överraskningar 
som nästa rum ger. Denna utmaning kräver ett stort mått av konstnärligt och personligt mod 
bottnande i gedigen röstteknikträning och fördjupad självinsikt.  
Det magiska med Freddie Mercury och Lady Gaga med flera har enligt mig oerhört lite med 
kontroll att göra. Snarare en obändig kraft och vilja att uttrycka sig samtidigt med ett sceniskt, 
konstnärligt mod.  
Kan man träna detta då? 
Ja, jag tycker det, men då krävs ett öppet nyfiket sinne att prova något som inte mycket 
påminner om andra sångtekniska metoder.  
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Våga prova något helt nytt. 
Våga vara ”dålig”. 
Våga vara nyfiken. 
Våga stå på tröskeln mellan det trygga och det okända. 
Våga släppa kontrollen i tryggt sällskap för att till sist lita så pass mycket till sig själv att den 
hindrande kontrollen också kan undvikas på scenen. 
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Nadine George Voice Work i praktiken                                                                  
 
Först uppvärmningen som ursprungligen kommer från dansaren Dominique Dupuy9, som i sin 
tur var en del av en uppvärmning som N George under sin tid med Roy Hart Theatre i 
Frankrike fick ta del av.  
N George har sedan utvecklat den uppvärmningen och numera är det inte bara en 
uppvärmning utan också ett oerhört viktigt fundament för resten av arbetet.  
Dessa sessioner består av djupandning och en inre kontakt med kroppen, först i par sedan 
kopplad till gruppen. Därefter går deltagarna runt i rummet med en strävan efter balans 
mellan en tydlig riktning och inre kroppslig närvaro. På så sätt lyfts koncentrations och 
andningsarbetet ut i rummet och deltagarna ser då hur de kan använda och öppna utrymmet i 
rummet kopplat till sitt eget inre utrymme och sin inre och yttre andning. 10  
Detta följs av en vokaluppvärmning bestående av de fyra röstkvaliteter som är definierade i 
NGVW. Varje person arbetar individuellt i grupp med varje röstkvalitet med fokus på 
vibrationer i kroppen och balansen mellan inre och yttre närvaro.  
 
Röstkvaliteterna 
De fyra röstkvaliteterna benämndes av Alfred Wolfsohn för bas, tenor, alt och sopran, men 
efter N Georges forskning i Birmingham döpte hon om dem till  
 

Low male - High male - Low female - High female. 
 
Detta för att även personer utan sångerfarenhet skulle förstå bättre vad som menades.  
Benämningarna på de fyra olika kvaliteterna är ständigt diskuterade och kritiserade. Eftersom 
ursprungstanken är att alla människor har alla röstkvaliteter i sig så uppstår genast problem 
med till exempel uppdelningen mellan male och female och även med de ursprungliga 
benämningarna bas, tenor, alt och sopran.  
Olika lärare i NGVW runtom Europa har därför också hittat alternativa benämningar såsom: 
 

Low male ersätts med  
• röstens djup, känsla av kraft, elementet jord eller instrumentet kontrabas.  

High male ersätts med  
• röstens bredd, känsla av mod, elementet eld eller instrumentet cello. 

Low female ersätts med  
• röstens riktning, känsla av kärlek, elementet vatten eller instrumentet altfiol. 

High female ersätts med  
• röstens fantasi, känsla av lekfullhet, elementet luft eller instrumentet fiol. 

 
Med dessa nya benämningar ökar chansen till förståelse och samtidigt kommer man bort från 
de förlegade könsbeteckningarna och körstämmorna.  
Redan Wolfsohn på sin tid framhöll ofta att det mera är olika känsloenergier än enbart vokal 
framställning och han ansåg att alla människor har alla röstkvaliteter i sig oavsett kön.  

                                                
9 Dupuy Dominique, född 1930 i Paris är en fransk dansare och koreografi modern och nutida dans.  
10 Utförlig beskrivning av hur denna uppvärmning går till finns i Susanne Gunnersens examensarbete vid SMI, En studie i Nadine Georges 
röstmetod. http://www.smi.se/pdf/forskning/uppsatser/2013/SusanneGunnersen_ht13.pdf. sid 37-40 
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Det var för sin tid revolutionerande eftersom det på 1930 och 1940-talen ansågs att kvinnor 
hade ett eget röstläge och män ett och att alla könsöverskridanden var onaturliga.  
 
N George bröt också könsuppdelningen i sitt forskningsarbete i Birmingham genom att 
tilldela kvaliteterna varsin Shakespearekaraktär. 

• Low male – McBeth  
• High male - Lady McBeth 
• Low female - Romeo  
• High female - Julia  

 
Diskussionen fortsätter men det grundläggande är som sagt att alla människor har alla 
kvaliteter i sig om än i olika grad. 
 
Praktisk tillämpning 
Förbered genom att redan i inandningen forma läppar och käke i kvalitetens vokal. Låt sedan 
tonen flöda och håll den avspänt och så rakt som möjligt en ton i taget en durskala med början 
på pianots ”nyckelhåls C” cirka två oktaver upp och sedan ner ungefär tre oktaver, förutom 
Low male där skalan går neråt fyra toner först för att sedan vända uppåt igen. Detta för att 
lättare hitta en djupare placering i kroppen i just den kvaliteten.  
 
Börja alltid med Low male, djup, jord, kraft eller kontrabas.  

• Ett volymstarkt ljudande på vokalen Å (som i åska) med utgångspunkt och placering 
djupt nere i kroppen.  
För att öppna kroppen och hitta en låg tyngdpunkt.  
Kraften i kroppens djupa röstvibrationer. 

 
Sedan High male, bredd, eld, mod eller cello.  

• fortfarande volymstarkt ljudande på den breda vokalen A (som i alltid)med 
utgångspunkt och placering i ett vidgat bröst.  
För att bredda kroppen. 
Modet att öppna din bröstkorg.  

 
Sedan Low female, riktning, vatten, kärlek och altfiol. 

• Ett volymsvagare ljudande på vokalen O (som i oro) med utgångspunkt och placering 
mellan ögonen och i nacken.  
För att hitta riktning och fokus.  
Öppna ditt hjärta i din öppna bröstkorg. 
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Till sist High female, fantasi, luft/vind, lekfullhet och fiol. 
• En luftig tonansats och volymsvagt ljudande på vokalen HA (som i hatt) med 

utgångspunkt och placering kring ögonen, en stark förankring djupt ner i kroppen 
samtidigt som tonen har en stigande karaktär likt morgondimma. 
För att väcka fantasin och kreativiteten.  
Släpp loss lekfullheten.  

 
När registerbrottet visar sig gäller det att ha modet att stanna kvar och låta tonen och rösten 
vara förvirrad istället för att skyla över det naturliga registerbrottet genom att byta register 
eller trycka upp fullrösten. Den obekväma känsla som uppstår vid registerbrottet handlar om 
att det är både kroppsligt och själsligt obehagligt att lämna ett tryggt rum för att utan kontroll 
bege sig till ett nytt. 
Försök stanna kvar, gärna precis på tröskeln mellan rummen. Det är utvecklande både för 
självförtroendet och själva rösten att stå kvar istället för att vara ängslig för att spricka.  
Kom ihåg att detta är en uppvärmning av din ”råröst” och inte den mer modulerade röst du 
sedan använder vid sång. När du tycker att du inte kan tonbilda högre på skalan kan det vara 
en idé att försöka lite till och låta rösten med bibehållen avspänning kanske kvida och spricka 
långt uppe i flöjtregistret. Så länge det inte gör ont är det ingen fara alls.  
Samma sak i de riktigt låga tonerna nedåt. När det inte går att tonbilda längre i djupet är det 
bra att fortsätta neråt lite till i en stor öppning med andningens luftflöde och kanske lite rossel.  
Det handlar inte om sångtoner utan om en expansion av ”rårösten” utan rädsla samt utmaning 
av vad du tror att du förmår. Att stretcha rösten och tanken utanför det kontrollerade. 
Hostningar, kittlingar, skratt och tårar är mänskliga reaktioner på detta sätt att arbeta. Inget 
behöver stoppa dig förutom en sak. Sluta genast om du upplever smärta i halsen. Det kan bero 
på infektion eller kanske snarare olika spänningar både i kropp och själ. Vila lite, drick vatten 
och prova igen men aningen lugnare. När spänningen så småningom lättar upplever de allra 
flesta en större och friare röst och större tillgång till den egna konstnärligheten. 
 
I arbetet med de fyra röstkvaliteterna är röstlägesbenämningen helt befriad från 
könstillhörighet och har ingenting med den traditionella indelningen i bas, tenor, alt och 
sopran att göra. Tekniken bygger på att alla människor, oavsett könstillhörighet, har alla 
röstkvaliteter i sig. Föreställningsförmåga, fantasi, mod, kroppslig och emotionell intelligens 
är i fokus.  
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Som bonus kan arbetet avdramatisera rädslan för överansträngning av själva rösten. Andra 
dimensioner i röst och kropp öppnas upp vilket är mycket befriande både för den som är 
skolad i att ständigt kontrollera tonen, men även för den osäkre nybörjaren. Detta arbetssätt 
kan få både nybörjaren och den avancerade sångaren och röstartisten att via trygg och kunnig 
ledning gå utanför sin egen trygghetszon gällande både röstanvändning och personligt och 
konstnärligt mod. För att uppnå det krävs ett öppet och tillåtande förhållningssätt hos både 
pedagog och student. Vid misstänksamhet och ovilja kan denna avspändhet vara oerhört svår 
att uppnå eftersom kroppen ställer in sig på försvar och musklerna spänner sig.  
Därför är det extra viktigt, ja helt nödvändigt, att stämningen i gruppen och mellan student 
och pedagog är tillåtande och att var och en möter sina individuella svårigheter och arbetar 
därifrån. 
 
Rårösten 
NGVW är ingen renodlad röstteknik. Det är ett utforskande av den alldeles egna personliga 
rösten. Den röst som är du, färgad av de erfarenheter och upplevelser du har som människa.  
Jag kallar den specifikt egna personliga rösten för rårösten. Rösten i din kropp som är fri från 
ideal och förväntningar. 
Tänk dig att du kan stämma ditt instrument i samklang med dig själv och dina känslor för att 
så småningom utmejsla det alldeles egna personliga röstuttrycket för att till sist göra dina egna 
konstnärliga val.  
Olika sånggenrer har olika röstideal vilket vi som både utövare och lyssnare är starkt och ofta 
omedvetet påverkade av. Rårösten är däremot bara det den är. Rösten i din egen kropp utan 
genrefärgning och med en klangbotten i dig själv som människa. 
 
För att hitta rårösten behövs mod att våga gå utanför den egna komfortzonen. Allt handlar om 
balansen mellan att släppa taget och kontrollera. Att stå i sig själv, lyssna inåt och samtidigt 
ha full uppmärksamhet och riktning utåt.  
Detta låter sig göras om du tillåter dig själv att släppa kontrollen en stund och ge plats för 
nyfikenheten, sårbarheten och osäkerheten. Den kontrollerade medvetenheten behövs 
naturligtvis också för att tonen ska bli som du vill i förhållande till musiken. Både släpp och 
kontroll behövs för att hitta ett konstnärligt och berörande sånggestaltningsuttryck.  
Sårbarheten och styrkan går hand i hand i alla konstnärliga, gestaltande uttrycksformer. 
Med sårbarhet, nyfikenhet, osäkerhet och medvetenhet i samarbete och balans är det lättare att 
förstå och känna igen den starka kraft som är beroende av sårbarhet. I stället för den 
destruktiva kraft som enbart stänger av all kreativitet och konstnärligt flöde. 
 
Rädslan för att skrika 
 ”Shouting is voice with no focus” 
(Nadine George, 2019) 
 
Förhoppningsvis minskar rädslan för att skrika och istället får sången den styrka och bärighet 
som är beroende av det fria flödet och den positiva kraften.  
Strävan efter balans är en stor del av arbetet. Inre närvaro samtidigt som fokus utåt är totalt.  
NGVW är ett arbete som förutom rent tekniskt arbete med rösten också utgår från människan 
och alla hennes olika styrkor och svagheter.  
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Jag menar att det konstnärligt personliga uttrycket och sångtekniken är sammansmälta och 
helt beroende av varandra. Varför fungerar annars tekniken när du är inspirerad och inte när 
du sjunger något du inte tycker om eller om du upplever distraktion på något annat sätt?  
 
Utmaningen är att vid arbete med NGVW så måste sångaren gå utanför sin komfortzon både 
röstmässigt och musikaliskt. Det du redan kan försvinner inte, du bara upptäcker fler 
uttryckslager i din sånggestaltning. Vad gör arbetet med NGVW och rårösten med en musiker 
och sångare och påverkar det själva framförandet när sångaren utgår från och omfamnar sitt 
eget operfekta jag och inte döljer det bakom den perfekta tekniken?  
Kanske blir gestaltningen mer komplex och mänsklig?  
 
Rädslan för överansträngning 
”The fear of the head”  
(Nadine George, 2019) 
 
För en sångare kan det kännas väldigt obekvämt att ta toner med stark volym, speciellt kring 
röstens registerbrott. Det kan i huvudet upplevas som ansträngande för rösten men hittills har 
mig veterligen ingen skadat sin röst genom detta arbete.  
Richard Armstrong, en av ursprungsmedlemmarna i Roy Hart Theatre, röstcoach och 
operaregissör säger i sin föreläsning The spirit of technique: 
 

Classically trained singers find that the training brings great therapeutic benefit. There 
is no damage to the vocal cords, and the limits of the traditional voice are gradually 
extended to its full and normal range, not least through a release from the elemental 
fear of height and of depth. 

 
R Armstrong menar att arbetet inte alls är skadligt för rösten utan det som händer är att 
möjligheten öppnas för utökat vokalomfång och större musikalisk, konstnärlig frihet hos 
sångaren när rädslan för registerbrott och kontrollförlust minskar.  
 
Utmaningen för en tränad sångare är främst att undvika impulsen att alltid bilda tonen så 
vacker och balanserad som möjligt. Vid arbete med NGVW är det alltid rårösten som är i 
fokus. Låt kroppen vara ifred och lägg koncentrationen på att vara nyfiken på det som 
kommer ut. Inte kontrollera tonansatsen och inte fixa till tonen när den lämnat munnen och 
når örat.  
Svårare gjort än sagt, men vinsten i tonens liv och berättelse är oöverträffad med detta arbete.  
För nybörjaren är det en utmaning att hålla långa, raka toner utan att sjunka i tonhöjd.  
Det gäller att öppna bröstet, inte tveka, inte överkontrollera tonansatsen samt att hitta 
balansen mellan inre och yttre närvaro. 
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Balansen mellan inre och yttre närvaro 
Alfred Wolfsohn säger i sitt manuskript Orpheus and the way to a mask: 
 

I found that the sound of the human voice gains its fullest expression exactly at the 
point when the singer, having found the right balance between concentration and 
tension, can express it boldly 

 
Wolfsohn säger sig ha upptäckt att den mänskliga rösten hos sångaren får sitt fulla uttryck 
exakt vid den punkt då sångaren hittar rätt balans mellan inre närvaro och starkt fokus och 
dessutom kan uttrycka det utan förbehåll. För mig är det just detta som är grundidén med 
arbetssättet NGVW.  
Jag menar att det centrala i arbetet med NGVW är balansen mellan inre och yttre närvaro. 
 
N George pratar om ”Internal stillness”, ”The art of doing nothing” och ”Take your time”. (Nadine George 

2019) Jag tror att hon då menar ett lyssnande inåt och att våga stå i sig själv, ”Stand in yourself”. 
(Ibid) 
Hon säger också att ”The depth is in the release - not in the hold”, alltså att känslodjupet finns i 
avspänningen och inte i det återhållna.  
I balans med denna inre närvaro bör den yttre närvaron vara. Den närvaro som också uttrycks 
som riktning och fokus. Här säger N George ”Don´t close in”, ”Don´t hold it back”. Hon menar då 
att ängslan inte ska ta över. Ängslan för att tonen inte är så perfekt som önskas. Låt rösten 
flöda, släpp kontrollen och var nyfiken på det som kommer ut ur munnen.  
 

Forward, forward, distance..see the door open and go through it, even though you 
don´t know what you´ll find on the other side.  
(Nadine George 2019) 

 
Följ din egen röst. Sikta långt bort mot horisonten. En uppmaning att släppa på den egna 
kontrollen så rösten kan få flyga fritt. 
Alltså inre och yttre närvaro samtidigt. Stå i dig själv samtidigt som du har total fokus utåt 
Alfred Wolfsohn säger i sitt manuskript Orpheus and the way to a mask: 
 

However simple it may sound, only three important factors constitute the elements of 
singing: concentration, intensity and as a result of these, expression.”11 
”Concentration and Intensity control the range of tension between forte and 
pianissimo, which leads to Expression  

 
Jag väljer att tolka Wolfsohns uttryck ”concentration” som inre närvaro, ”intensity” som yttre 
närvaro, riktning. Summan av de båda blir då uttryck. Ett konkret arbetssätt för att uppnå 
gestaltning och uttryck baserat på dig själv som människa.  
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Även Sheila Braggins nämner detta i sin artikel Alfred Wolfsohn - the man and his ideas: 
 

I found that the sound of the human voice gains its fullest expression exactly at the 
point when the singer, having found the right balance between concentration and 
tension, can express it confidently. 

 
Här nämner S Braggins ”concentration” och ”tension”, vilket jag tolkar som inre och yttre 
närvaro och att sångaren når det fulla uttrycket exakt när dessa är i balans och kan uttryckas 
med självförtroende. Uppstår obalans mellan dessa blir uttrycket inte så fullödigt som det kan 
vara.  
Vi som människor har ofta olika balans redan från början i vår personlighet.  
Jag själv till exempel tenderar att bry mig för mycket om vad andra tycker. Dessutom vill jag 
också gärna ha direkt respons från min publik, så jag överdriver ofta mitt fokus på bekostnad 
av min inre närvaro. Det gör att balansen mellan min inre och yttre närvaro skevar och 
publiken ges ingen möjlighet att själva uppleva i sin egen takt. Efter att ha arbetat med min 
inre närvaro i många år börjar balansen bli bättre. Jag har större tillit till mig själv, musiken 
och medmusikanter och bryr mig inte lika mycket om vad åhörare tycker eller signalerar till 
mig. Det har förstärkt mitt konstnärliga uttryck, det är roligare att sjunga och publikens 
gensvar är större.  
De sångare som, till skillnad från mig tenderar att vara aningen inåtvända och känner störst 
trygghet i den inre närvaron är hjälpta av att reflektera över detta och träna på sitt fokus för att 
på så sätt uppnå balans och ett friare och mer fullödigt sånguttryck.   
 
Vokaler och konsonanter 
Wolfsohn skriver i Orpheus and the way to a mask på sid 144: 

 
The elements of language are vowels and consonants. Because it is easier to 
make something clear by giving concrete examples, vowels can be compared with 
flesh and consonants with the skeleton of the body. The voice, however, is to be 
considered first and foremost as the direct expression of soul. For this reason it is 
more helpful to see vowels as content or the representation of the unconscious, and 
consonants as the form or analogy of consciousness. 

 
Vilken musikgenre som än gäller går det inte att undvika språkets alla grundelement och dess 
gestaltningsmöjligheter. Jag talar om vokaler och konsonanter. 
Wolfsohn menar att vokalerna är köttet och konsonanterna skelettet i kroppen, eller att 
vokalerna är det omedvetna och konsonanterna strukturen. Själv brukar jag säga att vokalerna 
är känslobärare medan konsonanterna bär berättelsen där känslorna föds. Jag påstår också att 
vokalerna är kroppsliga medan konsonanterna mer är struktur och tanke. Tillsammans är de 
helt beroende av varandra för ett fullödigt sånguttryck.  
Arbetet med rårösten och de fyra röstkvaliteterna i NGVW är starkt fokuserat på vokaler 
vilket beror på att vokalerna är den mänskliga röstens mest öppna tillstånd, medan all språklig 
aktivitet, inkluderat sång, också har konsonanter att förhålla sig till.  
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Om fokus ligger på vokalerna är risken att berättelsen hamnar i skymundan. Bara känslor blir 
i längden ofokuserat och inåtvänt. Är fokus på konsonanter finns risk för övertydlighet i 
berättelsen. Ingenting lämnas åt fantasin. Bara konkret berättelse utan känslor blir i längden 
enbart informativt och själlöst.  
Oavsett musikgenre bör denna balans beaktas om sången ska nå ut till lyssnaren. Återigen 
balans mellan två olika element där inget av dem bör ta över.  
Sångaren väljer sedan vilket konstnärligt uttryck eller genre hen vill arbeta med och dessutom 
tillkommer förstås alltid den musikaliska gestaltningen såsom frasering, dynamik, agogik och 
annat som jag inte tar upp här.  
Med en uppvärmd råröst, ökad medvetenhet om balans mellan inre och yttre närvaro samt 
balans mellan vokaler och konsonanter, är kroppen förhoppningsvis villig att prova nya 
konstnärliga, musikaliska vägar med bibehållet självförtroende. Då kan balansen mellan 
upphovsmänniskans intentioner och utövarens egen konstnärliga intuition ge ett kreativt och 
spännande resultat. 
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På kurs med Nadine George 
 

Jag sitter på en stol i ett rum tillsammans med elva andra människor. Det är 
sommaren 2019 och vi befinner oss i en undervisningslokal på Royal 
Conservatoire of Scotland i Glasgow. En av dessa elva personer är Nadine 
George som leder oss andra i det röstarbete som hon kallar Nadine George 
Voice Work (NGVW). Vi andra är röstlärare, skådespelare och sångare från 
hela Europa.Vissa i rummet har arbetat med Nadine i 20 år och vissa har 
aldrig träffat henne innan.  
Själv mötte jag Nadine och hennes arbete och röstfilosofi 2006 och jag har 
sedan dess varit på fyra workshops med henne. Detta blir den femte.  
Jag har också lockat med mig en sångpedagogkollega från Sverige, en före 
detta student till mig som har anammat NGVW via mig i Sverige. För första 
gången är jag inte den enda sångpedagogen i rummet vilket känns bra och 
viktigt. 
Under två veckor ska vi nu arbeta med oss själva, varandra och rummet via 
vår andning, avspänning, röst, tanke, riktning, vilja och mod.  
Första veckan arbetar vi bara med andningsövningarna och de fyra 
kvaliteterna i rösten.  
Andra veckan med samma uppvärmning men med textdialoger på 
eftermiddagarna i stället för röstkvaliteterna. Så är det alltid på Nadines 
kurser och jag är van. När jag själv har kurs i NGVW gör jag på samma sätt 
men byter ut textdialogerna mot sånger. Ett slags masterclass med 
människan och röstkvaliteterna i fokus. Det pratas mycket i gruppen mellan 
själva övningarna. Alla har olika erfarenheter och taket är högt för olika 
åsikter och funderingar. Att vi har så olika erfarenhet och bakgrund gör 
diskussionerna intressanta. Åldersspannet bland oss deltagare är stort, från 
29 till 69 år. De unga kan direkt fråga och uppleva äldre kollegors arbete. 
Samtidigt ger de unga oss äldre och mer erfarna ständigt nya infallsvinklar 
på gamla sanningar vilket behövs i alla mänskliga och konstnärliga 
kontexter. Risken för stagnation minskar och som sagt taket är högt i 
rummet.  

 
Detta orädda samtal uppstår alltid på dessa kurser enligt min erfarenhet och jag tror det beror 
på att själva arbetet hjälper människor att förstå och att våga visa sig som sig själva utan 
rädsla vilket gynnar självförtroende och mod att både göra det man kanske trodde man aldrig 
skulle våga samt säga det man funderar på utan att skämmas. Alla kommer till tals men mest 
pratar Nadine. 
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Här kommer ett axplock av vad N George sa i rummet under dessa två veckor juli 2019 i 
Glasgow. En del är svar på direkta frågor, en del uppmuntran och annat är vad Nadine vill 
säga för att understryka vad hon vill med de olika övningarna. Jag har medvetet valt att inte 
översätta på grund av att den direkta förståelsen där och då i rummet var på engelska och om 
jag översätter blir det något annat än vad det var.  
För att lättare kunna överblicka vad N George sa under kursen väljer jag att dela upp dem i 
olika kategorier;  
 
Mod 

The fear of the head - The fear of the soul. 
The emotional opening. Stay in the opening. 
Confidence. 

 
Inre närvaro – släpp och tyngd 

Stand in yourself. 
The art of doing nothing.  
Take your time. Everything in the calm. 
 

Yttre närvaro - fokus 
Keep the distance -Go to distance. Don´t close in. Don´t hold it back. 
Release the energy instead of holding back. Go along what the voice wants.  
Forward, forward, distance. See the door open and go through it, even though you 
don´t know what you´ll find on the other side. 

 
Uppmuntran och guidning 

Don´t make yourself strong, you are strong. Listen with your body- Listen with your 
soul. Learn first, then forget so something else can come through. You don´t have to 
prove anything. 
Don´t identify. Be where you are. This is for you. If you push you´ll cover. 
Shouting is voice with no focus. Your feeling is that you shout aggressivly but whats 
coming out is very real. 
Don´t make it happen, it will come to you. 
The work changes with the context. There is no rule. 

 
Nadine George om sitt eget arbete 

I have to keep myself opened to the spiritual force.  
I´m not a teacher - I´m a transmitter. 
The youth has moved on and I will move with them. 
I had this gift from Roy Hart and Alfred Wolfsohn 
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Pedagogiskt förhållningssätt vid arbete med Nadine George Voice Work 
”I´m not a teacher - I´m a transmitter” 
(Nadine George 2019) 
 
Pedagogen bör ständigt odla sin egen nyfikenhet, sitt seende och hörande samt leda studenten 
både vokaltekniskt och mognadsmässigt rent mänskligt. För att hitta sin egen personliga röst 
krävs också förutom rent vokaltekniskt arbete alltid ett arbete med sig själv både hos student 
och pedagog. Inte nödvändigtvis terapeutiskt, men alltid reflekterande.  
Kommunikationen mellan människor sker genom språk som inte bara består av neutrala 
kombinationer av ljud utan innehåller också uppkomsten och fallet av musikalisk rörelse. 
Wolfsohn trodde att det hos alla människor finns en förståelse för mysteriet, den dolda 
betydelsen bakom tonhöjden, intonationen och volymen i rösten både vid sång och tal. Det är 
utforskandet av detta mysterium som kan leda till ett sant uttryck. Utan självinsikt räcker inte 
den perfekta tekniken. Sången riskerar att bli en teknikuppvisning. 
Författaren och kulturskribenten Agneta Pleijel beskriver detta i sin roman Syster och Bror, en 
familjeberättelse när hon låter Jenny Lind12 beskriva vad som hänt henne efter att hon bytt 
sånglärare från Isak Berg13 till Manuel Garcìa14 
 

Herr Berg drillade mig i kromatiska skalan i tio år, i femton, sa Jenny. Det förstörde 
hälsan och humöret. Man måste överlåta sig åt det ovissa, det lärde mig monsieur 
Garcìa. Men herr Berg var så fasansfullt ambitiös att ingen ovisshet fick lov att finnas.  
 

Att överlåta sig åt det ovissa är ytterligare ett sätt att uttrycka vinsten med att släppa på 
kontrollen och våga stå på tröskeln och vara nyfiken på nästa rum. Tekniken i sig betyder 
ingenting om personligheten inte lyser igenom. 
 
Enskild eller gruppundervisning 
N George skriver i sin essä: 

 
What I learnt from the students at Birmingham was that it was very important to have 
feedback from the people you are collaborating with, so that you can see where you are 
and how you need to develop your approach and yourself. In every course or workshop 
I give, I encourage discussion of my technique. It is important for me to stay open and 
learn from the people I am working with.  

 
N George säger här att återkoppling från fler än bara läraren är nödvändigt för både lärare och 
studenters utveckling.  

                                                

12 Lind Jenny, sångerska (1820-1887). En av världens första superstjärnor. Adam Lindgren skriver i Nordisk familjebok: Allting tyder på, att 
det ytterst var från själva hennes geniala personlighet, hennes genomrena karaktär och upphöjda själstyp, som denna trollmakt utströmmade 

13 Berg Isak Albert (1803-1886). Svensk operasångare, sångpedagog och kompositör. 
Berg var farfars far till Sonja Pleijel. Agneta Pleijers mor. 

14 García Manuel Patricio Rodríguez (1775-1832). Spansk sångpedagog som utövade ett epokgörande inflytande gällande sångundervisning 
på sin tid. 
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Frågan om undervisning är bäst i grupp eller enskilt är alltid aktuell och liksom N George har 
även jag efter fyrtio år som pedagog kommit fram till att så kallad ”masterclass”, där 
studenterna undervisas enskilt med gruppen närvarande i rummet, är mest givande och ger 
bättre och snabbare förståelse och djupare kunskap. Detta tror jag beror på att det är fler 
infallsvinklar som kommuniceras i och med att alla i rummet kan bidra med sin syn och sina 
erfarenheter precis som N George säger i sin essä. 
N George fortsätter: 

 
They could listen to the other students making the same sound and learn from this. In 
standing up and singing the sound with the whole group present, they could sense how 
naked and exposed they felt, and how much courage and concentration it took to work 
in this way. I realised that this contributed to a much higher level of concentration in 
the group, and that they had much more respect for their fellow students’ work. 
 

Att se och höra andra göra samma sak som en själv ökar förståelsen för arbetet, minskar 
otrygghet och ängslan för att ”misslyckas”. Om både ledare och deltagare hjälps åt att skapa 
en trygg, nyfiken och tillåtande atmosfär är chansen god att allas självförtroende byggs upp 
vilket alltid gynnar det konstnärliga arbetet.  
 
”You don´t have to prove anything”  
(Nadine George 2019) 

Försök att glömma prestationskravet. Du behöver inte bevisa någonting för någon. 
R Armstrong säger i sin artikel The spirit of technique:  
 

I would say from my experience as a teacher, that if you focus on technique as a 
prerequisite to making good performance or interpretation, you miss the point. As a 
voice teacher, I continue to avoid the word, knowing that the individual’s journey will 
eventually consolidate itself into something you may, if you wish, call by that word, but 
that the freeing process must come first, and that it must be an individual process 

 
R Armstrong säger här att han försöker undvika ordet teknik eftersom tekniken alltid är 
individuell och bygger i grunden på dig som människa. 
Den frigörande process som i slutändan låter lyssnaren ana personligheten bakom den 
perfekta sångtekniken. 
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Upplevelser och insikter hos sångare som provat NGVW 
 
Hösten 2019 hade jag en fristående kurs för sångare på Stockholms konstnärliga högskola 
(SKH). Kursen vände sig till professionella sångare inom musikal och musikteaterområdet. 
Syftet var att fördjupa gestaltningen både textligt, sceniskt och musikaliskt. En fortbildning i 
sånggestaltning.  
Inom musikens värld talas det ofta om tolkning eller interpretation vilket inte är samma sak. 
Att gestalta betyder att ”ge kropp” åt en berättelse eller känsla.  
Jag säger i min bok Sången ädla känslor föder? 
 

Tolkning och interpretation är att tyda och tolka dramatikerns eller kompositörens 
intentioner samt att sätta sin personliga prägel på utförandet.                               
Gestaltning är när man ger form eller gestalt åt något, till exempel en känsla eller en 
personlighetstyp. Att gestalta något är att berätta med andra metoder än språkets raka 
informationen. En författare kan välja hur den presenterar en person genom att 
beskriva hur den ser ut och handlar. Detta påverkar vad läsaren tänker om vilka 
egenskaper och känslor den människan har. Samma sak gäller skådespelaren som med 
sina handlingar, kroppsspråk, röst och språkbehandling gestaltar rollkaraktärens 
känslor och drivkrafter i en scenisk situation. Sånggestaltning är helt beroende av den 
musikaliska gestaltningen precis som alla andra musikaliska uttryck, men till skillnad 
från instrumentalmusiken har sången en parameter till, nämligen texten. I och med det 
infinner sig ytterligare en gestaltningsform i själva sjungandet. Den språkliga 
gestaltningen. Eftersom sånginstrumentet dessutom sitter i kroppen så kommer jag inte 
ifrån att även den kroppsliga gestaltningen är viktig för själva sånggestaltningen. Sker 
sjungandet på en scen kommer också den sceniska gestaltningen in och då blir 
sånggestaltningens inneboende samarbete mellan musikalisk och scenisk gestaltning 
självklar. 

 
Jag använder ofta begreppet sånggestaltning och hela denna text handlar om huruvida NGVW 
kan fördjupa själva gestaltandet hos sångare, både den musikaliska, textbaserade och sceniska 
gestaltningen. 
På kursen på SKH arbetade vi bland annat med NGVW tre dagar i veckan i åtta veckor. Hela 
tiden enskilt med alla närvarande i rummet. Efter kursen gav jag studenterna frågan om hur de 
upplevde arbetet i sin kropp.                                                                                                              

De ville vara anonyma och här kommer ett urval av deras funderingar. 
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Konkret kroppsliga upplevelser  
 

Trots smärtproblematik som tröttat ut mig under kursens gång, har jag röstmässigt 
aldrig känt mig överansträngd eller spänd. (Trots sviterna av bronkit, min ingång på 
kursen med heshet, upplevde jag inte något större obehag. Jag har fått för mig att det 
till och med var bra att jobba i kvaliteterna under heshet, att det bidrog till att smörja 
upp stämbanden. Jag kan ha så fel, men ändå... en upplevelse som jag tar med mig.) 
Mycket tack vare avspänning och andning före. 

                      Ju mer jag låter mig själv andas djupare desto lättare blir det att sjunga. 	
 

När jag har sjungit sångerna under kursen har jag förenklat genom att fästa blicken på 
väggen bakom (för att ta bort frågan om kontakten med de som lyssnar) och fokuserat 
på öppningen, flödet och att sjunga med mer klang. Jag har försökt rensa bort, t.ex. 
vibrato, att förklara, och försökt undvika att förmedla texten. Att själva viljan att nå 
fram stör och ställer sig i vägen för ett varande och ett öppet förmedlande av texten.  

 
Andas - vidga revbenen utåt - åt sidorna.  
Att behålla bröstkorgen konstant efter att jag andats in  
Att behålla öppningen i alla de fyra ljuden  
Sikta på sluttonen. Jag missar ofta den sista tonen men när jag siktar på den så skapas 
ett flöde genom hela frasen - ett listigt sätt att få flöde.  
Att träna sig att vara i flödet - inte redan ha lämnat en fras för nästa utan sikta på 
slutet i en fras.”  
 

Emotionella upplevelser  
 

När jag släpper lite av kontrollen över framförandet så är det ju lite läskigt och 
förvirrande eftersom all kraft går till att fokusera på de nya metoderna och jag hinner 
inte med att göra det jag brukar .  
 
Jag tränar på att vara intensiv och storslagen i blicken mot horisonten. Ofta dämpar 
jag min blick (t.ex. på bussen/ i en hiss) men att få vara storslagen utan orsak är 
fantastiskt. 
 
Jag tänker att det också har något att göra med att jag vill känna mig trygg i hur 
resultatet blir och när jag inte längre har det så upplever jag det som om det blir 
sämre. 
 
Jag testar nya sätt och tappar fotfästet och blir förvirrad eftersom jag inte gör som jag 
brukar 
 
Jag har fått så mycket mer rum i kroppen att jag har fått mer verktyg och möjlighet att 
uttrycka mig själv men också att njuta mer av det jag gör. För när närvaron får landa i 
kroppen så finns det ett organiskt flöde i hela ens kropp och själ som är skönt och 
njutbart 
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Reflektioner och insikter 

Min största insikt sen mitt första möte med Pia är balansen mellan närvaron inåt och 
utåt. När en hamnar i ett prestationsläge, som en utsätts mycket för tex på audition och 
föreställningarna, är det lätt att ens närvaro lämnar det inre och hamnar bara på det 
yttre. Dock vill ingen se någon som berättar en historia bara inåt därför är just 
balansen inåt och utåt så viktig och intressant. Att våga bryta sångarens föreställningar 
om hur en sång ska sjungas och föra in nya processer och tankar i hur sång skulle 
kunna vara, som en del av arbetsprocessen. Att låta rösten få hamna i kroppens alla 
rum är också en viktig del för gestaltningen men också för sångtekniken. 

Alla sångtekniker verkar sträva efter samma sak med olika ord och olika 
”anfallsvinklar” den här metoden gör rösten hel eftersom den får hänga ihop med 
kropp, själ och tanke. Det är större än placeringar.  

Men att vi tappar bort oss själva när vi prövar nytt är en större och mer spännande 
värld än så. Jag tänker att det också har något att göra med att jag vill känna mig trygg 
i hur resultatet blir och när jag inte längre har det så upplever jag det som om det blir 
sämre. Men när jag lyssnar på mina medstudenter som prövar nytt så är det ju så lätt 
att uppskatta när de testar nya sätt. Men det är inte lika lätt att förstå sig själv.  
Jag vill träna mig att befinna mig i en närvaro som också innebär en osäkerhet i hur 
resultatet blir och ha tålamod i att processer tar tid.  

 
Det handlar om inget mindre än att bli en sannare artist. Att återknyta till sitt eget 
konstnärskap och bokstavligen sin egen röst. Befria den från lager av inställsamhet, 
manér, få bort manipulation med hjälp av inlärda tekniker man vet funkar och går hem 
och få bort tillrättalagd behagsjuka. Befria sig från rädslor för att göra fel, låta fel, 
vara fel. Låta ursprungsrösten klinga fritt. Och sedan varsamt styra den med den teknik 
man redan har. 
 
Det har dock inte helt satt sig i kroppen ännu. Färskvara. 

Framför allt har jag fått ett mer avspänt förhållande till min röst just för att den visat 
sig vara kapabel till än mer än vad jag hittills upptäckt. Alla olika pedagogiska grepp 
jag hört och lärt genom åren, alla olika fixa idéer om hur man ska göra för att komma 
åt olika röst-kvaliteter, det name-droppas hit och dit vems metod som gäller.  

Vissa saker går inte att släppa bara med medveten avspänning. Det kräver arbete, 
fysiskt sådant. 

En stor sak för mig har varit att tänka bort och släppa på stödet, vilket varit en 
muskulär reflex som på mig kopplat på automatiskt. Att få släppa fram ”rå”-rösten har 
bidragit till att jag funnit det mer avspända förhållningssättet till min röst. 

mitt mod har blivit stärkt, jag har sänkt garden, jag känner mig duktigare, tycker att jag 
låter bättre 

Jag känner att NGVW finns som ett system som jag kan använda på ett relativt enkelt 
sätt, särskilt med tanke på om jag ska göra projekt (inspelning / föreställning / konsert). 
 
Men jag tappar också lite bort mina vanliga känslor och rösten låter också annorlunda 
- jag vet inte riktigt vad jag sänder ut helt enkelt.  
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Rösten blir klangfullare, intressantare och mer mångbottnad. Det spiller över även på 
det sceniska som blir "ärligare". Jag hörde det på ALLA mina kurskamrater. Någon 
släppte det/tappade det vid publikmötet och använde sig istället (mycket skickligt) av 
sin vanliga, utmärkta, scenpersonlighet och röst. Skillnaden var avgrundsdjup. 
Öppenheten var borta, själva "resan", närvaron i ögonblicket. 
 
”NGVW har gjort att jag inte känner något behov av att testa mig fram så mycket mer 
bland olika metoder och pedagogiker. Metoden, om jag får kalla den för det, har haft 
enbart en positiv verkan på mig personligen” 

 
Jag uppskattar att kursen också lyfter frågan om hur våra prestationskrav/ 
duktighetsnormen / stilideal som håller en fången / det ständiga värderandet av sig 
själv och andra - hur allt detta kan hindra oss. 

 
De sångare som här ovan berättar hur NGVW påverkat och hjälpt dem har alla en traditionell 
sångträning i botten och en av kommentarerna jag fick var: 
 

Denna röstmetod är en mycket djup ingång för erfarna artister. Jag tror man får ut 
mera ju mer erfarenhet man har att hämta ur. 
 

Jag tror hen har en poäng i sin kommentar. NGVW kan vara för krävande för någon som inte 
redan har arbetat med sin röst på något sätt.  
Rena nybörjare rekommenderar jag att arbeta med mera traditionell sångträning parallellt med 
NGVW i början. För sångare med en gedigen vokalträning i botten är NGVW ett fantastiskt 
komplement samt konstnärligt utvecklande.  
 
  



 

 32 

 
Påverkar då NGVW sångares gestaltningsförmåga? 
 
Jag menar att NGVW är ett väl fungerande arbetssätt som hjälper sångaren att hitta och 
utforska uttryck, personlighet, konstnärlig hållbarhet och närvaro. NGVW ger konkreta 
verktyg för röst, kropp och själ så att en djupare och öppnare kommunikation mellan sångare, 
musikstycke, medmusiker och publik kan uppstå. Dessutom tränas det som kallas själfullhet, 
närvaro eller uttrycksförmåga. Det som krävs är ett personligt och konstnärligt mod att prova 
nya vägar och att kasta sig ut i det okända. 
Övningarna är kroppsligt konkreta och kräver inga känslomässigt färdiga tolkningar utan 
sångaren kan stå precis på tröskeln och överlåta sig åt det ovissa med full tillit till vad som ska 
ske och vad som har skett.  
Ett arbete med den kroppsligt ursprungliga och personliga rårösten för att i slutändan göra de 
konstnärliga valen, då med rösten totalt förankrad i kropp och själ.  
Resultatet kan då bli ett gestaltande sånguttryck grundat i en gedigen teknik som inte döljer 
det personliga utan låter det unikt personliga hela tiden lysa igenom och finnas där som en 
unik klangbotten hos just den människan. 
Själva sånggestaltningen fördjupas absolut. 
Den sjungna tonen hos sångaren och dess direkta kommunikation med sångarens känsla lyfts, 
fördjupas och blir mer personlig via den energi som uppstår när inre avspänning och total 
fokus är i balans. Inre och yttre närvaro samtidigt. Kanske är det just den balansen som är det 
magiska och som berör publiken.  
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En skrift om hur du som sjunger kan finna din personliga röst och samtidigt vara trogen dig 
själv, ditt personliga uttryck med ett stärkt självförtroende så det konstnärliga uttrycket 
grundat i en gedigen vokalteknik låter det unikt personliga finnas som botten i allt 
gestaltande.  
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