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Förord
Att som musiker dagligen få möjlighet att samarbeta med dansare och cirkus-

artister är en stor förmån. Dels för att det utvecklar ens eget seende och gestal-

tande av det som sker i studion, men också för att det innebär att man ständigt 

får befinna sig i en skapande process tillsammans med andra konstnärer. Att 

spela musik för dans och cirkus är dock ett ämnesfält som tidigare aldrig inom 

ramen för DOCH, Dans och Cirkushögskolan, har presenterats eller dokumen-

terats i form av en bok.

Musikenheten vid DOCH bildades 2010 och alla musiker som tidigare varit 

anställda vid de olika institutionerna samlades i och med det på en enhet, med 

Karin Ivarson som enhetschef. Vid tiden då Sebastian Printz blev chef för enhe-

ten, hösten 2011, pågick ett arbete på skolan för att utveckla och kritiskt granska 

lärarnas arbetsmetoder med inriktning på konstnärligt utvecklingsarbete och 

forskning. Som en naturlig del av denna utveckling initierade Printz det projekt 

som nu, i och med utgivningen av denna antologi når sitt mål. Projektet gick 

ut på att dokumentera och synliggöra musikernas erfarenhetsbaserade kunskap 

när det gäller praxisfältet musik för dans och cirkus. Vi musiker på DOCH 

ville aktivt undersöka våra arbetsmetoder när vi spelar till träningsklasser och 

vid undervisning. Vad gör vi? Varför gör vi det vi gör? Hur kan vi göra för att 

utveckla vårt förhållningssätt när det gäller att spela musik för dans och cirkus? 

Vi har under det här projektet bland annat arbetat med att föra arbetsdagböcker, 

vi har diskuterat och problematiserat hur vi spelar till dans och cirkus och vi 

har videofilmat oss själva för att få syn både på sådant vi redan vet, men också 

på sådant vi gör omedvetet. Varför fungerar en viss slags musik till en viss rö-

relse eller övning? De flesta texterna i antologin är skrivna av musiker som har 

anställning på skolan idag, men vi har också intervjuat musiker som har eller 

har haft timanställningar genom åren och ett par texter är skrivna av tidigare 

anställda musiker. 

Musiken och musikerna har alltsedan Koreografiska Institutet startade 1963 

och till idag på DOCH, haft en stor och viktig plats i de olika utbildningarna. 

Det har genom åren och i olika förändringsarbeten varit viktigt med balans i 
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musikundervisningen mellan teoretiska perspektiv och praktiska förhållnings-

sätt i kurser och i dansträning. Tanken har varit, och är, att studenterna ska möta 

musik i olika former under sin utbildning, möta många musiker och få ta del av 

en mångfald musikaliska uttryck. 

Att spela musik för dans och cirkus är, som framgår i flera av texterna i an-

tologin, en helt egen konstart. Hur den kommer att utvecklas i framtiden återstår 

att se. Men något vi ser som skulle kunna bidra till en god utveckling på sikt 

och även säkra en återväxt av yngre musiker som vill utbilda sig inom områ-

det musik för dans och cirkus, vore att starta en deltidsutbildning för redan 

yrkesverksamma musiker. Och vilken skola skulle lämpa sig bättre för en sådan 

utbildning än DOCH?

Vår förhoppning är att denna antologi kan inspirera studenter, lärare och 

andra som är intresserade av musikers arbete och av samspelet mellan musik, 

dans och cirkus, till ständig vidareutveckling av musiken i rörelsen och rörel-

sens musik!

Ett projekt som detta behöver stöd och aktiva deltagare. Vi vill tacka samt-

liga medverkande musiker för att de generöst har delat med sig av sina per-

sonliga och yrkesmässiga erfarenheter. Vi vill också tacka de danslärare som 

bidragit med sina tankar och formuleringar kring vad musiken och musikern 

som konstnärlig medskapare betyder för dem i deras undervisning. Vi vill även 

tacka Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och utbildning 

(KUFU/NKU), som givit projektet ekonomiskt stöd. Slutligen ett stort tack till 

Gun Román för ovärderlig hjälp i läsande och redigering av texterna.

Karin Ivarson - projektledare

Sebastian Printz - chef musikenheten
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Dagbok – Prolog
Conny Laxéll

Jag är trött och frusen. Klockan är 8:30, det är fortfarande mörkt ute. Det är 

onsdag morgon, vinter. Jag värmer mina händer på den mugg kaffe jag precis 

köpt, händerna är ömma efter de åtta lektioner jag redan spelat denna vecka. 

Jag ser inte fram mot de första övningarna idag innan händerna blivit tillräck-

ligt blodfyllda för att ömheten ska släppa. Riggningen av mina instrument går 

smidigt och enkelt, det är som att spela Tetris baklänges eller att plocka isär ett 

pussel vid det här laget. Jag ska spela i min favoritstudio, nr 10. Den ligger i 

direkt anslutning till det musikförråd vi förvarar våra instrument i på DOCH, 

Dans och Cirkushögskolan, så minimal flytt krävs idag. Skönt. Klockan 8:37 

står allt uppställt. 23 minuter till lektionsstart. Helt ok, då hinner jag värma upp 

ordentligt i lugn och ro. Studio 10 är fortfarande studentlös när jag lämnar den. 

Kaffemuggen gör mig sällskap in i musikstudion där jag har uppvärmnings- 

och övningsset riggade. Jag börjar nästan alltid värma upp på en congatrumma. 

Det var det första slagverksinstrument jag lärde mig spela, det känns som allt 

började där och att börja dagen med det känns symboliskt, logiskt och tryggt. 

Jag ställer in metronomen på 71 bpm (beats per minute) och börjar med att 

spela 8-delar med öppna slag. Efter ett par minuter går jag över till 8-delstrioler,  

efter det 16-delar, sedan 16-delstrioler och därefter 32-delar. Jag byter sedan till 

trumset och gör en liknande progression, fast nu även med bastrumma på pulsen 

och hi-hat på 8-dels off-beat.

 8:53 är jag tillbaka i studio 10, de flesta studenterna är nu på plats. Dans-

läraren går igenom några av dagens nya övningar för sig själv i ena hörnet, 

innan lektionen ska börja. Jag kollar stämningen på congan, det är torrt ute och 

eftersom congaskinn är naturskinn av ko, är de känsliga för förändringar av 

luftfuktigheten. Därför gillar jag att rigga en bra stund innan lektionen börjar 

så att trummorna får stå i studion och acklimatisera sig en stund innan jag ska 

stämma dem. Luftfuktigheten i dansstudion kan skilja sig ganska mycket från 

den i musikförrådet, vilket innebär att om man stämmer instrumenten med na-
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Conny Laxéll Foto: Sebastian Printz 

turskinn direkt när de kommer från förrådet så finns det en risk att stämningen 

successivt förändras under lektionens gång på grund av att de inte är acklima-

tiserade. Detsamma kan hända om det är många studenter som svettas mycket 

under lektionen, då sjunker stämningen på congatrummorna på grund av den 

ökade luftfuktigheten.

Klockan är 9.00 och lektionen börjar. Händerna känns ok. 



Arne Forsén Foto: Sebastian Printz 
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Spela till dans  
– att utgå från en nollpunkt
Arne Forsén 

… och så detta ögonblick, som plötsligt bara finns där.

Något förändras i dansstudion, ett annat ljus? Rummet laddas. En närvaro, 

som inte riktigt går att beskriva, måste upplevas. 

När vi alla befinner oss i samma fas, är synkroniserade. En helhet, tillsam-

mans. Mitt bidrag, när jag som musiker lyckas hitta exakt rätt, för just detta 

ögonblick. Intuitionen leder mig. Ett ögonblick av lycka, en glädje över att vara 

med, för en stund helt närvarande, en glimt av evigheten?

Att spela till dansklasser i modern och nutida dans kan ibland innebära 

mycket väntan. Övningar ska förevisas, detaljer rättas till, frågor besvaras. Och 

sedan, ”5-6-7-8”, nu ska man vara kreativ. Komma ihåg vad man spelade för 10 

minuter sedan, i exakt samma tempo. Det finns många specifika yrkeskunska-

per som krävs för att spela till dansklasser. Framförallt handlar det om att kunna 

”läsa av” dansen, rörelsen. Att uppfatta musiken som finns i dansen, i kroppen, 

och transformera den till ljud, till musik. Danslärare med erfarenhet av levande 

musik till dansträning har uppövat en väldig känslighet för kommunikationen 

med musiker och kan snabbt avgöra vilka musiker som har denna lyhördhet. 

Det verkar som om stor musikalisk skicklighet inte alltid behöver innebära en 

förmåga till kommunikation med dans.

Rollen som musiker i dansklass handlar mycket om att stödja dansen, dans-

träningen. Finna den energinivå som hjälper kroppen att hitta rätt, att musika-

lisera rörelsen. När rörelserna förankrats i kroppen kan man successivt också 

börja ge motstånd, arbeta med kontraster. Man skulle kunna kalla det kontra-

punkt, i betydelsen att musiken och dansen är självständiga stämmor som sam-

verkar i en helhet. 

Av vana och tradition finns det en risk att dansen onödigt mycket lutar sig 

mot musiken, att man ”dansar till musiken”. Något att vara uppmärksam på, 
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både som musiker och danslärare. Det kan vara en utmaning för dansare att 

dansa till musik med tydlig kontrast till musiken, eller i tystnad. Att öva sig i 

detta kan göra dansen stark, självständig. 

Det kan vara underbart att uppleva dans i tystnad, utan musik. Det finns så 

mycket andra ljud, andning, fötterna mot golvet, ljud i eller utanför rummet. 

Musik kan ha en tendens att dominera rummet, på ett sätt man inte alltid är 

medveten om. Därför kan ibland närvarokänslan i rummet öka i denna tystnad.

När jag ser dansföreställningar slås jag ofta av hur musiken dominerar rum-

met, för mycket. Dessutom är ljudvolymen ofta överdrivet stark. Saknas det  

medvetenhet om musikens påverkan? En annan dimension som oftast försvinner 

är den tredimensionella ljudupplevelsen. Det gäller för övrigt även i rena konsert- 

sammanhang, troligen på grund av att musik för det mesta är elektroniskt för-

stärkt. I dans, koreografi, är medvetenheten om det tredimensionella rummet 

självklar, men var finns medvetenheten om den tredimensionella upplevelsen av 

ljud, rumsupplevelsen av ljud? 

Jag spelar nästan uteslutande till klasser i modern och nutida dans, där kän-

ner jag mig hemma. Det finns en musikaliskt genremässig frihet att spela till 

modern och nutida dans. Man kan spela musik med rötter i jazz, pop, folk- 

musik, klassisk musik, experimentell atonal musik. Starkt rytmisk musik eller i 

uppbrutna rytmiska mönster. Ibland spelar jag bara en enstaka ton i 10 minuter, 

andra gånger använder jag mig av pianots hela register. Denna blandning av 

genrer och stilar tilltalar mig, eftersom jag i mitt musikerskap vandrar mel-

lan många olika musikaliska uttryck. Jag försöker hitta en balans mellan musik 

innanför konventionella ramar och mer experimentell musik. En balans mellan 

musik med hög ”igenkänningsfaktor” som ger en trygg grund till lektionen och 

annan musik som utmanar lyssnandet. 

Jag blir mer och mer medveten om betydelsen av hur jag utformar den en-

skilda tonen, klangen. Hur jag med mitt anslag påverkar musiken och därmed 

koncentrationen hos dansarna, närvaron i rummet. Hur viktig artikulationen är. 

Från denna enkelhet kan jag växa ut till komplex musik, men om jag inte behål-

ler den ursprungliga enkelheten och lyssnandet förlorar komplexiteten sin styrka.

Eftersom jag och dansstudenterna för det mesta har ganska skilda musikaliska 



17

referenser så blir det ibland en fråga om en slags kompromisser från min sida. 

Jag kan spela musik jag kanske inte alltid skulle välja att framföra på en konsert-

scen. Detta är inget problem, tvärtom kan situationen innebära en möjlighet där 

jag tillåter mig ett möte med andra sidor hos mig själv än de jag vanligtvis visar. 

Genom att läsa av små detaljer i reaktionen hos dansläraren anpassar jag mig 

också till dennes musikuppfattning och smak. Det är fråga om ett samspel, som 

ur ett perspektiv kan innebära att jag ger avkall på mina musikaliska ideal. Men 

återigen, jag ser inget problem i detta, det viktiga är att bidra till en kreativ och 

positiv situation. I min professionella verksamhet som musiker finns det andra 

situationer där jag kan vara mer kompromisslös. 

Men inte minst, att spela till dansklasser ger en fantastisk grundträning i att 

uppfatta musiken i rörelsen, rörelsen i musiken. Jag får också nya musikaliska 

idéer, hittar nya spelsätt, en musik växer fram som jag knappast skulle skapat 

utan inspiration från dansen.

Och, att spela till dansundervisning ger min musik en betydelse. Musiken 

samspelar med andra människor i ett socialt sammanhang. En delaktighet, ett 

grundläggande mänskligt behov. Att spela till dans känns också som en uråldrig 

och ursprunglig situation för musiker. Det var väl så allting började?

Jag improviserar hela tiden när jag spelar till dansklass. Varje lektion är ny. 

Givetvis upprepar jag många spelsätt och mönster, men jag sparar sällan med-

vetet idéer från en lektion till en annan. Kanske av slöhet…? Eller kanske för 

att jag vill möta varje lektion utan förutbestämda idéer som kan stå i vägen för 

kreativiteten? Visst kan det kännas som om jag fastnar i mina mönster ibland, 

samma typ av skalor, ackord, energi… Men så hittar jag någon ny vinkling som 

gör arbetet intressant igen. 

Kanske en oundviklig process, oavsett vad man arbetar med? Inte bara inom 

konstnärliga områden. Hur bryter man sina mönster, hur hittar man en ny bety-

delse i det man upprepat hundratals, kanske tusentals gånger? Vad avgör skill-

naden mellan att fördjupa sina uttryck i något gammalt och bekant jämfört med 

att fastna i trötta schabloner?

Jag spelar ibland även till klasser i jazzdans, ensam eller tillsammans med 

en slagverkare. Jag upplever vissa grundläggande skillnader i att spela till modern 
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och nutida dans och jazzdans. Inom modern och nutida dans känner jag mig 

friare i val av musikalisk genre. Kanske självklart eftersom inom jazzdans rör 

man sig inom ett mer avgränsat musikaliskt fält, även om musik till jazzdans 

verkligen har en stor spännvidd. En kvalitet inom jazzdans är det långa ryt-

miska flödet, samma övning kan pågå under en lång tid, vilket är skönt ur ett 

musikerperspektiv. Inom modern och nutida dans jobbar man ibland mycket på 

detaljnivå, vilket kan innebära ett uppbrutet arbetssätt, vilket har sin nödvändig-

het. Men som kan innebära mycket väntan för mig som musiker och ibland en 

svårighet att känna ett längre flöde. Olika situationer, olika kvaliteter. 

Oftast spelar man ensam på dansklasser, vilket på sätt och vis är en något 

onaturlig situation för musiker, men inte alltid, och inte för alla. Kvaliteten med 

musik handlar ju till stor del om att spela tillsammans, ett samspel där man ger 

och får energi från varandra. Men, ekonomin sätter gränserna. Ibland dyker det 

upp en möjlighet att vara fler musiker på samma dansklass. Då kan man verk-

ligen uppnå ett underbart flöde, en energi som fyller rummet. 

I denna text har jag valt att skriva om mina tankar och upplevelser av att 

spela till dansklass. Men, detta är såklart bara en liten del av ett större perspek- 

tiv. Tänker på begreppet ”Ngoma”, som används traditionellt bland annat i  

Tanzania. ”Ngoma” går egentligen inte att översätta, men förenklat kan man 

säga att det handlar om ett helhetsbegrepp för musik, dans, drama, utsmyck-

ningskonst (klädsel, tatueringar etc), instrument, med mera… En odelbar helhet.

En annan viktig definition av ”Ngoma” är ”kunskapsförmedlare”, att för-

medla erfarenheter från en generation till en annan. I ”Ngoma” ingår också att 

det inte finns någon gräns mellan musikinstrument och föremål av olika slag, 

till exempel verktyg, skålar, stenar med mera. Alla föremål kan medverka i ljud-

strukturer, kan användas till att frambringa ljud och rytmer, alla föremål kan 

”tala”. Allt i naturen har en ”själ” och kan reagera på ljud.

Var går egentligen gränsen? Gränsen mellan musik och ljuden/rytmerna när 

man diskar eller byter däck på bilen? Gränsen mellan tal och sång? När blir 

en kroppsrörelse till dans? Gränsen mellan gymnastik och dans, akrobatik och 

dans? Vem bestämmer gränsdragningen, och varför? Handlar det om makt?

Det slår mig att det finns en släktskap mellan ”Ngoma” och kompositören 
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John Cage. Cage som utmanade estetiken genom att definiera alla ljud som mu-

sikaliska. Utan värdering, att det ena ljudet skulle vara ”bättre” än det andra. 

Visst behövs gränser och begrepp, utan dem skulle vi inte kunna kommunicera. 

Visst är det också en skillnad mellan en pilbåge och en fiol, även om bägge 

kan frambringa ljud. Men är ljuden som en fiol kan frambringa ”finare”, mer 

musikaliska, än de från en pilbåge? Annorlunda - ja - men vem avgör värdet av 

olika ljud? 

Vi kanske ständigt bör påminna oss om att musik och dans är ständigt när-

varande, inom var och en och runt omkring oss. Vi andas och hjärtat slår, där 

finns en rytm och en klang. När vi pratar, uttrycker oss med hjälp av språket, 

använder vi oss av musikaliska parametrar, tempo, rytmer, klangfärg, tonfall 

och pauseringar. 

När man diskuterar relationen musik och dans utgår man oftast från begrep-

pet rytm. Jag vill gärna använda begreppet Tid som utgångspunkt. Även om 

ordet rytm verkligen är stort och kan definieras på många sätt är det trots allt 

lätt hänt att rytm som begrepp kan kännas begränsande, leder tanken. Det är lätt 

att man hamnar i gängse musikaliska, musikteoretiska, definitioner i form av 

notvärden, underdelningar, taktarter etc. 

Givetvis är allt detta viktiga kunskaper, men ändå, låt oss börja i ett större 

perspektiv. Om vi pratar om Tid, eller Rytm, i en vidare bemärkelse, så låt oss 

börja med universum! Den ofattbara rymden där tidsbegreppet kan kännas lite 

svårt att förstå för oss människor. Lite mer konkret blir det kanske om vi tänker 

på året och årstider, vår planet som cirkulerar kring solen. Och sedan månader,  

som bestäms av månens cirkulation kring jorden, och dygnet, planeten som  

roterar kring sin egen axel. 

Kan man då säga att tiden handlar om cirkulation, att tiden, rytmen, i grund 

och botten är rund, cirkulär? Till motsats från hur man ser tiden på ett notpap-

per, där tiden är linjär, med en början och ett slut. Eller är tiden både rund och 

rak? Om man hör ett stycke musik, eller ser en dans, finns där en viss tidslängd 

i minuter och sekunder, en början och ett slut. Men upplevelsen, intrycket man 

bär med sig, det kanske är runt, en helhet?

Årstider, månader och dygn är bestämda av naturen. Andra tidsföreteelser 
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som vi människor inte har någon makt över, eller åtminstone begränsad sådan, 

är livslängden hos levande varelser och djur. Medellivslängden för en människa 

respektive en katt är statistiskt annorlunda, även om vi aldrig vet hur länge vi 

kommer att leva. Medellivslängden för en björk respektive gran är också olika 

(trots att vi människor genom vårt skogsbruk avsevärt förkortat medellivsläng-

den hos framförallt granar…). 

För att organisera vår tillvaro har vi inordnat tiden i veckor, timmar och 

minuter, enligt globala överenskommelser. Där har vi full makt. 

Lite spännande är det att meditera över skillnaden mellan tidsbegrepp som 

vi människor uppfunnit och de som är givna av naturen. Spännande är det också 

att meditera över skillnader i tidsrymder. Bergets eller universums långa tids-

cykel, långsamma förändring. Människolivets jämförelsevis oerhört korta liv, 

men som ändå är oändligt långt jämfört med en myggas. Går detta att översätta-
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jämföra med musik eller dans? Kan vi uppleva många tider, rytmer, parallellt? 

Både känna en oerhört långsam och snabb rytm, på samma gång?

När man pratar om rytm som musikaliskt begrepp så tänker man kanske på 

tempo, puls etc. Oftast tänker vi kanske dessutom på rytm i förhållande till en 

fast, metrisk, puls. Den regelbundna pulsen har sitt ursprung och sin betydelse. 

Den känns många gånger självklar och ger en energi som driver musiken och 

dansen framåt. 

Hur uppstod den regelbundna pulsen? Kanske från gåendet och arbets-

rörelse? Eller av hjärtats puls, olika tempon när man går eller springer. När 

man bearbetar ett föremål med ett verktyg eller mal mjöl i en mortel uppstår 

en puls. Om man är flera personer som ska arbeta tillsammans är det lättare att 

synkronisera sitt arbete om man har en gemensam fast puls. Man blir starkare 

tillsammans. 

Den mesta musik som spelas har en fast och tydlig puls. Men jag kan tycka att 

det kan kännas begränsande att i för hög grad fokusera på rytm och tempo som 

beroende av en fast puls. Om man utgår från andningen, eller vågor i vatten, finns 

där också en puls. Men den är inte helt regelbunden. Andningen och vågorna 

följer en annan slags organisk rytm med varierande tempo och energi, med en 

ständig variation i sin puls. Vi har också språket, med sina rytmer och tonfall. 

Där har vi sällan en regelbunden puls. Olika tempon och rytmer finns där, men 

en fast, regelbunden, puls skulle göra språket ganska fyrkantigt. 

Relationen till regelbunden respektive oregelbunden puls varierar kraftigt 

inom olika musikgenrer. I klassisk musik betonas inte alltid den fasta pulsen. 

Istället kan man till exempel prioritera det melodiösa, kanske med utgångspunkt  

från språket? Inom afro-amerikanska musikgenrer är däremot den regel-

bundna pulsen betydelsebärande. I nutida experimentell musik har pulsen ofta  

underordnad betydelse, det kan ibland närmast vara tabu att antyda en fast puls.  

I folkmusik skulle jag vilja påstå att det finns både - och, dansmusik har oftast 

en fast puls, men i vissång så sjunger man ofta rytmiskt friare, utifrån textens 

berättelse.

Som sagt, när man pratar om relationen musik och dans så utgår man oftast 

från begreppet Rytm, vilket är en självklar gemensam nämnare. Men jag vill 
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också lyfta fram andra musikaliska parametrar som i sammanhanget lätt kan 

glömmas bort. Jag tänker på begrepp som Klangfärg, Ljudstyrka (kallas ofta 

Dynamik inom musik) och Tonhöjd (kanske Ljudhöjd vore ett bättre uttryck? 

Musik handlar ju inte bara om definierade tonhöjder).

Ta Klangfärg som exempel. Hur motsvaras och upplevs en rund och mjuk 

klang i ett instrument eller en röst, i kroppen hos en dansare? Jämfört med en 

hård, nasal, spetsig klang? Hur påverkas kroppsupplevelsen, dansen, av olika 

klangfärger, olika instrument? Ett annat exempel är Ljudstyrka/Dynamik. Om 

jag spelar svagt eller starkt, hur påverkas dansen av det? Eller, om jag håller mig 

i det låga basregistret, eller i den höga diskanten, vad händer i kroppen?

En del människor ser färger eller bilder när de lyssnar på musik. Jag känner 

i första hand rörelser i musiken. Beror det på att jag tränat mig i det genom att 

samarbeta med dans, eller tvärtom, är det därför jag gärna samspelar med dans? 

Det kanske startade när jag som pojke följde med min mor på husmoders-

gymnastik? Mamma ledde träningen och bar med sig en portabel grammofon-

spelare, med inbyggd högtalare i locket. Jag lekte bland gymnastikredskapen 

och såg kvinnorna röra sig till musik. Inte dans, men som sagt, var går gränsen? 

Det handlade i varje fall om att röra sig rytmiskt till musik. Att musik och dans 

är oskiljaktiga blir i högsta grad uppenbart när man ser små barn spontant röra 

sig, dansa, när musik spelas. Det finns där, som en självklarhet. Sen kommer 

det sorgliga, att så många av våra spontana uttryckssätt rensas bort i färden mot 

vuxenskapet. Rädslan att göra bort sig, att inte få tillräcklig uppmuntran, utan 

istället kritiska blickar, lågmälda men ack så tydliga små kommentarer. Eller, 

om inte direkt kritik så i varje fall ignorans, medveten eller omedveten. För att 

lita på sina uttryck så är man både som barn och vuxen beroende av att bli sedd, 

att få spegla sig, att få ett godkännande.

Att som vuxen få ägna sig åt musik eller dans är en fantastisk möjlighet att 

hitta sin egen röst, sin egen kropp, sitt egna uttryck, i samspel med andra. 

En konstnärlig högskola är en frizon, en plats i samhället som ger utrymme 

till fördjupning av djupa mänskliga behov. I vårt land är dessutom utbildningen 

avgiftsfri, vilket vi tar för givet men som verkligen inte är en självklarhet i de 

flesta av världens länder, även om man kan önska att det vore så. Just för att den 
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konstnärliga högskolan är en sådan frizon så kan jag ibland längta efter att vi 

skulle tillåta oss friare ramar i utforskandet av våra uttryck. Ett förutsättnings-

löst förhållningsätt, som på så sätt skulle vara en mer grundläggande utforsk-

ning av våra möjligheter. 

Utgå från en nollpunkt, så långt det är möjligt. Kanske handlar det om 

en längtan efter frihet? Är detta vad vi längtar efter? Men, hur definierar vi  

frihet? Oändliga möjligheter, ger det frihet? Eller är det en fråga om att hitta sin 

frihet inom en avgränsad verklighet? Att känna frihet, att vara kreativ, kanske 

innebär att existera inom en avgränsning. Men vem bestämmer hur din värld 

ska avgränsas?

 

Dans är för mig en visuell musik och musik är min 

största inspirationskälla i dansen. Därför är musik fundamentalt 

för min undervisning. Den finns där att röra sig i, mot, tillsammans 

med och som en drivkraft, en samarbetspartner och en provokatör. 

Att arbeta med musiker när jag undervisar dans ger mig 

inspiration, möjlighet till didaktiskt finlir (!) och musikalisk flexibilitet. 

Min dansundervisning kan genom samspelet (!) lärare–musiker vara 

enkel och komplex på en och samma gång och oförutsägbar på bästa 

sätt. Musikern ger också mig som lärare verktyg för att arbeta med 

rörelsedynamik, timing, uttryck och lyssnande.

Katarina Lundmark, danspedagog
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Att spela till dans
Jeanette Eriksson

Redan under cykelfärden till DOCH, Dans och Cirkushögskolan, börjar låtarna 

spelas upp i mitt huvud. Rytmerna når ut i fingrarna, som trummar lätt mot  

cykelstyret. Jag trampar i takt till en jämtlandspolska, försöker tänka mig in 

i hur det kommer att bli att spela på klassen denna morgon. Vad kommer att  

påverka spelet? Får jag användning av det låtmaterial jag tagit fram eller kom-

mer jag att spela endast en enda låt under lektionen på nittio minuter?

Att spela solofiol till dans har funnits med som en naturlig del i mitt musice-

rande sedan jag började spela låtar vid 8-års ålder. Eftersom jag började dansa 

folklig dans flera år tidigare än jag började spela, har det varit extra viktigt för 

mig att hålla dessa två konstformer nära varandra. Det är och har varit grun-

den till mitt folkmusikaliska uttryck såväl när det gäller pulsbehandling, val av 

tempo och frasering samt mer detaljerade parametrar såsom ornamentik och 

accenter, stråkhastighet och dynamik. Det är från dansen jag utgått, och i olika 

egna musikaliska projekt har jag sedan gått utanför dessa ramar och gjort mer 

konsertant musik utifrån dansmusiken.

Som musiker har jag alltid känt en fascination för hur jag genom mitt sätt 

att forma tonerna kan påverka ett helt dansgolv. Hur massan av dansare ibland 

kan bli en enda guppande kropp, lyhörd för mina nyanser och idéer. Intryck, 

impulser och idéer får jag oftast i gengäld, men inte alltid. På DOCH är det 

annorlunda. Ett fåtal dansare, skickliga redan i starten av utbildningen, finns i 

rummet. Vi är där för att lära oss, utvecklas och jobba på detaljnivå. Min musik 

är en del i detta arbete. Vi får möjligheten att följas åt under en längre tid, vi lär  

känna varandra och skapar på så sätt en plattform för att utvecklas tillsammans.  

En sådan här grupp, på fyra till åtta personer, ger oftast mer till mig som  

musiker än ett helt hav av dansare i form av intryck, impulser och idéer. Det 

finns en precision och lyhördhet, även om klockan är nio på morgonen. 

Jag parkerar cykeln utanför DOCH. Varje gång är jag lika glad att jag har 

förmånen att spela till dans flera gånger i veckan. Det är verkligen en förmån 
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som få får möjlighet att uppleva. Idag jobbar vi med ett par polskevarianter från 

Jämtland. Låtarna från detta område utmärker sig på en del sätt, ofta är de triol-

baserade och har säregna, mycket vackra melodislingor. När man tror att låten 

tar slut, då fortsätter den lite till. Och lite till. De här låtarna har jag lärt mig av 

spelmän i Jämtland, då jag varit uppe i länet och spelat. Jag har lärt mig låtarna 

i kök och vardagsrum, ibland med utsikt över Oviksfjällen. 

Det rör sig vanligtvis om melodier i två repriser. Varje repris består ofta av 

åtta till sexton takter, som repeteras två gånger innan man går vidare till nästa 

repris. När repriserna är spelade kan låten spelas om och om igen, obegränsat 

antal gånger. Melodin är mer eller mindre enkel. Skrivs den ner på noter ser 

den oftast ganska simpel ut. Men innanför dessa ramar döljer sig en hel värld av 

detaljrikedom. Likaså upplever jag dansen. Det som utifrån ett ovant öga verkar 

handla om att gå i takt till musiken innefattar i själva verket en otroligt komplex 

Foto: Johan WestinJeanette Eriksson
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och detaljrik rörelseflora. Inom både musiken och dansen har vi möjlighet att 

måla ut grundmaterialet, att lägga till och dra ifrån, smycka ut med hjälp av  

ornamentik, dynamik och betoningar, variera hastighet (dansarens framfart 

samt min stråkhastighet), eller göra pauseringar. Bara för att nämna några  

exempel. Det finns så mycket man kan lägga till ”mellan raderna”. När den  

levande musiken möter den levande dansen och det funkar, då uppstår något 

fantastiskt som bara är där och då. Här och nu. 

Dansarna står klara på golvet. Jag stämmer fiolen och börjar spela den polska 

som jag lärde mig i ett kök någonstans i Jämtland för många år sedan. Två 

spelmän, varsin kopp kaffe och en formidabel fjällutsikt. Ofta är det så låtarna 

vandrar, från en musiker till en annan på gehör. Efter att ha härmat den andre 

allt eftersom antalet konsumerade koppar kaffe ökar, kan vi till slut spela låten 

tillsammans. Det är oerhört spännande att ta låtarna från denna miljö och in i en 

danssal, in i en helt annan värld. Det är jag, dansarna och en spegelvägg. Låten 

ska nu anpassas till en helt annan miljö. Dansarna är fokuserade på den uppgift 

de fått, att hitta ett sviktmönster som passar till den musik jag spelar och att få 

till en viss rotationsteknik i paret. Det kan hända att mitt sätt att spela direkt 

klaffar med dansarnas förhållningssätt till den specifika dansens parametrar. 

Dansarnas uppgift, att få ett flyt och ett flöde i polskan med en viss typ av svikt-

mönster och en viss typ av rotationsteknik, kanske direkt synkroniserar väl med 

hur jag lärde mig låten i någons kök. Dansarna verkar känna sig trygga med 

musiken och mitt sätt att spela låten, och jag märker att musiken kan ta dem runt 

och ge dem utrymme att fokusera på sin uppgift. Jag kan dra på i vissa fraser 

för att sedan ta igen det, tempomässigt, inom ramen för vad som är möjligt gent-

emot dansarna just då, utan att dansarna tappar bort sig i låten eller blir störda 

av mina utsvävningar.

Det är också möjligt att sättet jag lärde mig att spela låten på inte alls passar  

just här och nu. Kanske känns tempot stressigt i förhållande till vad dansarna 

ska hinna med i förflyttning per takt. Kanske gör jag betoningar och accenter 

som just nu i dansarnas inlärningsprocess endast skapar förvirring och osä-

kerhet. I sådana situationer gäller det för mig att snabbt analysera huruvida  

situationen som uppkommit är positiv eller om den behöver förändras, samt om 
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det är jag eller dansarna som just nu bör göra denna förändring. Kanske är det 

en kombination. Jag tycker att detta är en av de största utmaningarna med att 

spela till dans - den snabba analysen för att få det att fungera. På en klass med 

en grupp studenter upplever jag att jag behöver ta med fler parametrar i de val 

jag gör när någonting inte fungerar i samspelet mellan dansen och musiken, 

jämfört med om jag spelar till dans på en offentlig spelning exempelvis på en 

festival. Förutom att jag analyserar huruvida det beror på mig, dansarna eller 

en kombination måste jag här även snabbt avgöra om jag bör ändra på något av 

pedagogiska skäl, eller om det är mer utvecklande för studenterna att jag fort- 

sätter utifrån mitt synsätt. Det sistnämnda kan ju faktiskt vara att föredra i som-

liga situationer, om det ger intressanta och lärorika diskussioner om varför det 

inte fungerade som vi tänkt oss, eller om det rentav kan leda till att dansarna till 

slut anpassar sig efter mig och upptäcker nya sätt att förhålla sig till musiken. 

Jag försöker alltid att göra detta val utifrån var i processen vi är, och vad målet 

för den specifika klassen är.

Samspelet med dansarna är oftast det jag känner mig allra mest inspirerad 

av när jag cyklar hem. Det är det som främst symboliserar att spela till dans 

för mig och det är det som fascinerar mig varje gång. Att någon av studenterna 

fått en aha-upplevelse genom att dansa till musiken jag spelar är också en kick.  

Likaså tvärt om, kanske har jag en helt annan syn på låten när jag lämnar en 

klass. Det här anser jag vara något väldigt givande och speciellt - när två konst-

former möts, när dans och musik får samverka i en kreativ miljö. Att spela till 

dans är en konstform i sig.
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Spela till dans för barn  
och unga
Karin Ivarson 

Lektionen
Barnen står förväntansfulla utanför danssalen och väntar på att dörren ska öpp-

nas, och att danspedagogen ska börja dagens danslektion. De har åkt buss från 

förskolan och sedan gått den sista biten fram till dansskolan, och nu har de bytt 

om till sina danskläder och är beredda på att galoppera, hoppsa, krypa, ja allt 

vad som kan förväntas hända på dansleken. Dörren öppnas så, och där står dans-

pedagogen med en cirkusdirektörshatt på huvudet. Idag ska det dansas cirkus! 

Musikern sitter vid pianot och börjar spela en intågsmarsch, för nu ska barnen 

tåga in på ett långt led och sedan komma till en ”manege-ring” i mitten av rum-

met. Barnet som står först får en flagga i ena handen för att markera var ledet 

börjar. Danspedagogen uppmuntrar barnen till att gå med höga knän i musikens 

puls runt i manegen och visa upp sig för ”publiken”. Cirkusdirektören/danspe-

dagogen ger ett tecken till musikern och musiken avslutas. 

Barnen, som alla är 4–5 år, sätter sig i en liten ring i mitten av danssalen 

och när just deras namn ropas upp får var och en ställa sig upp och göra ett eget 

hopp på plats. Musikern spelar ett ackord på pianot för varje namnhopp, och det 

avslutas med både danspedagogen och musikerns namn. Alla är här!

Vilka djur och andra artister finns på en cirkus? Barnen är ivriga och ger 

olika svar: elefanter, apor, lejon, trollkarl, lindansare och clowner. Hur rör sig 

de olika personerna och djuren? Rör de sig fort eller långsamt? Framåt eller 

bakåt? Tungt eller lätt? Alla barn har kanske inte varit på cirkus men med fan-

tasins hjälp skapas ändå många rörelseidéer som prövas med liv och lust i hela 

danssalen. Musikern får dels följa barnens improvisationer och dels förstärka de 

rörelsekvalitéer danspedagogen vill att barnen ska utforska, så det krävs fantasi, 

lyhördhet och flexibilitet för att spela till detta moment i dansleken.

Cirkushästar står på tur och barnen ska galoppera runt i manegen. Alla  
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Karin Ivarson Foto: Sebastian Printz 

galopperar i ring åt samma håll så de inte krockar och danspedagogen säger åt 

barnen att galoppera med den ena foten framför den andra hela tiden. Musikern 

börjar spela en polka efter att danspedagogen givit tempo genom att rytmiskt 

räkna in: ”galopp-galopp-och-börja-nu”. Att galoppera är fysiskt och kondi-

tionsmässigt krävande så efteråt får barnen lägga sig ner på varsin plats i rum-

met, långt ifrån väggarna och långt ifrån varandra för en stunds vila. Musiken 

ska skapa ett lugn och ge koncentration till vilan, och en melodi på klockspelet 

passar bra. Klockspelet är en ny klangfärg efter att all musik tidigare på lektio-

nen spelats på piano. Den nya klangfärgen gör att barnen fokuserar på musiken 

och låter kropparna vila.

Dags för mer dans! Danspedagogen frågar om det är någon som kan visa 

hur man hoppsar? Många barn vill visa, men med en ramsa ”Håkan Kråkan 

Kraxmaskin, går på smör och margarin” blir ett barn slumpvis utvalt, och visar 

entusiastiskt sitt hoppsasteg.
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Alla barn får nu hoppsa huller om buller i rummet som glada clowner, men 

när musiken slutar stannar de på ett roligt, tokigt, fantasifullt vis med bara en 

fot i golvet! Musiken är nu en energifylld men inte för snabb jig i 6/8-takt, och 

danspedagogen uppmanar barnen att hoppsa med höga, höga knän. När barnen 

återigen hoppsat huller om buller får de stanna med två knän, två armbågar och 

en näsa i golvet!

Nu är det dags för lindansarna att göra entré! Lindansarna går långsamt på 

sin lina i raka linjer efter varandra och balanserar. Den ena foten sätts lugnt 

framför den andra och ibland stannar lindansarna och gör fantastiska balanser 

på en fot! Armarna kan sträckas ut åt sidorna så blir det lättare att balansera. 

Musikern spelar adagio-liknande musik på pianot och strävar efter att skapa 

en atmosfär av lugn och koncentration för att få barnen att anamma det lugna 

tempot och mjukheten i sina rörelser. Så har vi kommit till slutet på dansleks-

lektionen med cirkustema. Alla tolv barn får ställa sig i manegen på varsin plats 

långt ifrån varandra men så att alla kan se danspedagogen. Pedagogen visar i 

tur och ordning några olika danssteg och låter barnen härma. Så småningom 

har en kort, enkel koreografi vuxit fram och barnen får pröva ”cirkusdansen” 

till ett inspelat musikstycke som danspedagogen valt ut på förhand. Koreografin 

innehåller delvis moment som utforskats tidigare under lektionen, men de ges 

nu en komponerad struktur som också bygger på att minnas och förhålla sig till 

musikens givna struktur. Till sist marscherar barnen ut igen till samma piano-

musik som i inledningen av lektionen och besöket på cirkusen är slut för denna 

gång. Vi ses på dansleken igen nästa vecka!

Reflektion
Att vara musiker till danslek och annan dans för barn och unga innebär delvis 

att inta en annan roll än vad det vanligtvis innebär att vara musiker för dans. 

Barnen reagerar kroppsligt, instinktivt direkt på uttrycket och kvalitén i musi-

ken, och är oftast mycket öppna för variation av olika musikstilar. Det gäller 

att inspirera och utmana och att vara mycket flexibel och snabb på att finna 

”rätt” musik eller improvisera vad som krävs i varje dansmoment. Det går också 

mycket snabbt mellan de olika momenten, och det är korta moment så det gäller 
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att finna det optimala musikaliska uttrycket direkt. Danslektionerna kan skifta 

i innehåll och syfte allt efter olika danslärares målsättningar och även beroende 

på barnens eller ungdomarnas ålder. Det finns ofta även ett pedagogiskt syfte 

med att barnen ska få möta olika sorters musik till dansen, om det inte är en 

uttalad genreinriktning på dansen som då eventuellt kräver en mer stilistiskt 

begränsad musikrepertoar.

Repertoaren är oändlig när det gäller att spela till dans för barn och unga, 

och det är önskvärt med musik till förflyttningssteg av olika slag i varierande 

tempi och taktarter, musik från olika kulturer och epoker, musik för impro-

visation och utforskande dans, men även repertoar för komposition och koreo-

grafi av dans. Anpassning till åldersgruppen är viktig framförallt när det gäller 

tempi. Ett litet barn med korta ben behöver ett visst tempo och en tonåring med 

långa ben behöver ett annat tempo. Musiktrender påverkar vissa barngrupper 

mer än andra, och det gäller att ha en lyhördhet för önskemål men samtidigt 

erbjuda alternativ.

Delaktigheten i lektionen är också på ett annat plan när man som musi-

ker spelar till dans för barn och unga. Barnen är ofta mycket intresserade av 

och nyfikna på vad och hur musikern gör för att det ska låta från instrumentet.  

I barndansen blir det extra tydligt hur nära dans och musik hänger samman och 

hur viktig musiken är för att dansuttrycket ska bli så bra som möjligt.

musiken betyder otroligt mycket - det var musiken 

som fick mig att börja dansa. Musiken är en inspiration, stimulans 

och stödjande till min form av dansundervisning. Klang, ton och 

melodi påverkar uttrycken. musikerns roll som medaktör 

och medinspiratör är oerhört viktig för mig och danseleverna/

dansstudenterna. Tempo, karaktär och stil kan förändras i stunden. 

Att dela ansvar för utbildning i dans och musik är avgörande.

Elisabet Sjöstedt Edelholm, danspedagog 



Paulo Murga
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Magi och hantverk
Sebastian Printz

Inledning
Jag har arbetat som frilansande musiker sedan tidigt 1990-tal i många olika 

former. Varit med i olika grupper, spelat in i studio, åkt på turnéer, spelat på 

teater, cirkus och till performanceföreställningar. Jag har även komponerat musik 

i en mängd sammanhang. Men ända från början av min konstnärliga bana har 

samarbetet med dans som konstform varit något jag ständigt har återkommit 

till. Det är något alldeles speciellt som händer i rummet när dansare uttrycker 

sig genom och i rörelse, tillsammans med den musik som jag i stunden skapar. 

Inspirationen jag får från dansarna påverkar den musik jag spelar, vilket ger 

dansarna inspiration och energi till nya rörelser som i sin tur… och så vidare. 

När det gäller arbetet med träningsklasser i dans, t.ex. på DOCH, Dans och  

Cirkushögskolan, kan samarbetet med dansläraren och gruppen av studenter 

bjuda på stora utmaningar och ge oerhört mycket tillbaka. När det fungerar som 

bäst blir samarbetet nästan helt ordlöst och man kan kommunicera enbart med 

hjälp av hummanden, nickningar och blickar.

När jag nu vill försöka sammanfatta vad det innebär för mig som musiker 

att arbeta tillsammans med dans i första hand, men även med andra scenkonst-

närliga praktiker, finns det några olika områden som känns viktiga att beröra: 

Förmågan att se rörelsen; när magin uppstår; att arbeta med olika dansgenrer; 

improvisation och instrumentering. Att försöka förklara vad som händer i ögon-

blicket när en musiker med sina sinnen skärpta tar in det som en annan scen-

konstnär uttrycker och samtidigt skapar musik i stunden är komplicerat. Flera 

lager av upplevelser och erfarenheter skapar ett samband mellan två människor, 

där en påverkan av det konstnärliga resultatet sker i båda riktningarna. Väldigt 

mycket av det som händer i situationen bygger på åratal av övning hos både mu-

siker och scenkonstnärer. Praktiker som inlemmats så intimt i den egna kroppen 

att det ofta bara är intuitionen och känslan som styr vad man spelar, dansar eller 

på annat sätt utför. Jag menar att all dans och musik i någon mån är transcen-
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dental, att de kan ge förnimmelser och känslor som inte är möjliga att uppleva i 

det vardagliga livet. En av de stora anledningarna till att jag själv alltid haft en 

stark känslomässig koppling till dansen och ofta har arbetat på olika sätt med 

dansare och andra scenkonstnärer, är att det ofta har varit i de sammanhangen 

som jag själv har upplevt att jag och mina samarbetspartners har närmat oss den 

magi som man alltid längtar efter att uppnå och uppleva. Och det har inte alltid 

att göra med att man t.ex. ”spelar rätt” eller ”dansar rätt”, utan det är en upp-

levelse som föds direkt ur den intensiva mänskliga kontakten som blir möjlig i 

samarbetet mellan musiker och andra scenkonstnärer.

Tydliggöranden: 
1.  I den här texten använder jag ofta termen scenkonstnär, vilket innefattar alla 

typer av dansare, cirkusartister, skådespelare, perforemancekonstnärer och 

Foto: Sarah Nilsson
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andra utövare av scenkonstnärliga praktiker. När jag skriver dansare menar 

jag uteslutande dans som scenkonstnärlig praktik.

2.  I texten utgår jag huvudsakligen från arbetet med musik för dans och cirkus 

inom verksamheten vid DOCH. Likväl drar jag ibland paralleller och gör 

jämförelser till dans och annan scenkonstnärlig praktik även ute i det övriga 

kulturfältet.

3.  När jag skriver modern dans inkluderar jag de stilar som ofta benämns som 

”modern och nutida dans”, samt i vissa sammanhang ”samtida dans”.

Att se rörelsen
För att en musiker ska kunna tillföra samarbetet med en dansare mer än bara en 

musikalisk stämning och inramning samt ett specifikt tempo, är det en funda-

mental förutsättning att musikern först har lärt sig att ”se dansen”. Samma sak 

gäller självklart även om musikern samarbetar med någon annan typ av scen-

konstnär. Musikern måste kunna se och analysera vad som händer på scenen 

eller i luften, om det t.ex. gäller en cirkusartist som arbetar med rep, trapets eller 

annan luftakrobatik. Hur kan man då som musiker förvärva förmågan att ”se 

dansen”, se rörelsen? Det jag pratar om är naturligtvis inte bara själva det fysiska 

seendet, utan ett helt batteri av förmågor, som består bland annat av att kunna 

minnas rörelser och rörelsefraser och att kunna medvetandegöra och analysera 

de delmoment/processer som rörelsen består av: riktningar, dynamik, styrka, 

tyngd, avspänning, med flera. Förutom de här hantverksmässiga delmomenten 

tillkommer även förmågan att läsa av och analysera den känsla som scenkonst-

nären har i stunden och/eller eftersträvar att förmedla. Enligt min erfarenhet 

finns inga genvägar när det gäller att lära sig att se rörelsen. Det enda man kan 

göra om man vill utveckla sin förmåga, är att spela oerhört mycket till dans  

och/eller andra konstnärliga uttryck. Bäst är naturligtvis att få möjligheten att 

samarbeta med många olika slags scenkonstnärer och i många olika samman-

hang. Då berikas man av alla de erfarenheter man möter och allt eftersom bygger 

man upp en arsenal med kunskaper och förmågor som relaterar till hur man 
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uppfattar rörelsen hos de olika scenkonstnärer man skapar tillsammans med.

Något man också behöver utveckla som musiker när det gäller att spela till 

dans eller andra scenkonstpraktiker, är att sätta sig in i respektive konstforms 

grundläggande aspekter. När det gäller dans kan det handla om att bli medve-

ten om den historiska utvecklingen inom den dansgenre man arbetar med. Det 

kan också handla om att bli medveten om den vokabulär och de grundläggande 

fysiska element och förutsättningar som bygger upp dans och vilka likheter och 

olikheter som finns med musik. Just i likheter och olikheter, med den konstform 

man samarbetar med, kan man hitta mycket inspiration för att skapa gemen-

samma ramar, inom vilka man kan skapa fritt. Först därefter, när man har lärt 

sig att ”se dansen” och dessutom hunnit bygga upp en stor erfarenhetsbank inom 

den konstform man vill spela till, kan musikern bidra med egna konstnärliga 

val i den gemensamma processen. Sammantaget är det alltså en kolossal mängd 

information som hela tiden bearbetas av både dansare och musiker och det som 

den ena gör skapar reaktioner hos den andra, som i sin tur påverkar den första 

och ger inspiration till nya uttryck, nya känslor… Att i ett sådant samarbete de-

finiera vad som ger vad blir även det väldigt komplext. Självklart påverkas sam-

arbetet av olika gemensamma ramar som t.ex. genrer. Hur jag spelar till modern 

dans kan skilja sig ganska mycket från hur jag väljer att spela till jazzdans eller 

kontaktimprovisation.

När magin uppstår
Man vet aldrig i förväg när det kommer att bränna till, när magin plötsligt upp-

står i rummet. Det är som ett hastigt skifte av verklighet: För bara en liten stund 

sedan befann man sig i vardagen, i ett sammanhang helt bekant och i ett görande 

som är så välbekant att man ofta inte ens reflekterar över vad man gör i varje 

stund. Men så händer det, inte sällan under det att man arbetar med improvisa-

tion, och man befinner sig plötsligt i en alternativ verklighet. En verklighet där 

allt är lite mer diffust och lite mindre tydligt och skarpt. För mig kan det ibland 

kännas som att ett stort svart ”rum” öppnar sig runt omkring mig och plötsligt 

existerar liksom parallellt med det rum som jag fysiskt befinner mig i. Jag kan 

känna en känsla som av att falla, men det är inte en obehaglig känsla, utan det 
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finns ett lugn i det hela. En annan sak som också kan hända vid sådana tillfällen, 

är att jag känner att jag helt släpper eller förlorar kontrollen över vad jag gör, 

och också ofta att jag ”vaknar upp” efteråt och inte helt kan göra klart för mig 

exakt vad som har utspelat sig. Ett antal gånger har det hänt under konserter med 

andra musiker men ännu fler gånger då jag samarbetat med andra konstnärer, 

oftast dansare i olika scenkonstnärliga projekt. Något som verkar vara viktigt 

för mig när det gäller att hitta in i det här tillståndet är en känsla av ritual eller 

rit. Så det hjälper till när jag befinner mig i ett scenrum som är mäktigt, med en 

ljussättning som är suggestiv på något sätt och inte alltför ljusstark. Känslan av 

ritual förstärks också av att man samarbetar med andra konstnärer på en med-

veten och undermedveten nivå, där det som sagt är väldigt svårt att avgöra vem 

som påverkar vad och vem som inspireras av vem. Andra nyckelord är närvaro 

och uppmärksamhet, båda två kommer naturligt av att man interagerar med 

andra i en konstnärlig process som hela tiden är föränderlig. Det gör att man 

ständigt måste reflektera över sina kroppsliga och sinnliga upplevelser och över 

sina val av uttryck och ett verktyg för detta är uppmärksamheten. Det i sin tur 

skapar en närvaro som är svår att uppnå i det vanliga livet. Det kan också bidra 

till känslan av rit, om man upprepar samma skeende flera gånger i rad eller utför 

det under längre tid i sträck. Sedan kan det ändå ibland komma tillfällen när 

magin uppstår trots att det kanske är tidigt på morgonen eller förmiddagen, i en 

dansstudio med tråkigt allmänljus och inga andra förhöjande omständigheter än 

just den djupt mellanmänskliga kontakten mellan två eller flera människor som 

engagerar sig i en gemensam uppgift.

Att arbeta med olika dansgenrer: Jazzdans och modern dans
Jag har som sagt arbetat med att spela musik för dans och andra performativa 

praktiker sedan tidigt 1990-tal. Dels till olika typer av scenföreställningar inom 

dans, performance, teater och cirkus, men också i stor utsträckning till tränings-

klasser i dans på olika dansutbildningar. Till en början som slagverkare inom 

västafrikansk dans, men allteftersom har jag spelat för många andra dansgenrer: 

jazzdans, modern dans, svensk folkdans, klassisk balett, dans för barn och unga, 

flamenco och olika typer av dansimprovisation som t.ex. kontaktimprovisation. 
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Samtidigt som det finns många olika delar av arbetet som är gemensamt för de 

olika dansgenrerna, finns det också väldigt specifika skillnader såsom val av 

instrumentering, användning av dynamik, användning av intensitet och under-

delning, skillnader i användningen av olika taktarter, och skillnader i förhål-

landet till tempo. Mitt huvudsakliga fokus har genom åren legat på att spela 

till jazzdans och modern dans. Det första som bör nämnas i sammanhanget 

är hur stora skillnader som finns inom respektive dansgenre, med olika stilar 

som t.ex. Cunningham-teknik, Limón-teknik och mera samtida tekniker inom 

modern dans, samt Mattox-teknik, lyrisk jazz eller samtidsjazz inom jazzdans. 

Även mellan olika lärare på DOCH finns en stor variation i interpretation och 

utförande av respektive dansgenre och stil. Det har gjort att jag som musiker 

har byggt upp ett bibliotek av specifika kunskaper, dels om olika stilar inom de 

två dansgenrerna, men också kunskaper om vad olika lärare har för preferenser 

när det kommer till interpretation av en viss stil. En stil som de under åren har 

utvecklat utifrån deras egen träning sedan lång tid tillbaka och de influenser de 

har plockat upp under vägen fram till idag. Alla dessa kunskapsdelar påverkar 

mig när jag under en klass väljer vad, hur och varför jag spelar på ett visst sätt 

i en given situation. 

Några generella likheter finns det dock i mitt sätt att spela för träningsklas-

ser både i jazzdans och i modern dans. Det beror på hur en träningsklass inom 

de flesta dansgenrer vanligen är uppbyggd. Det innebär att klassen oftast inleds 

med övningar som primärt fungerar som uppvärmning av kroppens olika delar 

och för att förbereda för mer intensivt rörelsematerial. Under denna fas brukar 

jag spela med en slags återhållsamhet, ett lugn och inte sällan väljer jag då att 

t.ex. spela med filtklubbor, som ger ett mjukt ljud om jag spelar trumset eller 

annat slagverk. Jag väljer också ofta att spela på de slagverksinstrument som ger 

en klingande tonhöjd, om än kort, som pukor eller congas. Till det kan jag sedan  

blanda in enstaka klanger från t.ex. fingercymbaler eller krotaller (klassiskt 

slagverksinstrument i metall stämt i olika tonhöjder i det högre registret) med 

lång efterklang, som skapar en känsla av öppenhet och rymd. Eller så väljer jag 

att spela piano/flygel eftersom det ofta ger ett lugn till klassen. Piano har också 

fördelen att man lättare kan ”måla” med musiken och skapa känslor som hjälper 
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lärare och studenter att komma i stämning för den fortsatta klassen.

Efter inledningen följer ofta ett längre avsnitt med olika övningar, som syftar  

till att träna upp specifika färdigheter, det kan vara förmågan att isolera olika 

kroppsdelar, att arbeta med olika nivåer i rummet eller att öva upp balansen och 

förmågan att rotera hela kroppen. Under denna del brukar jag öka intensiteten 

en hel del och variera dynamiken utifrån varje specifik övning. Ofta använder 

jag både filtklubbor, trumvispar och vanliga trumstockar beroende på vilken 

slags övning det gäller. Beroende på karaktär tar jag också ställning till om 

jag rytmiskt ska spela på ett sätt som ”går med” rörelserna i övningen, eller 

om jag ibland ska kontrastera övningens rörelserytm med mitt spel. Detta har 

också mycket att göra med hur avancerade studenterna är och vilken dansgenre 

och stil det gäller. Det får dock inte bli ett självändamål att kontrastera dansen 

i spelet, utan bör syfta till att antingen skärpa studenternas medvetenhet om 

rytmiska parametrar och förhållningssätt i dansen och musiken, eller till att 

bygga upp en spänning i dansen och musiken, som sedan kan upplösas för att 

ytterligare bygga energi i övningen och på träningsklassen som helhet. 

Sista delen av en träningsklass brukar bestå av ”övningar”, som i sig själva 

är fullödiga dansfraser och innehåller koreografiska element. Ofta ökar man då 

också intensitetsnivån ytterligare för att bygga styrka och explosivitet hos stu-

denterna, men det kan emellanåt skifta dels mellan klasser i jazzdans respektive 

modern dans, men också mellan olika danslärare inom samma genre. Under 

denna sista del av klassen följer jag med den allmänna intensitetsökningen i  

rörelserna och ger så mycket driv, intensitet och komplexitet jag kan musikaliskt. 

Jag väljer ofta att variera mig kraftigt mellan olika ”varv” av samma övning som 

kan pågå under en längre tid när grupp efter grupp av studenter gör övningen.  

Vanligen genom att använda mig av olika dynamik från starkt till svagt, men 

ibland också genom att variera instrumenteringen och därigenom också klangen  

mellan olika ”varv”, eller under det att samma varv pågår. Det kan också handla 

om att just utmana och ”gå emot” dansen för att skapa kontraster och att sedan 

gå tillbaka och spela ”med” dansen igen. Allt för att skapa ytterligare energi, 

tyngd och närvaro, men också för att aktivt utveckla studenternas förmåga 

till förståelse och reflektion kring musiken och dansens relation. Emellanåt  
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försöker jag också att, mellan övningar under en klass, be studenterna reflektera 

över musikens påverkan på en specifik övning och i vilken mån de t.ex. bör 

låta sig influeras av musiken eller stå självständiga gentemot den. För mig är 

det viktigt att studenterna under utbildningen får möjligheter att utveckla ett  

aktivt förhållningssätt när det gäller dansens och musikens relation. Och det 

bästa sättet att uppnå det, tror jag, är genom att reflektera kring dessa frågor 

direkt i samband med den fysiska praktiken under träningsklasserna. Självklart 

bryter jag ibland mot den ovan nämnda musikaliska uppbyggnaden av en klass. 

Ibland är stämningen i rummet på ett sådant sätt när en klass börjar att det känns 

nödvändigt att ge mycket driv och intensitet direkt från start. Det kan saknas  

energi och ibland när det är mörkt ute och studenterna är trötta efter långa  

veckor av hård fysisk träning behöver de mycket mer energi från musikern för 

att orka. Det är också stor skillnad om en klass ligger först på morgonen eller 

som sista klass på eftermiddagen. 

När det sedan kommer till specifika skillnader mellan hur jag spelar under 

en klass i jazzdans respektive modern dans, finns det som sagt många olika små 

och stora skillnader. Om vi börjar med att titta på helheten, så kan man enkelt 

uttryckt säga att jazzdansen som genre är närmare integrerad med musiken än 

den moderna dansen, bl.a. på grund av hur genren har utvecklats från slutet av 

artonhundratalet och fram till idag. Inom modern dans arbetar man med en stör-

re palett av olika taktarter och förhållningssätt till tempo och puls än i jazzdans. 

En stor skillnad är hur man förhåller sig till rytmisk intonation (rytmisk exakt-

het) inom respektive genre. Jazzdansen genom sitt nära förhållande till musiken 

kräver en stor rytmisk exakthet och skapar en viktig del av sitt uttryck genom 

rytmisk anspänning och avspänning, bl.a. genom ett utvecklat förhållningssätt 

till synkopering (när en ton med starkare betoning än de innan eller efter infal-

ler mellan två pulsslag) och användningen av olika rytmiska byggstenar i dans-

fraserna. Den moderna dansen å andra sidan har genom historien haft väldigt 

olika förhållningssätt när det gäller den rytmiska aspekten i musiken. Alltifrån 

ett väldigt nära rytmiskt förhållningssätt, som under 1910 till 1920-talets tidiga 

moderna baletter av koreografer som bl.a. Vaslav Nijinskij, Bronislava Nijinska 

och George Balanchine, med musik av bl.a. Igor Stravinskij. Vidare till ett totalt  
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avståndstagande hos vissa dansare och koreografer från att samarbeta med musik  

under vissa perioder. Det mycket kända samarbetet mellan koreografen Merce 

Cunningham och kompositören John Cage uppvisar, som en slags mellanväg, 

en typ av samarbete där dansen och musiken samexisterade bredvid varandra 

på scenen, men utan att direkt interagera med varandra. Det här gör att det idag 

finns en väldigt stor spridning när det gäller förhållningssätt inom modern dans 

gentemot musik som konstform, och i synnerhet till rytmisk musik och timing, 

dvs. hur man förhåller sig till den rytmiska aspekten i musiken. Så vad, hur och 

varför jag väljer att spela på ett visst sätt till modern dans, beror i väldigt stor 

utsträckning på personliga preferenser hos de danslärare och danskonstnärer jag 

samarbetar med, och på min egen konstnärliga uppfattning och smakinriktning. 

När det gäller den större paletten av olika taktarter och förhållningssätt 

till tempo och puls inom modern dans, innebär det att man förhållandevis ofta 

arbetar med dansfraser baserade på udda taktarter och/eller ojämna formele-

ment. Exempel på udda taktarter kan vara t.ex. 7/8-delstakt eller 5/4-delstakt. 

Ojämna formelement kan t.ex. bestå av dansfraser som spänner över 9, 10 eller 

11 takter i 3/4-delstakt eller 4/4-delstakt istället för 4 eller 8 takter som är vanli-

gare. Som jämförelse arbetar man under en träningsklass i jazzdans oftast med 

4/4-delstakt, men då och då även med 3/4-delstakt, samt med dansfraser som 

spänner över en period av takter delbar med fyra. När det gäller förhållnings-

sätt till tempo och puls inom modern dans finns också en stor skillnad jämfört 

med jazzdans, i det att man relativt ofta förhåller sig mer fritt till tempot i en 

övning och ibland helt och hållet undviker att använda sig av ett fast tempo. 

Jag har då som musiker valet att antingen spela helt ”frirytmiskt” antingen på 

slagverk eller, vilket jag oftare föredrar, på piano. Eller så väljer jag att gå emot 

dansövningens helt fria förhållningssätt till rytm genom att spela något som är 

väldigt rytmiskt strukturerat och drivet, vilket kan skapa energi och en spän-

nande kontrast i mötet med dansen. Ofta leker jag genom att vandra mellan de 

båda förhållningssätten. 

Ytterligare en skillnad mellan träningsklasser i modern dans och jazzdans, 

för mig som musiker, är hur man förhåller sig till olika musikgenrer. På en 

träningsklass i jazzdans spelar jag väldigt ofta musik och rytmer som springer 



Processdagbok



Foto: Sebastian Printz 



46

ur en afroamerikansk tradition, oavsett om det är jazz, funk, afrikanska rytmer 

eller någon typ av latininspirerad musik som t.ex. samba. När det gäller klasser 

i modern dans, är jag inte lika styrd i valet av vilken slags musikgenre jag bör 

röra mig inom. Just på grund av att det finns så många olika synsätt inom dans-

genren när det gäller samarbetet med musik, så finns det för mig som musiker en 

ganska stor frihet att välja mellan olika uttryck. Ofta arbetar jag då mer klang-

orienterat än rytmiskt drivande, i alla fall i början av en träningsklass, även om 

jag spelar musik med ett tydligt tempo. Senare under klassen kan jag använda 

mig av musikaliska element, som springer ur helt skilda musikgenrer som t.ex. 

funk och rytmer från Västafrika, men även mer experimentell musik som här-

stammar ur den moderna experimentella musiken från 1960-talet och framåt. 

Improvisation
När jag var barn fick jag gå i pianoskola och nöta in grunderna såsom notläs-

ning, fingersättning och den vanliga repertoaren för nybörjare. Jag gjorde så 

gott jag kunde, övade en del och gick till mina lektioner, men blev aldrig särskilt 

tagen av musiken. Det fortsatte till början av högstadiet, när jag resolut vägrade 

gå till fler pianolektioner. I stället återupptäckte jag på egen hand det fantastiska 

instrument som pianot ju är. Jag började experimentera och spela helt fritt, utan 

noter och färdiga fingersättningar. Ett universum av inspiration öppnade sig för 

mig och det blev början till min upptäcktsfärd i improvisationens vindlande 

landskap, en upptäcktsfärd jag hoppas aldrig kommer att ta slut.

Trots att jag senare under min musikerkarriär ofta har spelat noterad musik 

av många olika slag, är det improvisation som ger mig mest inspiration och är 

fundamentet för mitt musicerande. Att i det sammanhanget ha förmånen att 

regelbundet få arbeta med dansare och andra scenkonstnärer är ett stort privile-

gium. Att arbeta med improvisation kan innebära helt olika processer, beroende 

på om det sker i ett rent musikaliskt sammanhang eller i samarbetet med andra 

konstformer. När jag spelar musik ihop med andra musiker, koncentreras upp-

märksamheten naturligt till hörandet och improvisationen utgår från den musi-

kaliska ström som vi tillsammans skapar i stunden. Oavsett om musiken är bun-

den genom ackordväxlingar, en viss skala eller rytmik eller helt saknar ramar, 
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så förhåller jag mig hela tiden till det som jag hör från mina medmusikanter, 

vilket påverkar de musikaliska val jag gör. När det gäller att spela till dans eller 

andra scenkonstnärliga praktiker, är det naturliga för mig att utgå från seendet. 

Det är genom att ta in rörelsen och känslouttrycket hos dem jag skapar med, 

som jag finner inspiration till mitt musikaliska uttryck. I och med att vi arbetar 

med olika konstnärliga uttryck som upplevs genom olika sinnen, dansen genom  

seendet och musiken genom hörandet, upplever jag att jag har en ännu större 

frihet att låta min improvisation utvecklas åt olika håll, så länge jag är ensam 

musiker. Med min bakgrund inom jazzmusik och folkmusik från olika världs 

delar rör jag mig dock oftast inom en viss tonal och rytmisk struktur, men  

utnyttjar den frihet som samarbetet med dans och andra scenkonstnärliga praktiker 

ger mig, att röra mig mellan olika musikgenrer och musikaliska uttryckssätt.

Instrumentering – nya metoder för att spela musik för dans
Det finns många olika överväganden att göra när det gäller att spela musik till 

träningsklasser i dans. Under de år som jag har arbetat, har jag strävat efter att 

utvecklas vidare, både musikaliskt och när det gäller att lära mig mer om den 

genreberoende praktik och teori dansen består av. Jag har ofta blandat piano och 

slagverk under träningsklasser, eftersom de olika instrumenten kan bidra med 

olika sorters energi och ge olika slags inspiration till dansarna. Just piano och 

slagverk är de instrument som fortfarande är vanligast när det kommer till att 

spela musik för träningsklasser. Det som har hänt de sista fem till tio åren är att 

en del musiker, däribland jag själv, har börjat experimentera med live-elektronik 

och datorstöd när vi spelar till dansklasser inom bland annat modern dans och 

jazzdans, men också till scenföreställningar. Eftersom det vanligaste är, att man 

som musiker spelar ensam till träningsklasser i dans, har detta varit ett sätt att 

försöka utöka klangbilden och skapa en mer komplex musikalisk väv. Genom 

att antingen använda en så kallad loop-pedal eller ett musikprogram i datorn, 

såsom t.ex. Ableton Live, kan musikern spela in sig själv i realtid för att sedan 

kunna spela/improvisera till det inspelade materialet och även i förlängningen 

skapa lager på lager med musikaliska stämmor. I mitt fall handlar det om att 

jag arbetar med en slagverksuppsättning, som jag via mikrofoner kopplar till 
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min dator och in i just Ableton Live. Sedan har jag även en röstmikrofon, en 

mikrofon kopplad till flygeln i dansstudion och en elektronisk klaviatur. Detta 

gör att jag kan spela syntljud från keyboarden, men även att jag via en mängd 

rattar och knappar kan manipulera ljudet och effekterna i Ableton Live. Den här 

uppsättningen gör att jag har en väldigt stor musikalisk frihet när det gäller att 

spela till en klass. Jag kan t.ex. börja med att spela en trumrytm, som jag efter 

en stund låter datorn loopa. Efter det kan jag antingen gå över till flygeln för att 

spela något till trumrytmen, eller t.ex. lägga en basgång på synten, som jag låter 

datorn loopa, innan jag tar upp en flöjt och improviserar över trum- och basbak-

grunden. Spelar jag på en klass i modern dans kan jag istället börja med att göra 

olika röstljud och få datorn att loopa dem, för att sedan lägga till ljudeffekter 

som skapar mäktiga klanger som inuti en stenkyrka. 

Vad är då fördelarna och eventuella nackdelar med en sådan här dator-  

eller elektronikberoende instrumentering? Efter några års experimenterande 

med detta nya sätt att arbeta, har jag kommit fram till att det ganska tydligt 

påverkar hur en dansklass utvecklas och ibland också hur läraren genomför sin 

undervisning. För det första innebär datorstödet, att jag som musiker kan skapa 

väldigt mycket större variation i mitt musikaliska uttryck, än jag kan som ensam 

musiker med ett akustiskt instrument framför mig. I de bästa stunderna är det 

faktiskt som att jag spelar tillsammans med flera andra musiker, eftersom jag 

i stunden kan påverka hur många musikstämmor som ska låta samtidigt och 

kan växla dynamiken och intensiteten väldigt fritt. Att arbeta med mikrofoner 

nära instrumenten innebär också en möjlighet att använda instrument, som utan 

mikrofon inte skulle kunna ge tillräcklig energi för att komma ifråga på en trä-

ningsklass i dans, exempelvis olika flöjter, tumpiano, lerkruka, och olika skak-

instrument etc. Till det kommer möjligheten att påverka musiken genom olika 

ljudeffekter som delay (eko), reverb (rumsklang) och olika slags subtila eller 

mer aggressiva effekter som ytterligare musikalisk krydda. Man skulle kunna 

se detta som en naturlig utveckling på alla musikers arbete för att hitta det bäst 

klingande instrumentet genom att prova olika material, t.ex. olika träslag i en 

flygel eller metallegeringar i en cymbal, och olika hjälpmedel, t.ex. olika trum-

stockar eller stråkar. Något jag har lagt märke till är, att när jag har byggt upp 



49

en musikalisk grund med några olika stämmor och sedan improviserar ovanpå 

det, blir det ibland så att läraren ber mig att låta musiken fortsätta, på låg volym, 

även när hen börjar introducera nästa övning. När övningen sedan sätter igång 

för fullt, drar jag upp musiken igen och fortsätter utveckla den musikaliska idén 

från övningen innan. Det här gör enligt min uppfattning att träningsklassen som 

helhet blir mer sammanhållen och ibland genomförs med längre övningar. 

Självklart innebär datorstödd instrumentering att det blir mer att hålla reda 

på för mig som musiker. När jag ”bara” spelar trummor kan jag ha mitt fokus 

på dansarna nästan hundra procent av tiden och direkt musikaliskt kommentera  

något som de gör i stunden. Är jag däremot inne i en komposition och impro-

visation med flera musiklager igång samtidigt, kan jag bara kommentera det 

som händer i dansen med den improvisation som jag spelar ”live”. Det datorn 

spelar upp samtidigt kommer naturligtvis inte att förändras, vilket gör att min 

musikaliska kommentar inte kommer att upplevas lika tydligt, som om jag  

spelade helt akustiskt. En annan utmaning när man jobbar på detta sätt, är att 

man måste dela sin uppmärksamhet mellan att ta in det som läraren och dan-

sarna gör samtidigt som man arbetar med att låta datorn spela in olika lager och 

gå från en musikalisk kompositionsdel till nästa eller med att påverka musiken 

med olika effekter. Min erfarenhet är dock att ju mer van man blir vid att arbeta 

på det här sättet, desto mindre del av uppmärksamheten går åt till att hantera 

tekniken. Den blir med tiden bara ett till ”instrument” man ”spelar” på, och då 

kan man åter ägna sig åt att skapa ihop med dansen, men nu med en större palett 

av uttryck till hands.

Om jag jämför med konst, så ger dansundervisningen 

penslar, duk och teknik, men musiken ger färgerna. 

musikern är min arbetskollega som jag har möjlighet att 

samarbeta med. Musikern ger mig stöd och inspiration, och  

även möjlighet att dela danslektionen med någon och utbyta  

tankar kring den.

Birgitta Möller - Nilsson, danspedagog 



Jannie Berggren Foto: Sebastian Printz 



51

Tre gitarrister, tre berättelser  
om flamenco
Jannie Berggren

Spansk dans introducerades redan på 1960- talet i utbildningen i danspedagogik 

inom dåvarande Koreografiska institutet genom Barbro Thiel Cramér. Barbro 

samarbetade med pianisten André Sulocki och tillsammans koreograferade 

och komponerade de en repertoar av korta enkla danser inspirerade av spansk 

dans och musikkultur, lämpliga att undervisa i ett land där flamenco ännu 

sågs som främmande och exotiskt. Under början av 1970- talet blev det mer  

vanligt att både dansare och musiker reste till Spanien för att studera och uppleva  

flamenco. Då introducerades också gitarren i utbildningen och gitarrister och 

danspedagoger tog sig gemensamt an uppgiften att i grunden förstå flamenco, 

musiken och dansen, och hur de hängde ihop. Det kan tyckas märkligt idag, 

men på den tiden lärde man sig helt enkelt olika koreografier i Spanien, ingen 

gav någon bakgrund eller gläntade på dörren till förståelse för hur allt hängde 

ihop och samverkade. Ett spännande utforskande av flamencons mysterier var 

huvuduppgiften för utbildningens musiker och danspedagoger. 

Jag som skriver har undervisat flamenco under många år tillsammans med de 

tre gitarrister vars berättelser är grunden för denna text: Eva Norée, i flamenco- 

världen mer känd som Eva Möller, Andreas Milan Almqvist och Erik Steen. Jag 

träffade dem en och en och vi talade om deras bakgrund, utgångspunkter och 

utveckling inom arbetet som musiker inom flamenco-genren på pedagogutbild-

ningen; om vad de tyckte var viktigt att delge studenter, hur de arbetade och vad 

de tänker att de bidragit med. 

Eva Möller Norée har varit verksam inom teater och musikvärlden paral-

lellt under hela sitt konstnärsliv. Hon har spelat på danspedagogutbildningen 

under många år och arbetat med de flesta flamencolärarna. Alla studenter på 

danspedagogutbildningen dansade under många år flamenco under sitt första 

år i utbildningen. De mötte då Eva, ett möte där flamencons fulla kraft ofta gav 
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dem minnen för livet. Eva sjöng nära, rakt till var och en av dem, från män-

niskan och konstnären Eva till människan och konstnären i dem. Poesi, sång, 

gitarr och flamencoduende i ett. Hon ville visa dem att här är det på riktigt: ”det 

är inte mycket som är det idag”, säger Eva i förbigående, ”när så mycket inom 

ungdomskulturen handlar om att kopiera andras sång”.

Eva mötte flamenco för första gången som fjortonåring när hennes skola  

gästades av Dan Grenholm, poet och den man som tidigt introducerade flamenco 

i Sverige. Dan, tillsammans med en ung barfotadansande romsk pojke, gav Eva 

en oförglömlig upplevelse av flamenco. Musik och teater har alltid funnits i 

Evas liv, men det var inom teater hon ville utbilda sig, och som nittonåring, 

när Eva gick på teaterutbildning, mötte hon av en slump gitarren och kände en 

direkt samhörighet med instrumentet när hon höll det i sin famn. När Berns 

i Stockholm under 1960-talet gästades av en flamencogrupp gick Eva dit och 

fick lektioner av en av artisterna, Justo de Badajoz, en legendarisk gitarrist.  

Sedan dess har flamenco och även Justo varit en del av hennes liv. Med avbrott, 

men ändå alltid närvarande. För Eva är den dramaturgiska arkitekturen viktig:  

”i flamenco finns en kontakt mellan vars och ens personliga puls, det handlar om 

en korsbefruktning där dansare och musiker följer varandra i en dramaturgi som 

har pausen eller kanske en sträckning gemensamt. I arbete med inspelad musik 

saknas den kontakten”.

Eva ser inte flamencon som en isolerad speciell konstform, men allvaret är 

det särskilda, det handlar inte bara om underhållning. Flamenco är en ensam 

människas musik, säger Eva, inte en rit eller en tradition från en religion eller 

så. ”Flamenco är underbart när det blir något, när båda tar tag i ögonblicket! 

Nyckelordet för all scenisk närvaro är nuet, att inte ligga före eller efter. Varje 

människa är en konstnär, men i livet lär vi oss att dämpa, medan i konsten göder 

och när vi. Det är viktigt när man möter unga människor!” Eva har också under-

visat studenterna i teater, och ofta med utgångspunkt i Federico Garcia Lorcas 

texter, för att ge dem möjlighet att möta flamenco och sig själv ur ett annat 

perspektiv. Teatern erbjuder möjligheter till konfrontation och utmaningar. Alla 

lärare som Eva jobbat med är olika, någon är tacksam om gitarren fångar upp 

stegen, rörelsen i musiken, det är roligt och känns nyttigt. ”Lektionerna blir täta, 



53

jag deltar verkligen. Någon annan vill att jag ska komponera, fylla en tystnad, 

hur det än kan vara är man aldrig bara en möbel!” När Eva började, spelades 

allt mycket fortare jämfört med dagens flamenco, sedan kom en förändring, 

man började spela i det som kallas dubbeltempo, egentligen spelar musikern 

långsamt och dubblar kompet. Dessa musikaliska förändringar måste studenter  

förstå genom lyssnande och genom att aktivt pröva olika variationer. Det för-

ändrade spelsättet, allt blev långsammare, mera melodiskt även till rytmiskt  

arbete med fötter spelade man inte endast rytm. ”Justo sa alltid att det aldrig får 

bli monotont, även i rytmer måste man alltid ha en melodi med”. Eva säger avslut-

ningsvis: ”Det viktigaste för studenten är att finna passionen och nyfikenheten,  

att lägga prestationen på en annan våg. Gåvan har man fått, den måste man 

utveckla lustfyllt!”

 Andreas Milan Almqvist, spelade under många år på 1970, 80 och 90-talen 

på flamencolektioner på danspedagogutbildningen. Milans musikaliska bak-

grund är klassisk gitarr och det var när han ville förstå den spanska gitarrmu-

siken bättre som han kom i kontakt med flamenco. Det var en teknik han ville 

komma åt, rasqueados, men upptäckte hur spännande flamencomusiken var för 

honom som gitarrist. Till skillnad från klassisk musik, som ofta måste trans-

kriberas för gitarr, är flamencon alltid gjord för gitarr, gitarren är självklar för 

flamenco. Han har dessutom alltid tyckt om att improvisera och där fanns det 

oändliga möjligheter i flamencomusiken. Milan reste tidigt på 1970- talet till 

Madrid, stannade i tre år och studerade med en mängd olika lärare, dvs. gitar-

rister han mötte, tyckte om och bad om att få ta lektioner med. Han satt också 

en massa timmar i dansstudios där gitarrister, som ville lära sig att spela till 

dans, spelade tillsammans med en erfaren gitarrist, och han gick på en massa 

konserter, tablaos och flamencofestivaler förstås. Många goda minnen finns från 

gitarrister som Julio Vallejo (Paco de Lucias enda elev!), Paco Cortez, Joaquin 

Amador och kanske särskilt en kurs hemma hos författaren och flamencokänna-

ren Donn E. Pohren där han mötte och spelade med legenden Diego del Gastor. 

Med detta bakom sig och ett passionerat intresse kom Milan till DOCH i mitten 

av 1970- talet. 

Milan talar om hur den första tiden var spännande och utvecklande då lärare  
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Eva Möller Norée Foto: Sebastian Printz 

och musiker tillsammans försökte förstå flamencons strukturer, koder och nyck-

lar. Det handlade om att upptäcka saker tillsammans och hitta andra sätt att 

undervisa och att arbeta under metodiklektioner än att bara göra en koreografi 

med komp till. Lärare och musiker gjorde på den tiden ett stort arbete som hand-

lade om att förstå och förklara likheter och skillnader i upplägg och strukturer 

inom de olika flamencorytmerna som dansades. Musikern gav genom exempel 

och övningar en inblick i det specifika med flamencomusiken; en annorlunda 

skala, den frygiska, och vad det innebar, samt de speciella rytmerna och ryt-

miska betoningarna och improvisationen och samspelet. Studenter inspirerades 

till lyssnande. En resa från att ha spelat till en koreografi från början till slut 

med speciella falsetas, melodier, mot en förståelse av hur dans och musik hänger 

ihop, ett experimenterande med frihet och vad som är bundet av regler och tra-

ditionens konventioner. Detta spännande samarbete mellan lärare och musiker 

utvecklades både under metodik- och träningsklasser. Dansträningsklasser var 

utvecklande på ett särskilt sätt, säger Milan, där kunde man prova sina falsetor, 



55

höra dem i ett sammanhang. Få till det så att det lät mer flamenco. ”Under de 

sista åren förändrades dock arbetet, studenter och även lärare hade skivor med 

som de koreograferade till och de ville ha musik som lät precis som det som var 

på skivan, då försvann idén om att man kan improvisera. Då blev arbetet mindre 

inspirerande”. Trots att Milan många gånger under alla de år han arbetade på 

DOCH upplevde arbetssituationen som frustrerande då arbetstiden var oregel-

bunden och aldrig räckte till en vettig lön, var det ett bra och roligt jobb, med 

goda minnen och utvecklande arbetsuppgifter.

Erik Steen startade som slagverkare inom rockmusik och mötte flamenco 

i ett radioprogram med Dan Grenholm, blev genast intresserad och tog snart 

kontakt med Eva Möller Norée för att få lektioner. Efter några möten med henne 

och ett intensivt arbete med att lyssna på ett par vinylskivor, reste han till en 

festival och en kurs i Jerez de la Frontera i Andalusien sommaren 1981. Där 

mötte Erik Gerardo Núñez för första gången, en framstående gitarrist som han 

sedan följt under hela sitt yrkesliv. I Spanien var sången i fokus om man ville 

lära sig spela flamencogitarr och det man jobbade med på kursen var att ackom-

panjera sång. Kort därefter började Erik spela på flamencolektioner på DOCH. 

Han var egentligen inte alls intresserad av dans, det var mest en chans att förstå 

flamencomusiken och få betalt för att spela. Där började Eriks väg att klura ut 

hur flamencodans och musik fungerar genom praktiskt arbete; genom att spela 

till dans. Precis som för Milan handlade det om att lära sig koder, förstå kun-

skapen som ligger bakom, vad vet de som skapat den dans och den musik som 

fanns i koreografierna? Det handlade om att pussla ihop strukturer, se mönster 

och former. 

Eriks idé om flamenco som ett ”lego” föddes då. Man måste förstå vad som 

går att dela upp i mindre delar och veta hur man kan sätta ihop dem för att det 

ska bli flamenco. Lego som metafor har varit användbar på många olika sätt, i 

Eriks arbete att förstå för egen del, och senare som pedagogisk metod med stu-

denter för att synliggöra enkelheten som faktiskt finns i strukturerna i den kom-

plexa form som flamenco är. Musiker och pedagoger byggde ”flamencolego” 

tillsammans, ibland också med Rogelio de Badajoz, flamencosångare som bjöds 

in till undervisningen. För Erik var det ett utvecklande arbete, självutbildning 
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i flamenco. Ingen kunde förklara då, förståelsen fick ta sin tid, genom praktiskt 

arbete. Studenter uppmanades åter och återigen till att lyssna på flamenco och 

fick uppgifter att bryta ner olika ”legobitar” och sätta samman igen med för-

ståelse för de olika rytmernas form och strukturer. ”Ett exempel på flamencos 

speciella musikaliska egenheter är att i långa musikaliska fraser börjar dansaren 

alltid på 12, med en sorts transportsteg, förflyttningar, det innebär musikaliska 

växlingar mellan betoningar på 12 och 1, det var något i strukturen som vi först 

fick förstå själva, därefter bygga övningar där studenter fick utforska och pröva. 

Idag har musiken förändrats, man dansar idag aldrig på 1, men på den tiden var 

det växlingen som var intressant”. Allmänt tycker Erik att det egentligen bara 

var positivt att spela för dans, men liksom Milan tyckte han att det var saker runt 

omkring som kunde vara problematiska, kring arbetsförhållanden, men själva 

jobbet att spela till dans var kul och utvecklande! ”I förlängningen kunde jag 

ju använda mig av allt det som jag utforskade. Så småningom gav det mig en 

kunskap som gjorde att jag kunde improvisera mig igenom en hel klass. Det gör 

jag alltid, jag spelar aldrig precis samma sak”. 

Som flamencomusiker måste man kunna samarbeta, lyssna, men också kun-

na se, läsa kroppar, vara en del i koreografin. Erik vet inte egentligen vad det 

är han ser, kan inte sätta ord på vad han tittar efter hos dansaren, det är t.ex. en 

svår sak att förmedla till gitarrelever. Om samarbete med lärare: ”Det kreativa 

samarbetet med olika lärare kan se olika ut, ibland är jag med från första stund i 

komponerandet. En del hittar på i stunden, då får man avvakta, tills det tar form. 

Andra återigen kommer med färdigt material som jag ska utveckla musik till. 

Om jag ska komma med ett färdigt material kan det ibland begränsa, man får 

spela detsamma alltid. Som noter”. Utöver att spela på klasser har Erik arbetat 

direkt med flamencostudenternas musikundervisning. Det har kommit vartefter, 

under 1980-talet mindre men på 1990-talet mer och mer. Det kunde vara en all-

män grundkunskap om flamencomusik eller för flamenco specifika musikaliska 

detaljer. Ofta handlade det bara om att helt enkelt få utrymme under lektioner, 

att delta i det musikaliska arbetet. 

Utöver undervisning spelade Erik, precis som Milan och Eva, till studen-

ternas pedagogiska praktik. Då handlade det om att jobba med att stötta stu-



Erik Steen Foto: Håkan Larsson



58

denten, en del var väldigt nervösa. Praktiken var ett bra tillfälle för dem att 

öva, att hantera nervositet. När studenter gjorde sina koreografier var de till 

en början ofta kopior av sina lärare, då kunde Erik ge lite råd: ”vänd på steget, 

variera... pröva andra musikaliska betoningar”. Utan musikalisk kunskap kan 

man inte koreografera i flamenco. Man måste känna till redskapen och kunna  

använda dem. ”Det tog tid innan allt tog form i undervisningen, det var ett  

gemensamt utvecklingsarbete mellan lärare och musiker. Tanken med legometa-

foren var en stor sak, en princip som gör att man kan se på allt på ett nytt sätt. En  

dechiffrering som öppnar möjligheter. Nycklar till komposition – bryta ner allt 

till små enkla begripliga beståndsdelar, finna det enklaste lagret, puls kanske, 

Andreas Milan Almqvist Foto: Mirja Hämäläinen
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sedan bygga med olika utsmyckningar. När man hör eller ser det så kan man ur 

enkelhet bygga det komplexa. Göra det som är svårt enkelt”. Ur denna förståelse 

utvecklades pedagogiska metoder och en annan typ av uppgifter som handlade 

om att komponera kortare delar, sätta samman dem i olika former genom impro-

visationer och kompositionsuppgifter. Använda och förändra andras material 

och skapa eget.

En stor del av arbetet som flamencomusiker handlar om att öppna dörrar 

till förståelse för flamencomusiken så att också dansen blir begriplig och känns 

självklar för studenterna. Ge en frihet för att de ska kunna skapa och kunna 

handskas med musikaliska utmaningar som blir mer och mer avancerade för 

varje år. Lära dem att lyssna och att hålla fast vid sin inre puls trots musikerns 

rytmiska variationer.

Flamenco har funnits på olika sätt i danspedagogutbildningen sedan 1960- 

talet, men idag är det svårt att få tillräckligt med sökande i ämnet. Flamenco 

lever vidare i svensk dans och musikkultur genom studenter som tillsammans 

med musiker jobbar med undervisning och föreställningar. Men relationen till 

Spanien är viktig, för en livskraftig flamencovärld i Sverige. Vi behöver ett par 

generationer till, fler som Eva, Milan och Erik, som utvecklar och för kunskapen 

vidare. Eriks sista ord får också avsluta denna text: ”Vi tre, Eva, Milan och jag, 

är de som lärt Sverige att handskas med flamencomusik, vi har gjort det tillsam-

mans och var och en, och det tycker jag vi kan vara ganska stolta över!”

musiken ÄR dans, och dans ÄR musik. Punkt. Slut!  

Musik betyder allt för min undervisning. Dans och musik är inte 

skilda saker, utom att dans är musik som vi kan se. musikern 

som inte är i samspel med mina klasser drar ner stämningen och 

energin i rummet. Den får inte ta min undervisnings fokus från 

dansarna, utan ska hjälpa dem att sammansvetsa andning,  

dynamik, och koordination.
Allyson Way, danspedagog 
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Dagbok – Tankar, händelser  
och situationer
Conny Laxéll

Blev ombedd att spela musik till en koreografi med tanken på kackerlackor som 

kryper ur sitt skinn, om de nu har skinn. Jag testade olika sounds, naglar på 

congaskinn, dragande och slående på en åsk-spiral. Gick till slut över till pianot  

och spelade väldigt sparsmakat med mörka toner, vilket fungerade bäst för det 

gav en abstrakt ljudbild av kackerlackorna istället för att jag skulle försöka skapa  

ett ”verkligt” ljud av hur det skulle kunna låta om de nu verkligen kryper ur  

sitt skinn.

 Samma klass, en annan dag. Vi jobbar med tre olika fraser. Samtliga fraser 

hade förra lektionen “rörelsebaserad” timing, det vill säga dansarna behöver 

inte förhålla sig till den puls som är given i rummet av till exempel mig, utan 

rörelsen får ta den tid den tar. Idag ber danspedagogen mig att spela i trefjärde-

delstakt till den första frasen. Spelade trumset, ganska ridecymbal-dominerat 

spel, tycker att det skapar mycket space i rummet och accentuerar vissa av  

rörelserna, men låter för det mesta musiken andas intensitetsmässigt med rörel-

sen som skiftar balans mycket. Instruktionen till dansarna var ”att stå stadigt på 

en bergstopp och sakta bli blåst ur balans. ”

 Andra frasen vilken går under namnet Lilla Hund och är en långsam golv-

fras som börjar på rygg. Trots det långsamma tempot har den en del snabba 

rörelser och även några som är staccaterade. Frasen upprepas två gånger utan 

avbrott. Första genomgången gör dansarna i tystnad med fokus på att lyssna på 

varandras rörelser för att hitta gemensam timing. Jag ansluter till andra genom-

gången på flygel. Spelar enstaka toner och ackord som jag låter klinga ut i rum-

met. Väljer att inte spela “på” rörelsen utan placerar tonerna som uppmaningar/

förslag, eller som svar/kommentarer på det som dansarna förmedlar. Det blir 

vackert tycker jag. Ärligt. Sprött. Som att en berättelse utan handling berättas 

två gånger med olika känslor och färger.



Conny Laxéll Foto: Sebastian Printz 
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Ny dag igen. Samma klass. Uppvärmningen består av en improvisation  

genom olika stadier av känslor och fokuseringar, både rumsligt och fysiskt. 

Studenterna får instruktioner under improvisationens gång. Efteråt har vi en 

genomgång där de olika stadierna får namn och tydligare definition.

 

1:  Pedestrian. Viktskifte till gående. Inre rörelse. Olika förhållande till tid/has-

tighet. Spelar chimesklockor och gongs, det är inte är så mycket rörelse i rum-

met än, koncentrationsnivån är hög och jag förstärker detta med meditations-

påminnande klanger. Jag lägger även till några få bastoner på en ramtrumma 

för att ge lite botten, det vill säga skapa känslan av mark och jord genom toner 

i lågt register.

2:  Ickelinjär evolution, olika nivåer i en ickelinjär progression, push and pull. 

Kompositionsmedvetenhet. Skiftar spelandet mer och mer över till ram-

trumma för att kunna ge mer puls och rörelseenergi i rummet utan att ta för 

mycket plats. Ramtrumman, ett av människans äldsta instrument, har djupa 

bastoner med lång sustain (utklingning) och skarpa kantslagljud med mycket 

övertoner. Den “öppnar upp” rummet och skapar en ljudrymd för dansarna 

att röra sig fritt i, utan att behöva känna sig för styrda av pulsen. Den har även 

en helande känsla som skapar ett lugn. Jag började sedan lägga in bastrumma 

och cymbaler i spelet, vilka förhöjer känslan av rymd ännu mer. Det är även 

ett sätt för mig att förbereda övergången till nästa stadie av improvisationen.

3:  Speglande, imiterande. Rörelsens kvalitet kommer mer i fokus. Det sprider 

sig ett “virus” av rörelser bland dansarna, det vill säga de blir influerade, 

smittade, av varandra. Jag fortsätter spela med vänsterhanden på ramtrum-

man och plockar upp en trumstock med höger hand för att börja spela ett 

ostinato på ridecymbalen. Jag får känslan av att jag blandar två färger för att  

kunna vaska fram en ny. Den nya färgen framträder i sin renhet när jag efter 

en stund ställer ifrån mig ramtrumman och fattar en trumstock även med 

vänster hand och övergången till ”vanligt” trumset är fulländad. Jag spelar  

pumpande fjärdedelar med höger fot på baskaggen för att ge en energi- 
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givande, monoton, transindikerande grundpuls för dansarna att förhålla sig 

till om de så önskar. Jag håller min blick öppen över rummet, som att jag tittar 

ut över ett fält och försöker sedan med virveltrumma och cymbaler fånga upp 

rörelser och teman som dansarna introducerar. Jag kommenterar och förstär-

ker det mitt öga fastnar för. Energin är hög men koncentrerad. Jag får känslan 

av gemenskap. Vi uttrycker något tillsammans just i denna stund. Det behövs 

ingen titel, ingen definition, inga ord, bara NU. Vi kommer till ett avslut till-

sammans. Allt stannar långsamt av. Tystnad. Stillhet. Slut.

Foto: Sebastian Printz 
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Musik och dans
Hjalmar Öhrström

Jag arbetar som musiker i dansföreställningar och i dansundervisning. Mina 

instrument är piano, elektroniska klaviaturer, melodika, trummor och skiftande 

slagverk. Jag väljer vilken musik och hur den skall framföras baserat på hur jag 

uppfattar dansen som koreografen eller danspedagogen presenterar. Betänke-

tiden varierar mellan ett ögonblick och en minut. Så besluten måste tas intuitivt. 

Men stämmer det? Har inte alla år av erfarenhet gjort att jag hittat sätt att dels 

känna dansens musik och dels att uppfatta rörelsekvalitet på ett ögonblick? Så 

hur tänker jag när jag tror att jag är intuitiv? Vad kan jag ta fasta på för att 

tillföra något med min musik? Det finns givetvis en massa olika ingångar för  

musiken in i dansen. Här bredvid ger jag några exempel på ingångar som jag  

brukar tillämpa i min interaktion med dansen/dansarna.

Foto: Sebastian Printz 
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Vilken roll skall musiken ha vid ett givet tillfälle? 
Skapa en miljö - Som en djungel, himlen eller en myrstack.

Interaktiv – Tre dansare och en musiker delar på mängden utgiven informa-

tion, som fyra gentemot varandra relaterade figurer. Likt fyra musiker eller fyra  

dansare. Den samlade aktiviteten utgör helheten, verket.

Ackompanjerande – Musik som följer och ledsagar dansens rytmiska och rumsliga 

gester, kan göras t.ex. med improviserade melodier på flygeln, eller på annat sätt. 

Leda eller följa – Vem har initiativet, ljud eller rörelse? Kan vi växla naturligt 

mellan vem som sätter an tonen? Jag kan bygga ett rytmiskt golv för dansarna att 

ta avstamp från, till exempel genom att spela en obeveklig trumfigur.

Energi – Vid teknikträning och många gånger i koreografier kan det vara lämp-

ligt att spela något i syfte att förse dansarna och deras rörelser med energi rätt 

och slätt. Då kan ansträngningar med att skapa melodier, harmonier och drama-

turgiska linjer vara obefogat.

Musiken ställd i förhållande till dansen 
Kontrapunktiskt – När dansen är mycket tät och fylld av information kan jag 

spela en lång nästan stillastående klang som kontrast. Ofta använt i motsatta 

förhållandet: tät musik – gles dans.

”Mickey Mouse-ing” – Teknik där man följer skeendet exakt, likt tecknade  

filmer från 1930- talet. 

Kommenterande – Grunden är att välja att gå med eller mot danssekvenserna  

och att växla mellan de förhållningssätten. Att låta musiken replikera på  

aktiviteten på golvet. 
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Kvaliteter/motsatser/dynamik som verktyg – Densitet, tröghet, motstånd, kvick-

het, explosivitet, lätthet, komplexitet, litet – stort, djupt – högt, brett – smalt, 

anspänning – avspänning, flytande – strävande, i balans – ur balans, kontinuer-

ligt – rapsodiskt eller aktiv – passiv.

Former, sträckor i tid och/eller rum: rund, rak och kantig, långt och kort

Även angränsade värden som stämningar/känslor: allvar, humor, stolthet, ilska, 

glädje, impuls, attack, anslag, frasering.

Hur vet jag om musiken fyller sin funktion, att musiken tillför något till dansen? 

Förutsättningen för mig är en tät dialog med danspedagogen och dansarna, samt 

förtroende och tillit mellan yrkesgrupperna och individerna. Jag anser verkligen 

att musik och dans hör samman. Summan av de båda konstarterna tillsammans 

blir så mycket större än de är var och en för sig, det är absolut fantastiskt härligt 

när dansen och musiken klickar. 

musiken är en kontext som jag medvetet förhåller  

mig till för att dans ska uppstå. Jag väljer att addera en yttre/extern  

musik på rörelsen/rörelserna eller avstå från den, likväl ett 

medvetet förhållningssätt. Jag arbetar med dansarens och kroppens 

musikalitet och rytm, även om en extern ljudbild inte finns där. 

musikern blir mitt pedagogiska hjälpmedel som hjälper mig 

hänga upp rörelserna på en tid när det behövs, markera kvaliteter, 

dynamiker, energi/kraft och rum. Musikern ger ofta också en estetisk 

utsmyckning på eget initiativ eller efter önskemål. Samspelet och 

inkänningen är viktig för mig.

Sandra Fredriksson, danspedagog



Foto: Sebastian Printz 
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Live-Looping som livsstil  
– samtal med Samuel ”LoopTok” Andersson

Karin Ivarson

Inledning
Tar mig ut med T-banan till Hökarängen där jag har stämt träff med musiker 

och kompositör Samuel ”LoopTok” Andersson för att samtala om hans kompo-

nerande till cirkus och dans. 

Karin: Hur började det egentligen?

Samuel: Jag sökte mig till DOCH, Dans och Cirkushögskolan, för att jag hade 

hållit på med live-looping på Kungliga Musikhögskolan som ett eget projekt 

och jag ville dra det till sin yttersta gräns med improvisationen som fokus. Det 

jag tyckte var tjusningen med live-loopandet, det var just att man måste hamna 

i nuet på något vis. Koppla bort allt annat, att inte ha så mycket tankar. Då fick 

jag en idé, att spela till dansklasser med looping-tekniken.

K: Du hade inte spelat till dans innan?

S: Jo, jag har spelat fiol till folkdans ganska mycket, både på DOCH och på 

andra ställen. Men inte med live-loopandet. Då var det modern dans jag spelade 

till. Man fick en inräkning av dansläraren bara. Sen var det bara att sätta igång 

att improvisera. Man fick gå på vad det var för taktart och tempo och sedan suga 

in känslan i deras rörelser, ta deras impulser och försöka stoppa in i musiken. 

Att helt släppa alla hämningar och se vad som kom helt enkelt. Det var ju väldigt 

utmanande, att hamna i nuet, i stunden. Det var väldigt häftigt och roligt. Det 

var ju också starten för mitt komponerande med live-loopingtekniken. Det är ett 

sätt där man väldigt snabbt får fram många idéer. På den tiden hade jag en gam-

mal loopmaskin, och tjusningen med den var att man inte kunde spara musiken 

utan det var bara i stunden. Det var det som var så härligt. 
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Komposition
S: Sedan gick jag vidare och använde loopmaskinen mer som ett komponerings-

redskap, så när jag komponerar nu idag har jag riggat upp min enmansrigg, och 

sedan sitter jag och live-loopar fram låtar. Men då kan man ta mera tid på sig att 

bygga upp ett komp som svänger och spara musiken. Men det bygger ändå på 

samma upplägg som när jag spelade till dansklasser.

K: Men då kommer det ur din egen fantasi, då har du inte en dans som ger dig 

inspiration?

S: Jag har komponerat en del musik till cirkus på senare tid, men då är det gan-

ska mycket som behöver hända innan jag sätter mig ner och börjar komponera. 

Jag måste få en bild av vad det är för idé, scenografi, vad det är för artister, 

och vad de ska göra ungefär. Jag vill också gärna se material som artisterna 

arbetat med tidigare. Då börjar tankarna komma igång och jag brukar bygga 

upp ett koncept innan jag börjar komponera. Som exempelvis med musiken till 

”Knitting Peace” med Cirkus Cirkör. Vad är det för scenografi? Jo det är det här 

garnet. Så långt innan jag började komponera låtar började jag sampla alla garn-

nystan. Vad kunde man få för ljud av dem?

K: Rent fysiska objektljud?

S: Ja, så jag byggde upp en jättestor ljudbank av garnen, bollarna, ja allt som var 

med på scen. De här garntrådarna som är rester från trikåtyg, t-shirts, spände 

jag upp på min gamla slagbordun, som är mitt basinstrument och består av en 

plywoodlåda som jag byggt och brukar ha cellosträngar på. Det blev jättefräna 

bastoner som var ganska svaga, men då fick jag sätta mikrofonen väldigt nära 

dem. På så vis närmade jag mig mer och mer vad jag ville göra sedan. Genom 

att rikta in mig och samla på jättemycket ljud. Det är även viktigt att begränsa 

sig, för om allt är möjligt är det svårt att få något gjort. Först behöver jag tänka 

ut alla ljuden och vad jag ska ha för instrument i loopriggen. Det tar väldigt 

mycket tid. Skaffa grejerna, alla sladdar, koppla, tänka det tekniska, alla pro-

grammeringar i loop-programmet som jag kör in i datorn. Det är väldigt mycket 

förarbete innan jag kan sätta mig och börja skriva.
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Artisterna
S: När jag komponerar till ett cirkusnummer, vill jag höra låtar som artisterna 

verkligen går igång på, och som de känner att deras nummer verkligen passar  

till. Det är en balans, att försöka ta in vad artisten känner, ”något i det här  

stuket”, och att själv bilda sig en uppfattning och att plocka in det i den stora idén 

till hela föreställningen.

K: Så cirkusartisterna har kommit ganska långt i sitt arbete innan du kommer 

in i bilden?

S: Det har varit väldigt olika faktiskt. Vissa nummer har i stort sett varit färdiga. 

Vissa är bara idéer och så har det blivit låtar innan numret har kommit så långt i 

processen. I arbetet med med ”Knitting Peace” pratade jag med regissören Tilde 

Björfors, pratade med artisterna, tittade och tänkte själv, och sen började jag få 

ganska tydliga idéer om vad jag ville åt. Ofta är det en känsla, eller en rörelse 

i en slags blandning. Sedan sätter jag mig och jobbar med kanske ett nummer 

en hel dag. Så gör jag 1-10 låtidéer som jag loopar in. Nu kan jag spara det till 

skillnad från min gamla loopmaskin! Ja, så har jag stänkt in en massa låtidéer 

och jag lyssnar själv efter vad jag tror skulle kunna passa. Då blir det lite färre, 

kanske tre låtidéer kvar. Sedan kollar jag med regissören, och artisterna igen 

och får respons på vad som kanske skulle kunna fungera. Det är arbetsgången!

K: Den här idén, konceptet, får du det från regissör och artister? Pratar ni  

verbalt om det i början eller får du en viss känsla när du ser vad de gör?

S: Det har jag pratat med regissören om innan så att man verkligen får en tydlig 

idé. Men sedan själva konceptet med musikriggen och ljuden, det är det inte så 

många andra som styr över. Då har det varit en metod för mig att försöka knyta 

an till de verbala idéer som finns, garnet, eller andra scenografiska idéer. Sedan 

tänker jag musikaliskt vilka sounds som skulle fungera ihop och så börjar jag 

bygga idéer kring musikrigg utifrån det. 

K: Var det ungefär samma arbetsprocess när du för några år sedan gjorde  

musik till cirkusstudenternas examensarbeten? 

S: Ja, i Closing acts var det ganska likartat, förutom att det inte fanns någon 

övergripande idé som regissören arbetat fram, utan det var mer enskilda artist-

nummer. Jag samplade heller inte lika mycket ljud. Det hade jag kunnat göra om 
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Foto: Peter Lloyd

jag hade jobbat med ett språngbrädenummer till exempel. Där finns en massa 

ljud, gångjärnen, gnisslet. Även deras olika tempo när de flyger, och tyngd- 

lagarna. Sådana idéer och ljud kan jag bli ganska triggad av. Det var studenternas 

examensarbete och då var det viktigt att de fick till den låt som de var nöjda 

med. Det är det annars också förstås, men i det specifika arbetet var det ännu 

mer så att jag lyssnade in mig på vad de redan hade för tankar om musik.

Samuel ”LoopTok” Andersson 
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Repetitionsarbete
K: När det gäller repetitionsarbetet, när du väl har komponerat färdigt, hur 

fungerar det?

S: Ja det är ett väldigt stort arbete också. Då är det som att jag bygger upp låten 

igen. Då har vi bestämt oss för en skiss, en idé, bra sounds som man vill spara. 

Man kan spara vissa av looparna och sedan bygga om allt som man inte är nöjd 

med och förbättra ljuden. Så det blir att man gör samma sak igen, fast som i en 

studio som om man spelar in en skiva. 

K: Är du med mycket i själva cirkushallen där artisterna repeterar? 

S: Det har varit lite olika och det tar mycket tid. I arbetet med ”Knitting Peace” 

tog det mycket tid att förproducera alla ljud, alla låtarna. Då spelade jag in allt 

material i min studio helt själv, och jag kunde även använda en del av låtarna 

senare till en skiva. Jag försökte såklart att komma ut till cirkushallen så mycket 

som möjligt och se var de var i sin process. Så fort jag var färdig skickade jag 

låtar till dem för att träna till och fick respons på om det fungerade eller inte. 

Det gäller att vara ute i god tid, för sedan ville jag så fort som möjligt vara med i 

själva repetitionsarbetet. Då börjar en ny fas när jag ska repa in och kunna spela 

det där materialet som jag en gång har komponerat och spelat in i studion. Så det 

är som tre delar; först skisserna, sedan studioinspelning av låtarna, vilka man 

sedan bygger upp looparna efter. 

K: Kan du då fortfarande ändra i musiken? Jag kan tänka mig att artisternas 

process, även om de från början har en tydlig idé, att deras tankar och idéer 

förändras när de arbetar med en akt för att lära sig den till fullo.

S: Ja det händer jättemycket i processen och det kan visa sig att vissa saker inte 

alls fungerar. Dels har man möjlighet att arrangera om låtarna väldigt mycket, 

plocka bort eller möblera om i musiken. Dels kan det bli så att en låt kan passa 

mycket bättre till ett annat nummer i stället. Sedan kan det tillkomma nummer 

eller idéer. Några låtar har jag skrivit på plats under repetitionerna. Då har jag 

snabbt live-loopat upp någonting, och sedan har det blivit den färdiga låten. Då 

får man sitta i pausen och knåpa så att det blir bra med ljuden.
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Föreställning
K: Sedan under själva föreställningen, vad händer där?

S: Ja det är en musiker med i föreställningen, jag eller en kollega. Vi spelar på en 

massa olika instrument, vi både sjunger och spelar så mycket som möjligt, och 

har samplingar på olika fotpedaler och vi styr också de olika arrangemangen 

som ligger som i lager vilka vi byter emellan. Så det styr vi också med midi-

pedal, samt alla olika effekter. Vi har också en loop-setup som rullar parallellt 

med det här arrangemanget där vi kan live-loopa in olika saker. 

K: Improviserar ni under föreställningen?

S: Nej, inte så mycket. Det mesta är bestämt men det är ganska öppna bestäm-

melser. Det är inte så att versen måste vara 8 takter och sen byter vi till refräng-

en, utan mycket av arrangemangen är bestämda på deras cue, så när en speciell 

rörelse eller ett sceneri händer då byter vi till nästa lager. Så det är en blandning 

med att jag följer deras cue, men ibland följer de min musikcue. Det är en bland-

ning av allting, dels färdiginspelat och färdigarrangerat, live-loopat, och dels 

öppna arrangemang där man följer varandra och turas om att ha initiativet. 

K: Men skulle du säga att förställningarna skiljer sig mycket åt? 

S: Absolut. Jag tror att även om det är en del förinspelat så är upplevelsen ändå 

livemusik. Det är alltid någonting som låter live och publiken ser oss alltid spela 

fiol eller sjunga. Vi blandar med att live-loopa så det blir ju ändå en live-känsla. 

Så det är precis som med vanliga konserter, de skiljer ju sig faktiskt väldigt 

mycket åt beroende på ens egen känsla, ens eget flyt och självförtroende.

K: Publikens reaktioner kanske också spelar in?

S: Ja precis. Det är väldigt mycket tekniskt som vi styr med de här pedalerna, så 

det handlar väldigt mycket om att vara i nuet.

K: Riggar du allt själv? Jag antar att det är mycket precision som gäller?

S: Ja särskilt när vi spelar föreställningar. Då är det mycket som hänger på mu-

siken och det är så lätt att det blir fel, men man måste bli kompis med felen. 

Man blir expert på att ta sig ur dem. Det är nog det jag gillar mest, den äkta live-

loopingen. Man blir lugn och blir expert på vad man gör åt saker om det inte blir 

som man hade tänkt sig musikaliskt. Att vara lugn i det och inte bli stressad. Jag 

känner att jag kommit dit när jag live-loopat. Det kan man ta till i livet också för 

det blir ju inte alltid som man tänkt sig! 





Foto: Sebastian Printz Foto: Eos Karlsson
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Mötet med cirkus
K: Men hur kom du in på det här med cirkus överhuvudtaget?

S: Det startade på Musikhögskolan när jag bildade ett band och spelade med en 

basist som också är kompositör och komponerade för teater och cirkus. Han tog 

med mig till Hablingbo på Gotland en sommar, och det var första gången jag 

spelade till cirkus. Sommaren efter så spelade vi i Visby med Varieté de Luxe. 

Sedan funderade jag mycket kring att jag vill göra musikkonstformen lite 

bredare och ta in andra element, och jag hade en idé om ett enmanskoncept som 

en solokonsert med flera element. De här idéerna fanns och därför sökte jag mig 

till DOCH, och då fick jag spela för cirkusklasserna när de hade moderna dans-

lektioner. Genom dessa kontakter fick jag med mig några cirkusartister på min 

examenskonsert på Musikhögskolan, och sen blev jag tillfrågad att komponera 

till deras slutarbete. Det var liksom vägen in i cirkusvärlden. Sedan hade jag ju 

i tankarna att jag skulle vilja jobba med Cirkus Cirkör i framtiden. De tankarna 

fanns när jag komponerade för den där föreställningen. 

Instrument och ljud
K: Hur du väljer bland alla dina instrument, vilken klang som passar för vad? 

S: Egentligen så passar de flesta instrument ihop. Men det handlar lite om be-

gränsningar av ljudkortet och hur många kanaler jag har. Så det går inte att ta 

med alla instrument. På det viset blir det kompositionsarbete även av att välja ut 

instrument. Jag brukar gilla blandningen av det elektroniska, att ta med någon 

synt med skruvade ljudeffekter, tillsammans med de akustiska instrumenten. 

Men också att spela med samplingarna, till exempel ”garnnystanljuden”. Jag vill 

även ha med ett basinstrument, och då har jag min slagbordun. Men den är så 

väldigt stor, så i ”Knitting Peace” fick jag spela in den, och ha den på samplingar 

eller på pads, elektroniska trumplattor. Det handlar om att smalna av konceptet 

på något vis för jag kan inte använda alla mina stränginstrument eller knäpp-

instrument. Det kanske också beror på valet av låtar. I en låt använde jag ett 

visst instrument, det var väldigt viktigt för den låten, men i andra låtar kan jag 

faktiskt byta ut det instrumentet mot ett annat. Det blir mycket praktiska frågor 

att tänka på. Det går inte att ha med allt som jag använde när jag komponerade  
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låten. Jag tänker på att man ska kunna resa med instrumentariet, att jag ska kunna  

flyga med det helst. Så det går inte att ta med vissa instrument av det skälet.

K: Har regissör och artister några synpunkter på instrumentval eller lämnar de 

det till dig? ”Åh, det där ljudet vill jag ha till mitt nummer”!

S: Nej, det brukar de inte ha synpunkter på faktiskt, utan det är sådant jag tänker på. 

K: I ”Knitting Peace” finns det även texter till några av sångerna som du har 

skrivit.

S: Det var en idé från början att det skulle finnas sångtexter med som kunde 

berätta lite om karaktärerna i föreställningen. Så vi skrev texter, men i föreställ-

ningen har det mesta tagits bort. I några refränger finns texter kvar, men de har 

inte en så framträdande roll. Man lägger ner mycket jobb på saker som inte blir 

av, ibland känns det som bortkastad tid. Men det blir ändå idéer till någonting, 

eller det går kanske att använda något ljud därifrån som känns genialt.

K: Jag tänkte på att de flesta låtar går i moll. Är det ett medvetet val?

S: Nej, just när det gäller harmonik är jag inte så medveten och jag är inte särskilt 

teoretisk när jag skriver musik, och jag använder aldrig papper för att skriva ner 

musiken. Jag inspireras från olika håll, till exempel av en rytm som är väldigt 

snygg. Då kan den vara starten på en hel låt, så det gäller att hitta en liten nyckel 

bara. Vilket jag också beskrev med att sampla ljud, det blir också som en nyckel 

in i arbetet. Men att det oftast blir moll har jag inte reflekterat mycket över. Jag 

kommer ju från folkmusiken och där är de flesta låtar som man tycker är bra ofta 

i moll. Så det är ju något slags tonspråk jag har. 

K: I föreställningen, ”Knitting Peace” spelar en av cirkusartisterna fiol och 

någon sjunger. Fanns det med i planeringen från start?

S: Idén från början var att ha med cirkusartisterna även musikaliskt så mycket 

som möjligt. Det finns en låt där flera skulle sjunga, och tanken från början var 

att Alex skulle vara med och spela fiol. Han är både cirkusartist, musiker och 

komponerar, så det kan vara ganska skönt att ha med någon i ensemblen som har 

idéer och kan ge feedback på det musikaliska. Det blev en utmaning att väva in 

artisterna mer och mer.
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Spela för dans och cirkus
K: Tycker du att det är skillnad att spela till, eller komponera för dans eller cirkus?

S: Egentligen inte, för det är mera en känsla, och en känsla för rörelse som man 

jobbar mot när man spelar, som man ”spelar med” och det handlar om att rela-

tera till ”något”. Jag jobbar med cirkus på precis samma sätt som när jag spelade 

till dans. Jag musicerar med dem och får input från deras rörelser eller känslor.

K: När du säger känslor, är det vilken känsla du får från rörelsen eller uttrycks 

det verbalt?

Foto: Eos Karlsson
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S: Det kan vara både att man pratat om det, och en känsla jag upplever att de har 

eller känner. Det kan också vara en känsla som jag får av det de gör. 

K: Följer och understödjer du det du ser och upplever, spelar du kraftfullt om 

rörelsen är kraftfull, eller går du emot och gör något helt annat. Hur tänker du?

S: Det är precis de tankarna jag jobbar och laborerar med. Det kanske inte är så 

fint att min musikcue kommer precis på deras tydliga cue, men oftast så fung-

erar ju det bäst. Ibland kanske man väljer att följa vad som händer i numret och 

ibland att inte följa. Men att också jobba med olika intensitet som du tar upp. 

Är de intensiva så är jag intensiv, eller så jobbar vi emot varandra med vissa 

förstärkningar eller markeringar.

K: Det kan vara svårt att välja just i stunden. Man har ju som musiker väldigt 

mycket makt under danslektioner, att välja det ena eller det andra förhållnings-

sättet. Men när man diskuterar inför en föreställningssituation blir det kanske 

annorlunda?

S: Jo, då kan man planera det mera tillsammans. När jag spelade dansklasser 

så var det verkligen så att jag följde dem. Anslaget var inräkningen, och sedan 

det jag såg att de gjorde, om det nu var en övning eller koreografi, byggde jag 

vidare ifrån. Jag fick en känsla, jag startade utifrån den och så började jag loopa. 

Sedan byggde jag vidare musikaliskt, och det i sin tur tror jag gav intryck till 

deras dans. 

K: Är det något speciellt i cirkusens eller dansens uttryck som inspirerar dig? 

S: Jag tycker det är väldigt häftigt och intressant vad människan kan prestera, 

att träna väldigt mycket och väldigt länge för att kunna utföra allt det fantastiska 

som exempelvis dansare och cirkusartister gör. Det liknar på ett sätt det jag 

gör och jag fick höra det när jag höll på med solobandet att ”det är ju typ nån 

cirkus du håller på med”. Så det är ju egentligen inte så långt ifrån varandra. 

Man håller på med samma saker fast på olika sätt. Det är något med att de olika 

konstformerna möts. Man får input av dem, de gör ju någonting som är synligt 

och det är ju inte musiken. Att få musicera med något där man verkligen kan se 

direkt påverkan.

K: Musik är rörelse och man gör rörelser när man spelar och i dansen finns 

det musik.
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S. Ja precis, det vävs ihop som när små bebisar börjar röra sig när de hör musik. 

Det är någonting som triggar något, och det skiljer sig från att bara spela en 

konsert. 

K: Det här väldigt ursprungliga som du tar upp med barns rörelse till musik 

finns i det gamla grekiska begreppet mousiké, som bl.a. betyder både sång och 

dans. Det finns även ett afrikanskt begrepp, ngoma, som också betyder sång 

och dans och text tror jag. Det går inte att åtskilja dem.

S: Det är fint. Det kanske är det som är tjusningen. Att man befinner sig i det,  

i det mötet, i den helheten!

Jag kan inte tänka mig dans utan musik. Musiken sätter 

direkt igång mitt instrument, min kropp i dansrörelse. Musiken är 

impulsen, energi, innehåll och betydelse för att skapa dansen. Nästan 

all musik, från populär schlager till nutida verk och klassiska ikoner 

i musikvärlden, har stor påverkan på mig och inspirerar mig till 

att skapa danskompositioner. Det kan vara fri improvisation i min 

dansgenre, eller kan bli en övning som mina dansare får arbeta med 

på tekniklektioner. När jag ska förbereda en allegrokombination 

eller ett adagio, är det först musiken jag hör, jag börjar tralla och då 

kommer rörelserna. Musiken föder dansen. Musiken färgar dansen, 

musiken lyfter dansen till magiska dimensioner för själva utövaren 

och för åskådaren. Dansen är dynamiken, rytmen, tiden och tempo. 

Dessa egenskaper förstärker kvalitéer, ger helheten och upplevelsen 

som konsten ger till utövaren och åskådaren. Musikaliska mästerverk 

och dansverk ger hopp för mänsklighetens framtid och överlevnad. 

Dessa två hör ihop.

Iskra Ring, danspedagog
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Spela till balett
Bjarne Löwdin 

Jag arbetar som balettpianist. Ett yrke som gamla tanter sysslade med förr i 

världen. Och när de inte spelade så stickade de eller läste tidningen. Så har i alla 

fall jag sett det framställas i några filmer. Alltså en så där lagom engagerande 

sysselsättning. Min uppgift som balettpianist är att leverera det bäst lämpade 

musikstycket för en viss övning, som har bestämts av dansläraren och som han/

hon går igenom och visar för dansarna. Och nu har jag ganska kort tid på mig 

att hitta rätt musik. Ungefär 10–60 sekunder, beroende på hur tydlig dansläraren 

är i fråga om tempo och karaktär på övningen. I denna situation har jag natur-

ligtvis hjälp av min erfarenhet, men den hjälper inte alltid fullt ut. Jag ska alltså 

hitta och leverera musik på kort tid dvs. välja bland många alternativ. Eftersom 

jag inte kan ha allt i huvudet och dessutom ofta arbetar under stress gör det 

ibland att man blir lite förvirrad och glömmer bort vad man egentligen kan. Så 

jag måste ha hjälp av nothäften, notkopior i lösblad, låtlistor, listor med utvald 

musik till specifika dansövningar. 

 Nåväl, när jag får tecken från dansläraren, gör jag sen min obligatoriska  

introduktion, förspel, och börjar spela det utvalda stycket. Då är min intention 

att spela musiken med så hög kvalitet som möjligt, hålla ett stadigt tempo och 

vara rytmiskt pregnant för att skapa en trygghet åt dansarna. Därför övar jag 

en del med metronom hemma för att kolla mig själv. Jag vill också spela med 

lidelse, passion och ömsinthet där så krävs. Jag måste också ha min uppmärk-

samhet på det som händer i danssalen, på dansläraren och på dansarna. Jag bör 

alltså kunna det som jag spelar så bra som möjligt. 

Det finns en mängd saker som kan påverka mig i mitt spel till en dansövning. 

När jag spelar till en övning kan pedagogen t.ex. ge mig ett litet tecken att tempot 

har blivit för högt eller för lågt vilket jag försöker korrigera. Jag påverkas också i 

mitt spelande av vad som händer i dansövningen. Det kan vara accenter rörelse-

mässigt eller rytmiskt, som jag tar upp omedelbart i musiken. Eller det kan vara 

att övningen har varit nedåtriktad och plötsligt byter riktning och blir uppåtriktad. 
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En annan sak som jag tänker på när jag spelar är att det hela tiden ska finnas 

en variation i musiken. Att jag ibland vågar vara lite djärv och överraskande i 

mitt spel. Repertoarmässigt försöker jag också att variera mig. Jag spelar utvald 

musik från medeltiden fram till nutid i de mest skilda musikstilar. Alltså en 

mycket lång period i musikhistorien. Men i takt med att min erfarenhet växer, 

märker jag att den klassiska romantiska musiken enligt min mening är den bäst 

lämpade till den dansform som växte fram under just 1800-talet. Balettens själ 

är klassisk till sin form. Att vara balettpianist kräver mitt fulla engagemang. Jag 

hinner varken sticka eller läsa tidningen!

För mig ger musiken inspiration till, och är ett 

stöd för dansövningar. Jag skapar inte dansövningar enbart ur 

en koreografisk eller teknisk aspekt, utan även genom musikens 

särprägel med taktart, rytm, tempo och musikalisk stil. På så vis 

utgör musiken för mig, en inspiration till koreografi och dansövningar 

i olika former. Musiken bidrar till den konstnärliga gestaltningen. 

Musiken kan ses som en partner genom att följa den, gå emot den 

eller i dialog med det koreografiska språket. musikern är 

mitt största stöd och jag ser henne/honom som en medskapare till 

lektionen. Detta är självklart beroende av min musikaliska kompetens 

och min förmåga att kommunicera med musikern, men även 

musikerns lyhördhet och bredd på repertoar/improvisation inför  

vad jag efterfrågar.

Gunilla Hammar, danspedagog



Foto: Sarah Nilsson
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Meter i kvadrat
Sebastian Printz

I följande text ska jag försöka sammanfatta arbetsprocessen under mitt arbete 

med att skriva musik till ett verk av koreografen Örjan Andersson. När Örjan 

engagerades för att göra en koreografi med dansarutbildningens studenter, ville 

han arbeta med material och teman som han sedan skulle kunna återanvända i 

arbetet med Göteborgsoperans ensemble, senare under våren 2004. Musiken för 

det stycket var Stravinskijs ”Les Noces”. Örjan kände dock att den musiken var 

för ”stor” för den relativt sett mindre gruppen dansare på dansarutbildningen, 

som bestod av 10 kvinnor, att jämföras med Göteborgsoperans ensemble på 20 

manliga och 20 kvinnliga dansare. Musiken blev i slutändan ett helt fristående 

solostycke för slagverk. Verket dansades senare på turné av avgångsklassen på 

den dåvarande dansarutbildningen (magisternivå) på DOCH, Dans och Cirkus-

högskolan. 

I den här situationen föreslog dåvarande utbildningsledaren på dansarut-

bildningen Annika Notér, att jag skulle kunna skriva ett nytt arrangemang för 

slagverk av stycket och dessutom medverka live i föreställningen. Det var något 

som Annika och jag redan pratat om som en idé inför läsåret 2003–2004, att 

arbeta med levande musik till studenternas examensprojekt. Sagt och gjort, jag 

och Örjan träffades för att se om vi kunde staka ut en musikalisk riktning för ett 

omarrangemang. Efter att vi hade pratat och lyssnat en del på den sista satsen 

av Le Noces, bestämde Örjan att vi skulle koncentrera oss till den delen och 

vi tyckte också båda att det var den som bäst lämpade sig för ett arrangemang 

byggt på slagverk.

Men hur tänker man när man ska försöka ”översätta” ett verk som Le Noces 

som är komponerat för stor kör, flera operasolister, fyra slagverkare och fyra 

pianister, till ”bara” slagverk och dessutom ska spelas av bara en person? Hur 

översätter man a cappella-sång, dessutom på vissa ställen rubaterad (rytmisk 

obunden), när man bara har slagverk som verktyg? En för mig naturlig väg var 

från början att arbeta delvis med elektronik i form av trumplattor med synt-



87

ljud. Och när jag visade upp det för Örjan, tyckte han att det var en väg som 

var värd att pröva. Vi pratade också om vikten av att skapa tydliga teman i det 

nya arrangemanget, eftersom reduceringen till endast slagverk på en del sätt 

skulle försvåra orienteringen i stycket. Vad jag ville försöka göra var alltså att så 

mycket som möjligt renodla de teman, som jag uppfattade i originalet.

Nästa fas handlade för mig om att utifrån en inspelning skriva ner ”skelettet” 

i stycket, på det sättet att jag skrev ner de olika taktarterna som jag upplevde 

dem. Jag försökte även så långt det gick att skriva ner olika harmoniska och me-

lodiska förlopp, ett arbete som var både tröttande och tog mycket tid i anspråk. 

Till slut hade jag i alla fall en grov skiss att utgå ifrån, men var skulle jag börja? 

Jag startade med att försöka se på de olika teman som förekom i stycket och 

sedan bestämma vilka olika slags slagverksljud som skulle kunna representera 

de olika delarna. En naturlig väg tyckte jag var att låta de ställen där det förekom 

solosång spelas med syntljud, där jag kunde spela melodier men välja olika slags 

typer av klanger. Lika naturligt var det att bestämma att vissa karakteristiska 

partier med massiv körklang skulle spelas av mörka pukor, respektive att rena 

solistpartier skulle spelas på ljusa pukor eller congas. 

En annan sak att förhålla sig till var i vilken utsträckning jag skulle försöka 

följa de rytmiska och melodiska linjerna i originalet. På olika ställen i stycket 

har jag valt olika metoder, men så långt som det har varit möjligt har jag i för-

sta hand följt de olika rytmiska förloppen och figurerna som förekommer. Det 

känns som att det är de som är ”motorn” i stycket och det kändes också naturligt 

eftersom stycket skulle spelas på slagverk i slutändan. På flera ställen försökte 

jag ändå att få med melodiska förlopp och därför blev det nödvändigt att ha till-

gång till flera pukor stämda i förhållande till varandra, även om det inte handlar 

om exakt återgivna meloditoner utan mer om melodiriktningar. 

I mitten av oktober presenterade jag ett förslag för Örjan i form av en demo-

inspelning av stycket. Hans omedelbara reaktion var att han ville renodla och 

fokusera det ännu mer. Vi beslöt att ta bort det elektroniska slagverket, vilket 

gjorde att jag fick leta efter en annan idé när det gällde de sjungna solopartierna. 

Det jag gjorde var då att istället inkludera en så kallad ”talking drum”, som 

man kan reglera tonhöjden steglöst på. Den blev min ”solosångare” och gav mig 
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möjlighet att i ganska hög utsträckning efterlikna en del av sångmelodierna.  

Örjan reagerade också på de cymbaler jag hade valt att ha med. Han tyckte 

att det lät för mycket vanligt trumset. Istället blev stycket utan cymbalerna 

ännu mer fokuserat bara på klangen av olika trumskinn, vilket faktiskt så här i  

efterhand känns helt rätt. Den enda nackdelen med detta var att cymbalerna gav 

dansarna stor hjälp när de skulle orientera sig i styckets olika delar. De fick nu 

helt enkelt en mycket svårare uppgift. Efterhand som detta nya arrangemang 

tog form blev det tydligare och tydligare hur långt från originalet det kom. Dels 

på grund av den stora klangskillnaden, men väldigt mycket också på grund av 

att jag på många ställen valde att lägga in ”öppna” partier. Partier där jag alltså 

kunde improvisera relativt fritt inom ramarna, som de olika taktarterna satte. 

Därför kändes det till slut naturligt att se omarbetningen som ett nytt fristående 

stycke, snarare än som ett arrangemang av originalmusiken. 

Örjan skapade koreografin sista veckan i oktober och de två första i novem-

ber tillsammans med dansarutbildningens studenter. Under de här tre veckornas 

intensiva repetitioner arbetade han till största delen med Stravinskij ś original-

musik. Dessutom med en inspelning som höll ett betydligt högre tempo än den 

tolkning jag utgått ifrån. När jag sedan anslöt under den sista veckan för att 

spela upp det nya stycket, blev det en smärre chock för studenterna. Många av 

detaljerna i koreografin hade synkats till olika melodielement i originalmusiken, 

framförallt sångmelodier. Och när nu allt detta ersattes bara av slagverksljud 

fick dansarna oerhört svårt att orientera sig. Detta bidrog till att Örjan i det 

längsta drog på beslutet om vilken musik som skulle användas när koreografin 

presenterades vid examensföreställningen senare under våren.

När det sedan blev beslutat att det nya stycket ändå skulle användas påbör-

jade jag, Annika och dansstudenterna ett nytt stort arbete. Nu var de tvungna att 

medvetandegöra den nya musiken på ett helt annat sätt än de hade behövt med 

originalmusiken. De blev till en början tvingade till att bena upp alla taktarter i 

stycket och att räkna i princip hela tiden medan de dansade. Detta påverkade ju 

också koreografin på så sätt att många detaljer fick justeras så att de fungerade 

till den nya musiken. Även musiken ändrades i flera fall för att passa många 

koreografiska detaljer, som antingen var bärande eller kändes särskilt viktiga för 
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dansarna. Det här arbetet var väldigt krävande eftersom det handlade om ganska 

komplex musik med många tvära kast, men jag tror att det också var oerhört 

nyttigt om man betänker att studenterna var under utbildning. De fick verkligen 

uppleva hur det är när man jobbar länge med en del av en föreställning, för att 

sedan upptäcka på slutet att man ändå måste göra dramatiska ändringar. Det 

är något som verkligen kan vara tungt och det visar vilken moral man har i sitt 

konstnärskap. Orkar man göra en gång till? Ändra en gång till? Och man kan 

bara säga - att det gjorde de här dansstudenterna! 

Risken för att de ska råka ut för något ”värre” senare i yrkeslivet är inte 

så stor. De har genom att lyckas med detta arbete visat både för sig själva och  

andra, att de har en hög kompetens vad gäller krävande musikaliska samman-

hang. Och det bör kunna ge dem bra självförtroende på det här området. Dess-

utom har de upplevt hur det är att dansa i en föreställning till levande musik med 

allt vad det innebär: små temposkillnader mellan olika föreställningar, olika 

dynamiska skillnader, risken för att något ska gå fel – allt det som ger nerv och 

”nu-känsla” till en föreställning.

 

För mig är musiken oerhört viktig i undervisningen. 

Musiken är i dialog, i samklang eller i motstånd med dansen, det 

skapar dynamik och spänning och tillför något särskilt. I relation 

till ljudande musik blir även tystnaden levande, som musik. 

musikern är medskapare av dynamiken i dansklassen. 

Musikern gestaltar inte bara dansen utan också sin uppfattning av 

min instruktion till studenterna. Det är nästan alltid en fantastisk 

tillgång men kan i vissa fall försvåra, om kommunikationen inte är 

bra mellan mig som danslärare och musikern.

Annika Notér Hooshidar, danspedagog



90

Dagbok - Gästlärare
Conny Laxéll 

Gästläraren är ganska oorganiserad och långsam men med intressanta tankar. 

Idag är det en bättre dansklass än igår. Jag har tänkt mycket på funktionen av 

mitt jobb sedan lektionen igår. Jag såg på några av dansarna att de var frus-

trerade och missnöjda med tempot och materialet på klassen. Jag förstod dem 

spontant, kände igen känslan, kände till och med själv att mitt engagemang de 

första sekunderna dippade lite. Jag började direkt ifrågasätta varför jag kände 

så. Jag insåg ganska snart att det var min förväntan att lektionen skulle ha det 

tempo och upplägg som jag var van vid, ett tempo som de flesta lektioner har. 

Jag försökte direkt ställa om i skallen och försöka hitta ett nytt sätt att bemöta 

denna pedagog och materialet. Följden blev att jag spelade instrumenteringar 

och modus jag normalt inte spelar. Stämning och inramning blev min primära 

uppgift. I de övningar som faktiskt behövde ”driv” såg jag till att verkligen  

pusha dansarna att röra sig råare och mer djuriskt, vilket pedagogen var ute 

efter. Det gjorde jag genom att spela så starkt, spretigt och oslipat jag kunde. 

Tankar kring professionalitet slog mig när jag insåg att just dessa studenter inte 

bemötte läraren på ett professionellt sätt. De var ovilliga att jobba med de kva-

liteter och tankar som läraren var ute efter. Jag kunde se på deras kroppar att de 

ville ha mer rörelse- och teknikbaserade övningar.

 Nästa dag spelar jag igen för samma pedagog och klass, den låga närvaron 

bekräftar mina tankar kring studenternas uppfattning av lektionen dagen innan. 

Denna lektion har dock lite högre tempo och studenterna börjar visa lite mer 

tillit till pedagogen. De börjar kasta sig ur sina positioner lite mer. Jag känner 

ett stort ansvar att verkligen agera och spela så bra och närvarande jag kan dessa 

lektioner just för att inte ge studenterna någon bekräftelse på deras känslor och 

agerande - hängande axlar, händerna på höfterna, tomma blickar, oengagerat 

dansande- och för att backa upp min kollega. Jag skriver inte detta för att klanka 

ner på studenterna, jag förstår dem fullt ut. Man vill få ut så mycket som möjligt 

av sin utbildning, vill göra så stora framsteg man kan, lära sig så många steg 
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man kan få in i skallen, träna kroppen så fysiskt hårt man klarar. När då inte 

lektionen innehåller “mycket” av vad man förväntar sig och vill ha, i detta fall 

fysisk aktivitet av den tunga sorten, får man känslan av att man inte gör något 

och inte lär sig något. Följden blir att studenterna har svårt att ta till sig tankar 

och utforskande av subtila rörelser, det slags rörelser som påverkar deras place-

ring och deras förhållande till kroppen på ett nytt sätt. Det är precis lika lätt för 

mig att fastna i att öva att spela så fort och starkt jag bara kan och till exempel 

inte öva enkelslag med vänster hand i ett långsamt tempo och fokusera på att det 

är armbågen som ska lyfta upp armen för att sedan låta den falla ner och föra 

med sig resten av armen mot trumskinnet för att utföra slaget.

Vad jag tar med mig från dessa lektioner är att ständigt försöka vara öppen 

för nya intryck. Det kan ge mig möjligheter till nya uttryck. Att försöka möta 

varje pedagog där han/hon är, och hjälpa dem uttrycka det de vill förmedla utan 

att ha förväntningar att detta ska ske eller vara på ett visst sätt. Sen kan jag ju 

naturligtvis ha personliga preferenser om vad jag tycker är roligt, bra, dåligt etc., 

men det är oväsentligt i situationen.

Foto: Sebastian Printz 
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Spela till plié – viktiga 
musikaliska kriterier 
Karin Ivarson 

Inledning
I inledningen på en danslektion i balett förekommer ofta en övning som kallas 

plié. Begreppet plié är franska och betyder böjning, vikning, och innebär i dans-

sammanhang en knäböjning av benen. Syftet med att göra plié är att värma upp 

muskler och senor samt att utveckla en känsla för balans. Leder och muskler 

ska bli mjuka och böjliga och senor bli flexibla och elastiska. En dansare arbetar 

med plié för att få höjd i sina hopp, kraft i sina piruetter samt styrka så att benen 

kan lyftas högt i vissa danssteg.

Under en balettlektion spelas vanligtvis musik till dansövningarna. Anting-

en använder danspedagogen inspelad musik eller så finns det en musiker som 

spelar till varje övning. I begreppet plié inbegrips ingen information om vilken 

slags musik som är lämplig att spela, så frågan för denna text är: Hur får musi-

kern information om vilka kriterier som gäller vid valet av musik till plié? Vad 

ska musikern spela så syftet med övningen kan uppnås? 

En vanlig danslektion varar alltifrån en timme till två timmar och under  

lektionen utförs många olika övningar av olika karaktär och det finns inte myck-

et tidsutrymme för musikern att fundera på vilken musik som är lämplig för 

respektive övning. 

Syftet med denna text är att beskriva och förklara en musikers arbetsprocess 

under en danslektion i klassisk balett, och då specifikt när det gäller övningen 

plié, samt söka förstå hur musikern väljer vilken musik som ska spelas.

Pliéövningen
Dansarna står antingen vid en balettstång med ena handen på stången eller  

utspridda i danssalen, alla vända åt samma håll, oftast mot en vägg med spegel. 

Musikern sitter vanligtvis i ett av danssalens hörn med sitt eller sina instru-
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ment. Det mest förekommande instrumentet inom dansundervisning i klassisk 

balett är piano. Danspedagogen som står framför dansarna börjar med att visa 

övningen så både dansare samt musiker får titta och visuellt ta in information 

om rörelsekvalitéer och musikaliska kriterier. Ibland visar danspedagogen  

övningen samtidigt som rörelserna benämns med fransk balett-terminologi, och 

ibland räknar pedagogen samtidigt som övningen visas för att förtydliga var 

i fraserna de olika rörelserna ska utföras. Just i detta moment när danspeda-

gogen visar övningen gäller det för musikern att ”se” musiken i rörelserna. Via 

den kroppsliga representationen ges information om exempelvis tempo, taktart, 

energi och längd på övningen. Musikern måste vara mycket uppmärksam på de-

taljer i pedagogens presentation för att utifrån detta snabbt kunna göra en mängd 

ställningstaganden och beslut innan det är dags att sätta händerna i arbete och 

börja spela.

I boken Kunskap i handling, skriven av Bengt Molander, finns en berättelse 

om hur Ulf Linde, konstkännare och konstkritiker, i ett radioprogram talade 

om ”kunnande som en form av uppmärksamhet”. Linde talade främst om mål-

ning och sa bland annat att Picasso alltid var uppmärksam. Man kan inte, sa 

Linde vidare, utbilda fram mästerverk, men man kan lära sig ”uppmärksamhet 

som rutin”. Musikern med sitt erfarenhetsbaserade musikaliska kunnande måste 

via sin fokuserade uppmärksamhet snabbt ta ställning till vilken musik som är 

lämplig att spela till dansövningen utifrån vad läraren visat. Utöver det måste 

musikern ha ett gediget tekniskt kunnande på sitt instrument samt en stor reper-

toar, men har även krav på sig att söka förstå vad varje rörelse har för syfte rent 

rörelsemässigt för att kunna välja den musik som är ultimat för varje övning,  

i detta fall övningen plié.

Danspedagogen visar övningen i ett långsamt tempo och pratar om att plién 

måste vara kontinuerlig och mjuk. Ben och armar måste koordineras och allt  

bör ske i ett jämnt flöde. Musikern tolkar rörelsen i musikaliska termer som 

adagio med legato. Om danspedagogen visar övningen med en tydlig taktart 

utesluts andra taktarter, annars kan musikern välja den taktart som verkar mest 

lämplig. Utifrån all denna information som ges under en relativt kort tid väljer 

sedan musikern antingen att improvisera musik där dessa musikaliska kriterier 
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som krävs för övningen uppfylls, eller att spela ett komponerat musikstycke som 

kan vara lämpligt för pliéövningen. I musikerns yrkeskunnande inbegrips att ha 

en stor repertoar tillgänglig antingen i form av noter, inrepeterade musikstycken 

eller välutvecklad improvisationsförmåga. Det finns ingen specifik musikgenre 

som är given, utan musikern väljer utifrån egen smak och i relation till danspe-

dagogens önskemål. Detta önskemål kan vara mer eller mindre uttalat, och varje 

övning måste betraktas som ”här-och-nu”, vilket innebär att musikern måste 

vara mycket uppmärksam på detaljer i utförandet av övningen, för att försöka 

spela musik som passar just den specifika övningen hos den specifika dans-

pedagogen. Ur pedagogisk och/eller konstnärlig synvinkel kan det finnas skäl 

att fokusera på klassisk musik till balett om man vill förstärka den stilistiska 

gemensamma bakgrunden inom de två konstformerna, men det är även viktigt 

med musikalisk variation och lyhördhet för pedagogens samt dansstudenternas 

önskemål och preferenser.

När danspedagogen har avslutat sin presentation av övningen och dansarna 

är beredda att börja, vänder sig pedagogen till musikern och ger ett tecken som 

innebär att musikern kan börja spela. Övningen ska inledas med ett kort för-

spel som dansare kallar för preparation. Då står dansarna still, eller rör ibland 

armarna till en slags startposition. Detta förspel är viktigt musikaliskt som en 

förberedelse för dansarna att känna in sig i övningens musikaliska och konst-

närliga form. Väljer musikern att spela ett noterat stycke till pliéövningen kan 

förspelet exempelvis bestå av styckets två eller fyra sista takter.

Avslutning och sammanfattning
För en musiker som spelar till dans, och i denna text specifikt till övningen plié 

i klassisk balett, krävs alltså att ha ett gediget tekniskt kunnande på sitt instru-

ment. Det krävs också en stor repertoarkunskap, enligt min mening framförallt 

inom genren klassisk musik. Men det kanske allra viktigaste är att vara mycket 

fokuserad och uppmärksam på den visuella presentationen av övningen för att 

kunna uppfatta alla nyanser i danspedagogens rörelser när det gäller musika-

liska kriterier och snabbt kunna välja vad som är lämpligt att spela för just den 

specifika övningen.
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Plié kräver ett långsamt tempo och ett väl utformat legato utan pauser och 

med en tydlig strävan i musiken. Dansaren ska kunna känna ett lugn i sitt arbete 

och kunna fokusera på kroppslig balans och på att muskler och senor värms 

upp. Det går att välja vilken taktart och genre som helst om inte danspedago-

gen visat övningen i en specifik taktart och framfört något önskemål angående 

repertoar. Ett förspel ska inleda övningen och det måste vara tydligt och med 

den karaktär och det tempo som musiken till själva övningen sedan spelas med. 

Repertoar för en pliéövning från den klassiska musikgenren, kan utifrån dessa 

kriterier exempelvis vara Kanon D-dur i långsam 4/4-delstakt komponerad av 

barocktonsättaren Johan Pachelbel, eller en lugn, lyrisk vals i 3/4-delstakt ur 

baletten Svansjön från den romantiska balettens blomstringsperiod komponerad 

av Peter Tchaikovsky.

Ett musikstycke kan verkligen förstärka rörelsen, så 

dansarna i ännu högre grad blir medvetna om t.ex. ett tryck, ett flöde, 

ett svep. För mig har alltid musiken haft en stor påverkan på mitt 

utförande av rörelser och många gånger ”lurat mig” att göra saker 

jag inte trodde jag kunde, t.ex. batteringar, flera piruetter. Jag kunde 

inte landa eller sluta förrän musiken tillät mig. Det har inte alltid med 

tempo att göra, utan även val av musik, drillar, ritardandon, eller 

stycken som berört mig. Jag hoppas att mina studenter kan uppleva 

samma sak. Jag ber dem kontinuerligt om loggar av olika slag och 

ibland vill jag att de reflekterar över hur de minns material. Då och 

då svarar studenterna att de minns rörelserna när de hör musiken.

Madelaine Daneberg, danspedagog
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Vikten av levande 
musik i samband med 
dansundervisning
Davor Kajfes 

Det finns flera skäl att föredra levande musik framför den inspelade i samband 

med dansundervisning och jag skall framföra några. Relationen mellan dans 

och musik förutsätter samspel, dialog och kommunikation. I vissa kulturer finns 

inte särskilda ord för dans och musik utan de ryms inom ett enda gemensamt 

begrepp, t.ex. det afrikanska ordet ”ngoma” för både dans och musik. Musiken 

och dansen kompletterar varandra på ett sätt som gör det omöjligt att skilja dem 

åt utan att förlora det självklara helhetsuttrycket.

I vår västerländska kultur uppfattas dans och musik generellt som självstän-

diga konstarter. Samtidigt har både balett och modern dans haft ett starkt för-

hållande till musik, och på det sättet förstärkt den gemensamma konstnärliga 

uttrycksformen. Dans har ackompanjerats av musik, varit sammanflätad med 

den eller också har de båda existerat samtidigt, helt självständigt. Det har alltid 

varit fråga om en utpräglad relation. 

Musiken spelades av en orkester eller en ensemble, med eller utan dirigent, 

och de båda konstformerna kunde därmed ha ett levande samspel gällande 

tempo och dynamik. Historiskt var det likadant i dansundervisning, där balett-

mästare i början spelade fiol, men så småningom blev piano det dominerande 

instrumentet i sammanhanget. I båda fall var musikerns insats avgörande för 

dialogen mellan dansare och musiker, för den lämnade utrymme för interpreta-

tionsförändringar och möjlighet till en viss grad av nyskapande vid varje tillfälle 

verket utfördes. Samma sak gäller i högsta grad interpretationsförändringar i 

undervisningen där danslärare har fria händer att ändra olika parametrar som 

t.ex. tempo, dynamik och metrisk indelning. På det sättet blir varje lektion en 

nyskapande handling. Musiken för dansövningar och kombinationer som föds i 
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samma ögonblick som dansen, skall således i bästa fall inneha både konstnärliga 

och pedagogiska kvalitéer och på så sätt vara spännande, variationsrik, stimu-

lerande och drivande. Det kan berika den pedagogiska effekten på lång sikt, 

bredda studenternas musikkännedom och samtidigt höja deras medvetande om 

samspelet mellan dans och musik.

 Det musikaliska utbudet för den unga generationen domineras idag av den 

kommersiella musikindustrin, som med hjälp av elektroniska medier - internet, 

freestyle, iPod, CD, radio och TV - bjuder på olika former av färdigpaketerad, 

inspelad musik. Därmed har en ojämn fördelning uppstått mellan den inspelade 

och “live” framförda musiken. Det gäller också urvalet av musikgenrer, som 

allt för ofta präglas av kommersiella intressen. Det är inte så konstigt att den 

inspelade musiken i allt större utsträckning erövrar mark i dansundervisning. 

Detta resulterar i ett utarmande av den pedagogiska och konstnärliga kvalitén, 

som i sin tur beror på avsaknad av musikers aktiva förhållande till dansen och 

danspedagogen. Man kan inte tillräckligt noga understryka vikten av musiker-

nas roll i sammanhanget. I grund och botten handlar det om kulturpolitikers 

ställningstagande och de ansvarigas vilja att se till att musikens och dansens 

existens och ömsesidiga stimulans och inspiration lever vidare.

Det sista, men inte minst viktiga argumentet för den levande musiken i dans-

undervisning, gäller barndansen. Låt oss först erinra oss om att det finns en hel 

del forskning som tydligt pekar på att barnens musikaliska aktiviteter främjar 

både kognitiv utveckling och kreativ initiativförmåga. Vidare är det känt att 

musik och rörelse är naturligt sammanflätade från den allra första fasen av vårt 

liv, och följaktligen skulle kunna vara det även i resten av livet, som det är i 

många andra kulturer. Barndans - rörelse till och med musik, rytmik och an-

dra dansformer - är därför en viktig del av barnens liv. Två aspekter bör lyftas 

fram i samband med inslag av levande musik i dansundervisning för barn och 

ungdom. Den första aspekten är att det första mötet med musik, förmedlad av 

en eller flera musiker, kan ha avgörande betydelses för attityd och förhållande 

till musik – livet ut. Här har både danslärare och musiker stort ansvar för att 

skapa förutsättningarna för öppenhet och nyfikenhet i frågan om musik och 

dans. Det gäller att vidga barns lyhördhet och intresse för bredare och mer va-
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rierande musik- och dansformer, som kan stå emot det ibland ensidiga utbud 

som överöser oss dagligen från alla håll och kanter. Den andra, lika viktiga 

aspekten, är betydelsen av barns kontakt och samspel med vuxna medspelare, 

med en eller flera musiker i den gemensamma skapande leken, där impulser byts 

och fruktbar kommunikation uppstår. Det kan i sin tur främja barns utveckling 

och förståelse för sambandet mellan rörelse och musik. Man kan tillägga att i 

vårt mångkulturella samhälle, där olika kulturer möts och berikar varandra, 

finns många miljöer där barn dansar sina egna kulturers danser, vilka alltid 

utförs tillsammans med musiker. Växelverkan och samspel mellan musiker och 

dansare, mellan vuxna och barn, i undervisningssituationer är oumbärligt och 

vi bör se till att barn inte berövas möjligheten till denna viktiga dimension av 

personlighetsutveckling. Sammanfattningsvis kan man säga att ambitionen att 

värna om den stora mängden kulturyttringar inte enbart är för bevarande av 

traditioner, utan att den i högsta grad bidrar till att hålla musikens och dansens 

gemensamma konstuttryck levande.

musik som sådan betyder egentligen inget.  

Det är musikern och den levande musiken som är helt 

avgörande för mig och min undervisning i modern och nutida  

dans. Musikern och hens tolkning av min idé om tid, kropp  

och rum. Mötet mellan oss som dansar och musikern, 

kommunikationen. Finns inte möjligheten till levande  

musik jobbar jag med min egen röst.

Karin Munters Jameson, danspedagog



102

I huvudet på en musiker  
– samtal med Erik Nilsson

Karin Ivarson

Inledning
Karin: Hur kom det sig att du började arbeta med att spela till dans och cirkus?

Erik: Ja det var nog en ren slump måste jag säga. Jag flyttade till Stockholm för 

elva, tolv år sedan för att gå på Kungliga Musikhögskolan och innan dess hade 

jag gått två år på två olika folkhögskolor. Jag började med klassiskt slagverk, 

orkesterslagverk, och hade ingen relation till spel till dans överhuvudtaget. Jag 

visste nog knappt att det existerade i det forum som vi arbetar i nu. På förslag 

från pianisten Arne Forsén, som fungerade som någon slags brukspianolärare 

till mig, gick jag kursen ”Att spela till dans” på Musikhögskolan i samarbete 

med DOCH, Dans och Cirkushögskolan, för några år sedan. 

Slagverk och dans
E: Jag har alltid varit öppen för att göra crossoverprojekt mellan olika konst-

former, musik, dans och teater. Att laborera med någon slags ”sound and  

vision”- koncept. Det är ”fräckt” och ger en helhetsupplevelse. Som slagverkare 

fungerar man oftast som ett fundament rytmmässigt i en ensemble, och nu fick 

jag möjlighet att dels vara innovativ och hitta melodier, forma och skapa ljud 

och världar gentemot vad som skulle gestaltas i dansen. Men också kunna lägga 

markeringar och hjälpa dansarna, och få känsla för vad det kan göra för en 

dansare. Inte bara rent teoretiskt, då man kan förklara vad som händer när jag 

preparerar mina små fill-ins, utan även se hur samarbetet faktiskt fungerar, att 

de lyssnar, men att jag lika gärna kan välta konceptet också. Så det där blev jag 

”hooked” på direkt. Få jobba ihop med kollegor, vara flera musiker ibland eller 

bara vara själv och kunna vara kreativ och arbeta utifrån en serviceaspekt, som 

det på något sätt ändå är. Jag fick pröva på att spela till alla möjliga former av 

dans. Jazz och modernt och även balett. Jag har förstått att det blivit väldigt pop-
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pis att slagverkare kan få vara med och spela till balett, som ju är lika rytmiskt 

fast består kanske av andra typer av rytmer. Så genom kursen på Musikhög-

skolan fastnade jag för det där, och sedan har det bara rullat på. 

Cirkusdiscipliner och musik
E: När DOCH flyttade till Brinellvägen, och nycirkus med Ivar Heckscher vid 

spakarna hamnade i högskolemiljön, fanns inte någon konkret musikunder- 

visning för cirkusstudenterna. Ivar hade jag träffat tidigare genom Cirkus  

Cirkör, och han frågade nu mig om jag kunde ta hand om musikundervisningen. 

Cirkusen är ju en konstform som påminner om dansen, men är mer disciplin- 

baserat. Man håller på med exempelvis slak lina, kinesisk påle, jonglering eller 

är akrobat, och alla har sin specifika relation till musik. Vad disciplinen tillåter 

att man kan göra rent dansmässigt eller konstnärligt tyckte jag var det mest  

relevanta att diskutera, och musikundervisningen skulle vara något som kunde 

vara applicerbart på deras yrke. Jag fick en lista på vilka olika discipliner som 

fanns, och jag hade intervjuer och samtal med elever och lärare och människor 

som jag har träffat genom åren inom nycirkusvärlden. Vad finns det för möjlig-

heter att arbeta med en musiker eller förhålla sig till musik, när man med fara 

för sitt liv svänger sig upp i en trapets? Eller om jag är jonglör som står och 

kastar objekt i luften. Antalet objekt kontra det mönster man kastar skapar en 

form och skapar en viss rytmik. Det var ju otroligt intressant och alla discipliner 

hade sin specialitet.

Jonglering och komposition
K: Hade du individuella lektioner med cirkusstudenterna?

E: Avgångsstudenterna skulle göra ett specialarbete. Då fick jag chansen att sitta 

ner och prata enskilt med dem för de ville vara delaktiga med att komponera 

musiken. Jag har i säkert tio år nu, erfarenhet av att jobba med Jay Gilligan, 

en amerikansk jonglör och legendarisk pionjär inom jongleringsbranschen, som 

även varit här och undervisat. Genom det samarbetet har jag på något sätt blivit 

upptagen i en jonglerings-community, som trummis för världens alla jonglörer, 

jag som tidigare tyckt jonglering varit fruktansvärt tråkig att titta på. Men att bli 
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mer eller mindre tvingad att sätta sig in i konstformen för att jag som musiker 

skulle kunna relatera till deras arbete och hjälpa till och komponera musik, mer 

än att sätta en massa pling-plong till deras konstform, var otroligt intressant. 

Jonglering ligger faktiskt otroligt nära slagverk eller trummor, olika objekt eller 

rytmer som är i rörelse, olika mönster som skapas. Denna erfarenhet från mitt 

samarbete med bl. a Jay kunde jag använda mig av i mitt kompositionsarbete 

med cirkusstudenterna.

Cirkus Cirkör
K: Om jag får gå lite bakåt i tiden, du hade alltså kontakt med nycirkus redan 

innan du började jobba på DOCH, i och med att du kände Ivar Heckscher?

E: När jag flyttade till Stockholm träffade jag en tjej som hette Irya Gmeyner, som 

tillsammans med Tilde Björfors startade Cirkus Cirkör, mer eller mindre med 

hjälp av Ivar Heckscher. Irya Gmeyner är ju popsångerska bland annat i Irya’s 

Playground. Det var hon och jag och hennes kille, Pange Öberg, som startade det 

konceptet. Tidigare spelade hon i ett band som hette Urga, som var lite folk-rock-

inspirerat. Irya kom och kidnappade mig en dag på Musikhögskolan. Siri Hamari, 

clown och mimare, hade tipsat Irya om att ”behövs det en trummis i cirkussam-

manhang då ska du ta kontakt med den här grabben”. Jag började jobba med Cir-

kus Cirkör, och vi turnerade under många år med deras olika föreställningar, till 

exempel Inside Out. Det är nästan tio år sedan. När sedan möjligheten fanns att 

hoppa in som musiklärare på DOCH, kunde jag ju bara inte säga nej. Få chansen 

att fördjupa mig i vad som händer musikaliskt i deras cirkusakter mer än att det är 

fräckt med lite häftig musik när de ska uppträda i nycirkusformat. 

Teori, rytmik och dans
K: Kan du berätta något om hur du planerade innehållet i musikundervisningen?

E: För det första var det ju för min egen del att sätta mig in i arbetet i de olika 

disciplinerna. Titta mycket på studenterna förstås, men jag kom också i kontakt 

med en del intressant via YouTube. Cirque de Soleil i Frankrike har varit en 

föregångare för nycirkusen, med att skapa en helhetsupplevelse och göra fräcka 

låtar, ett slags superkoncept. 
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Jag hade samtal med studenterna och började prata om musik ur ett teore-

tiskt perspektiv för att de i framtiden förhoppningsvis ska kunna arbeta med 

musiker, prata och förstå vårt språk. Veta vad en synkopering är, veta vad under-

delning är, åttondelar kontra sextondelar i rytmiken. Basic rytmik helt enkelt. 

Därigenom så började vi analysera möjligheterna att förhålla sig dansmässigt, 

exempelvis när man är en ”flyer och en catcher”, inom disciplinen Static trapeze  

som det heter. Eller om ens disciplin är mer fri rytmiskt, till exempel med  

kinesisk påle då man är på golvet. Så allting var från början ur en musikteoretisk 

aspekt, men blev mer praktisk genom dansen. 

Timing
K: Finns det inom cirkusen en specifik terminologi, precis som vi har musiktermer?

E: Ja, det finns inom varje disciplin beroende på vad de gör, de är ju helt olika. 

Många är gemensamma om man är luftartist, om man jobbar i trapets eller med 

linor eller med rep och sådant, och facktermer finns för olika typer av volter och 

olika fall och sådant. Det gick ju rakt över huvudet på mig när vi diskuterade, 

men det var sådant jag fick lära mig. Det blev ett utbyte mellan mig och studen-

terna kan man säga. Till exempel om man arbetar med kinesisk påle; man klätt-

rar upp i pålen, fyra meter upp, vänder sig uppochner med huvudet neråt och så 

ska man göra en glidning och stanna en decimeter innan golvet. Det måste göras 

rätt annars är det över och slut! Göra det i time med musiken! ”Det kommer en 

uppbyggnad, ”droppet” ska komma, och man ska landa i synkoperingen som 

finns precis där”. Här fanns i alla fall en ingång för diskussioner, ”här har vi 

fjärdedelarna, och uppbyggnaden tar en takt om vi räknar 4/4, preparera för det, 

hur kan du arbeta med din kropp så att du fortfarande är i preparationsläge för 

att landa i en åttondelssynkop i nästa refräng?” Vad krävs från mig som musiker 

då? Det gäller att vara i time hela 10-minutersföreställningen. Det var i alla fall 

från min sida en teoretisk ingång som gav det här diskussionsutbytet. 

Dansarens musikalitet
E: Samma sak gäller med dansarna de få tillfällen man får chans att prata med 

dem teoretiskt. Det finns inte riktigt tid under danslektionerna att kommentera 
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musiken, men jag försöker göra det så mycket som möjligt. De har ju precis som 

cirkusstudenterna en enorm musikalitet i sig. De är ju dansare! De uttrycker sin 

musikalitet genom dansen och kroppen och de har det oftast redan i sig. Kanske 

blir det lite otäckt när man säger ”16-delssynkoper, och på andra takten i den här 

figuren”, när det teoretiska uttrycks i ord. Men när de väl ska göra en flatback, 

eller kasta ut en arm i den där synkoperingen, då kan de det. Det gäller bara att 

bryta isen mellan musikteorin och det som finns i kropparna. Det försöker jag 

göra så mycket som möjligt under lektionerna, exempelvis så fort det är någon-

ting som blir otydligt i en koreografi. Om de dansar en unison koreografi och det 

är skarpa rörelser, som är väldigt rytmiska, så ska det banne mig vara det också. 

Är man 1.34 lång eller 1.80 så kommer det att se olika ut beroende på hur man 

kastar ut sin arm eller gör en kick. Man måste förhålla sig till sina ensemble-

medlemmar ur ett dansperspektiv beroende på sina fysiska förutsättningar, hur 

man ser ut i kroppen, hur vig man är. När vi musicerar tillsammans som musiker 

så får vi också förhålla oss till varandra. ”Han/hon är mer solistiskt lagd, så när 

vi musicerar tillsammans är det bra om jag ligger och tar det lite coolt”. Det är 

ju ett ensemblespel de ägnar sig åt som är så likt vårt, vilket jag tror ibland att 

de glömmer. Det är kul att påpeka under lektionen, när det handlar om sådana 

här teoretiska begrepp. Man kan hojta till och säga, ”den här manövern är på en 

åttondelsfigur, och kicken kommer på en sextondelssynkop i nästa takt”. Ja, så 

spelar man det, eller sjunger figuren. Javisst, så är det ju! Så mycket som möjligt 

är det bra att kasta in de här teoretiska begreppen i den pågående danspraktiken, 

som annars gärna kan bli som en hagelskur i huvudet när man väl får sitta ner 

och ha en rytmiklektion, en teoretisk lektion med dem.

Dansundervisning
E: Danspedagogerna är förstås väldigt olika när de undervisar, vilket förhåll-

ningssätt de har till musik. Hur de arbetar mot, eller med. Alla är ju fantastiska 

på sina sätt, men olika i hur de bjuder upp till samarbete med musikern på plats 

och vilken typ av dansteknik de arbetar med. De kommer från olika skolor, jazz 

kontra modernt eller balett. De använder sig mer eller mindre av musikaliskt sam-

arbete, eller betonar vikten av det. Där är kanske jazzen extrem kan jag tycka. 
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K: Det kommer sig kanske av olika traditioner. Jag pratade just med en student-

grupp där de hade formulerat att man jobbar mer med precision och tydlighet i 

jazz. Men finns inte det i all dans? Man eftersträvar väl rytmisk precision även 

inom exempelvis balett. Det kanske inte är samma typ av rytmer, men det finns 

rytmiska detaljer inom alla stilar och genrer som går att utarbeta mer och mer.

E: Men ur en lekmans perspektiv så tror jag, att om man kastar ett öga på jazz-

dans uppfattas det som mer rytmiskt eftersom det är stora rörelser, stora kickar, 

synkoper, jazzigt, med storband, medan inom baletten, om inte ännu mer, så 

finns det även där en intrikat rytmik fast kanske i mindre format.

K: Ja, det finns ju så otroligt mycket rytmik inom balett och modernt fast man 

kanske har en annan relation till dansens förhållande till musiken. Det kanske 

inte ska ske samtidigt, men det finns ju där.

E: Det är också beroende av vilken skola eller stil pedagogen företräder, och hur 

pedagogen jobbar med sitt dansmaterial. Så det är ju fräckt att få vara med på ba-

lettlektionerna som slagverkare och som rytmnörd få sätta tänderna i den genren 

också, och se vad det finns för möjligheter att serva dem musikaliskt. Det är svårt 

att säga vad som är mer eller mindre rytmiskt. Där är ju cirkusinstitutionen häftig 

på ett sätt, eftersom det är så pass olika med de olika disciplinerna. Träningen är 

egentligen baserad på att arbeta med de stora tricken, som det i mångt och mycket 

handlar om. Helhetskonceptet och hur man interpreterar ”beaten” och med dan-

sen runt sitt nummer, hur man tar tillvara musiken och rytmiken i sin ”show”. 

Arbetsprocess i cirkus
K: Arbetar cirkusstudenterna oftast en och en, eller är det vanligt att de arbetar 

tillsammans? 

E: Gör de det då är det på liv och död. Om man håller på med parakrobatik eller 

”hand to hand” som det heter, då sitter man ju ihop. Då måste man verkligen 

ha samma rytmik och samma timing. Eller i trapetsen; flyer och catcher, den 

stackaren som hänger i knäna och kastar den andre. Där kan man snacka timing! 

Där måste man ha samma underdelning i kroppen, annars så…

K: Hur övar man det? För det kan ju inte fungera i början.

E: De har ju säkerhetsselar förstås. Tack vare Irya och Irya’s Playground som jag 
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nämnde tidigare, som var en aktiv popensemble, turnerade jag med Cirkus Cir-

körs show Inside Out i tre, fyra år. Vi arbetade med populärmusik, redan skriven 

musik, i nycirkussammanhang. Ingenting var musikaliskt direkt sytt för varje 

akt. Man fick ändra lite i cirkusakten för att kunna göra den bästa volten när 

refrängen startade. Jag minns framförallt en midtempolåt som var någon slags 

tårdrypande kärleksballad, och som skulle gestaltas i trapets med två finska 

tjejer från Tampere, som gick här något år och sedan turnerade världen över. De 

höll på med partrapets, där det är en som är catcher och en som är flyer. Mikko 

skulle kasta Sanna upp i luften, och hon skulle göra 1½ volt upp i luften och sen 

skulle de låsa ihop händerna precis på ettan i refrängen. Timingen, det var inte 

så mycket ett femmannapopband kunde justera och stjäla så där på en åttondel, 

utan vi spelade och de fick förhålla sig till musiken. Den inre timingen för dem 

att veta att ohej…nu kastar jag dig och …där ska det sitta. Så deras timing kontra 

den musikaliska timingen är häftig när den funkar.

Risk och konstnärligt utbyte
K: Men annars i föreställningen, är det oftast musikern som följer cirkus- 

artisten eller tvärtom? 

E: Det beror lite på vilken musik och i vilket sammanhang, liksom med dans. 

Det är ju ett konstnärligt utbyte och man ska försöka serva varandra och lyfta 

varandra. Jag som slagverkare och trummis är född och uppvuxen i det här 

kompservicetänkandet hela tiden. Att hålla ihop en ensemble och duka bordet 

för ett jazzsaxsolo, eller för en volt eller en flic-flac eller vad det nu kan vara. Så 

har det varit när jag har arbetat i varje fall, att man försöker bygga upp för det 

stora tricket eller justera och serva. Det farligaste som kan hända för oss musi-

ker, är att vi ”tappar takten” eller spelar fel ackord. Men det farligaste som kan 

hända i cirkusen det är att någon dör! Det är ingen som har dött på mitt skift i 

alla fall, men det har hänt otroligt många olyckor. Tänk om man skulle kunna 

råka ut för en ministroke och klappa till en cymbal så det smäller och någon får 

en chock och trillar ner, då har man det på sitt samvete. Så jag har suttit med 

handsvett och varit livrädd många gånger, samtidigt som jag har kompat och 

försökt skapa en helhetsupplevelse. 
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Komposition
K: Jag har intervjuat Samuel ”LoopTok” Andersson också, och han kompone-

rar och jobbar mycket med inspelade loopar. Då måste det väl bli de som styr 

på något sätt, för man har väl inte så mycket att laborera med i det fallet när 

det gäller timingen?

E: Nej, då rullar det på. Det är ju fantastiskt med dagens teknik med loopmaski-

ner och förinspelat, samplingsmaskiner och allt vad det nu kan vara, speciellt 

om man är ensam musiker som Samuel. När jag har jobbat med viss musik, 

har jag klonat mig. Jag har skapat en loop, och sedan jobbat ”över” det, byggt 

på. Det pågår ett ostinato, eller det pågår något i bakgrunden som får vara den 

kompande tvillingbrorsan, och så kan man rent konstnärligt vara med och färga 

och forma sitt spel utöver det där. Det finns fantastiska maskiner att arbeta med 

för att förhöja och ”boosta” på. Jag har mest komponerat till cirkus och tyvärr 

har det inte blivit så mycket till dans. Det skulle kunna vara fantastiskt att lägga 

in några timmars komposition i arbetet under en termin. Ett utbyte med studen-

terna för att kunna jobba och komponera saker ihop, då studenterna får önska 

och bestämma. Jag försöker utveckla det under lektionerna också. Att fråga  

studenterna: Vad känner ni, vad har ni för underdelningar, hur skulle ni vilja… 

är det åt sambahållet… att skapa en dialog. 

K: Ja så att studenterna funderar och reflekterar.

E: Om inte annat att man kastar ut lite av termerna i rummet. Triolunderdelning, 

synkoper, så att de lär känna orden. 

K: Påminna dem hela tiden åtminstone under några studieår!

E: Det pedagogiska perspektivet och det konstnärliga utbytet ger en extra  

dimension till att spela och komponera för dans och cirkus, Så att man inte blir 

en trött figur i hörnet som låter på ett par trummor, utan nu jobbar vi ihop här! 

Det är viktigt med det mänskliga samarbetet och upplevelsen av vilken lyx det 

är. På många andra ställen är det ofta en CD-skiva som rullar. 

K: Förhoppningsvis lär sig studenterna i mötet med olika musiker på DOCH att 

uppskatta och se kvalitéerna i musik, även den inspelade. Att överhuvudtaget få en 

vidare förståelse för musik och vad man kan göra med den. Vi vill skapa ett behov 

hos dem, så de kan driva arbetet med musikalisk kvalitet i sitt framtida arbetsliv.
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E: Frågan är i långa loppet vad som skulle hända med dansen och dansunder-

visning om man tog bort möjligheten att få samarbeta med en aktiv musiker. 

Då blir det ju en total chockupplevelse den dagen man får göra det. Om man 

har gått en utbildning utan att ha fått kommunicera med musiker eller ens tagit 

musiktermer i sin mun.

Ljud och instrument
K: Du använder många olika slagverksinstrument när du musicerar. Hur tän-

ker du när du ser rörelser inom cirkus eller dans, hur väljer du? Vilken klang-

färg väljer du när? Spelar du piano också?

E: Det är ju trumsetet som är mitt huvudinstrument, här på skolan i alla fall och 

jag valde en klassisk bana från början. Men även jag som älskar att spela trummor, 

som har det som yrke kan tänka, stackars studenter som ständigt ska få höra på de 

här förbannade trummorna hela tiden. Jag kan själv bli lite trött på ljudet, och det 

är ju inte alltid att det passar med ”bonk, tjonk” hela tiden oavsett vad det är för 

övning, även om man kan justera sin spelstil och sina klanger. Jag grävde just fram 

en liten elektronisk manick som jag använde med Cirkus Cirkör på turnéerna. En 

så kallad kaossilator, ungefär som en smartphone touchskärm vilken har en x- och 

en y-axel. Den är som en liten synt som man styr med ett finger, med alla möjliga 

konstiga ljud i. Jag försöker använda den tillsammans med trumsetspelet, för att 

skapa andra klanger. För att kicka igång någonting hos studenterna. Uppleva en 

relation till ljudet som de kanske hört tidigare, för att hitta en karaktär i sitt dan-

sande. Det ger en annan dimension till dansen än trummor. Sitter man nära ett 

piano och kan spela en sambarytm och klämma dit ett ackord samtidigt som man 

håller igång hi-hat och bastrumma, så är det ju bara en lyx. När en danspedagog 

arbetar med en övning eller en koreografi, så försöker jag laborera med alla typer 

av sounds. Ibland beskriver pedagogen en konkret musikalisk plan, ”här är det 

8:a i perioder om 3, det är jazz, det är triolunderdelning”, man får många ledord 

som inspiration och då är serviceyrket där igen, man försöker skapa det soundet, 

det spelsättet de vill ha. Det kan ju också hjälpa att pedagogen bara sjunger någon 

fras, sjunger koreografin på något sätt ”bram, bom, bam tong, chicketi-tong, o kick 

pas de bourrée”. Då fattar man ju direkt, alltså jazz, och vad man vill skapa för typ 
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av jazz. Jag spelar på den här cymbalen, nej jag tar kaossilatorn och försöker hitta 

något lämpligt sound. Ibland kommer ju ingenting musikaliskt från pedagogen, 

inte en susning ens om ett tempo. Och så ser man en koreografi, och så ska man 

snabbt förstå, är det triolunderdelning eller? Vad får jag för stödord att skapa uti-

från? Ibland kommer ingenting och det kan också vara fantastiskt. Då är det fria 

händer och det gäller att improvisera någonting för att hjälpa till soundmässigt, för 

att det ska skapas någon karaktär i koreografin eller en tanke i huvudet mer än en 

dans. Valet av vilket instrument man bestämmer sig för att använda, vilka klanger 

som ska spridas i rummet, kommer nog utav hur mycket pedagogen har tänkt 

innan om koreografin. Eller inte tänkt. Det handlar om serviceyrket igen. Man 

försöker vara till lags, men också emellanåt gå helt emot för att skapa något utav 

det diametralt motsatta förhållningssättet. T.ex. att man är väldigt minimalistisk i 

sitt sätt att spela, fast koreografin är väldigt explosiv och spretig. 

Didaktiska val
K: Väljer du oftast själv hur du förhåller dig till varje övning eller koreografi?

E: Ja, det tror jag. Absolut. Det kan vara väldigt nyttigt för dansarna när det är en 

koreografi där man kan sätta varje markering, att helt enkelt följa dem. Så det blir 

en rytmisk massa, det är ju fantastiskt fräckt. Man ser ju hur peppade och glada de 

blir när sparken sitter där på sextondelssynkopen, när jag markerar den. När vi är 

ett tillsammans. Ur pedagogisk synvinkel kan man istället vara helt minimalistisk 

och låta dem dansa nästan i tystnad och låta studenterna själva sätta markering-

arna så att de får jobba på sin rytmik, i sitt inre musicerande i dansen. Man har fria 

händer att välja när man ska gå emot, eller när man ska hjälpa.

K: Man ser det kanske på gruppen, att de behöver det ena eller det andra?

E: Ja, jag tror det. Men också vad övningen eller koreografin kräver för typ av 

energi. Ibland är det inte så noga med pulsen, att vi ligger på samma bpm (beats 

per minute) eller att jag hjälper till med synkoperna eller triolsteget eller vad det 

nu kan vara, utan mer att jag hjälper till med energin. Det är inte alltid att ener-

gin behöver komma av att man spelar starkt och mycket, utan att man med hjälp 

av andra klanger, i mitt fall med den här lilla elektromaskinen, skapar energi så 

att övningen får ett sound.
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Utbyte och stimulans
K: Vad är det som inspirerar dig? Varför fortsätter du spela för dans och cirkus?

E: Dels utvecklas jag själv som musiker med möjligheten att samarbeta med 

människor inom en annan konstform. Från mitt trummande perspektiv att inte 

bara sitta längst bak i ett band och kompa medmusikanter, utan att få jobba 

solistiskt eller tillsammans med kollegor i denna form av utbyte. Dels blir jag 

väldigt stimulerad också av det faktum att man både kan hjälpa och stjälpa som 

musiker i det här sammanhanget. Att ta den platsen och stimulera energimässigt 

och teoretiskt. Jag tycker det är jättekul att spela till både cirkus och dans och 

även det pedagogiska arbetet intresserar mig. Få vara en del i arbetet med att 

skapa nästa generations danspedagoger. Öka deras medvetenhet om sitt arbete 

med musiker och vad man kan få ut av en musiker mer än bara en massa ljud i ett 

hörn under en övning. Att man kan ha en dialog och jobba ihop på ett sätt som 

jag tror är livsviktigt. Så därför är jag kvar här! Det dyker ju upp nya möjligheter 

varje dag. Nu spelar jag ibland för balett vilket jag trodde var helt ouppnåeligt 

för en trummis, men i det sammanhanget upptäcker jag något nytt även hos mig 

själv som musiker. 

K: Går det att formulera? Vad är det som är annorlunda i arbetet med balett 

tycker du?

E: Egentligen är det ju mycket som är samma eller gemensamma nämnare för 

dig och mig, en pianist och en slagverkare, och för en dansare. Fingersättning 

för pianot, jag har mina dubbelslags-paradiddlar, det finns teknik för våra in-

strument och teknik inom balett. Jag som är någon slags hobbydansare efter två 

starköl möjligtvis, kan inte alls förstå vad skillnaden är i femte position kontra 

fjärde. Man ska vrida ut, och höften ska ut lite där, och man ska känna vikten på 

båda benen. De här smådetaljerna tycker jag är intressanta och som jag kan vara 

så extrem med när det gäller mig själv på mina instrument. Samma sak finns 

inom jazzen, det här teknikarbetet. Vari ligger skillnaderna mellan teknik inom 

balett kontra jazz och det moderna? Jag är fascinerad av de olika genrernas ar-

bete med teknik, hur olika det är men ändå så lika. Nu har jag inte fått möjlighet 

att spela så ofta till balett, men de gånger jag har gjort det så har jag märkt att 

det varit mycket fler övningar under en balettlektion än i jazz och modernt. På de 
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lektionerna har det varit mer koreografiskt arbete kan jag uppleva. Balettövning-

arna är kortare, men även om inte rörelserna är så stora så är det ju stenhårt ser 

man. Det börjar pärla sig i pannan på de stackars studenterna som kämpar med 

en liten kickrörelse på en decimeter, och man förstår inte hur det kan vara så 

jobbigt. Men så provar man själv lite grann och man håller nästan på att dö! När 

man som musiker spelar till balett är det kortare små övningar med olika typer 

av tempo och underdelningar, och man får vara snabb och innovativ. Hitta ett 

sound, haka på timingen och rytmen, och bom….så var den övningen borta och 

så är det nästa. Till skillnad från en koreografi som kan hålla på i 10 minuter på 

en jazzdanslektion och man måste hålla igång energin. Där är genrerna och de 

olika teknikerna inom genrerna olika, upplever jag, och det gillar jag. 

Musikundervisning
K: Om vi tänker på musikundervisningen på DOCH, är det något särskilt du 

tycker vi skulle bygga upp, förändra eller lägga till? 

E: Det är ju fantastiskt bra redan det som existerar. Men kanske att vidareut-

veckla kommunikationen mellan musiker och student, musiker och pedagog. 

Musikerna skulle kunna jobba med studenterna när de har någon slags process-

vecka. Teorilektioner i musik finns ju redan och praktiskt musicerande, som 

exempelvis body percussion. Men man skulle främja det musikaliska arbetet 

även under dansklasserna, att musikerna då kunde jobba på ett mer aktivt peda-

gogiskt sätt. Att spela är förstås det primära, men om minsta lilla möjlighet dy-

ker upp, kan man förklara något musikaliskt problem eller låta eleverna sjunga 

koreografin eller sjunga övningen. För att stimulera det musikaliska tänket i 

huvudet. Jag vet inte hur man skulle kunna göra det på ett bra sätt, och hur en 

sådan kurs skulle se ut, ”Sjung din koreografi, 2 hp”. Men att arbeta mer aktivt i 

musikerrollen, och även det jag nämnde tidigare, att eleverna skulle få möjlighet 

att vara med och komponera musik. Det finns en massa bra teoretiska begrepp 

såklart som är bra att kunna, och det är ju de som jag försöker hojta om emel-

lanåt. Så man förstår vad åttondelar betyder i förhållande till en fjärdedel. Att 

man vet vad en synkop är. Men sedan är det viktigt att studenterna får samtala 

med musiker, och även träna sig i att utveckla en personlig vokabulär. Om man 
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inte vet och inte kan förklara det musikteoretiskt, kanske man kan uttrycka det 

på något annat sätt. ”Jag skulle vilja att det är mer som en dimma som kommer 

över ett skogsbryn”. Att man kan skapa en vokabulär på det sättet. Tala om mu-

sik också utifrån deras perspektiv, men att man kan mötas i arbetet. Det är ju 

viktigt även för musikern. 

Apropå Irya Gemayer, från Cirkus Cirkör, hon är inte skolad någonstans 

men är otroligt duktig. Hon har inte den här musikvokabulären med sextondelar 

osv. Hon pratar i färger och känslor, ”jag skulle önska att versen kunde vara lite 

mer lila som blir urtvättad mot slutet”. Det är ett fantastiskt sätt att beskriva ett 

flöde, och apropå hur jag tänker när jag ska välja vilka klanger, vilka instrument 

jag ska spela till den här övningen. Sådana där ledmotiv ger inspiration till ut-

tolkning utan att vara för precisa.

Utveckling
E: Det vore också kul om man skulle kunna få studenterna mer aktivt musice-

rande. När jag har fått chansen att undervisa, att ha en klass i en vecka, en lek-

tion om dagen, då har jag satt dem bakom trummorna så de fått kompa varandra. 

Då uppstår det ju total panik och andra tycker det är otroligt fräckt, några har 

inte hållit i ett par trumpinnar eller suttit bakom ett piano. Att då få känna på hur 

det känns, att trycka ner händerna på ett piano, att dansa bakom instrumentet på 

något sätt. Det har varit kul när de i par får kompa varandra, dansaren ska följa 

musikern eller musikern ska följa dansaren. Vem initierar rörelsen? Många får 

panik när de ska sitta och spela på trummorna. Men jag säger: känn det musika-

liska i din dans bakom trummorna och försök hitta det i instrumentet. Det har 

blivit fantastiska utbyten. 

K: Arne Forsén, som du nämnde tidigare, initierade ett högskolesamarbete  

då vi fick besök av musikerstudenter från Kungliga Musikhögskolan som  

improviserade samtidigt som våra dansstudenter improviserade. Men då höll 

sig studentgrupperna till sina egna konstformer. Det var också ett bra musika-

liskt utbyte. Men det skulle kanske vara ännu bättre som du sa att få prova på 

varandras uttryck, så man verkligen får känna på en annan roll. 
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Det har varit kul att höra hur du tänker kring arbetet med att spela och kompo-

nera för dans och cirkus, ”i huvudet på en musiker”, vad det är som formuleras 

där innan det kommer ut som musik.

E: Det är mitt intresse gentemot dansarna och cirkusartisterna också, jag är in-

tresserad av vad de tänker och känner, och om de gör det. Vissa kanske inte kän-

ner eller upplever musiken alls och varför gör de inte det? En del känner kanske 

lite för mycket. Det är ju sådana handikapp som även vi instrumentalister brot-

tas med. Jag har jättesvårt att spela den här rytmen eller arbeta i de här skalorna, 

eller jag har aldrig varit särskilt bra på vals eller vad det nu kan vara. Eller att 

man ständigt halkar när man gör den här paradiddeln. Det är viktigt att se och 

utmana sina setbacks som man har som instrumentalist och att se att dansarna 

också har det på sina håll och kanter. Varför är det så svårt att göra det där cross-

steget över golvet när de kan göra de här andra fantastiska rörelserna? Det kan 

vara motsättningar rent fysiskt, men också andra blockeringar. Hur övar man 

bort sina blockeringar? Kan man hjälpa studenterna att öva på svårigheterna och 

vidareutveckla dem via ett musikaliskt utbyte är det fantastiskt! 

musiken är fröet och inspirationen till allt mitt 

jazzdansande, vare sig den är hörbar eller endast inom mig själv 

existerande. En samarbetspartner och kraftkälla. musikern  

har förmågan att bidra med vägar till fördjupning, riktningsändringar 

och nya syften med det dansade materialet.

Emma Svedberg, danspedagog
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Three Style Fusion
Conny Laxéll

Three Style Fusion var en grupp som turnerade i Rikskonserters regi mellan 

åren 2007–2010. Gruppen spelade närmare 200 föreställningar för skolpublik, 

seminariedeltagare och allmänhet. Idén till gruppen föddes våren 2006, under 

intagningarna till dåvarande Danshögskolans pedagogutbildning, när jurymed-

lemmarna Beata Alving, flamencodanspedagog och dansare, och Damon Frost, 

streetdancelärare- och legend, hamnade i en diskussion om sväng och rytmik 

efter ett av antagningsproven. Diskussionen hördes av Sonia de Vreeze, som 

vid tillfället jobbade halvtid som projektledare med Projektet för breddad re-

krytering, vilket bl.a. innehöll ett collegeår i street och ledde till att street nu 

finns som inriktning på pedagogprogrammet. Sonia jobbade också halvtid som 

producent på barn- och unga-avdelningen på Rikskonserter. Diskussionen plan-

terade ett frö i Sonias medvetande. På samma intagningsprov möttes för första 

gången slagverkaren Conny Laxéll och gitarristen Patrik Bonnet, när de spelade 

tillsammans för de studenter som sökte till skolan med flamenco som huvud-

inriktning. 

Några månader senare hade fröet i Sonias huvud formats till en konkret idé. 

Hon såg framför sig ett möte mellan streetdance och flamenco, där man utfors-

kar förhållandet till sväng och puls baserat på den diskussion mellan Damon och 

Beata hon hört. För att skapa en större spänning och svårighet ville hon även att 

folkdans skulle vara med i detta möte och utforskande. Sonia hade sett en film 

om den norska akrobatiska dansen halling och blev väldigt intresserad av dess 

kaxighet och ekvilibrism. För att få mer kunskap om denna dans kontaktade 

Sonia Andreas Berchtold som jobbade på DOCH med folkdansundervisning. 

Hon möttes av en otrolig entusiasm från Andreas sida och blev även varse att 

Andreas själv hade djup kunskap, erfarenhet och koppling till halling. Sonia 

insåg att Andreas hade den kompetens hon sökte, och att hon skulle slippa åka 

till Norge för att finna sin hallingkung, han fanns ju redan här. Som första steg 

kontaktade Sonia Damon och frågade om intresse fanns för att, under Rikskon-
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serters paraply och med hjälp från DOCH, mötas för att utforska skillnader och 

likheter gällande sväng, rytm, puls, sceniskt uttryck och musikaliskt förhåll-

ningssätt mellan street, folkdans och flamenco, för att sedan skapa en föreställ-

ning baserat på det man utforskat och kommit fram till. Intresset fanns! 

För att se om idén överhuvudtaget var något att satsa på bestämdes det att 

Damon, Beata och Conny skulle göra ett kortare framträdande under seminarie-

serien Framsteg, som skulle hållas på DOCH. Conny blev tillfrågad av Damon 

att delta i projektet, efter att han hört och sett honom spela på antagningarna till 

DOCH. Seminarieserien leddes av Lars Farago från Riksförbundet för Folkmu-

sik & Dans. Damon och Beata var redan tillfrågade om att ge workshops under 

den helg som seminarieserien pågick, så att även göra ett litet framträdande var 

inte något stort projekt att ro i land. Ett stycke på cirka tio minuter skapades vid 

ett par reptillfällen. Resultatet visades på DOCHs stora scen för seminariedelta-

gare och betalande publik, och blev väldigt uppskattat av Sonia, publiken samt 

av artisterna själva. Sonia fattade beslutet att detta var något att bygga vidare på, 

det korta stycke hon sett innehöll de element hon sökte. Sväng, lek, nyfikenhet 

och rytmiskt utforskande mellan inte bara Beata och Damon utan även med 

Conny. Som grädde på moset fanns det även en stor portion humor och glädje på 

scenen, samt ett djupare konstnärligt uttryck än vad hon förväntat sig. 

 Projektet gick nu in i fas två. En grupp bestående av sex personer skulle 

skapas. Gruppen skulle bestå av en dansare och en musiker från stilarna folk-

dans, street och flamenco. Utforskandet av skillnaderna och likheterna gällande 

sväng, rytm, puls, sceniskt uttryck och musikaliskt förhållningssätt skulle nu 

inte bara innefatta dansen utan även musiken. Ett stycke på 15-20 minuter skulle 

skapas till ett showcase, en utbudsdag, med inriktning på föreställningar för 

barn och unga, för att se om intresse för konceptet fanns. Utbudsdagen var för 

kulturombudsmän- och kvinnor från olika delar av Sverige. De skulle få se kor-

tare stycken av olika föreställningar och välja vilka föreställningar de eventuellt 

skulle köpa in till sin kommun eller region. 

Beata kontaktade Patrik Bonnet, protegé till Erik Steen, och flamencogitar-

rist med lång erfarenhet av att spela till dans. Andreas Berchtold kontaktade 

sin vän och gamla vapendragare Patrik Andersson. Patrik A. är folkmusiker 
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med fiol och hardingfela som instrument och tillhör toppskiktet av svenska fiol-

spelmän. Hans och Andreas samarbete gick tillbaka många år i tiden, både i 

undervisande situationer, så som på DOCH, och i olika föreställningar. Efter-

som streetdansen inte är lika starkt kopplad till ett specifikt instrument, så som 

gitarren till flamencon och fiolen till folkdansen, så fick rytmiken och groovet i 

musiken istället bli dess representant, genom Connys slagverk. DOCH stöttade 

projektet genom att tillhandahålla replokaler och Rikskonserter genom att stå 

för repetitionsgage för de medverkande. 

Gruppen började repa en heldag i veckan för att skapa material till utbuds-

dagen. Eftersom grundtanken med projektet bl.a. var ett utforskande av lik-

heterna mellan de olika stilarna, så inleddes varje repetitionstillfälle med en 

lång improvisation där man ”lekte” inom sin egen stil med de andra medver-

kande. Deltagarna försökte alltså inte härma, ta steg eller melodier från någon 

Foto: Sebastian Printz 
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annan, utan man ville se hur stilarna befruktade varandra. Inga andra ramar 

för dessa improvisationer sattes, utan vem som helst kunde introducera vad 

som helst för att påverka rummet. Total närvaro, uppmärksamhet och lyhördhet 

krävdes. En armrörelse, ett ackordbyte, en blick, ett stråkdrag, ett viktskifte, en 

cymbalcrash, stillhet och tystnad, allt gavs samma värde och samma uppmärk- 

samhet. Improvisationerna filmades för att man lättare skulle minnas, vad som 

dykt upp under improvisationens gång. Dessa filmer blev som ett smörgåsbord av  

låt- och rörelsematerial från vilket man kunde plocka idéer och omvandla till olika  

musikaliska och koreografiska stycken. 

Tidigt i processen kom deltagarna i gruppen överens om att de skulle försö-

ka undvika att verbalisera sina egna personliga förhållningssätt eller tankar om 

det som skedde och skapades i rummet, för att på så sätt undvika att saker skulle 

behöva ha samma tolkning av samtliga deltagare. Istället skulle var och en för-

stå och förhålla sig till det som uttrycktes i rummet på sitt eget sätt, så länge det 

inte uppstod några problem. På så sätt fick allas förhållningssätt samma värde, 

ingen var tvungen att underställa sig någon annans tanke- och förhållningssätt. 

Det var också ett sätt att få skapandeprocessen att flyta på, utan att man fastnade 

i för djupa analyser, diskussioner och förklaringar. Ett konkret exempel på detta 

var under en improvisation när musikerna insåg att de räknade det som spelades 

helt olika. Patrik B. räknade och spelade i 12/4-delstakt, Patrik A. i 3/4 -delstakt 

och Conny i 4/4-delstakt. Eftersom 12 kan delas både i 3 och 4 delar, så gick 

musiken ihop rent formmässigt. De olika betoningarna som taktarterna gav, 

skapade tillsammans dessutom en intressant polyrytmisk känsla. Längre fram 

i processen när olika stycken började ta form, fanns det mer utrymme och ett 

större behov av att konkretisera vad som skulle ske, samt att hitta gemensamma 

markörer för när och hur saker skulle uttryckas. Efter en improvisation började 

man oftast jobba med det som under improvisationen kommit fram starkast, 

något man gillat extra mycket. Det kunde vara en melodisk strof som man ville 

utveckla till en låt eller en klappsekvens man ville utveckla till ett stycke eller 

en del av en koreografi.

Musikaliskt gick det väldigt fort att finna melodier och rytmer, vilket först 

gjorde musikerna lite perplexa. Hur kunde man så snabbt förstå varandra och 
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varför hade man ofta väldigt liknade idéer trots så olika musikaliska rötter? 

Varför fanns det en sådan stor lyhördhet? Svaret fann man i den gemensamma 

erfarenheten av att spela till dans. Både flamencon, folkdansen och, i Connys 

fall den moderna dansen, har oftast en väldigt nära relation till musiken. Musi-

kern måste förhålla sitt spelande till det hon/han ser, lika mycket som dansaren 

måste förhålla sig till det hon/han hör. Ett slags visuellt lyssnade övas därför 

upp. Förutom att använda sig av improvisationer för att finna idéer och ma-

terial, så hade man även diskussioner och brainstorming för att få fram idéer. 

Något som kom fram ur det arbetet var att duetter skapades mellan en dansare 

och en musiker från olika stil. Dessa duetter dök upp i olika form och längd på 

olika ställen i föreställningen. Beatas solo började till exempel med ett under-

bart musikaliskt och koreografiskt ”samtal” mellan Beata och Patrik A. Patrik 

B. spelade funkig gitarr till Damons solo. Andreas och Conny hade en rytmisk 

”battle” som en del av ett längre rytmiskt stycke med endast trummor, klapp och 

stamp. Stycken uppstod på olika sätt. Ibland gjorde musikerna en låt med fast 

form som dansarna koreograferade till, andra gånger gjorde man olika kortare 

sekvenser och satte ihop dem som ett pussel tillsammans. När man jobbade med 

att finna likheter mellan stilarna, så blev det även tydligt vilka olikheter som 

fanns. Detta var något man tog vara på genom att verkligen behålla renheten 

i varje stil i gemensamma koreografiska fraser. Som att säga samma mening 

samtidigt fast med olika dialekt.

Utöver utbudsdagens kortare föreställning, hade gruppen även fått en för-

frågan om att spela en 45-minuters föreställning som huvudakt på Linköpings 

folkmusikfestival en månad senare. Man kan därför säga att två föreställningar 

tog form parallellt. Grunden för Linköpingskonserten lades med materialet från 

showcaset, sen adderade man element. Varje dansare fick t.ex. ett solo, vilket 

de inte hade på utbudsdagen. Ett par låtar utan dans lades till och man skapade 

ytterligare ett par nummer. Mottagandet på utbudsdagen var positivt, några kul-

turombudsmän kom fram och presenterade sig och sa att de var intresserade 

av gruppen, men det skulle ta ett tag innan man visste om det resulterade i 

spelningar. Det stora genombrottet kom på Linköpingsfestivalen. Gruppen hade 

haft svårt att få till tillräckligt många gemensamma repetitioner för att känna 
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sig trygga med materialet, så det repeterades på scen ända fram till att ridån gick 

upp. Trots detta gick premiären över all förväntan. Publiken var i extas, stående 

ovationer i tio minuter efter sista numret och det kom fram folk ur publiken och 

grät av lycka efter föreställningen. Gruppen var helt chockad över detta mot-

tagande.

Det visade sig att även utbudsdagen givit frukt. Det första erbjudandet var 

en tre veckors turné i Norrland med skolföreställningar och föreställningar för 

allmänheten. De sistnämnda föreställningarna krävde dock att det skapades mer 

material för att få en föreställningslängd på cirka 100 min. Nu hade man alltså 

tre färdiga föreställningar, med olika längd. Gruppen blev så uppskattad och 

sålde så bra att Rikskonserter valde att behålla den i tre år. Från Haparanda 

i norr till Malmö i söder och Åland i öster spelade man, i konserthus, i skol-

matsalar, på jazzklubbar, på finlandsfärjor etc. Gruppen slog rekord som mest 

sedda föreställning producerad av Rikskonserter någonsin. Första samarbetet 

någonsin mellan Parkteatern och Rikskonserter skedde med Three Style Fusion, 

när man spelade föreställningar i Vitabergsparken sommaren 2008. Efter dessa 

föreställningar tog Beata mammaledigt från gruppen under ett halvår och hen-

nes skor fylldes under den tiden av Jannie Berggren, en av Sveriges mest bety-

delsefulla flamencodansare och pedagoger. Kanske hade gruppen varit verksam 

ännu idag om inte Rikskonserter lagts ner av regeringen 2010. 

Deltagarna diskuterade om man skulle försöka behålla gruppen i egen regi, 

men det visade sig vara svårt att kombinera med arbeten och familjeliv. Så de 

valde att lägga gruppen på is och se om intresse skulle uppstå i framtiden. Idag 

jobbar gruppens medlemmar i mer eller mindre omfattning på DOCH, eller har 

framgångsrika karriärer inom andra delar av kulturområdet. 
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Historik
Gun Román

Musik har alltid haft en särställning på DOCH, tidigare Koreografiska Institutet,  

Statens dansskola och Danshögskolan. Skolan har och har haft fantastiska  

musiker med brett kunnande och konstnärlig förankring. Många musiker, fram 

till 1990-talet, hade sitt ursprung i andra europeiska länder, där de genomgått 

en lång utbildning och några även haft sceniska karriärer. Kontakter och slum-

pen har ofta gjort att de börjat på DOCH. Kompositören och f.d. huvudläraren 

i musik, Csaba Deák, berättar att musiken haft stort utrymme i utbildningarna 

på skolan. Ansvarig för musiken på koreografutbildningen var kompositören 

Kåre Gundersen. Deák knöts till danspedagogutbildningen redan 1966. Han 

samarbetade då med Brita af Geijerstam som undervisade i rytmik enligt  

Dalcrozemetoden. Deák insåg snart vilken form av musikundervisning som 

behövdes. Den första kursen innehöll allmän musiklära samt strukturlyssning 

då man analyserade olika musikstycken för att få kunskap bl.a. om musikalisk  

form och instrument. Vidare undervisade Deák i rytmläsning, och året  

efter infördes en kurs i musikhistoria, även 1900-talets musikhistoria, som ett  

komplement till danshistoria. Vid intagningsprov i musik under de första åren 

var Deák ensam musiklärare tillsammans med de tre i ledningen - Bengt Häger, 

Lilian Karina och Lulli Svedin. Basen i inträdesprovet i musik var att kunna 

lyssna, härma och klappa rytmer. 

Musikerna, kompositörerna och lektorerna Davor Kajfes och André Sulocki 

kom till DOCH i slutet av 1960-talet och undervisade fram till när de gick i pen-

sion i slutet av 1990-talet. När Kajfes tillkom utvecklades musikproven med mer 

rörelse, riktningar och koordination. Ett problem har varit att många jurygrup-

per för dansproven tagit för lite hänsyn till de bedömningar som musikgruppen 

gjorde. Ofta fick sedan musiklärarna arbeta extra med de studenter som var 

svaga i musik. Rupert Clemendore, slagverkare, var en av de musiklärare som 

under lunchtid träffade studenterna och coachade dem i musik och rytmik. Deák 

säger att det var en ojämn nivå på studenterna, men att det också fanns studenter 
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som hade en god musikbakgrund. Det blev lite bättre i slutet på 1980-talet när 

studentexamen krävdes för att kunna antas. Skolans andra rektor Lilian Rune-

stam var införstådd med vikten av musikundervisning för dansstudenterna och 

var ett stort stöd för musiklärarna. Deák och Kajfes minns inträdesproven som 

roliga och hur de sökande utvecklades under proven. 

I den ordinarie dansundervisningen fanns ibland en brist på kommunikation 

mellan danspedagog och musiker. Renate Schottelius blev brytpunkten. Hon 

tillämpade sina musikaliska kunskaper i metodiken och visade att det var fullt 

möjligt att använda den musikaliska terminologin i dansklass. Hon skapade för-

ståelse för musiken. Kajfes poängterade att det går att kommunicera även utan 

terminologin, bara man kan utveckla en gemensam kommunikation, dechiffrera 

språket. Han nämner Patricia Christopher, lärare i Grahamteknik. Hon visste 

exakt vad hon inte ville höra. Det var mycket som skulle tolkas och ingen tid att 

tänka. Han lade all uppmärksamhet på hennes anvisning, vilken karaktär, typ 

av musik och anslag m.m. Christopher insisterade på konstnärligt uttryck och 

hade en fenomenal förmåga att se, ingen såg detaljer så som hon. Kajfes hade 

skrivit musik för tecknad film och då lärde man sig att fylla en bestämd tid, att 

accentuera och visualisera. Det gav en bra bakgrund för att spela till dans. 

Under 1970-talet utformades ämnesmusik inom metodiken och Sulocki fick 

ansvar för klassisk balett, Clemendore för jazz och Kajfes för fridans/modern 

och nutida dans. Kajfes syn på undervisningen var: ”Målsättningen är att höja 

studenternas medvetande om samspelet mellan dans och musik, samt bredda 

deras musikkännedom. Spelad på det sättet kan musiken ge stöd och vara ett 

konstruktivt komplement till vad som försiggår i klassrummet”. Skolan har, för-

utom de huvudämnesansvariga musikerna, haft flera fantastiska pianister, som i 

huvudsak spelade till dansträning. Några som hade en lång anställning och var 

viktiga stöttepelare för danspedagogerna var bl.a. Tomasz Mataczynski, Laszlo 

Kezdy, Stefan Lengyel och Andrzej Kurpiel.

Musikerna var också delaktiga i de kompendier som skrevs för dans- och 

teoriämnena. Sulocki arrangerade och komponerade musik till kompendier i 

spansk dans och karaktärsdans. Han var del i dåvarande Koreografiska Insti-

tutets/Statens dansskolas första stora forskningsprojekt, att skapa en svensk 
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syllabus i klassisk balett, då han i slutet av 1970-talet komponerade musik till 

allt syllabusmaterial. I tätt samarbete med bl.a. danspedagogen Lulli Svedin, 

utarbetade Sulocki specifik musik till varje övning. Musiken skulle anpassas 

till rytmiska mönster, accenter och fraser i övningarna, och vara ett tydligt 

stöd för dansarna i instuderingen av steg och rörelser. Musiken skulle ”tala 

om” för dansarna vad de skulle göra. De komponerade melodierna skulle även 

vara enkla tekniskt att spela, för att vara användbara för många olika pianister. 

Clemendore och Kajfes komponerade musik till övningar och kombinationer i 

kompendiet ”Jazzteknik”, baserad på Vanoye Aikens material och nedskrivet av 

Gun Román. Musiklärarna påbörjade även uppbyggnaden av ett notbibliotek, en 

skivsamling, samt införskaffade musiklitteratur till skolans bibliotek.

Inom metodiken och rytmiken var Kajfes strävan att utveckla förståelse för 

musik i dansundervisning - på ett levande sätt, inte slaviskt räknande och att  

musiken skulle bli ett med dansen. Kajfes och Clemendore undervisade i rytmik  

efter att af Geijerstam slutat. De kopplade ihop rytmiken med dansen och  

arbetade utifrån dansens behov, men fortfarande med krav på musikalisk analys. 

Kajfes samarbetade med flera danspedagoger, först med Gun Román, därefter 

med Monica Richardsson och Åsa Unander-Scharin. Genom att förmedla med 

sin röst, ge känsla, fraser och taktart lärde sig studenterna att ge anvisningar 

till musiker. I musikämnet ingick även att spela slagverk och i undervisnings-

metodik och praktik användes ofta handtrumma i vissa ämnen.

Karin Ivarson blev i slutet på 1980-talet huvudlärare i musik och även  

musikansvarig för ämnet barndans. Musiker, som var ansvariga för musik inom 

skolans huvudämnen (klassisk balett, fridans/modern och nutida dans, jazz-

dans, karaktärsdans, spansk dans, historiska danser, folkdans och barndans)  

undervisade även inom didaktik, spelade till och handledde studenter i peda-

gogisk praktik, men mycket tid handlade om att spela till dansundervisning. 

De flesta musiker hade även en konstnärlig verksamhet utanför skolans väggar, 

de turnerade, gav föreställningar och producerade CD-skivor m.m. Viss musik  

producerades för att kunna användas direkt i undervisningen, bl.a. gjordes 

det av Sulocki för klassisk balett och dans för barn och unga. Slagverkarna 

Mats Sundin och Lars Normalm producerade CD-serien ”Things we do on 
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drums” för jazzdans, modern och nutida dans, samt dans för barn och unga. 

Många musiker var delaktiga i att komponera musik för skolans föreställningar.  

Kajfes komponerade också musik för koreografutbildningens föreställningar  

och undervisade studenterna i musik. Kajfes menar att Koreografutbildningens  

samarbete med Kungliga Musikhögskolan och mötet med den stora mängd  

internationella och inhemska koreografer och kompositörer, var enormt  

stimulerande för musikutvecklingen på skolan.

Foto: Sebastian Printz 
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Nya musiklärare tillkom på 1990-talet, t.ex. gästprofessor och slagverkare 

David Yoken, som förde med sig ett internationellt samarbete inom IGMID 

(International Guild of Musicians in Dance), och nya idéer inom slagverk med 

en mängd klangspel. Från sitt engagemang i gruppen Laura Dean and dan-

cers införde han body percussion i sin undervisning. Yoken stannade några få 

år, men har fortsatt det internationella samarbetet mellan IGMID och DOCHs 

musiker, samt senare inom Nordplusnätverket EMD (Exploration in Music and 

Dance), vilket numera heter ECA (Explorations and Collaborations in the Arts). 

Inom ramen för dessa nätverk har musikerna deltagit i en mängd internationella 

seminarier, konferenser och samarbeten med andra länder. 1998, inom ramen 

för Stockholms kulturhuvudstadsår, genomförde IGMID en stor internationell 

musik- och danskonferens, ”Music and Dance in Unity”, i ett samarbete med 

musiker och danslärare från DOCH, Balettakademien i Stockholm och Kung-

liga Svenska Balettskolan. 1999-2006 hade DOCH ett samarbete med Moving 

into Dance, en skola i Johannesburg, Sydafrika. Musiker som under åren deltog 

i utbytet tillsammans med olika danspedagoger var slagverkarna Lars Normalm 

och Conny Laxéll. I Sydafrika gavs undervisning till både skolans lärarstuden-

ter och kompaniet Mophatong. Under projekttiden kom även lärare från Moving 

into Dance till DOCH och undervisade danspedagogutbildningens studenter i 

EDUdance, en metod där dans används som undervisningsverktyg i skolan, och 

i Afrofusion, en fusion av afrikansk och västerländsk dans och musik.

I slutet av 1990-talet blev Mikael ”Micke” Dehlin ansvarig för jazz, Jimmy 

Alcayna för modern och nutida dans, Juliet Montague för klassisk balett och Erik 

Steen för flamenco. De hade då redan arbetat på DOCH under flera år. Dehlin 

undervisade även i rytmik och komponerade tillsammans med studenterna fan-

tastiska STOMP- koreografier till några av skolans evenemang. Jimmy Alcayna 

och senare musikhistorielärare Göran Ericsson, drev under ett antal år en kör.  

Musikundervisningen har varit upplagd på olika sätt, men fram till 2000-talet 

hade musikämnet kurser i allmän musiklära, musikhistoria, talträning och rytmik.  

Studiebesök förlades bl.a. till Musikmuseet och Elektronmusikstudion. Musik hade 

också stort utrymme i vissa dansdidaktikkurser. Tonsättare och andra musikgäster 

bjöds årligen in för att föreläsa och presentera sitt musikaliska skapande. 
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På 2000-talet tillkom flera nya musiker, bl.a. Conny Laxéll och Sebastian 

Printz, samtidigt som en del av de som varit på skolan länge gick i pension eller 

slutade av andra orsaker. Med nya ämnet streetdans tillkom på musikersidan nu 

även DJs, t.ex. Julio Chichelnitzky. En annan förändring var att skolan flyttade 

till nya lokaler på Campus KTH. Arne Forsén, som även undervisade på Kung-

liga Musikhögskolan, bjöd in musikstuderande att spela till improvisationsklas-

ser med DOCHs dansstudenter. Forsén komponerade, tillsammans med studen-

ter från KMH, även musik till två föreställningar: ”SOLO-se mig” 2008, till 

100-årsminnet av Birgit Cullberg och Birgit Åkesson, samt ”What you see is 

what you get” 2010, en hommage till Pina Bausch. Föreställningarna turnerade 

i Sörmland och var ett samarbete med Gun Román och studenter i modern och 

nutida dans. I samarbete med Kungliga Musikhögskolan gavs ett flertal kurser 

för musiker i ”Att spela till dans”.

2010 inrättades Musikenheten vid DOCH. Musikenhetens uppgift är att för-

sörja alla tre institutioner med musiker till träningsklasser och musikundervis-

ning, utveckla nya musikkurser samt att ansvara för inköp och underhåll av 

skolans alla instrument. Enheten ska dessutom bistå biblioteket vid musikinköp, 

medverka vid olika evenemang internt och externt, samt samarbeta med natio-

nella och internationella nätverk för musik och dans. Musikenheten bestod 2010 

av åtta musiker med tjänst: Julio Chichelnitzky, Arne Forsén, Andrzej Kur-

piel, Conny Laxéll, Juliet Montague, Sebastian Printz, Erik Steen, och Karin 

Ivarson, dåvarande chef. Dessutom fanns ett 20-tal timanställda musiker, som 

främst spelade till teknikklasser. 

2015 finns fem musiker anställda på musikenheten, en lektor och fyra ad-

junkter, samt ca 50 timanställda. De instrument som idag är representerade på 

enheten är: alt- och tenorsaxofon, akustisk gitarr, DJ-ing, dragspel, elbas, elgitarr, 

fiol, flygel/piano, kontrabas, rap, slagverk, syntar, sång och trumpet. Chef för 

enheten sedan 2011 är Sebastian Printz. Musikundervisningen på institutionen 

för danspedagogik består numera av praktisk rytmträning, musikanalys, body 

percussion och allmän musiklära. Musik relaterat till de olika dansgenrerna,  

såsom specifik musikhistoria och repertoarkännedom, ingår i dansdidaktik- 

kurser och i viss mån i koreografikurser. Undervisningen på institutionen för 
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cirkus består bl.a. av allmän musiklära och body percussion. Musik ingår även  

i kursen Space, audience and music. På institutionen för dans ligger fokus  

förutom på allmän musiklära och body percussion även på inspelning och  

komposition av musik för olika examinationsuppgifter och föreställningar.  

Musikenheten ger även kurser i ljud- och videoproduktion, samt ansvarar  

för skolans inspelningsstudio vilken kom i drift under 2014. Liksom tidigare  

medverkar musikerna inom Musikenheten även vid olika interna och externa  

evenemang och är fortsatt aktiva inom olika internationella nätverk för musik 

och dans.

Foto: Sebastian Printz 
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DOCHs historia i årtal

1963    startar Koreografiska institutet med en ettårig utbildning i koreografi. 

Lokalerna finns på Blanchegalleriet (numera Sverigehuset) i Stockholm.

1964    inrättas Danspedagogutbildningen och efter en flytt etableras 

verksamheten på Blasieholmstorg 8.

1965  blir Koreografiutbildningen och Danspedagogutbildningen treåriga.

1966   startar Mimutbildningen som försöksverksamhet (blir utbildningslinje 

1977  och får Teaterhögskolan som ny huvudman 1993).

1970    blir utbildningen statlig under namnet Statens dansskola och 

verksamheten flyttar till nya lokaler i Filmhuset på Gärdet.

1978  ombildas Statens dansskola till högskola och får namnet Danshögskolan.

1985  inrättas Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, KU-nämnden.

1987  startar Folkdansutbildningen.

1990  flyttar Danshögskolan till lokaler på Sehlstedtsgatan 4 på Gärdet.

1992  inrättas den första professuren i koreografisk komposition.

1993  startar Dansterapiutbildningen.

1994  startar Dansarutbildningen som en tvåårig fortbildning av dansare.

2001    antas den första doktoranden i forskarskolan med inriktning mot 

estetiska lärprocesser, i samarbete med bl.a. Kungliga tekniska 

högskolan (KTH) och Stockholms universitet.

2005    startar Nycirkusutbildningen på kandidatnivå med lokalisering i Alby, 

utanför Stockholm.
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2006    flyttar Danshögskolan till Brinellvägen 58 på KTH campus och 

Dansarutbildningen på kandidatnivå startas.

2008  startar Masterprogrammet i koreografi.

2008    startar Danshögskolans forskarutbildning i koreografi i samverkan med 

KTH och två doktorander antas.

2010  byter Danshögskolan namn till DOCH, Dans och Cirkushögskolan.

2011  startar Masterprogrammet i nya performativa praktiker.

2011  startar femåriga Ämneslärarprogrammet i dans.

2012    startar Ämneslärarprogram i dans, Kompletterande Pedagogisk 

Utbildning

2012  invigs DOCHs cirkushall.

2013  startar Masterprogrammet i samtida dansdidaktik.

2014    blir DOCH en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH), men 

behåller som en separat enhet namnet Dans och Cirkushögskolan. 

Konstnärlig forskarutbildning är en central del av SKHs forskningsmiljö. 

Att utveckla och att erbjuda konstnärlig forskarutbildning på hög 

internationell nivå, är en del av SKHs forskningsstrategi.
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Musiker, tonsättare och  
andra musikmedarbetare 
1963 – 2015

Cirkus: Samuel Andersson, Jules Beckman, Niklas Blomberg, Karin Ivarson, 

Conny Laxéll, Erik Nilsson, Sebastian Printz, Ben Smith, Andreas Tengblad.

Dans för barn och unga: Håkan Englund, Nassim al Fakir, Brita af Geijerstam,  

Karin Ivarson, Laszlo Kezdy, Anoukka Knuutilla, Andrzej Kurpiel, Conny  

Laxéll, Stefan Lengyel, Pedro Martinez, Paulo Murga, Gilles Obermayer, 

Sebastian Printz, Lena Åmark Ericsson.

Flamenco: Andreas Milan Almqvist, Rogelio de Badajoz, Patrik Bonnet, Soma 

Catomeris, Fredrik Gille, Angeles Gomez, Valter Kinbom, Johan Moberg,  

Eva Möller Norée, Ellen Pontara, Rafael Sida, David Sorroche, Erik Steen, Milla 

Strandberg. 

Folkdans: Sunniva Abelli, Emma Ahlberg, Sven Ahlbäck, Ingvar Andersson, 

Patrik Andersson, Samuel Andersson, Marie Axelsson, Styrbjörn Bergelt, Petter 

Berndalen, Jonas Bleckman, Johnna Bölja Hertzberg, Anders Eklund, Caroline 

Eriksson, Emma Eriksson, Jeanette Eriksson, Kjell-Erik Eriksson, Jeanette 

Evansson, Ellika Frisell, Christina Frohm, Mia Gustafsson, Esbjörn Hazelius, 

Jonas Hjalmarsson, Ebba Jacobson, Leif Johansson, Sheshti Johansson, Adrian 

Jones, Lena Jonsson, Ingvar Jörpeland, Anna Karlsson, Eva Karlsson, Anders 

Löfberg, Mia Marin, Mikael Marin, Maria Misgeld, Olof Misgeld, Leif Ottosson, 

Kristofer Pettersson, Hadrian Prett, Emma Reid, Andreas Risan, Erik Rydvall, 

Hans Röjås, Simon Stålspets.
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Håkan Englund Foto: Sebastian Printz 

Jazzdans: Mikael ”Micke” Ajax, Jimmy Alcayna, Jonatan Allgulin, Jacob Alm, 

Lars Andersson, Andreas Barison Sanchez, Hans Bergman, Ola Bothzén, Julio 

Chichelnitzky, Rupert Clemendore, Robin Cochrane, Mikael ”Micke” Dehlin, 

Håkan Englund, Nassim Al Fakir, Arne Forsén, Rolf Fredriksson, Mats Gerdin, 

Magnus Gidlund, Mark Gilmore, Kenneth Jacobsson, Nils Jansson, Emanuel 

Johansson, Erik Jonsson, Davor Kajfes, Valter Kinbom, Kalle Källman, Peter 

Lagergren, Conny Laxéll, Jonas Lindeborg, Tim Lundblad, Mats Lundmark, 

Pedro Martinez, Paulo Murga, Fredrik Nelson, Erik Nilsson, Johannes Nordell, 

Lars Normalm, Sebastian Notini, Carl Ottosson, Christopher Peduru-Aratchi, 

Sebastian Printz, Stefan Schöning, Andres Sierra Martinez, Lennie Sjögren, 

Bafode ”Buddy” Soumah, Mats Sundin, Andreas Unge, Dan West, Magnus 

Wiklund, David Yoken, Hjalmar Öhrström.
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Historiska danser: Marielle Andersson, Vivianne Dahlin, Leif Henrikson, Karin 

Ivarson, Leif Karlsson, Lars-Erik Larsson, Göran Månsson, Birgitta Nordenfeldt, 

Ann Wallström, Sven Åberg.

Improvisation: Jimmy Alcayna, Mikael ”Micke” Dehlin, Arne Forsén, Davor 

Kajfes, Peter Lagergren, Conny Laxéll, Stefan Lengyel, Tomasz Mataczynski, 

Erik Nilsson, Lars Normalm, Gilles Obermayer, Sebastian Printz, Lennie Sjögren, 

Mats Sundin, David Yoken, Hjalmar Öhrström.

Karaktärsdans: Karin Ivarson, Laszlo Kezdy, Andrzej Kurpiel, Stefan Lengyel, 

André Sulocki.

Klassisk balett: Jimmy Alcayna, Jörgen Albrektsen, Anne Blom, Anna 

Buchenhorst, Pär Bäckström, Håkan Englund, Iuliia Ghorokovska, Vlado 

Hronec, Frans Hudec, Karin Ivarson, Julius Jacobsen, Sylvia Karpe, Laszlo 

Kezdy, Kerstin Kinman, Tina Kjebon, Andrzej Kurpiel, Conny Laxéll, Stefan 

Lengyel, Björn Lindholm, Bjarne Löwdin, Tomasz Mataczynski, Stefan 

Mattsson, Juliet Montague, Erik Nilsson, Valdemar Novak, Kai Egil Petersen, 

Sebastian Printz, Margit Rudkrans, Göran Rullander, Ingrid Sahlica, Janna 

Sarkisova Mattsson, Tita von Simonffy, Göran Strandberg, André Sulocki,  

Ani Tovmasyan, Kresten Wolff, Elena Zvereva, Lena Åmark Ericsson. 

 

Modern och nutida dans: Mikael ”Micke” Ajax, Jimmy Alcayna, Jonatan 

Allgulin, Ola Bothzén, Nis Bäckvall, Rupert Clemendore, Mikael ”Micke” 

Dehlin, Håkan Englund, Arne Forsén, Charlotta Frostensson-Brolund, Karin 

Ivarson, Davor Kajfes, Laszlo Kezdy, Andrzej Kurpiel, Kalle Källman, Peter 

Lagergren, Conny Laxéll, Stefan Lengyel, Bjarne Löwdin, Erwin Marklund, 

Tomasz Mataczynski, Erik Nilsson, Lars Normalm, Gilles Obermayer, Carl 

Ottosson, Sebastian Printz, Stefan Schöning, Lennie Sjögren, Martin Stiebel, 

Mats Sundin, Arne Tengstrand, Karin Webjörn, David Yoken, Hjalmar Öhrström.
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Streetdans: Jacob Alm, Julio Chichelnitzky, Alexander Elb, Magnus Gidlund, 

Nils Jansson, Erik Jonsson, Magnus Josephson, Jonas Lindeborg, Mattias Linzatti, 

Bijoux ”Steve” Mbemba, Paulo Murga, Fredrik Nelson, Christian Pedersen, 

Christopher Peduru-Aratchi, Aaron Phiri, Magnus Wiklund.

Tonsättare: Samuel Andersson, Jonny Axelsson, Malin Bång, Sven-Erik Bäck, 

Daniel Börtz, John Cage, Csaba Deák, Örjan Fahlström, Dror Feiler, Kåre 

Gundersen, Johan Hammerth, Davor Kajfes, Györgi Ligeti, Jonas Lindgren, Jan 

W. Morthensen, Erik Nilsson, Karin Renqvist, Georg Riedel, Owe Ronström, 

Sebastian Printz, Jukka Rintamäki, Sten Sandell, Sven-David Sandström, Peter 

Schuback, Henrik Strindberg, André Sulocki, Jan-Erik Tolf, Fredrik Ullén, Carl 

Unander-Scharin, Gunnar Valkare, David Yoken, Tommy Zwedberg. 

Övriga: Jörgen Adolfsson (musikhistoria), Anna Carin Ahl (rytmik), 

Anna Eiding (talpedagog), Göran Ericsson (musikhistoria), Anna Lindal 

(interpretation), Jan Ling (musikhistoria), Dan Lundberg (musikhistoria),  

Hans-Åke Olsson (musikhistoria), Lennart Reimers (musikhistoria), Craig 

Ruddock, (studiokonsult), David Thyrén (musikhistoria), Nandi Vileika (rytmik), 

Eva Öhrström (musikhistoria).

Pianostämmare/tekniker: Fredrik Almeby, Benny Rigman, Göran Stachewsky.

STIM-representant: Stefan Hallberg.



144

Författare

Jannie Berggren är lektor i dans på DOCH. Hon studerade pedagogik vid 

Stockholms universitet och är examinerad mellanstadielärare från Lärarhög-

skolan i Stockholm, 1973. Studier i flamenco och karaktärsdans vid olika skolor 

i Europa, samt 1974–1976 balettpedagogstudier vid The National Ballet School 

i Toronto. Där undervisade hon samtidigt i flamenco. Fortbildning under tjugo 

år i Madrid, Sevilla och Jerez. 1998–2005 fortbildade hon sig bl.a. i ledarskap 

och pedagogik vid Lärarhögskolan, Konstfack och DOCH. Verksam som peda-

gog sedan 1978 på professionella dansutbildningar i Sverige, gästlärare på t.ex 

Skolen for Modern dans och Det Konglige Teaters balettelevskola i Köpenhamn, 

Ballet Met i Ohio och the National Ballet School i Toronto, samt rektorsassistent 

på Balettakademien 1977–1979. Hon har varit verksam som flamencodansare i 

bland annat Flamencos en route och i Erik Steen Flamenco Fusion. Berggren 

kom till DOCH 1978 och har undervisat i karaktärsdans och flamenco. Hon har 

haft en mängd förtroendeuppdrag och varit internationaliseringsansvarig m.m. 

1997-2007 var Berggren utbildningsledare/prefekt vid institutionen för danspe-

dagogik. Idag undervisar hon i didaktik och har bl.a. ansvar för KPU (komplet-

terande utbildning för lärarexamen), samt driver ett utvecklingsarbete.

Jeanette Eriksson är violinist och riksspelman. Utbildad på Individuella musi-

kerlinjen, Högskolan för scen och musik i Göteborg. Musiker på DOCH sedan år 

2011. Med en fot stadigt i folkmusiken och en i den klassiska musikens värld är 

Eriksson en säregen och gränsöverskridande violinist, oupphörligt på jakt efter 

nya vägar. Kombinationen av olika stilar ger ständigt upphov till nya projekt och 

samarbeten. Hon turnerar både i Sverige och Europa, både som solomusiker och 

i konstellationer som Jean and the Mean machine och Eriksson/Jacobsson, samt 

i flertalet barockorkestrar. Som solomusiker inom folkmusikfältet har Eriksson 

med sitt dansanta och nyanserade spel lyft fram den skånska folkmusiken. 2007 

släpptes skivan “Låtar på skånska” (Nordic Tradition Records) där hon visar på 

den skånska folkmusikens olika ansikten. Det var genom sitt brinnande intresse 

för denna musik som hon 2002 erhöll titeln riksspelman.
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Arne Forsén är mest känd som en särpräglad jazz- och improvisationsmusiker, 

men har många andra sidor och rör sig helst i gränslandet mellan olika uttrycks-

former. Forsén har en klassisk skolning, improviserar kring svenska polskor och 

musik från Västafrika, samverkar över konstarterna med dans, bildkonst och 

teater. Forsén kan höras i jazzgruppen BRUS TRIO, som solopianist i fria im-

provisationer, med koramästaren Alagi MBye från Gambia, i projektet SPÅR 

som kombinerar improvisation i musik och måleri, med fiolspelmannen och im-

provisatören Joel Bremer, med dansaren Krista Köster från Estland, i dans/bild-

konst/performance med Lovisa Johansson och Sara Ruddock, multikonst med 

Bengt Carling och Kerstin Lindgren, musikteater & dans med skådespelaren 

Hans-Ola Stenlund och dansaren Kristina Borgkrans, m.m. Forsén undervisar 

på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och arbetade under åren 2008–2014 

på DOCH som musiker och adjunkt i musik.

Karin Ivarson är lektor i musik på DOCH och spelar piano samt blockflöjt. Hon 

är utbildad blockflöjtspedagog vid Musikhögskolan i Stockholm 1973–1976 och 

arbetade ett flertal år som blockflöjtslärare vid Stockholms kommunala musik-

skola. 1977–1982 arbetade hon som pianist och repetitör vid Norrlandsoperan i 

Umeå. Hon har medverkat som blockflöjtist, cembalist och repetitör i ett flertal 

produktioner vid Stiftelsen Internationella Vadstenaakademien och som musi-

ker i flera produktioner vid Västmanlands Länsteater i Västerås. Hon är medlem 

i Westra Aros Pipare och har med dem medverkat i en mängd konserter, före-

ställningar, turnéer samt spelat in två skivor. Hon har även deltagit i skolkon-

sertsproduktioner i Rikskonserters regi. På Danshögskolan började hon spela 

till historiska danser 1984 och spelar numera på DOCH framförallt till balett 

och till dans för barn och unga. Ivarson är ordförande i den svenska sektionen 

av daCi, Dance and Child International samt har varit verksam internationellt 

i IGMID, International Guild of Musicians in Dance. Inom arbetet på DOCH 

deltar hon aktivt i Nordplusnätverket ECA (Explorations and Collaborations in 

the Arts), samt i Erasmusutbyten.
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Davor Kajfes är pianist, musiker, kompositör och lektor i musik. Anställd 

1968–1999 på DOCH, spelade till teknikklasser, hade huvudansvar för musik i 

fridans/modern och nutida dans, undervisade rytmik, modern metodik, kompo-

sition, musikhistoria, musikanalys, form, handledde examensarbeten, samt var 

delansvarig för inträdesprov i musik för Pedagog- och Koreografutbildningen. 

Kajfes arrangerade och deltog i en mängd konferenser och seminarier, bl.a. inom 

IGMID, NOFOD, SMAK, Talking Dancing m.fl. Hans utbildning innefattar  

dirigentstudier och musikpedagogisk utbildning på  Musikaliska Akademin i 

Zagreb 1953–1964, samt kurser i musikpsykologi på Uppsala Universitet 1988–

1990. Kajfes började sin musikkarriär i f.d. Jugoslavien som pianist, tonsättare  

och arrangör för Storband vid RTV Zagreb (1958–1967), samt 1961–1967  

ledare av gruppen Zagrebacki Jazz Kvartet (ZJK), som tidigt hade framgångs- 

rika turnéer i Europa. Han har komponerat musik för film och TV. Vid sidan om  

sin anställning på DOCH gjorde han gästspel och klubbframträdanden som  

jazzpianist, oftast i Kroatien. Genom åren har han samarbetat bl.a. med  

Alice Babs, Svend Asmussen, BP Convention, John Lewis (Modern Jazz  

Quartet), sonen Goran Kajfes m.fl. och fortsatte även med solistiska  

uppträdande, ofta med egna kompositioner. Han har även givit ut ett flertal  

LP- och CD-skivor.

Conny Laxéll är slagverkare och adjunkt i musik på DOCH. Laxéll är även  

utbildad dansare på Balettakademien i Stockholm och gick som lärling i musik 

hos Bo-Östen Svensson och Gilles Obermayer. Han är yrkesverksam som dansare 

och musiker och har medverkat i musikaler, shower, föreställningar och tal-

pjäser som Miss Saigon, Kiss me Kate, West Side Story, Allt eller inget, Garbo, 

Evita, Henrik IV, Chicago, Five Okända Guys, Elisabeth, Jonas Gardell - Livet, 

Kicki Bettan Lotta - show, Three Style Fusion. Nu senast medverkade han i 

Två Herrars Tjänare på Dramaten. Laxéll spelar på lektioner i balett, modern 

och nutida dans, jazz och improvisation, på DOCH, Balettakademien, Kungliga 

svenska balettskolan, Danscentrum och med Cullbergbaletten. Han undervisar 

även i body percussion på DOCH och på Balettakademien undervisar han musik.
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Foto: Sebastian Printz 

Bjarne Löwdin är pianist och adjunkt i musik på DOCH. Han är utbildad vid 

Musikhögskolan i Stockholm och tog pianopedagogisk examen 1975. Efter stu-

dierna började Löwdin arbeta på Balettakademien i Stockholm. Sedan 1976 har 

han arbetat som teatermusiker vid bl.a. Svenska Riksteatern, Stockholms Stads-

teater och Orionteatern, och har under årens lopp medverkat i flera uppmärk-

sammade föreställningar varav några har gästspelat utomlands. Han har även 

medverkat i flera radio- och TV-föreställningar. De senaste tio åren har Löwdin 

spelat till dans på t.ex. Balettakademien, Kulturama och Kungliga Operan. Han 

ackompanjerar även sångare/skådespelare i olika program. Löwdin har arbetat 

på DOCH sedan 2003 och spelar mestadels till klassisk balett men han rör sig 

gärna mellan olika musikaliska genrer.



148

Sebastian Printz är chef för Musikenheten och adjunkt i musik på DOCH. Med 

grupper som Mynta, Kalabra och Makonde har han turnerat världen över, bl.a. 

spelat på världsutställningen i Hannover 2000, samt medverkat på flera CD-

skivor. I Sverige har han framträtt på bl.a. Konserthuset med Kungliga filharmo-

nikerna och i radio och TV. Printz har medverkat i produktioner på Stockholms 

Stadsteater, Göta Lejon och Gävle Folkteater och komponerat musik för teater, 

dans och performance (Keramiska Trummor, Kulturhuvudstadsåret K-98). På 

DOCH spelar Printz slagverk och piano till modern och nutida dans, jazzdans 

och improvisationsklasser. Hans anställning innefattar huvudansvar för all mu-

sikutbildning på DOCH och han undervisar bl.a. i praktisk och teoretisk rytm-

träning, allmän musiklära samt ljud- och videoproduktion. Till dansträning har 

han även spelat bl.a. på Balettakademien, Kulturama och på proffsklasserna vid 

Danscentrum. På senare tid har Printz utvecklat live-loopning och elektroakus-

tiska ljudexperiment för att komplettera akustiska instrument under tränings-

klasser och till scenföreställningar. Printz är utbildad vid musikerutbildningen 

på Kungliga Musikhögskolan.

Gun Román är lektor, var huvudlärare i modern och nutida dans på danspe-

dagogutbildningen 1978–2012. Hon har varit dansare, koreograf och iscensät-

tare av föreställningar, samt genomfört konstnärliga och pedagogiska utveck-

lingsarbeten/forskning. Utbildad på Balettakademien, Statens Dansskola, och 

har vidareutbildat sig i bl.a. USA, England och Tyskland. Även utbildad på 

Stockholms Universitet, i spanska, dansvetenskap (magisternivå), utbildnings-

vetenskap (Master) och pedagogik (Fil Kand.). Anställd på DOCH sedan 1975, 

och 1986–2006 prorektor. Hon har undervisat modern dansteknik, metodik, 

danshistoria, dansteori, rytmik, historiska danser, improvisation, komposition, 

pedagogik och varit handledare för praktik/turné/scenisk gestaltning, samt ve-

tenskapliga och konstnärliga examensarbeten. Under 1990-talet utvecklade hon 

DHs internationalisering och var fram till 2006 internationaliseringsansvarig. 

Har från slutet av 1980-talet bedrivit ett omfattande utbildnings- och kultur-

politiskt arbete, nationellt och internationellt, bl.a. som styrelseledamot i dans-
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sektionen av ELIA, ordförande i Svensk Danskommitté, inom Teaterunionen, 

World Dance Alliance, i Kulturrådets beredningsgrupp för utvecklingsbidrag 

till dans- och teaterinstitutioner, i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för konst-

närlig forskning m.m.

Hjalmar Öhrström är pianist och slagverkare med lång erfarenhet av att spela 

för dans, och anställd som adjunkt i musik på DOCH. Han har spelat i band 

och konstellationer i många genrer, t.ex. jazz, soul, latin och afro, där det finns 

utrymme för hans improvisationsförmåga och sväng. Han har skrivit musik för 

teater och medverkat i föreställningar framförallt med Teater Pero. Öhrström 

hämtar inspiration ur en musikflora som sträcker sig från det folkliga till det 

konstmusikaliska. 

Foto: Jasmine Attié
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