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ENCORE 

Nar nyckelharpan sprider sig i varlden sa 
moter den mahanda lite yrvaket annan musik, 
andra genrer och andra varderingar. Da 
behover vi har hemma bygga broar for att inte 
bli efterlamnade som en isolerad o. Bade 
den svenska folkmusiken och den svenska 
nyckelharpan utvecklas som aldrig forr, men 
de far for den skulle inte forlora sin egenart 
och sin sjal. Historien ar viktigt; utan att 
beharska basen kan man inte komma vidare 
utan att tappa fotfastet. Inom parentes sagt 
ar detta nagot som Eric Sahlstrom Institutet 
borde kunna ha som ledstjarna och profil. 

Detta sagt i kontrast till vad som hander 
ute i Europa. Ett exempel ar det experiment 
som genomfordes med nyckelharpa i borjan 
av augusti. Tjugfyra nyckelharpospelare fran 
tio europeiska lander samlades i den lilla 
norditalienska staden Forlimpopoli. Efter 
forberedelser hemma med i bagaget och fyra 
intensiva repetitionsdagar pa plats gav de den 
ro augusti en konsert i katedralen i Patterdale 
som ett led i den sjuttonde Festival Musicale 
Estivo i Bertino. D e fiesta italienare har 
sakert inte en aning om vad en nyckelharpa 
ar och har aldrig hort en sadan spelas, men 
lokalen var trots detta fylld till sista plats och 
applader?a ville aldrig ta slut. 

ENCORE - European Nyckelharpa 

Cooperation ORchestral Experience 

ar ett projekt vars mal inte var att att spela 
la. tar tillsammans, utan att bryta ny mark 
genom att anvanda nyckelharpan som ett 
flerstammigt instrument med nyskrivna 
kompositioner framforda av en strakorkester. 

Start blev en utlysning efter nyskrivna 
verk vilket resulterade i att over tjugo bade 
valrenommerade och nya kompositorer 
inkom med en rad bidrag. En jury valde ut 
sexton av dessa att framforas pa denna 
var ldspremiar. 

En detaljerad beskrivning med bilder, 
video och annat finns pa www.encore.eu. 

Onsdagen den 30 oktober kl.22:05-22:50 
kommer konserten och intervjuer med mera 
att sandas av D eutschlandfunk. Lyssna pa 
www.radio.de/dl£ Programmet gar att spela 
in med ett program som finns att ladda ner: 
www.phonostar.de/partner/dradio-recorder. 

En cd med konserten kommer i 
november. 

Text och foto Karsten Evers. 

www.cadence.nyckelharpa.eu 
www.encore.nyckelharpa.eu 
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Iden till projektet kom i kolvattnet av 
Cadence, ett samarbete med EU-bidrag som 
blev verklighet 2010 mellan Eric Sahlstrom 
Institutet, Akademi Burg Fi.irsteneck i 
Tyskland och Scuola di Musica Popolare di 
Forlimpopoli i ltalien. 

Nyckelharpospelare utanfor Sverige ar 
fortfarande sallsynta, trots att deras antal 
vaxer. Aven om harpspelare pa kontinenten 
visar stor respekt och beundran for hur 
instrumentet anvands i Sverige sa ar det svart 
att ta till sig dess repertoar for en spelare pa 
kontinenten med en helt annan musikalisk 
bakgrund. Mojligheten har att arbeta med 
kollegor fran andra lander genom att komma 
samman och gora musik ihop blev ett unikt 
tillfulle. 

De musikaliska ledarna for ENCORE 
har varit Marco Ambrosini, italienare bosatt 
i Tyskland och Didier Franc;:ois fran Belgien. 
Bada har klassisk, akademisk musikutbildning 
och har konserterat som violinister varlden 
over. Deras betydelse for spridningen av 
nyckelharpan utanfor Sverige kan knappast 
overskattas. De upptackte dess speciella ljud
bild och tekniska mojligheter pa 1980- talet 
och anvander den for all slags musik, fran 
medeltida till jazz och avant-garde. 
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ENCORE startades med en oppen 
inbjudan att inkomma med en komposition. 
Val over 20 kompositorer anammade den, 
bland dessa flera kanda och valrenommerade 
och flera nyckelharpospelare. En jury valde 
ut stycken for en provspelning i Italien och 
r7 framfordes som en varldspremiar vid den 
stora avslutningskonserten. I Sverige har 
manga kompositioner for nyckelharpa gjorts 
under de senaste decennierna, huvudsakligen 
med en folkmusikalisk bakgrund. I omvarlden 
har musik skriven for nyckelharpa knappast 
alls funnits tidigare, men i och med detta ar 
en grund lagd for flerstammig partitur 
speciellt for nyckelharpaorkester. 

For att kompositorer och artister skulle 
kunna samarbeta om interpretation av not
bilderna blev ett omfattande arbete av noden. 
I Sverige spelar man vanligen efter gehor, har 
uppkom fragan om hur noteringar for fler
stammig musik skulle se ut. Nar kompositoren 
ville ange mer an enbart tonhojd och -langd 
kravdes symboler for artikulation. Marco 
Ambrosini och Jule Bauer lade ut forslag pa 
projektets hemsida for olika speltekniker 
sasom staccato, spiccato, Saltato Marcato, 
Battuto Col legno, pizzicato, Tasteggiato 
och hackning. Det gav forutsattningarna for 
att artisten skulle kunna spela efter de 
aktuella notbildema. 

Hansyn behovdes ocksa tas till vilka 
utforanden av nyckelharpa som deltagarna 
anvande. Pa kontinenten fordrar man kvint
stamda med fynadig lek medan den tradition
ella treradiga i sext-kvart ar forharskande i 
Sverige. Der fanns ocksa nagra tenorharpor. 

Mandagen den 5 augusti kom deltagarna 
fran alla hill, fran Sverige till Portugal, fran 
England till Italien. Nagra traffades for forsta 
gangen, men redan pa flygplatsen i Bologna 
kunde de borja knyta kontakt genom sina latt 
igenkannbara nyckelharpvaskor. Det noterades 
tacksamt att rummen pa hotellet EDO bade 
luftkonditionering - det var varmebolja med 
upp till 40 °. 

De tre foljande tre dagarna repeterade man 
i Scuola di Musica Popolare di Forlimpopolis 
historiska kallarvalv. Alla satt pa sina komm
ande orkesterplatser i lage efter stamma. Out
trottligt koncentrerade i minst sju timmar 
per dag i tva pass. En fordel bade de fler an 
halften med tidigare orkestererfarenhet. 
Dagarna inleddes med b~de psykiska, 
musikaliska och rytmiska uppvarmningar 
som kollegialt omva:xlande leddes av Marco 
och Didier. 

Deltagarna bjods pa ortens kulinariska 
lackerheter pa hotellet och pa Pellegrino 
Artusi - ortens beromda restaurang namn
given efter forfattaren till Italiens mest 
beromda kokbok. Med goda glas vin forflot 
kvallarna sedan alltfor snabbt. 

Pa fredagen flyttades repetionerna till den 
kommande konsertlokalen, katedralen i den 
pittorska bergsstaden Bertino. Dirigenten 
bade bemodat sig om vikten av ett kort och 
precist spel som kunde mota lokalens langa 
efterklang. Redan pa lordagen spelade ljud
teknikerna in konserten for att friare kunna 
komplettera med publikens ljud vid huvud
konserten. Dr.Christiane Lehnigk, musik
redaktor vid Deutschlandradio narvor ocksa. 
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Under eftermiddagen fick artisterna tid 
att koppla av med ett mellanmfil. Konserten 
bade pa grund av hettan flyttats fram till 21=30. 

Marco och Didier agerade forband under tiden 
kyrkan fylldes till sista plats av forvantansfulla 
besokare. De flesta italienare har aldrig hort 
talas om nyckelharpa och heller aldrig lyssnat 
till en orkester med enbart nyckelharpa, men 
med stycke efter stycke vaxte entusiasmen till 
aldrig sinande applader pa slutet och flera 
extranummer fick ges. 

Ovan Marco Ambrosini och Didier 

Franrois. 
Nedan ledarna Marco Bartolini och 

Karsten Evers for respektive skolan i 

Italien och i Tyskland. 
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Konserten gick delvis i klassisk stil med 
minst fyra stammor och solosang av Jule 
Bauer i nagra stycken. Annorlunda var det 
under temat »Melian europeisk folkmusik 
och nutida kompositioner«. Boris Koller och 
Didier Frarn;:ois hade arrangerat om svenska 
latar till kontrapunktsatser med orkestral 
utsmyckning. Lorenzo Ruggieros komposition 
bestod av skickligt sammanvavda rytmer 

»I vinden«. Jean-Pierre Vials bidrag var en 
modern »Choral« som hyllning till Johann 
Sebastian Bach. Den unge svenske Jonathan 
Wanneby bidrog med tva sagolika, lyriska 
stycken som i ett vaxande crescendo stalldes i 
kontrast till en avantgardistisk komposition av 
den valrenommerade tyske jazzklarinettisten 
Michael Riessler. Och Ronald Winkler 
utokade utbudet av ljud till ljud som enbart 
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enbart med tangentbordet, for att namna 
nagra av kompositionerna. 

Efter konserten starkte sig musikerna pa 
en terasservering med vidstrackt utsikt over 
landskapet. Anspanningen gav vika for en 
eufori att ha skrivit en bit av musikhistorien 
genom en aldrig tidigare skriven och given 
konsert for enbart nyckelharpa. 

Vid utvarderingen dagen efter fick musik
erna fragan om de skulle vilja aterkomma for 
ett annat projekt av samma slag, vilken de 
samfallt svarade ja pa. Daremot hade de och 
arrangorerna inte nagon langtan efter att ge 
konserten pa andra hall. Eftersom musikerna 
lever pa sin musik ar det en stor ekonomisk 
uppoffring att arbeta ideellt en hel vecka 
aven om det hela kompenserades av gruppens 
goda sammanhallning och den intressanta 
musiken. 

Projektet kunde genomforas inte minst 
genom god forberedelse och perfekt 
organisation av Scuola di Musica Popolare 
di Forlimpopoli och dess president Marco 
Bartolini och hans assistenter. EU stottade 
finansiellt inom ramen for Grundtvig
programmet for livslangt larande. Verkstaden 
och konserten for nyckelharpan anda borta i 
Italien ar ett tacksamt satt att framja en 
fredlig samvaro mellan manniskor pa vitt 
skilda hall - ett av programmets mal. 
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Del svenska bidraget 

Jag ska beskiiva hur mina stycken vaxte fram. 
Som projektarbete i Tobo hade jag valt 

att inrikta mig pa komposition. Inom ramen 
for uppgiften fanns det utrymme for ungefar 
5 latar som skulle presenteras under 30 
minuter. Jag ar mycket for ensemblemusik sa 
jag planerade for en sextett med fyra nyckel
harpsspelare, en fiol och en fkijt .Jag ville ge 
upplevelsen av 1700-tal. Presentationen kom 
att besta av: Preludium i F-dur, Bordunpolska 

till halften komponerad av Einar Zethelius, 
Tobomenuetten, Proportio en tvadelad sats som 
ingick i foregangare till polskan, Visionsserra 

serra kunde ocksa inga i en sadan foregangare. 

En Hit var for nyckelharpa duo och pa de 
ovriga spelade jag oktavharpa. 

Min kurskamrat Lane appladerade mina 
latar och sade sig fa en upplevelse av stora 
salonger. Hon tyckte att de var varda att 
uppforas igen och visade mig ett brev fran 
Karsten Evers dar han sokte musik for 
ENCORE. Allt fran solo- till ensemble

stycken efterfragades sa jag skickade in mina 
fyra stycken En jury valde bland de insanda 
bidragen och alla mina kom med for repeti
tionen infor projektets kommande slutkonsert. 
I slutanden var det Preludium i F-dur och 

Visionsserran som spelades. Jag ar nojd med 
alla mina, men tycker anda att dessa bada 
hade nagot sarskilt. Jag var den ende friin 
Sverige som inkom med bidrag. 

Visionsserran spelades sist vid framfor
andet pa ESI, men det var den som jag 
gjorde forst . !bland ar det trottsamt att spela 
nyckelharpa en hel dag i ett trangt rum, sa 

en gang gick jag direkt och lade mig for att 
vila. Jag befann mig i ett halvvaket tills tan d. 
Plotsligt for jag upp och hade en melodisnutt 
i huvudet, som blev till A-delen i serran. Jag 
forsokte sedan komma pa en B-del som slut

ligen fick bli C-del och ny B-del blev ett tema 
mer inspirerat av det forsta fast i parallell
tonarten.Jag ville att la.ten skulle byggas upp 
sakta, sa den kom att borja med pizzicato.Jag 
forsokte ha i atanke vad jag hade lart mig pa 
lektioner av Niklas Roswall och Olov 
Johansson, till exempel vad man ska tanka 
pa nar man gor en andrastamma eller ett riff 

Preludiet kom jag pa sist av alla latarna. 
Det kanske ar litet som en deckarforfattare 
som forst vill veta varfor mordaren mordade 
sitt offer innan han skriver introduktionen. 
Det har stycket ville jag ha 'oandligt' langsamt 
och anvande mig mycket av ackord. Det 
borjade med att jag skiev ut en ackordsfoljd 
pa papper och mej slade ut en melodi utifran 
den. D et behovde inte vara dansant utan skulle 
snarare bjuda pa en upplevelse eller kansla 
- jag fokuserade pa nyanser istallet for puls. 

Det ar hissnande vackert med nyckelharpa 
i orkestersattning. Nyckelharpan har ju i sig 
ett speciellt ljud, men nu p:i kontinenten s:i 
inns det ocks:i de som inte spelar i den svenska 
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ftraditionen utan sysslar med barock- och 
renassansmusik och ar klassiskt inriktade. 
Det blir litet av ett mote. Det gladjer mig att 
konserten fick den stora uppskattningen. 
Nyckelharpan ar ett instrument som 
standigt ar p:i vag n:igonstans. S:i lange man 
kommer ih:ig var deet kommer ifran och hur 
det i tradition har la.tit, tycker jag att det ar 
stimulerande med utveckling. 

j onathan Wanneby 

PS. Vern jag ar? Las Nils Libergs intervju 
med mig i :irets Nyckelharpan nr r, 6-7-


