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flytta gränser
och blicka
framåt

Niclas Pereira dos Reis Lindblad

att
nominera!

Att arbeta med musik handlar ofta om
gränsdragningar. Vad tillhör en viss genre eller
inte, vad är bra eller dåligt, vad är fint och vad
är fult. Man måste känna till och förhålla sig till
koder som kan vara synliga men också osynliga.
Dessutom varierar gränserna och smaken över
tid. Dagens ideal stämmer inte alltid överens
med vad som tidigare ansågs vara bra kultur. Till
exempel kunde dragspelsmusik under 1940- och
50-talen för vissa framstå som något hotfullt, som
skulle kunna fördärva ungdomen och den ”äkta”
svenska folkmusiken. Våra snirkliga polskor skulle
förstöras av det simpla dragspelet. Calle Jularbo,
gammeldansens Elvis, var då omåttligt populär.
Han var av resandesläkt, ansågs vara lite farlig
och åkte runt i en Cadillac. Med facit i hand är det
lätt att göra sig lustig över dessa farhågor. Vi vet
att dragspelet varken förstörde ungdomen eller
vår folkmusik. Spelmännen spelade kända hitlåtar
parallellt med polskorna utan att folkmusikens
själ såldes ut. Och Calle Jularbo betraktas idag
knappast som 50 Cent.
Jo, tänker ni, men varför tar jag upp det här
nu? Jag vill bara påminna om att ingenting är
statiskt och ingenting är evigt. Om man ständigt
låter backspegeln vara större än framrutan och
inte tillåter sig att tänka nytt kommer heller inga
framsteg eller genombrott äga rum. Vår genre står
inför en rad nya utmaningar. Vi har till exempel
ett stort behov av att diskutera hur vi ska hitta
finansiering när det offentliga stödet till musik och
kultur krymper alltmer. Därför hoppas jag att vi
inför nästa års Folk & Världsmusikgala kan skifta
fokus från debatter som visa vs folkmusik till
frågor som stärker oss. Vi måste våga tänka nytt
och blicka framåt!

Den åttonde upplagan av galan går av stapeln
den 18 mars i Helsingborg och precis som
tidigare kommer juryn dela ut åtta priser till årets
bästa inom kategorierna arrangör, artist, dans,
grupp, nykomling, trad och utgåva. Dessutom
kommer ett hederspris delas ut.
Glöm inte att det är just du
som kan komma med förslag!
Skicka in dina förslag på värdiga
pristagare innan tolvslaget på Nyårsafton!

16
18

Adress till RFoD:s kansli och besöksadress
RFoD, Hornsgatan 103,
117 28 Stockholm

omslag
på bilden: tania naranjo,
första bekräftade artisten
att spela på galan 2017
foto: césar peña

kolla och skicka
dina förslag!
folkgalan.se

Årsavgifter i RFoD för 2017
Betalas till bankgiro 5815-3289 eller genom rfod.se/bli-medlem
• Enskild medlem: 200 kr
• Familjemedlem (i samma hushåll): 10 kr
• Ungdom, studerande, arbetslös: 150 kr
• Grupper och föreningar:
Prenumeration
upp till 50 medlemmar: 350 kr
(icke medlemmar)
51–250 medlemmar: 450 kr
200 kr inom Sverige
251 och fler medlemmar: 550 kr
300 kr till utlandet

nu går det också
att betala genom
vår hemsida

RFoD:s organisationsnummer 80 20 10-9255

foto: katarina
pereira dos reis
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Artist: Emilia Amper – nyckelharpa, sång,
kompositioner och arrangemang
Titel: Lux
Skivbolag: BIS Records
Medverkande musiker:
Bridget Marsden – fiol
Emma Ahlberg Ek – femsträngad fiol
Anders Löfberg – cello och kör
Olle Linder – kontrabas och kör
Dan Svensson – slagverk och sång
Fredrik Gille – slagverk
Släpptes: 10 november

Alla musikerna, teknikern Thore Brinkmann
från TAKE5 Music Production och jag
träffades i Studio 2 på Sveriges Radio i
april 2016 för några intensiva dagar med
stenhård koncentration, gött samspel,
klurande och svettande, och många skratt
mellan tagningarna. Lux består av tolv låtar,
de flesta mina egna kompositioner. Skivan
har fått namn efter en av låtarna, en ordlös
sång som kommit till efter meditativa stunder
av improvisation med röst och nyckelharpa.
Musiken kändes som strålande ljus, så därför
fick låten heta Lux. Spelpuma, min hyllning
till alla kvinnliga musiker, som jag spelade på
Nationaldagsfirandet på Skansen, och Ljus i
mörkrets tid, som jag skrev och framförde på
Luciamorgon är också med. Ljus i mörkrets tid
handlar om att även om det kan vara svårt att
vara människa, av väldigt många olika skäl, så
måste vi försöka mata det goda varma ljuset i
oss och våga möta och dela med oss till andra
människor.
Andra låtar på skivan är bl.a. Johanna’s
bike ride, en reel som blev till efter att
min studiekompis under Nordisk master i
folkmusik-tiden, Johanna-Adele Jüssi, blev
påkörd av en bil när hon var ute och cyklade i
Odense; Butterfly bazaar, en sorglåt dedikerad
till den bortgångna harpisten, kompositören
och sångerskan Asita Hamidi; Polska efter
Sven Donat, i ett arrangemang för fyra
nyckelharpor (modern kromatisk nyckelharpa
och tenorharpa) där jag spelar alla stämmor
folkmusik & dans 3-4/2016

med mig själv på inspelningen; Elden, som
handlar om att försöka balansera en stark
livsenergi så att ens inre eld kan växa och
bli stark utan att riskera att brinna ut; samt
sololåtarna Melancoliska polonessen och
Näckens polska från gamla tider (den sista
tycker jag är en fantastisk låttitel!).
Mitt första album i eget namn, Trollfågeln,
släpptes i december 2012. Det fick fantastiska
recensioner, hamnade på delad andraplats på
kritiker.se’s lista över bästa album, alla genrer,
det året och blev grammisnominerat.
Egentligen borde jag släppt ett nytt
album mycket snabbare, men
jag har haft så mycket att
göra så det har tagit flera
år. Eftersom det gick så
bra för Trollfågeln är det
lite nervöst nu att släppa
uppföljaren. Trollfågeln
är en väldigt varierad
platta med olika
sättning för så gott
som alla låtar.
Med Lux ville jag
ha ett tydligare
tema: mig
plus

stråkensemble och slagverk. Jag älskar
verkligen att spela, lyssna på och skriva för
stråkinstrument. Jag tycker det rymmer så
många spännande möjligheter och ger ett
fantastiskt sound! Jag studerade komposition
på Musikkonservatoriet i Trondheim under
mina år i Norge, och där började jag skriva
för stråkar samtidigt som jag också började
spela som solist med kammarorkestern
TrondheimSolistene. Detta gav mig massor
med idéer och också en väldigt direkt

erfarenhet av hur det funkar och vad en kan
göra med en stråkensemble. Och om jag
ska vara helt ärlig är jag innerst inne en riktig
slagverkswannabe! Jag älskar olika typer av
slagverk och får så mycket inspiration både
av att lyssna på och spela med slagverkare.
Därför kändes det självklart att be inte bara
en utan två av mina favoritslagverkare att vara
med på skivan.
Det har varit en lång process att skriva alla
låtar, arrangera dem, repa och spela in allt och
det stora efterarbetet är icke att förglömma!
Teknikerna från BIS håller verkligen världsklass
och har superkoll på ljud och mickar och också
samspelet i en stråkensemble, intonation och
allt möjligt som också finns inom den klassiska
genren. Men kunskapen om folkmusikens och
mina låtars och arrangemangs stil, rytmer,
utsmyckningar och sväng inte minst, är det ju
jag som har kunskapen om och måste ta mest
ansvar för. Jag fick alla inspelningar av alla
låtar och sedan var det bara att sätta sig ner
och lyssna, lyssna och lyssna och försöka välja
det som kändes och lät bäst! Ett jättearbete,
och väldigt svårt, speciellt om en är så otroligt
petig som jag kan vara! Jag och Thore lärde
verkligen känna varandra både personligen och
musikaliskt när vi jobbade så tätt och intensivt
ihop, och vi lärde oss mycket av varandra. I
slutet kunde han börja kommentera om vilken
tagning som svängde bäst, och jag höll med!
Han drev också lite med min petighet, och det
var väldigt roligt för jag var så koncentrerad på
på bilden: emilia amper
foto: henrik peel

handskriven text: citat
ur skivomslaget

arbetet så jag gick på det gång på gång!
Nu är skivan klar och jag är väldigt nöjd
med resultatet och hoppas den kommer
beröra lyssnarna precis som Trollfågeln
gjorde. Och jag har redan drömmar och
idéer om hur nästa skiva kan se ut…
Releaseturnén under oktober och
november gick till både Osa-festivalen på
Voss i Norge, Stallet i Stockholm, Eksjö och
Asa kyrka under Smålands kulturfestival,
Pitefolk, Högalids
folkhögskola och min
hemby Torsås! Det var
superkul att äntligen
få spela allting
live och möta
en livs levande
publik efter
allt arbete
med skivan!

albumet finns
att köpa på
bis.se
eclassical.com

lux

Skivaktuella Emilia Amper skriver själv om sin
nya platta Lux och berättar hur låtarna blivit till
eller kommit till henne, sitt sätt att arrangera
dem och om inspelningsprocessen.

kolla!
emiliaamper.se
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niclas

intervju
med

Sedan maj 2016
är Niclas Pereira
dos Reis Lindblad
ny verksamhetsledare för RFoD.
Med erfarenhet
som producent,
dj och sakkunnig
inom folkmusik
har han mycket
att dela med
sig av. Vi ställde
några frågor till
Niclas om hans
planer för RFoD.
folkmusik & dans 3-4/2016

Du har varit aktiv på folk- och
värlsdsmusikscenen på många
olika sätt. Kommer du ihåg
när du först kom i kontakt
med RFoD?

Första gången jag kom i kontakt med RFoD var
när jag någon gång i mitten på 90-talet började
jobba på skivaffären Multikulti i Stockholm.
Jag var imponerad av den driftighet och det
engagemang RFoD:s verksamhetsledare Lars
Farago hade. För mig representerade RFoD
något äkta och själva kärnan av folkmusik.

Vilken är din vision
– vart är du på väg?

Vi befinner oss i en omvälvande tid med
många stora förändringar på flera områden
i folk- och världsmusikgenren. Jag tror att
vi måste vara pragmatiska och samtidigt
bevaka att utvecklingen på bästa sätt gynnar
våra medlemmar. En viktig uppgift för mig
är att verka för att öka intresset för genren
och vidga begreppet folk- och världsmusik
och -dans. Inom vår genre har det skett en
oerhörd professionalisering bland musikerna
och dansarna på senare år, men det behöver
göras mer. RFoD ska jobba för rimlig ersättning
för musiker, mer resurser till arrangörer,
jämställdhet och uppgraderingen av samhällets
syn på dans- och folkmusikeryrket.
på bilden: fragment av mychajlo macijevskyjs lemkiska plattsnideri
foto: mykola stefanko

foto: katarina
pereira dos reis

Vad händer näst i RFoD?
Vart ska du lägga ditt prio?

Svår fråga och jag vet inte vad jag ska välja.
RFoD gör väldigt många saker med gemensam
nämnare för att stärka genren. Vi jobbar ju
med genren i stort och ofta tätt ihop med våra
systerorganisationer som till exempel Sveriges
Spelmäns Riksförbund, Folkdansringen och
Erik Sahlström Institutet. En viktig fråga
är självklart att se över RFoD:s långsiktiga
finansiering och där gör vi nu ett ordentligt
grundarbete. RFoD kommer satsa på att göra
Folk & Världsmusikgalan ännu bättre. Vi jobbar
bland annat med att bygga upp en ny helt
mobilanpassad webbsida för galan som inte
bara är en nedskalad version av desktopsidan.
Arrangörsutveckling är också ett stort
fokus där vi samarbetar med Svensk Jazz
och Riksförbundet Arrangörer av Nutida
Konstmusik (RANK) i projektet Nya arrangörer.
Med det vill vi fånga upp och stärka nya
arrangörsinitiativ inom folk- och världsmusiken.

Finns det något som du skulle
vilja förändra på svenska
folkmusikscenen? Hur kan du
och RFoD bidra till det?
Sedan nedläggningen av Rikskonserter har
nationella turnéer med folk- och världsmusik
minskat. De som drabbats värst är arrangörer

utanför storstadsområden. Där tror jag att vi
måste bli bättre på att samarbeta med musiklivets
olika aktörer och hitta samarbetsformer för att
bättre koordinera konsert- och turnéproduktion
i hela landet. Tillsammans med MAIS
(Musikarrangörer i samverkan) kommer RFoD
genom projektet Samspel att vara med att
ta fram nya modeller som gör att det blir fler
turnéer och samproduktioner i framtiden. Viktigt
att påpeka är att vi inte bygger upp ett nytt
Rikskonserter eller en ny institution, utan vårt
mål är att stärka, förbättra och samköra de
strukturer som redan finns.
Ett annat tema som ligger mig varmt om
hjärtat är att vår genre behöver bilda team med
arrangörer och musiker i andra genrer. Folk- och
världsmusiken behöver komma in på andra arenor
som ligger utanför våra traditionella spelställen.
Jag tycker det är viktigt att vi inom
genren fortsätter att ta avstånd från den
främlingsfientlighet och extrema nationalism som
använder folkmusik i sin propaganda. Folkmusik
kan aldrig användas för att måla upp en bild av ett
avgränsat Sverige eftersom den har uppkommit
i ett utbyte mellan människor som har rest och
inspirerats av varandra under mycket lång tid.

Ditt favoritcitat?

Går det, så går det – Kung Sune i Mosebacke
monarki.
folkmusik & dans 3-4/2016

Den 18 maj i år släpptes skivan
på ett fullsatt Teater Lederman
i Stockholm. Anders Löfberg
berättar om sitt första soloalbum
som går tillbaka till rötterna.

foto: petra eriksson

kolla!
annafalt.com
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finnskogarnas
nittonmagi
bunda

Jag har nu i många år sedan jag gick ut Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm försörjt mig som
ensemblemusiker på framför allt cello. Många
har hört mig i grupper så som Nordic och
Majorstuen. Tanken på att göra en soloskiva har
dock funnits där i bakhuvudet rätt länge. När
Påhl-Olle levde sade han vid ett tillfälle till min
far Bengt: ”Det blir inge´ fart på spelet förrn´ du
är förti´!”. Det fanns väl både skämt och allvar
i det påståendet men jag har på något sätt
ändå levt lite efter det och tänkt att det här med
att odla en egen spelstil inom ramarna för en
tradition, det tar tid. Och det måste det få göra
för det är inget som går att pressa fram.
2015 blev jag inbjuden att spela en
solokonsert på Korröfestivalen. Det gav
mersmak och jag beslöt mig då för att göra
en soloskiva. Jag tyckte att all den tid som
jag lägger ner på att öva fiol måste få något
utrymme. Folk vet ju knappt att jag spelar
fiol, och det är ju trots allt det som är mitt
huvudinstrument. Jag ville också koncentrera
mig på min egen tradition och det arv jag har fått
av min far Bengt Löfberg och hans, och numera
också min, spelkamrat Pelle Björnlert. Så det
blev en ganska traditionell skiva med många
låtar från Småland och Östergötland med några
musikaliska avstickare till Blekinge och Dalarna.
Jag har lyssnat mycket på Giga-skivorna
och haft dem som förebild. Jag ville göra
en varierad, intressant och personlig skiva
som man kan ha glädje av länge och inte
bara lyssnar på en gång och sedan ställer
folkmusik & dans 3-4/2016

köp skivan!
iTunes
Bengans
CDON
Bandkamp
av Anders själv:
andlof3@gmail.com

NYSLÄPP
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INSPEL
FRÅN UTLANDET

Anna Fält

in den i skivhyllan. Därför har jag med tre
egenkomponerade låtar i lite olika stil. Jag
spelar även på olika fioler, med och utan
resonanssträngar, med totalt åtta olika
stämningar. Skapandet av skivan, som jag själv
producerat, blev också ett tillfälle att börja spela
mer låtspel på cello vilket jag inte har gjort så
mycket tidigare. Av de arton låtarna spelar jag
sex låtar på cello och även här experimenterar
jag med omstämningar. På ett spår spelar jag
till och med duo med mig själv, en kul grej som
jag tycker man kan tillåta sig att göra på skiva.
Sedan trallar jag också en halv låt.
Det som känns extra fint är att både Bengt
och Pelle är med som gäster på två respektive
tre spår i duo med mig. Jag har länge försökt
att fånga vårt samspel på skiva och nu äntligen
blev det av. Jag är stolt och tacksam över deras
insats och över att få ta del av traditionen de
har skapat som jag nu också är en del av. Det
känns fint. Skivan har också gjort att jag får
tillfälle att spela konserter ihop med Pelle ute på
de etablerade scenerna och det är något som
är nytt, roligt och spännande för oss båda.

Konserter med Anders och Pelle
med spel- och danskurs
i slängpolska på fläck
2017
14 januari: Knutsdansen, Växjö
11 mars: Kallstämman, Järvsö

Finnskogarnas magi är en
soloföreställning med sånger och
besvärjelser samlade i de svenska
och norska finnskogarna och ett
forskningsprojekt som började för
två år sedan.
Du har kanske hört talas om
Lomjansguten och Lejsme Per,
men inte om Kaisa Vilhuinen eller
Niittyahon Jussi? Finnskogarnas
magi baseras på den bortglömda
traditionen och bygger på
forskning kring runosånger,
vardagslivet och kvinnornas
traditioner hos de svedjebrukande
finska bönderna.
Under 1500- och 1600-talen
fick finska bönder skattefria år
om de bosätte sig i Sveriges
västra delar och flyttade ut från det svenska
rikets finska marker i öst. De brände ner stora
granskogar och gjorde dem till svedjeåkrar så
som man hade gjort hemma i Finland i flera
hundra år. De bodde i rökstugor och bevarade
sina traditioner, sånger och folktro till långt in
på 1900-talet.
Det här är min egen resa i Finnskogarna där
jag har bekantat mig med en för mig okänd
tradition och gjort den till scenkonst. Min resa
började som skogsfinnarnas: jag är uppvuxen i
de savolaxiska skogarna i Finland och flyttade
sedan till Sverige. Det var väldigt intressant
att upptäcka att det faktiskt funnits finsk
foto: jerry pedersen

arkaisk sång i Sverige i över 400 år och att
sångerna som jag hade jobbat med i Finland
också finns här. Jag ville ta reda på hur de
utvecklats och förändrats genom åren.
Det som är karakteristisk för skogsfinnar
är deras folktro och besvärjelser. De har
använt magiska ord och runor i en mängd
olika livssituationer. Det finns ritualer för
allt: födelse, jakt, sjukdomar och döden…
Dessa ritualer och det finska språket fanns
fortfarande som levande traditioner när de
första forskarna hittade till Finnskogarna
på 1800-talet. Tack vare alla dessa språkoch kulturforskare finns det massor av
arkivinspelningar och uppteckningar.
Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet var
det första stället jag besökte. Där tillbringade
jag två heldagar tillsammans med gamla
inspelningar och artiklar av svenska, norska

och finska forskare. Efter det har jag gjort tre
längre resor i Norge, Finland och Sverige.
Det största jobbet har varit att tonsätta texter
och bygga föreställningen, välja vilka låtar skulle
vara med, vilka delar av finnskogslivet som
skulle presenteras och hur. Finnskogarnas magi
blev ingen konsert, som första tanken var, utan
en berättarföreställning med både traditionella
och nyskrivna sånger. Det kändes viktigt att få
berätta om personer och sedvänjor kring dessa
runor, melodier och texter.
I november 2015 hade föreställningen
premiär på Stallet i Stockholm och efter
det har Finnskogarnas magi framförts tre
gånger och även medverkat i UR dokumentär
Lagom mycket finsk på SVT. Härnäst väntar
forskningsseminarier och föreläsningar, samt
nya framträdanden. Och en fortsättning på
finnskogsforskningen som nog aldrig tar slut!
folkmusik & dans 3-4/2016

kolla och
föreslå
pristagare!
folkgalan.se
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GALAN

folk & världsmusikgalan växer i

helsingborg

2017 års Folk & Världsmusikgala kommer
gå av stapeln i Helsingborg. Galans
samordnare Peter Ahlbom berättar om
upplägget för galaveckan med galakonsert,
Nordic Showcase och annan kringverksamhet.
folkmusik & dans 3-4/2016

på bilden: tania naranjo
foto: césar peña

Folk & Världsmusikgalan
arrangeras av Riksförbundet för Folkmusik
och Dans, Kulturens, Sveriges Spelmäns
Riksförbund, Eric Sahlström Institutet
och Svenska Folkdansringen i samarbete
med framför allt Dunkers kulturhus,
Musik i Syd och Helsingborgs stad.
Som vanligt är antalet övriga partners
stort. Här finns ett stort antal av landets
regionala musikcentra (länsmusiken),
liksom flera branschorganisationer och
arrangörer med. Plus Sveriges Radio.
Detta gör Folk & Världsmusikgalan
till ett i musiksammanhang helt unikt
samarbetsprojekt.
Nordic Showcase organiseras av
Västmanlandsmusiken och Musik i Syd i
samarbete med galans huvudarrangörer,
de nordiska musikexportkontoren och
Musikcentrum Riks.

När Folk & Världsmusikgalan arrangeras för
åttonde gången nästa år så är det i vanlig ordning
långt ifrån bara en galakonsert med priser och
artister på scen. Kringaktiviteterna är många.
Nordic Showcase arrangerades för första
gången i Västerås i våren 2016. Tolv grupper
från Norden visade upp sig för inbjudna
branschmänniskor för hela Europa men också
allmänhet och festivalbesökare. Projektet fick
gott betyg av deltagare och besökare och
återkommer i samma form i Helsingborg 16-17
mars. Nytt för i år är att Island är med och
skickar musiker till Nordic Showcase. Fokus
ligger på unga och intressanta artister med en
klar internationell strategi. Bara exportfärdiga
och högkvalitativa akter kommer i fråga på
denna nordiska musikmönstring. 5-6 svenska
grupper kommer att finnas med i programmet. I
fjol var det närmare 80 grupper och artister som
ville vara med, så konkurrensen kommer säkert
att vara stenhård även i år. Vilka som väljs
kommer att stå klart före jul.
Showcasekonserterna torsdag-fredag
kommer att ligga under sen eftermiddag/kväll och
de kommer också att vara öppna för allmänheten
med fri entré – ett fantastiskt tillfälle att se något
av det bästa Norden har att erbjuda under två
intensiva kvällar med andra ord!
Under galakonserten på Helsingborgs
konserthus 18 mars kommer tio akter att stå på
scen där också åtta priser kommer att delas ut.
Sveriges Radio direktsänder för dig som inte
kan ta dig till Helsingborg. Årets Dans är ett
specialpris som delas ut detta år när dansen är
litet av ett tema för galaveckan. Det kommer
bli en riktigt folk- och världsmusikfrossa med

Dunkers Konserthus som utöver att vara
värd för Nordic Showcase även bjuder på
gratis lunchkonserter hela veckan och flera
kvällskonserter med några av våra främsta
artister.
Namnen på artisterna på galan släpps i
mitten på december (så håll ögonen öppna på
folkgalan.se!). En konstellation som redan har
fått klartecken att medverka är Duo NaranjoWeurlander från Malmö som kommer att bjuda
på ett uruppförande på galan. Det är chilefödda
pianisten Tania Naranjo som fått uppdraget
av Sveriges Radio att skriva ett nytt stycke
musik för duon som kommer premiärspelas på
galakonserten i Helsingborg.
Åtta priser kommer att delas ut under
galakonserten. En bred jury väljer vinnarna –
men vilka juryn skall välja bland bestäms av
allmänheten som fram till nyår har möjlighet att
lägga sina förslag på galans hemsida. Lägg ett
förslag du också och se till att juryn har riktigt
mycket att välja bland när den skall nominera
pristagarna!
På Dunkers kulturhus arrangeras ett stort
program med seminarier och workshops under
galalördagen. Lokalt kommer galan som vanligt
att resultera i en rad aktiviteter under veckan
närmast före galakonserten. Många regionala
aktörer är i full gång att planera bland annat
dansuppvisningar och spelträffar.
Hela programmet publiceras på folkgalan.se
där man också kan föreslå vinnare. Biljetterna
till galan släpps förhoppningsvis innan jul. På
hemsidan nordicshowcase.se kan man läsa mer
om Nordic Showcase och vilka artister/grupper
som kommer att framträda där.
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drabba

eftersom de innebar en både pedagogisk
och mer konstnärlig förhållning till publiken.
Det gav mig anledning att fundera över vilket
sammanhang jag vill verka i och hur jag vill
förmedla den indiska danskonsten. Det blev
också startskottet för egen dansproduktion och
för vidare konstnärligt undersökande.

Att växa som indisk dansare

kolla!
odissi.se

Ulrika Larsen
berättar om
arbetet som
koreograf i
Sverige med
indisk klassisk
dans som
utgångspunkt.
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År 2002 kom jag tillbaka till Sverige efter totalt
sex år av studier i dansformerna Bharata
Natyam och Odissi i Indien. Jag hade tidigare
tränat västerländsk dans och först i 20-årsåldern
upptäckt indisk klassisk dans. Det jag fastnat
för var spiritualiteten, de subtila detaljerna
och den fysiska och mentala utmaningen i att
hela kroppen inklusive ögon och handgester
samspelar i dansen. Drivkraften att börja tänka
kritiskt kring dansformen och hur jag presenterar
den kom i samband med att jag började verka
professionellt i Sverige som indiskt klassiskt
skolad dansare. För mig innebar det att på
ett balanserat sätt försöka konfrontera den
okunskap om indisk dans som ännu finns i
Sverige. Jag insåg rätt snart att jag inte ville
fortsätta anpassa mig till de olika festivalernas
och företagseventens villkor och sug efter ett
slags kulturpotpurri i snabbt tempo med vackra
kostymer. När jag senare mötte engagerade
indiska musiker att samarbeta med ledde det
mig vidare till föreställningar och workshopar
ute i skolor, på bibliotek, konserthus och teatrar.
Dessa uppdrag var betydligt intressantare

Vidare utbildningar vid Dans och cirkushögskolan
och senare vid Stockholms dramatiska högskola
gav mig många nya perspektiv och möjlighet att
tillsammans med andra pröva rörelsematerial och
idéer samt ställa mig frågor som: hur ser vi rent
generellt i Sverige på indisk dans? Hur kan jag
utveckla mig själv som koreograf och integrera
indisk klassisk dans i vår samtid? Många
associerar nog idag indisk dans till den populära,
fartfyllda och sprudlande bollywooddansen
som ofta syns i media och i dansprogram
på tv. Bollywooddans är Indiens egen form
av underhållningsdans och har en stor plats
och viktig funktion i den indiska filmindustrin
Bollywood. Indisk klassisk dans innehåller
till skillnad från bollywooddansen avancerad
mimik och handgestik, så kallad abhinaya, som i
kombination med isolerade precisa rörelser och
fysiskt krävande dansteknik kräver många år av
ihärdig träning av dansaren för att kunna utföras.
Det krävs också lärare som engagerar sig i
elevens utvecklande av ett personligt uttryckssätt
för att inte göra dem till en kopia av läraren, dvs
sig själva. Det tar tid och kräver ett starkt intresse
att växa som dansare. I Sverige har jag endast
mött ett fåtal personer som verkligen gett av sin
tid och kraft att lära sig indisk klassisk dans på
djupet och som vill ta konstformen ett steg längre
och samtidigt själva växa som konstnärer.

Ulrika Larsen
Koreograf, dansare och konstnärlig ledare
för Odissi Dansproduktion. Hon har en
masterexamen i Regi och dramaturgi
för rörelsebaserad scenkonst och driver
plattformen Movement in exile genom
Farhang förening. I höst har Ulrika haft
premiär på Vi är grannar nu på ZebraDans
i Stockholm, en föreställning för barn
som turnerar under 2017-2018. Hon
var också huvudkoreograf och dansare
i Stockholms Sangeet All Stars: ett unikt
samarbetsprojekt för Stockholm Sangeet
Conference 10-års jubileum mellan
många av de främsta aktörerna inom
indisk klassisk dans och musik i Sverige.

Dans – en skön eller
utmanande upplevelse?

Bilden av en fullt utsmyckad dansare i en
för respektive stils typiska danskostym
används mycket ofta i reklam för indisk mat, i
resebranschen och den indiska turistnäringen
som ögonfångare och för att skapa en känsla
av autenticitet. Detta ger tyvärr en förenklad
och exotifierande bild av dansformen som
reduceras till en souvenir. För att själv undvika
denna ytliga bild har jag i mina mer samtida
koreografier valt scenkläder som inte hindrar
rörelserna att göras fullt ut och som inte drar
ögat och tanken bort från andra eventuella
intentioner med koreografin. När jag väljer att
bära hela den överenskommet traditionella
kostymen är det för att jag vill framhäva känslan
av förhöjning och ceremoni. Tempeldansarens
mål var att närma sig det gudomliga
medvetandet och liksom de avbildade
hinduiska gudarna i templen framställs de
som överjordiskt sköna. Tempeldansaren var
även symboliskt gift med templets gudom
och därför klädd och smyckad som en brud.
Kostymens förhöjande effekt tillsammans med
dansarens fulla kontroll över rytm, dansteknik
och abhinaya (uttryckande dans) är bidragande
faktorer till det tillstånd som i den indiska
skriften Natyashastra benämns rasa. Rasa kan
beskrivas som en smak eller laddning mellan
dansare och publik där båda komponenterna är
lika viktiga för föreställningen och upplevelsen
av den. Från rasa kommer också begreppet
rasika, det vill säga en som innehar både god
kunskap om och förmåga att uppleva och förstå
konsten fullt ut. Vad innebär då rasa för oss
idag? Att gå och se indisk klassisk dans för att
endast vänta sig att uppleva skönhet, virtuositet

på bilden: ulrika larsen, josefine chiacchiero, karin eriksson i föreställning vi är grannar nu
foto: christer folkesson-sinduda studio

och harmoni? Det är absolut ett sätt att se på
dans men som för mig känns väldigt förenklat.
Att vara rasika innebär nämligen också att ta
in sådant vi inte förväntat oss och det innebär
att vi som åskådare är delaktiga i att skapa
upplevelsen. Det innebär att våga låta konsten
drabba oss för ge oss nya perspektiv och öka
vår förmåga att förstå och bearbeta vår omvärld
och vår samtid.

Traditionella berättelser
och nutiden

Som koreograf och arrangör strävar jag efter att
publiken i Sverige ska få möjlighet att uppleva
indisk klassisk dans med de förutsättningar
som krävs för att kunna se bortom en tradition
som i många fall representerar idag förlegade
värderingar. Det finns olika sätt att aktualisera
en dansform med en stark tradition och äldre
värderingar. Danstekniken kan vidareutvecklas
och tillföras element som känns förnyande. Den
kan även behålla de narrativa berättelserna
och det ursprungliga syftet att hylla gudarna i
ett ceremoniellt syfte. Detta fungerar så länge
publiken görs medveten om vad och varför
dansen berättar om en äldre samhällsstruktur
och tradition. Men koreografen kan också välja
att förändra dansens budskap. Med säkerhet
är många av de traditionella berättelsernas
teman lika gångbara idag som för tusen
år sedan. Skillnaden är att vi idag kanske
drar andra slutsatser av dem. De finns en
mängd koreografer, kompanier och dansare
som arbetar med indisk klassisk dans i sin
traditionella form och som lyckas mer eller
mindre bra med att göra dansen angelägen för
en samtida publik. Häri ligger nämligen den
största utmaningen.
folkmusik & dans 3-4/2016
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historia

detaljerat om
nyckelharpans

Runt 1960 hade Jan Ling, sedermera
musikprofessor och rektor för Göteborgs
universitet, varit i Norduppland och lyssnat
till spel på nyckelharpa. De instrument som
spelades var dels så kallade gammelharpor
med stark rytm och ett mindre skönt ljud, dels
de nya, mera klangfulla nyckelharporna där Eric
Sahlström gick i spetsen för både byggare och
nyckelharpsspelmän.
När Ling återkom till musikvetenskapliga
institutionen vid Stockholms universitet fick
han veta att nyckelharpan – som han själv
påträffat i levande tradition 10-12 mil norr om
Stockholm – var utdöd. Efter att ha filmat och
studerat levande spelmän under 60-talets första
hälft presenterade Ling sin doktorsavhandling
1967. Sedan dess har hans doktorsavhandling
”Nyckelharpan” varit en bibel för de
nyckelharpfrälsta.
Efter detta har mycket hänt i
nyckelharpvärlden både med instrumentbygge
och spel. En stor folkmusikvåg sköljde över
västvärlden under 70- och 80-talen med
tusentals entusiaster som dansade traditionella
danser, spelade låtar och med början här i
Sverige, byggde och spelade nyckelharpa.
Nyckelharpsspelarna uppgick då till flera tusen
till skillnad från de några tiotal som fanns vid
tiden för Lings avhandling.
folkmusik & dans 3-4/2016

Mycket har hänt även med historieskrivningen.
Sanningar, som vi tidigare tog för givna, har
visat sig sakna grund. Att som glad amatör bli
fråntagen sin tro och idéer kan ha sina sidor,
men man vänjer sig.
En sällsynt idog forskare i nyckelharpans
historia är Per-Ulf Allmo i Tullinge. Han har
även givit ut tjocka böcker om vevlirans
och säckpipans historia tillsammans med
Jan Winther. Därtill har han varit formgivare
och förläggare av ett 80-tal cd-skivor med
folkmusik av skilda slag. Och när man behöver
en foto av något inom svensk folkmusik, då
har Per-Ulf Allmo alltid något i sitt omfattande
bildarkiv. Nu har han skrivit en avhandling om
nyckelharpans historia och om hur den blev en
svensk nyckelharpa. Avhandlingen är utgiven
på Förlaget Tongång och titeln är Framlades
then stora Nycklegijga – ett citat från 1603
som är den första gång som ordet nyckelgiga
användes i svenska språket. Här verkar dock
ordet nycklegijga vara ett symboliskt uttryck för
något komplicerat och besvärligt i ett politiskt
och religiöst maktspel under Johan III:s tid.
Allmos forskargärning är imponerande
med oräkneliga resor i Sverige och Europa,
otaliga besök vid muséer och arkiv, besök hos
privatpersoner, fotograferingar och slutligen ett
ändlöst skrivande. Allt detta har till slut resulterat

i en detaljerad och rikt illustrerad avhandling på
180 sidor om nyckelharpan från tidig medeltid
i Europa till dagens Sverige. En tanke som slår
mig är att det vore väldigt spännande att höra
någon, som med väl underbyggda fakta och
argument, kunde anföra andra trovärdiga teser
för att bringa ännu mera klarhet. Men frågan är
om det går att finna mer fakta om nyckelharpans
historia än Allmo har funnit.
Min enda invändning vad gäller Allmos
avhandling är att läsbarheten kunde vara
bättre. Jag tycker att framställningen ibland
är ologisk och att språket är obekvämt. Ofta
får jag läsa om samma stycke flera gånger för
att förstå innehållet. Men det är en sann fröjd
att få läsa citat ur gamla skrifter, studera och
jämföra bilder och diagram och få förklaringar
till nyckelharpans utveckling.

Allmo klargör många historiska fakta och
begrepp, till exempel vad olika modeller
av nyckelharpan kallas: nyckelgiga, harpa,
gammelharpa, kontrabasharpa, silverbasharpa
och kromatisk harpa. Eftersom det är ett
gammalt och folkligt instrument finns det inte
heltäckande beskrivningar om hur nyckelharpan
byggdes och spelades.
Avhandlingens slutsats är att vår egen
svenska modell av nyckelharpan tycks ha
utvecklats i Uppsala under åren 1630-1640. Det
var troligen några hemkomna krigare som sett
liknande instrument i Lausitz, öster om Leipzig
i sydöstra Tyskland. Nyckelharpan, som några
vill se som Sveriges nationalinstrument, skulle
alltså ha en nära 400-årig historia här i Sverige något att vara stolt över!
Vi får hoppas att avhandlingen kommer

Riksspelman Leif Alpsjö
reflekterar över instrumentets
historia och recenserar
Per-Ulf Allmos nya
avhandling om dess
ursprung.

översättas till åtminstone tyska och engelska
eftersom nyckelharpspelandet, utgående
från 1970-talets gamla traditionsområde i
nordöstra Uppland, spridits till andra länder i
Europa och även upptagits i Japan och USA.
De flesta nyckelharpspelarna är okunniga om
nyckelharpans bakgrund. Med Lings och Allmos
avhandlingar har vi fått ett starkt grepp om
nyckelharpans historia som skulle kunna spridas
tillsammans med nyckelharpan över världen.
På försättsbladet står det ”Avhandlingen
utgör första delen i en planerad serie om
nyckelharpans historia”. Vi kan alltså med
glädje se fram emot kommande, omfattande
böcker om uppländska spelmän och skänka vår
tacksamhet till alla privatpersoner som villigt
öppnat sin dörr för Per-Ulf Allmo och visat sina
gamla nyckelharpor, foton, skrifter och annat.
foto: per-ulf allmo

Leif Alpsjö
föddes 1943. Han började spela fiol 1970
och blev riksspelman 1974. Samma
år började han spela nyckelharpa och
1977 gav ut instruktionshäftena med CD
”Spela Nyckelharpa”, som nu finns som
12 instruktionsfilmer på YouTube. Sedan
1975 verkar Alpsjö som spelman och
folkmusikentreprenör på heltid.
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Musikförening
Apoteket
Upplands Väsby

Felan

Föreningen
Burträsksvängen

Musikföreningen Apoteket i Upplands Väsby
har varit en aktiv förening i 25 år och innan
föreningen fanns ordnade vi musikkvällar helt
oorganiserade. Vi brukar säga att vi är en exklusiv
förening. Att den är exklusiv beror på att den
lokal vi använder, Picchus café, inte är så stor
och konserterna många gånger blir utsålda på
bara några timmar. Det blir alltså en exklusiv
konsert för de som har tur att få biljett, men det
kan också vara exklusivt då vi ibland har ”smala”
konserter som inte drar så stor publik och då
känns det som att artisterna spelar i ens eget
vardagsrum - det kan man kalla exklusivt!
Vi har 4-5 arrangemang per termin, vilket
genom åren blivit omkring 200 konserter och
uppåt 1000 gästande artister!
Vi vill gärna ha ett brett program så att
många musikstilar blir representerade. Folk- och
världsmusik är dominerande men även jazz,
blues, visor, bluegrass, progg är representerade i
vårt program.
Varje termin försöker också att ha ett program
med lokal anknytning. Det kan tyckas svårt – men
det finns faktiskt många eminenta musiker och
sångare som har anknytning till Upplands Väsby!

Felan, eller ”Felan går” som namnet var från
början, bildades hösten 1977. Det är en ideell
förening som kom till i samma anda som flera
andra runt om i Sverige vid den tiden, med
syftet att ge spelmän en chans att spela till
dans och folk en chans att dansa. Många unga
fascinerades av att den här musiken var så bra –
och att den var vår egen!
En gång i månaden engageras grupper eller
enskilda folkmusiker för att lära ut låtar och
spela till konsert och dans.
Felan engagerar musiker
inom hela den nordiska
folkmusikfloran – allt från
spelmän som Kalle Almlöf,
Ellika Frisell och Sven
Ahlbäck som har gästat oss
till förnyande Hedningarna,
Frifot, Hoven Droven och
Väsen, för att nämna några
få. Lokala grupper och
spelmän har en särskild plats
i föreningens hjärta. Det finns
alltid möjlighet att buskspela

Örebro

Burträsk
eller spela till dans på Felan. Vi håller också
kurser i låtspel, folklig sång och folkdans med
jämna mellanrum. De senaste åren har vi haft
ett gott samarbete med danspedagogen Petra
Eriksson.
Vårt fokus är främst på svensk folkmusik och
vi försöker visa hela bredden av den svenska
folkmusiken och dansen med vårt program
- både traditionellt låtspel och nyskapande,
folkrock och akustiskt.

Föreningen Burträsksvängen bildades 1976
under den stora folkmusikvågen som svepte
över Sverige på 70-talet. Sedan dess har
föreningens huvudarrangemang varit en
spelmansstämma i Burträsk, Västerbotten
under juli månad. Vår genomgripande policy
och övertygelse är att spelmännen, dansarna
och buskspelet är det fundament som en
spelmansstämma vilar på. Detta ska givetvis
kompletteras med artistuppträdanden och
konserter av olika slag för att locka övrig publik.
Det är viktigt att hitta en bra balans mellan
buskspel, konserter och uppträdanden.
Vi arrangerar även konserter på andra orter i
norra Västerbotten med artister av hög kvalité.
De senaste åren har ett mål varit att öka andelen
kvinnliga artister i programmet, och det har vi
också lyckats med. Vårt fokus ligger på den
svenska folkmusiken och det påverkar urvalet
av artister. När det gäller dans är vi ännu mer
lokala och strävar efter att återupptäcka de
lokala västerbottniska danserna som var vanligt
förekommande i början av nittonhundratalet.
Många av dessa danser har nästan helt
försvunnit och vi vill föra fram dem i ljuset igen.
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21 januari: Jenny Gustafsson
och Hans Kennermark.
18 februari: Felanfestivalen med
en mängd lokala artister.
18 mars: Trio Consense.
22 april: Sebastien Dubé
och Simon Johansson.

12 februari: Barn & familjeföreställning
Clownen Daff-Daff, Bygdsiljum.
1 april: Spel- och berättarföreställning med
Thomas Andersson, Skellefteå.
20-23 juli: Årets huvudpunkt –
Burträsksvängen, Burträsk.
thomas andersson
foto: patrick degerman
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Alar Kuutmann
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Född av estniska flyktingar i början av
femtiotalet växte jag upp i Torshälla, den
märkliga mixen av småstad och bruksort
mellan Eskilstuna och Mälaren. Min nära
omgivning bestod av estnisk, sverigefinsk och
majoritetssvensk arbetarklass.
Sjuttiotalet tillbringade jag växelvis i Örebro,
Uppsala samt liftandes på europeiska och
amerikanska vägar. Som musiknörd kom jag i
Uppsala för första gången på allvar i kontakt
med folklig musik. På Musikforum nedanför
Carolinabacken samt på Rackarbergspuben
fanns såväl Skäggmanslaget, Folk och Rackare
och Kebnekajse som Afrocarib, Piirpauke och
Iskra. Den lockelsen av levande musik var
omöjlig att motstå.
Mitt yrkesliv har till stora delar tillbringats
i en värld där etiketterna har bytt namn ett
antal gånger. Det som först var invandrar- och
flyktingfrågor kallades senare för integration,
som senare döptes om till mångfald, interkultur
etc. Sedan 2003 har de dimensionerna varit
närvarande inom olika anställningar inom
kulturområdet. Just skärningspunkten mellan
svenska kulturyttringar och invandrade sådana
är det som särskilt sysselsätter mina tankar i
RFoD:s styrelse.
folkmusik & dans 3-4/2016

vi är

rfod:s
styrelse

Eva Omagbemi

Jag har lång erfarenhet av arrangörskap inom
musik, men även inom teater och dans och
varit projektledare för flertalet festivaler Bibu.se,
Konkret och filmfestivalen IFEMA. Jag har även
varit anställd i Lunds Kommun som producent för
scenkonst. Det innebar bland annat att arrangera
gästspel inom de olika konstarterna, arbeta mot
skolan och stödja mindre arrangörer i kommunen.
Nu jobbar jag som producent för Mix Musik i
Malmö.

April markerade
stora ändringar
i RFoD:s
styrelse. Nu
presenterar sig
styrelseledamöterna för
våra läsare.

Sakıp Murat Yalçın

Jag är baserad i Uppsala, med fötterna ofta i
övriga Uppland och i Stockholm. Jag hamnade
i RFoD:s styrelse på förra årsmötet genom mitt
engagemang i Uplands spelmansförbund där
jag är kassör. RFoD är viktigt för mig speciellt för
insatserna kring mångfald och öppenhet inom
kultursverige.
Musik och dans ligger mig varmt om hjärtat,
men sen ett tag tillbaka ägnar jag mig mest åt att
arrangera och administrera. Jag gör det så länge
det är för ett mål jag tror på och så länge jag ser
att det hjälper människor. Att arbeta i kulturens
tjänst uppfyller lätt dessa krav.
Jag föddes 1982 i Istanbul, Turkiet där jag
utbildade mig till statsvetare. Kulturarbetet
började i tonåren med folkdans. Fram till flytten
till först Spanien och därefter Sverige, var jag
aktiv som dansare, musiker och samordnare.
I Sverige blomstrade mitt musicerande med
världsmusikbandet Morfis där jag även fick prova
på producerandet, vilket ledde till uppdraget som
projektledare åt Kulturernas Karneval som nu är
ett av Uppsalas största evenemang. Till vardags
arbetar jag numera på Landstinget i Uppsala Län
inom kultur och integration med olika uppdrag,
samt på Eric Sahlström Institutet som strateg/
administratör. Bra att veta: jag älskar brädspel!
foto: carin kuutmann, amina omagbemi, fikret berk engin

GNESTASTÄMMAN 2017
LÖRDAGEN DEN 4 FEB PÅ ELEKTRON
Konserter | Folkbandskampen | Dans | Allspel | Visstuga

Folkbandskampen i samarbete med FolkYou
Kurser med Sandra Marteleur | Erik Ronström
Bridget Marsden | Christina Frohm
Bert Persson | Kefas Berlin

Konsert med Stormsteg!
Förkväll 3 feb -

för dig upp till 25 år
Mer info
o www.gnestastamman.se
folkmusik & dans 3-4/2016

Helsingborg 15-19 mars 2017
Konserter, seminarier, workshops,
spel, dans, möten och mingel!
Stor galakonsert i Helsingborgs
konserthus 18 mars
– direktsänd i P2!
Nordic Showcase med Nordens
bästa artister i Dunkers kulturhus
16–17 mars – fri entré
Läs mer på www.folkgalan.se
– och glöm inte föreslå vinnare!

Folk & Världsmusikgalan arrangeras av Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Kulturens, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Svenska
Folkdansringen och Eric Sahlström Institutet i samarbete med och med stöd av Helsingborgs stad, Dunkers Kulturhus, Musik i Syd,
Sveriges Radio samt en rad av genrens organisationer.
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Artister och grupper från de nordiska länderna framträder för arrangörer och publik. Nordisk
Showcase organiseras av Västmanlandsmusiken och Musik i Syd i samarbete med Folk & Världsmusikgalans huvudarrangörer, de nordiska Musikexport-kontoren och Musikcentrum Riks.
Info och anmälan: www.nordicshowcase.se

