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Under hela barocken, klassicismen och romantiken var konsten 
att improvisera betydligt mer självskriven än idag. Bach, Mozart, 
Haydn, Beethoven, Chopin och Liszt, för att nämna några få, är 
exempel på kompositörer som också var skickliga improvisatörer.   

Inom jazz är improvisation mer eller mindre en förutsättning och utgör i de 
flesta fall kärnan av själva musicerandet. Men i konstmusikaliska konsert-
sammanhang är idag improvisation ett ämne som måste betraktas som 
närmast utdött.  
Ett undantag är Gariela Montero, en av få konstmusiker i dag som impro-
viserar på konsertscenen på mycket hög nivå. 
Inom pianoundervisningen är dock improvisation ett vanligt och mycket 
värdefullt redskap för att utveckla kreativitet, förståelse för musikens 
byggstenar och många andra områden.  
I detta nummer får vi tre olika infallsvinklar på ämnet improvisationsme-
todik. Christopher Norton gästade nyligen Sverige under EPTA-dagen på 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han höll ett uppskattat före-
drag. I höst ger den eminente pianisten Anders Widmark en kurs på Wiks 
Folkhögskola och redaktionen fick en chans att intervjua honom om hans 
eget arbete som improvisations-musiker samt hur han arbetar med ämnet 
under kursen. Slutligen berättar Martin Edin, doktorand vid Örebros Univer-
sitet, om Carl Czernys utförliga metoder för utveckling av improvisation.  
Dessutom möter vi både Carl Nielsen och Eva Lundgren som av olika skäl 
förtjänar att uppmärksammas. Tidningens insändarsektion är nu tillbaka 
och vi ser fram emot att få in fler korta rapporter om vad som händer i 
pianosverige. 
Trevlig läsning!  
/Redaktionen
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Läs Pianobulletinen digitalt 
 
I Pianobulletinens digitala arkiv finns nu ett artikelregister där förbundets medlemmar och tidningens 
prenumeranter enkelt kan hitta bland alla tidigare publicerade artiklar. Du får tillgång till arkivet genom att 
besöka www.sppf.net/pianobulletinen och logga in med lösenordet  “piano1827”

Prenumerera
 
Nu är det möjligt för alla pianointresserade att prenumerera på Pianobulletinen utan att vara medlemmar 
i EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet). Priset är 175 kr för ett år vilket inkluderar tre tryckta 
utgåvor samt full tillgång till de 17 tidigare utgåvorna i det digitala arkivet. 
Tipsa dina vänner, kollegor, elever och alla andra som kan vara intresserade, om att teckna en  
prenumeration på www.sppf.net/pianobulletinen 

Vart tog den klassiska 
improvisationen  
vägen?
 
Improvisation är en 
nästan föråldrad teknik 
i klassisk musik dessa 
dagar. Många kom-
positörer på 1700- och 
1800-talet var lysande 
improvisatörer såsom 
de legendariska pianis-
terna Vladimir Horowitz, 
Arthur Rubinstein och 
Leopold Godowsky. En 
pianist som idag har 
tagit på sig improvisa-
tionens mantel på 
konsertscenen är  
Gabriela Montero. Hon utarbetar originella skapelser som grundar 
sig på ett visst tema; ibland ber hon även publiken att sjunga eller ge 
förslag på melodier som hon utvecklar under sina konserter. Läs mer 
på www.sppf.net/320 
Se video: www.sppf.net/327

Nyheter

För ung  
   eller för  
      gammal?

 

Pianolärare har ofta olika svar på i vilken ålder 
man bör börja med pianolektioner. Att vänta 
tills efter första klass för att säkerställa att barn 
förstår grundläggande läsning, räkning och 
bokstäver för att tillgodogöra sig noter är ett 
argument. Men att börja med instrumentalspel 
och musikutbildning mycket tidigare kan ha 
sina fördelar. Läs mer på www.sppf.net/319
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Under 2007 
kände den 
ukrainska pia-

nisten Valentina Lisitsa att hennes karriär var på fallrepet, 
inga konsertbokningar kom in och hon hade heller inga be-
tydande inspelningar att marknadsföra. Hon bestämde sig 
för att skapa en YouTube-kanal där hon laddade upp videor 
av sina framträdanden.
”När jag började göra filmer på YouTube var i princip  
MySpace den enda stora platsen för musiker. Nu har detta 
vänt och den första videon jag publicerade var Rachmani-
novs ”Rödluvan”-etyd op. 39 nr 6 och som gjordes av en 
grupp videostudenter. YouTube blev min stora lycka och 
satte verkligen fart på min karriär. Mina anhängare vet när 
jag har lagt upp en ny video och jag är där på sidan för att 
prata med dem direkt, i realtid. Mitt största råd till alla är 
att utnyttja de olika mediala kommunikationer som finns 
ute i cyberrymden.” Läs mer på www.sppf.net/316

Ut på nätet!

Richter 100!
Det är nu 100 år sedan Svjatoslav Richter föddes.  
             Den ryska pianisten hade en teknik som  
 få, en klang med stor färgpalett och   
    intellektuell fantasi som han med stor  
        auktoritet uttolkade genom en enorm  
           pianorepertoar. Läs mer på 
  www.sppf.net/315

Hur hjärnan läser musik:  
Bevisen för musikalisk dyslexi 
Musikalisk läskunnighet, förmågan att läsa 
noter flytande är inte alltid en lätt uppgift 
- även för professionella musiker - vilket 
väcker frågan: Finns begreppet musikalisk 
dyslexi? (Dismusia).
Ny forskning stödjer dyslexi och dyskalkyli 
- tolkning av matematiska symboler - som 
separata dysfunktioner med unika orsaker. 
Om hjärnan bearbetar ord och matematiska 
symboler på olika sätt, varför då inte även 
musikaliska?
Mönstret av aktivering för att läsa musika-
liska symboler och bokstäver skiljer sig åt 
över hjärnan. Att identifiera musikalisk dys-
lexi kan hjälpa till att förklara varför vissa 
musiker läser bra och andra inte.  
Läs mer på www.sppf.net/321

Blockera inte vägen för en bra teknik
Enligt Madeline Bruser förknippar många 
pianister, både professionella och amatörer, 
ett bländande spel med snabbhet och  
styrka: “Det är naturligtvis bra att efter-
sträva sin tekniska kapacitet åt det hållet, 
men vi måste också utveckla tekniken till 
att spela långsamt och mjukt, för att skapa 
subtila och sinnliga musikaliska effekter. 
Hur skapar man en illusion av ihållande ljud 
och legato när varje ton vi spelar på våra 
instrument sönderfaller tämligen omedel-
bart? Alla dessa viktiga aspekter av teknik 
kräver enorm utbildning och praktik.”
Läs mer på www.sppf.net/317
 

Dali hade rätt
Mycket forskning har gjorts när det gäller 
kort- och långtidsminnet och dess effekter 
i ett musikaliskt sammanhang. Att hålla 
ihop minnet genom övning och under ett 
framträdande är ett vanligt förekommande 
scenario för många pianister. Läs mer om 
det auditiva, visuella och motoriska minnets 
funktioner och betydelse på www.sppf.
net/318

Hur kroppsspråket påverkar vårt 
musicerande
Det finns många sätt en musiker kan för-
bereda sig på inför en kommande konsert, 
om man använder sitt kroppsspråk på rätt 
sätt kan man stärka självförtroendet avs-
evärt hävdar Amy Cuddy. Läs mer på www.
sppf.net/314
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Böcker
Piano Lessons with Claudio Arrau
A Guide to His Philosophy and 
Techniques
Victoria A. von Arx (2014)
502  sidor
- Tidigare opublicerade transkriptioner av Claudio Arraus lektioner
- En omfattande och detaljerad redogörelse för Arraus tekniska 
system
- Genom en rik och beledsagande hemsida demonstrerar förfat-
taren viktiga tekniker
- Analyser av överskådliga och relevanta passager i pianolittera-
turen
Legendariske Claudio Arrau (1903-1991) var en chilensk pianist 
som ägnade sitt liv åt en internationell karriär både som artist 
och lärare. Som underbarn erhöll han nationellt erkännande från 
chilenska regeringen och president Pedro Montt, som senare även 
finansierade Arraus utbildning i Tyskland. Som så många andra 
stora pianister då reste han till Berlin där han studerade för Liszt-
eleven Martin Krause 1913-1918.  
Han emigrerade sedermera till New York där han började sin 
lärarkarriär och som mentor en stor grupp elever. Hans unika, 
passionerade och magnetiska stil inspirerade sina elever och mo-
tiverade dem att själva undervisa Arraus principer vidare till nästa 
generation studenter, inklusive bokens författare.
Boken omfattar intervjuer med Arraus elever ur sin New York-klass 
som han undervisade från 1945 till början av 1970-talet. Dessa 
ger läsaren en fördjupad beskrivning av Arraus principer om teknik 
och estetik. Genom ögonvittnesskildringar och lektionsutskrifter 
ges Arrau åter sin röst via detaljerade hänvisningar till över hundra 

exempel från filmade 
inspelningar och synlig-
gör hans omtalade 
teknik. Huvuddelen 
av boken består av 
redigerade och tidigare 
opublicerade transkrip-
tioner av Arraulektioner 
med rikt illustrerande 
musikaliska exempel.
Författaren, som själv 
är lärare (the University 
at Albany) och verksam 
artist, hämtar informa-
tion från ett stort antal 
Arrauelevintervjuer  
(författaren har stud-
erat med två av dem), 
från videor av Arrau 
konsertant och från 

inspelade lektioner.
Genom att sammanställa alla dessa informationskällor och sys-
tematiskt koncentrera dem i en enda bok, ger von Arx en inblick i 
pianospelets konst genom en av 1900-talets stora pianokonstnärer 
och erbjuder därigenom läsaren en virtuell pianolektion med Clau-
dio Arrau själv.
Boken lämpar sig för pianostuderande, pianopedagoger, artister, 
amatörer och musikälskare samt alla de som är intresserade av 
uppförandepraxis.  
www.sppf.net/322

The Composers Landscape: The Pianist as Explorer 
- Interpreting the Scores of Eight Masters
Carol Montpartker (2014)
257 sidor
Boken är baserad på en serie föreläsningar pianisten och musikjournalisten Carol Montparker hållit 
under de senaste åren och bjuder på insiktsfulla essäer om pianorepertoaren. Varje kapitel fokuser-
ar på en enda kompositör: Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Chopin och 
Mendelssohn. Montparker använder landskapet som en metafor, vare sig det är en välskött trädgård 
hos Mozart eller en Schumannsk med taggiga snår. Diskussionerna är avsedda som genomtänkta 
förslag att kunna navigera i dessa kontrasterande landskap som ju skiljer en kompositör från en 
annan. Här finner man grundläggande tekniska och interpretatoriska spörsmål men även utman-
ingarna för den upptäcktsresande pianisten. Två artiklar om viktiga Chopinverk från tidsskriften 
Clavier ingår även; Barcarolle och Ballad nr. 4, med detajerade instuderingsanvisningar från ledande 
pianister som exempelvis Gary Graffman, Ruth Laredo och Garrick Ohlsson. Boken innehåller bilder 
på tonsättarnas originalautografer samt en CD där Montparker framför musik av de kompositörer 
som presenteras i boken. 
www.sppf.net/324
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Festivaler & Kurser
 
Kongress och medlemsmöte i Västerås 
26-27 september
Årets nationella kongress hålls i år i Västerås 
och inkluderar EPTA:s medlemsmöte. 
Mer information på: www.sppf.net/kongress

International EPTA Conference 2015

22-25 oktober i Amsterdam, Nederländerna 
Tema: Hur ska vi hantera viktiga relationer inom 
vårt yrke? Hur kan vi relatera till vårt instrument 
och dess genrebreda musik, våra elever och de-
ras värld, vår publik, till andra konstdiscipliner, 
och till vetenskapen? Frågor och svar presen-
teras av varje EPTA-land.  
Mer information: www.sppf.net/310 

Göteborgs Pianofestival 
Göteborgs Pianofestival äger rum under kul-
turkalasveckan den 11-16 augusti 2015 med 
en stor avslutande överraskningskonsert på 
GöteborgsOperan. Lunchkonsert med hyllning 
till A. Scriabin & J. Sibelius och mästarklass 
inkluderas också i programmet. Gästlärare till 
mästarklass i år blir Staffan Scheja, prof. på 
Kungl. Musikhögskolan och Julia Mustonen-
Dahlkvist, prof. på Ingesunds Musikhögskola, 
pianisterna Ha-Young Sul, Carl Petersson samt 
från London, nestorn inom moderna pianogen-
res, Christopher Norton. Göteborgs Pianofestival 
efterlyser unga pianister till att medverka i Mara-
tonkonsert och Mästarklass. Anmälan: info@
goteborgspianofestival.com med information om 
ditt namn, ålder, lärarens namn och kontak-
tinformation samt repertoar. Deadline: 31 juli 
2015. Eventuell provspelning kan ske i början av 
augusti. Mer information:  
www.goteborgspianofestival.com 

Aurora Piano Master Classes
Kursen som är öppen för pianointresserade  
ungdomar kommer att äga rum på Edsbergs 
slott 5-9 augusti. Kursledare är Mats Widlund 
och Stefan Bojsten. Mer information och an-
mälan: www.aurorachambermusic.com
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DIGITALA VERKTYG 
i pianoundervisningen

Rhythm Sight Reading Trainer 

Prima-vistaläsning av rytmer 
kan vara mycket krävande, 
särskilt med synkoperin-
gar och pauser. Denna app 
bjuder en solid grund för 
att bygga rytmkänsla och 
progressivt utveckla förmåga. 
Övningar finns i 2/2, 4/2, 

2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 6/8, ⅞ och 9/8-takt. Varje övning kan spelas 
i olika hastigheter för att stärka gehöret och få rätt rytmkänsla. Rytmerna 
spelas upp med smärre underaccenter för att betona notgrupper. I övnings-
läge knackar du (på plattan alt. i mikrofon) tillsammans med programmet 
som spelar rytmen. I tävlingsläge hör du metronomen och då knackar du 
den skrivna rytmen. I bägge lägena får du feedback på resultat, t.ex. en 
rödfärgad not indikerar att slaget kom för tidigt, blå not = för sent, grön not 
= i tid. Noggrannheten mäts i sekunder (avvikelse från perfekt rytm) och den 
bästa tiden lagras för varje övning. Appen har mer än 200 fasta övningar och 
tusentals slumpmässiga övningar. Fyrtio svårighetsgrader, däribland en nivå 
för absoluta nybörjare och en nivå för att träna på att läsa musik skriven utan 
taktstreck. Det finns även ett expertläge som innebär ett högre standardtem-
po för övningarna och större noggrannhetskrav. 
För iPad och iPhone. Pris: 29 kr
www.sppf.net/325

Wolfie for piano

“Wolfie för Piano” är en app med 
syftet att få barnen att tillbringa mer 
tid vid pianot. Den kallas Wolfie för 
att hedra W. A. Mozart. Appen är 
tänkt att vara ens personliga assist-
ent - att införliva praktisk pedagogik 
med spjutspetsteknologi. Alla elever 
som redan kan läsa noter på en 
grundläggande nivå och spela enkla 
stycken kan använda Wolfie vad 
gäller notläsning, rytm och tempo. 
Repertoaren består av mer än 1 000 
olika stycken. Appen lyssnar på elev-
en med en markör när eleven spelar 
så att notläsning med pulsation ska 
bli enklare samt “vänder blad” åt 
pianisten. Digitala anteckningar och markeringar kan göras av läraren i ap-
pen som eleven lätt kan granska hemmavid samt en inspelningsfunktion för 
lärare och elev.
Man kan även följa kända pianister på YouTube vars spel interaktivt visas i 
appens notsystem. Pris: Gratis provversion, full version 139 kr/mån köpes i 
appen.
Läs mer på: www.wolfiepiano.com och www.sppf.net/326

  
 Appar för  iPad & iPhone   



Gamla flyglar får nytt liv
 
 
 
En av de mest intressanta utställarna vid den internationella musikmässan Cremonafieres
pianodel - CremonaPianoforte - förra året var instrumentverkstaden Piano Vintage. Företaget utför 
instrumentrestaurering sprungen ur en arbetsfilosofi och erfarenheter från “Steinway Academy”. 
Instrumenten som förevisades i Cremona var äldre Steinwayflyglar omsorgsfullt restaurerade till-
baka till sitt ursprungliga där man återställer den unika identiteten hos varje specifikt instrument. 
Detta uppnås genom att man tillämpar speciella tekniker som identifierar, diversifierar och ana-
lyserar varje resonanskropp utifrån dess ursprungliga karaktär och design.

Den största risken för en konservator är att insistera på att nå en klangkvalitet som är helt främ-
mande för instrumentets kärnidentitet. Piano Vintages arbete består därför i att förstå alla kon-
struktionsdetaljer och logiken i varje steg fram mot en exakt uttrycksfull klang som slutresultat. 
Målet är att kunna förnya den ursprungliga klangen genom modern och nyskapande teknik och 
syftar till att återbörda instrumentets inre energi. Piano Vintage vinnlägger sig på så sätt att väcka 
gamla Steinways till liv samtidigt som man säkrar en kvalitet som uppfyller de mest krävande 
förväntningarna. Patrick Jovell har pratat med ägaren Andrea De Biasi i verkstaden som ligger i Pes-
catina i italienska Veronaprovinsen. 
Text: Patrick Jovell (tidigare publicerad på pianostreet.com)

8 Svenska Pianobulletinen nr 2 2015



Patrick Jovell: Det har varit mycket intressant och in-
spirerande att få höra ett stort antal pianister prova och 
konsertera på era restaurerade Steinwayflyglar under ut-
ställningen. Mitt spontana intryck är klangsfräschör samt 
en balanserad klangkaraktär. Hur påbörjade ni projektet 
med vintage-
Steinwayinstru-
ment?
Andrea De Biasi: 
Piano Vintage-
projektet föddes 
ursprungligen 
inte från en 
önskan att 
återställa Stein-
wayinstrument, 
utan som en 
en nödvändig 
följd av instrumen-
tens gradvisa försämring av sin ursprungliga klangpre-
standa. Jag kan förklara mig bättre: i förhållandet mellan  
instrumentets strukturella system och den mekaniska 
hållfastheten förlorar ett piano sin ursprungliga klang 
under en period av 30 till 50 år. Även om vi kan hålla ett 
instrument under gynnsamma förhållanden så genomgår 
klangen från resonansbotten en utveckling med tiden. 
Detta märks initialt i bristande 
lyster och klangenergi som 
sedan hittar balans och en god 
klangnatur i mitten av livet, 
då med energibelastning som 
gradvis utarmar. Detta result-
erar i slutändan i rigid klang 
och förlust av instrumentets 
karaktär. Denna givna utveck-
ling inkluderar inte nedslitnin-
gen av material, ogynnsam 
instrumentplacering (klimat) 
eller mekaniken som skapar 
ljud som kommer att ha effekt 
på resonansbotten.
PJ: Jag skulle vilja fråga dig om 
era kunder. Vem frågar efter 
era tjänster?
ADB: En ny resonansbotten byggd på den ursprungliga, 
är en marknad i uppgång eftersom det finns få laborato-
rier i Europa som sysslar med arbete av detta slag och i 
Italien vi är de enda. När det gäller vanlig restaurering så 
är våra kunder i allmänhet pianister som vill återbörda 
sitt instruments klangkraft på bästa möjliga sätt och på 
så sätt få ett instrument som åter kan nå toppklass i nivå 
med helt nya instrument. Jag skulle nog snarare vilja 
säga ännu bättre ur vissa aspekter, eftersom en Vintage-
restaurering omfattar exklusiva, icke-standardiserade, 
högpresterande instrument.
PJ: Vilka är reaktionerna från professionella pianister 
som provspelar era återställda Steinwayflyglar?
ADB: Den första reaktionen är förvåning när tillverknings-
året avslöjas för dem eftersom pianister i gemen inte 

kan avgöra åldern via klangens fräschör. Samtidigt är de 
fascinerade av skönheten i klangen vars bild och avtryck 
klart skiljer sig från nya Steinwayinstrument men samti-
digt är väldigt lika. För oss här på Piano Vintage bekräftar 
detta verkligen vår målsättning och vårt arbetes mål och 
ursprungliga idé.
PJ: Marknaden idag visar på en Steinwaydominans och 
dessa instrument i dag fungerar som ett slags signum 
för hur en konsertflygel ska låta. Vad har hänt med Stein-
wayklangen under de senaste 100 åren ur er synvinkel?
ADB: Steinway är uppfinnaren av det moderna pianot 
och deras projekt är resultatet av intuition, talang och 
musikalisk känslighet för samtiden som redan då kunde 
projiceras in i framtiden. Vem känner inte till alla beröm-
da samarbeten mellan de stora pianisterna från förr och 
Steinwaymärket som noga följt teknik- och interpretations-
utvecklingen ur artisters perspetiv. Från vår synvinkel 
- och vi är inte ensamma - har Steinwayklangen standard-
iserats genom ständigt ökad excellens men samtidigt har 
instrumenten homogeniserats. Detta skapar uppfattnin-
gen att Steinwayinstrumenten är mycket likartade medan 
de mest unika eller mest speciella blir svårare att identi-
fiera. Denna faktor är förvisso positiv ur ett affärsmässigt 
perspektiv och är resultatet av det produktiva Steinway-
systemet. Instrumenten är fortfarande handgjorda, men 
med industriellt hantverk som använder modern teknik 

i vissa faser där det tidi-
gare användes skickligt 
hantverkskunnande.
Då menar jag i synnerhet 
för konstruktion och mon-
tering av resonansbotten, 
jumper wires och gjutjärns-
ram. Detta görs idag med 
hjälp av numeriska styrda 
maskiner och speciellt 
framtagen mjukvara och 
möjliggör från början  
exakta mätningar av klin-
gande eko från de första 
konstruktionsdelarna - 
axeln och gjutjärnsramen.
Enligt min personliga åsikt 
så har man tagit bort 

en humanistisk aspekt i konstruktionsfasen, den som 
avgjorde skillnaden mellan det ena eller det andra in-
strumentet. Resultatet är till fördel för en standardiserad 
precision men som då exkluderar naturlig intuition som 
är ett exklusivt och djupt mänskligt privilegium.
PJ: Det har alltid funnits en koppling mellan utvecklingen 
av instrumentet och hur pianister spelar dem. Pianister 
för 100 år sedan spelar inte piano på samma sätt som 
pianister gör idag. Påverkar detta ert arbete? Jag menar, 
ni återskapar ju instrument för levande pianister och inte 
döda?
ADB: Vi försöker bara att förbättra ljudet som dessa 
instrument - byggda i det förflutna - redan har eftersom vi 
är övertygade om att om vi erbjuder pianister möjligheten 
att spela instrument som skiljer sig från instrument i 

“Enligt min personliga 
åsikt så har man tagit 
bort en humanistisk 

aspekt i konstruktions-
fasen, den som avg-

jorde skillnaden mel-
lan det ena eller det 

andra instrumentet.“

Andrea De Biasi
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dag. Detta kan exåpempelvis vara en stimulans till en 
ny tolkningserfarenhet och kanske bilda forskningsbas 
med olika horisonter och möjligen även något ännu mer 
stimulerande.
PJ: När ni återställer Steinway-konsertinstrument, tar ni 
akustiska frågor i beaktande? Konsertsalar i dag kräver 
en annan utgångspunkt när det gäller den totala klang-
projektionen?
ADB: I realiteten är det inte omgivningen eller miljön 
som influerar restaureringsprocessen, även om detta 
tas in i beräkningen. Det är personligheten och karak-
tären i instrumentet som skall förstärkas. Det skulle 

vara riskfyllt att restaurera ett piano som 
egentligen skulle passa bättre i en viss miljö 
och därigenom riskera tappa sin identitet. 
Restaureringsprocessen är alltid ledd av 
instrumentet självt, steg för steg där vi an-
vänder noga valda material som optimeras 
på bästa sätt. Vi lärde oss följande på Stein-
way Academy: en obeveklig uppmärksamhet 
på detaljer kopplat till en bestämd konstruk-
tiv metod leder till förverkligandet av den 
bästa möjliga klangen för detta instrument, 
inte det bästa ljudet som vi föreställer oss 
eftersom det inte existerar. Framför allt har 
varje pianist sitt eget ideal som är resultatet 
av dennes kulturella bagage av konstnärliga 
och tekniska studier jämte dennes talang 
och individuella känslighet.
PJ: Ert arbete kittlar vår fantasi och det finns 

en känsla av att sätta sig i en tidsmaskin när vi spelar 
era instrument. Vad kan vi, som pianister, lära oss av att 
spela på restaurerade instrument?
ADB: Jag är övertygad om att det Vintage Piano-restau-
rerade pianot själv kommer att ledsaga pianisterna in i 
denna tids- och klangresa och det de finner där kommer 
att vara som att besöka ett nytt land. Vi vill erbjuda en 
resa i gammal klang som äger rum här och nu.

Piano Vintages hemsida:www.pianovintage.it n

www.gehrmans.se

SvenSk PianoMuSik 
En ny pianoantolog med ca 60 svenska pianostycken från 
1700-talet fram till modern tid sammanställd av professor 
Hans Pålsson och redaktör Tina Sjögren.

• Ca 60 av de mest älskade styckena i svensk pianorepertoar.

• Musik från 1800-tal till nutid. 

• Klassiker av Roman, Stenhammar, Larsson etc.

• Samtida musik av Borisova-Ollas, Börtz, Schnelzer etc.

• Alla svenska titlar översatta till engelska.

• Förord och instruktioner på svenska och engelska.

• För kvalificerade pianister, pedagoger och studerande.

• I samarbete med Musikhögskolan i Malmö.
256 s, 429 kr

Svensk pianomusik kommer i augusti 2015
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När vi undervisar improvisation måste vi bryta ner saker i lagom 
stora bitar för att eleverna ska kunna utveckla sina färdigheter ett 
steg i taget:

1. Lär dig stycket först! Eleverna behöver först bekanta sig 
med hur stycket låter, d.v.s harmonierna samt de rytmiska 

och melodiska mönstren i det ursprungliga stycket. När de sedan 
improviserar på stycket hittar de lätt rätt stil.

2. Börja med en puls. Spela den inspelade bakgrunden (eller 
lärarens ackompanjemang) till stycket och klappa en puls. 

Detta kan vara halvnoter, fjärdedelsnoter men även helnoter. Låt 
eleven bestämma. Försök sedan att få eleven att klappa 4/4. ETT 
(på knäna) TVÅ, TRE, FYRA (klappar) eller ETT (klappade), TVÅ, TRE, 
FYRA (på knäna). Prova andra roliga kombinationer. Knacka på 
huvudet, näsa o.s.v.

3. Klappa en given rytm. Få eleven att klappa en given rytm 
med den inspelade bakgrunden. (American Popular Piano 

ger flera exempel). Du kan göra egna – försök dock att göra dessa 
lätta att komma ihåg!

4. Spela rytmen på en ton (börja med grundtonen i stycket). 
Fortsätt sedan med två, tre och fyra noter. I de flesta fall 

kommer tonerna du använder att ingå i pentatoniska dur- och moll-
skalor.

5. Skapa dina egna melodier. Håll idéerna enkla och om 
möjligt använd upprepade mönster. Utveckla känslan för 

melodisk struktur så tidigt som möjligt!

6. Skapa och spela en 2 takter lång melodi. Spela sedan upp 
den igen. Detta främjar musikaliskt minne och självförtro-

ende.

7. Spela samma 2 takter långa melodi. Spela den igen men 
ändra en ton. Detta är inte längre en upprepning utan en 

variation. Sedan är det lätt att utvidga melodin till en AABA struktur 
eller AABC. C är antingen en ny idé, eller den första idén med 2 
eller flera toner ändrade.

8. Arbeta igenom APP-modulerna för stycket. Gör på samma 
sätt som tidigare men börja nu lägga till vänsterhandsack-

ord för första gången. Eleverna börjar vänja sig vid att läsa noterna 
i vissa partier samt att både läsa noterna och improvisera i andra. 

9. Börja använda förslag, orgelpunkter, tremolo, ackord etc. 
Din elev är nu redo att börja experimentera och arbeta 

med olika former av melodier, längre improvisationer, variationer 
i vänster hand samt allt annat som ska göras tillgängligt för goda 
lyssnare.

10. Prova en fri improvisation.  
Man vet aldrig vad det kan leda till! 

Webbplatser: 

www.christophernorton.com  
- för all Christopher Nortons musik, noter och ljudexempel 

www.facebook.com/christophernortoncomposer  
- för massor av nyheter, inlägg av lärare, bilder etc etc 

www.soundcloud.com/nortonchristopher  
- för massor av ljudklipp 

www.youtube.com/christophermicrojazz  
- för ett ständigt växande bibliotek av instruktionsvideos och  
lektioner 

www.americanpopularpiano.com  
- för allt om undervisningsmaterialet American Popular Piano n

10 tips för undervisning i 
improvisation
I samband med årets årsmöte och vårkonsert den 17 maj i Stockholm arrangerade EPTA en fortbildningsdag. En av 
världens mest välkända och uppskattade skapare av musikpedagogiska material, Christopher ”Microjazz” Norton, 
kom från London på besök och gav ett seminarium om att använda populärmusikaliska stilar i pianoundervisningen. 
Här samlar vi några av Christopher Nortons bästa tips samt länkar till ytterligare resurser för dig som vill ha mer infor-
mation om hans undervisningsmaterial American Popular Piano (APP).
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- Hur började du själv spela 
piano och improvisera?
- När jag var 7 år lärde min 
pappa, som var amatörmusiker 
på kontrabas, mig att spela en 
blues i C-dur. 
- Nu både spelar och komponer-
ar du inom många genrer såsom 
klassiskt, visa, jazz, pop och även 
EDM. Hur hanterar du balansen 
mellan det inspirerande berikan-
det mellan genres och värdet av 
fördjupning och specialisering.
- När det gäller min senaste musik har jag mer och mer 
förstått värdet av en musikproducent. I synnerhet när 
det gäller den elektroniska musiken som ju är nyast 
för mig. Pianots gester får underordna sig det större 
sammanhanget. 
Detta i sig har varit en 
fördjupning för mig. 
Ibland väljer jag att 
låta pianot träda fram 
som förut men vad 
gäller komponerandet 
känns pianots roll 
underordnad stämnin-
gen som ska fram.
- Hur definierar du 
från ditt musikaliska 
perspektiv gränsen 
mellan konstmusik och populärmusik?
AW. Jag tror gränserna blir mindre och mindre tydliga. 
Det är inget självändamål men det finns mycket att lära 
från båda sidor. Crossovers är inte viktiga i sig men 
ibland smälter de olika stilarna samman och upphör att 
vara crossover. De blir ett. 
- På vilket sätt har ditt eget komponerande påverkat ditt 

sätt att förhålla sig till improvisa-
tion?
- Den dramaturgiska uppbyggna-
den är lika viktig i en improvisation 
som i en komposition. Att öva upp 
sin fantasi är viktigt. Carl Czerny 
ville ju också att improvisation 
skulle förankras tidigt i inlärning-
sprocessen. Fantasin kommer 
inte per automatik efter att man 
lärt sig de teoretiska grunderna. 
Det handlar ju om att få lyssnaren 
att vilja lyssna på din musikaliska 

berättelse. Vad betyder t.ex. pausen? Det finns mycket 
att lära av vanligt historieberättande. Om man vänder 
på det skulle man kunna säga att när man komponerar 
gör man på sätt och vis en långsam improvisation. Även 

genomtänkta metoder bygger ju 
på ett visst mått av slump eller 
intuition.
- Många av musikhistoriens 
största pianister och kom-
positörer som Bach, Mozart, 
Beethoven, Chopin och Liszt 
var ju hyllade för sin förmåga 
att improvisera. Förutom att 
behärska sitt instrument, är det 
en förutsättning att ha känne-
dom om komposition i en viss 
musikstil för att även kunna 

improvisera?
- Jag brukar själv utgå från kompositionen och att även 
tänka på en viss tidsepoks musikaliska språk och gester 
kan vara en fördel. Även om man vill uppnå en kontrast 
till just den stilarten kan det vara bra att känna till vad 
man förhåller sig till och vill undvika. Det är en metod 
som är användbar både när man vill hålla sig inom sti-

“Carl Czerny ville ju 
också att improvisa-
tion skulle förankras 
tidigt i inlärnings- 

processen.”

Anders Widmark

12 Svenska Pianobulletinen nr 2 2015

Anders Widmark  
om improvisation
Pianisten Anders Widmark ger i höst, för andra gången, en tvådagarskurs i improvisation i Uppsala 
för pianister med både afro och klassisk bakgrund som vill utveckla sin musikaliska improvisations-
förmåga. Johan Sandback träffade Anders som berättade lite om sitt eget arbete och om hur han 
arbetar med pianisterna på kursen. Läs mer om kursen på www.anderswidmark.se 
Text: Johan Sandback



larten och när man vill 
skapa något nytt. Vill 
man dessutom impro-
visera t. ex. i fyrstäm-
mig sats eller förhålla 
sig kontrapunktiskt är 
det en klar fördel att 
vara förtrogen med 
stämföring.
- Vi läser i detta nummer även om Carl Czernys metod för 
att öva sig i ”preludering” och improvisation från början 
av 1800-talet. Ser du några likheter i hans metoder och 
hur man idag utvecklar improvisationsförmågan inom 
vårt rika utbud av olika genrer?
- Det finns absolut likheter. Vad gäller västerländsk 
musik är den vanliga visharmoniseringen grunden för 
all improvisation. En användbar metod är att skriva in 
ackordanalys på ett stycke du kan och sedan göra en 
improvisation utifrån den inneboende harmoniken i melo-
din. Jag brukar tänka på vilka ackord som är inneboende 
i stycket. Tänk genomgångstoner. Tänk hel halv hel halv-
ton till t.ex. ett dimackord. 
- Puls och rytm är ju en ryggrad i nästan all musik och 
kanske den mest lättillgängliga musikaliska byggstenen 
i improvisation. De flesta människor kan ju instinktivt 
improvisera rytmer utan att ha några instrumentala eller 
musikteoretiska kunskaper. Och även den mest improvi-
sationsovane pianoeleven kan ofta göra detta på ett 
musikaliskt övertygande sätt. Hur tar du tillvara på detta 

när du möter en elev som är 
ovan att improvisera?
- Jag skulle vilja påstå att 
rytm, d.v.s. att hålla takten 
är det svåraste i improvisa-
tion. Att förhålla sig till sin 
inre rytmsektion kan vara ett 
bra sätt. Att räkna in sig själv 
i flera takter är ett sätt att 

verkligen vara i musiken från första takten och undvika 
att inledningen av stycket blir en transportsträcka tills allt 
har satt sig. Att tänka halvtempo i snabba tempon kan 
underlätta i en improvisation. 
- Att improvisera fram ett helt nytt musikstycke med rytm, 
harmonik och melodik kräver ju vissa gehörsmässiga, 
teoretiska och instrumentala färdigheter och dessutom 
en betydande snabbtänkthet för att inte falla pladask 
rytmiskt. Ser du någon poäng i att helt frigöra sig från 
det rytmiska och öva de andra två elementen separat? 
- Man bör göra både och. Det är viktigt att förstå hur 
skalor och ackord hänger ihop innan man ger sig på en 
avancerad rytmövning. T.ex. kan man tänka på att skalor 
och ackord egentligen är samma sak. Vad gäller rytmen 
- i det fall vi definierar den som att hålla takten metrono-
miskt - kräver detta i sig fördjupning. Utmaningen blir att 
kombinera den harmoniserade improvisationen med det 
rytmiskt distinkta. En uppgift kan vara att bestämma att 
eleven ska improvisera på åttondelar eller sextondelar på 
ett visst harmoniskt underlag, t.ex. över kvintcirkeln. n 

“Den dramaturgiska  
uppbyggnaden är lika 

viktig i en improvisation 
som i en komposition.”
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Pianoimprovisation  
under 1800-talet

Carl Czerny var elev till Beethoven och lärare till Franz Liszt. Han är idag mest 
berömd för sina pianoetyder men hade en bred verksamhet som tonsättare och 
pedagog i Wien under början av 1800-talet. Här kommer några av hans grund-
tankar rörande pianoimprovisation att förmedlas.
Text: Martin Edin  Foto: Daniel Martens

Under första halvan av 1800-talet började inte pia-
nister från början av det stycke de skulle framföra. 

De började före början. De började med ett preludium. 
Allrahelst ett improviserat preludium. Ett sådant förspel 
gav pianisten chansen att värma upp sina fingrar och 
prova instrumentet, och det förberedde publiken för ton-
arten och stämningen i det följande stycket. Den polske 
pianisten och tonsättaren Antoni Katski skrev 1851 att 
det ”finns det inget jämmerligare” än en pianist som 
inleder ett pianostycke utan att preludiera.

Följande framställning vill ge några ögonblicksbilder 
från Carl Czernys (1791-1857) improvisationspedagogik 
så som den framträder i hans pedagogiska skrifter 
rörande pianoimprovisation från 1820-, 1830- och 
1840-talen. Enligt Czerny skall den som vill lära sig att 
improvisera inleda med att lära sig enkelt preludierande. 
Bredvid en praktisk och konstnärlig funktion hade alltså 
preludiering även en viktig pedagogisk funktion. Det var 
det första steget mot att lära sig improvisation i större 
former.

Czernys pedagogiska grundsyn
Czerny menade att det är viktigt att påbörja improvi-

sationsövning tidigt: ”Även nybörjaren kan och måste 
redan under de första månaderna uppmanas att utföra 
ett kort förspel före varje stycke” (Czerny 1846, s. 84). 
Improvisationsstudiet var alltså för Czerny inte ett sepa-
rat inslag i slutet av en pianists utbildning, utan tvärtom 
redan från de första stegen en integrerad 
del i det dagliga umgänget med instru-
mentet. Han var ”övertygad om att vem 
som helst, som har förvärvat mer än 
måttliga färdigheter i pianospel, också 
kan tillägna sig konsten att improvisera, 
åtminstone i viss utsträckning.” (Czerny: 
Briefe). Naturlig fallenhet är en nödvändig 
förutsättning för musikalisk improvisation 
men sådan talang är inte alls så sällsynt 
som man skulle kunna tro, skriver han.

Metoden
I de tre stora pianopedagogiska verken Systema-

tische Anleitung zum Fantasieren op. 200, Die Kunst 
des Präludirens op. 300 och Vollständige theoretisch-
practische Pianoforte-Schule op. 500 presenterar 
Czerny en väg till preludieimprovisation som liknar den 
som återfinns i andra improvisationsmanualer från 
samma epok. Metoden består i att addera pianistiska 
figurationer till ackordföljder och är inte helt olik det 
traditionella sättet att lära sig improvisera jazz.

Enligt Czerny utgörs det enklast tänkbara preludiet av 
två ackord – dominant och tonika (ex. 1.) Dessa ackord 

behöver eleven lära sig att 
spela i alla tonarter.

Nästa steg för ny-
börjaren är att utveckla 
sådana kadenser med 
hjälp av material från sina 
tekniska övningar. Tonikan 
kan utbroderas genom 
valfri typ av arpeggio, 
genom tonartens skala el-

ler genom att ackordet utsiras med hjälp av pianotekni-
ska figurer av den typ som förekommer i Czernys etyder. 
Passagerna skall sedan alltid avslutas med en enkel 
D7-T-kadens. Ex. 2 visar ett av Czernys förslag.

”Man förstår, att eleven själv, med lite eftertanke, lätt 
kan bilda en mängd sådana enkla förspel endast med 
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Ex. 1. Det kortast tänkbara 
preludiet enligt Czerny.
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Ex. 2. Preludium-exempel från Von dem Vortrage.
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hjälp av sina skalövningar, och läraren måste vid varje 
tillfälle ivrigt uppmuntra och bistå honom i detta” (Czerny 
1846, s. 86). ”Eftersom eleven ändå har lärt sig dessa 
övningar utantill, behövs härtill inget ytterligare instud-
eras” (s. 84).

Czerny utgår från att nybörjaren spelar skalor och 
tekniska övningar redan från början och att de piano-
tekniska figurer som studeras där är byggmaterial för 
musikskapande. Här visas alltså hur eleven direkt kan 
använda tekniska övningar i ett kreativt sammanhang. 
De första preludieexemplen kan framstå som triviala, 
men det är just genom deras trivialitet som preludier-
ingens grundprinciper kan framstå i så tydlig dager. En 
pianist som ännu inte har de tekniska färdigheter som 
förutsätts i ex. 2 kan skapa betydligt enklare preludier 
enligt samma strategi. Med hjälp av en upprepad ters-
figur kan man konstruera preludiet i ex. 3.

I ex. 4 visas några enkla förslag till hur både dominant-
en och tonikan kan brytas upp i figurer.

Därefter kan pianisten vara redo för korta ackord-
följder där varje harmoni kan utarbetas på liknande sätt 

(ex. 5). En sådan ackordisk sats är i sig själv ett använd-
bart förspel, men den är här avsedd att 
tjäna som utgångspunkt för extempo-
rering. Genom att lära sig behärska 
många harmoniföljder och många 
olika pianotekniska figurationer kan 
pianisten skapa nya preludier genom 
att föra samman de båda elementen i 
ständigt nya kombinationer. Metoden 
kan betraktas som en addition av två 
av varandra oberoende komponenter, 
och utgör närmast ett slags algoritm för 
preludieproduktion. En given piano-
teknisk figur kan adderas till valfri 
ackordföljd. Och en given ackordföljd 
kan utbroderas genom valfri pianotek-
nisk figuration. Redan med denna enkla 

utgångspunkt kan 
stämningslägen 
och karaktärer 
varieras närmast i 
det oändliga.

Inspiration att 
börja utforska 
alla musikaliskt 

givande möjligheter kan vara svår att förmedla via 
trycksvärta och väcks bäst i mötet mellan lärare och elev 
vid instrumentet. Här vill jag, bara som exempel, peka 
på möjligheten att använda de motoriska figurerna från 
det första preludiet i Bachs Wohltemperiertes Klavier 
och den första satsen i Beethovens Månskenssonat för 
att gestalta harmonierna i ex. 5. I dessa improvisations-
pedagogikens första stadier förutsätts inte självständigt 
nyskapande från pianistens sida så mycket som fri 

kombination av delar hon redan känner till och 
bemästrar.

Ett av Czernys förslag till hur ex. 5 kan utveck-
las återfinns i ex. 6. Här förekommer en liten 
harmonisk variation. I takt 3 har en subdominant 
med tillagd sext införts före dim-ackordet på 

diss. (En annan av Czernys gestaltningar av ex. 5 rymmer 
istället en neapolitansk subdominant på motsvarande 
plats.) Förhållningar och genomgångstoner har intro-
ducerats och vidare är det värt att lägga märke till hur 
Czerny har förskjutit tidsvärdena hos harmonierna och 
därmed gett satsen en lätt asymmetrisk prägel. Bort-

sett från dessa förändringar är dock 
baslinjens kontur intakt, även om 
en oktavförändring förekommer.
Czerny visar genom sina exempel hur 
givna ackordföljder kan varieras och 
färgas. Tillvägagångssättet erinrar 
om jazzpianistens syn på en ackord-
följd – en utgångspunkt för musiken 
som kan hanteras med en viss frihet. 
Det bakomliggande schemat är ingen 
orubblig lag.
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Skapande efter modell
Det är viktigt att komma ihåg att Czernys tryckta pre-

ludier inte är ”musikverk” utan förebildliga exempel som 
skall stimulera 
studenten 
att försöka 
frambringa 
något liknande. 
Och Czernys 
musikexempel 
berättar en 
långt utförligare 
historia om prel-
udiering än de 
sparsmakade 
instruktion-
erna. Czerny 
spiller inga 
ord i onödan 
på beskriv-
ningar. Han 
visar det han 
vill förmedla. 
Musikexemplen är 
att betrakta som förslag på hur man kan göra, inte som 
absoluta regler som inte får överträdas. Alla övningar 
som Czerny presenterar är avsedda att spelas i samtliga 
tonarter och skall memoreras för att så småningom hos 
pianisten ingå i ett rikt mentalt bibliotek av musikaliska 
möjligheter som kan komma till användning i improvisa-
tionssammanhang. Czerny påpekar att det inte är bra 
att använda samma modell för varje preludium man 

spelar eller att lita till endast ett fåtal mönster – det vore 
elevaktigt.

Czernys preludium nr 24 i d-moll från op. 300 visas i 
ex. 7. Czerny beskriver inte med ett ord detta preludium, 
men det är tämligen uppenbart att det handlar om en 
parafras på förspelet till Mozarts d-mollfantasi (ex. 8). 
Czerny har använt Mozarts ackordbrytningsfigur, men 

infört modifikationer i form av kromatiska halvtonssteg 
och små förändringar av rörelseriktningen på olika stäl-
len. Ackordföljden är i stora drag Mozarts, men Czerny 

har varierat den, och han avstår från att avbryta den up-
prepade arpeggiofiguren genom melodiska suckar och 
en snabbare ackordrytm som Mozart gör i takt sju och 
åtta. Även storformen i de båda preludierna påminner 
om varandra, med en avslutande arpeggio-båge över två 
takter.

Czerny imiterar Mozart, men han imiterar naturligt-
vis inte exakt – han imiterar på sitt eget sätt. Han har 

använt förspelet till 
Mozart-fantasin som 
modell och har sedan 
gjort bruk av sin egen 
musikaliska fantasi för 
att åstadkomma något 
liknande, men inte 
identiskt. Czernys egna 
preludier, och alla andra 
exempelpreludier som 
publicerades i avsikt 
att förmedla insikter 
i preludieimprovisa-
tion, är avsedda att 
hanteras på samma 
sätt – som stimulans 
för eget skapande. Även 
om Czerny uppmanar 
till imitation av model-
ler så specificerar han 

inte på vilket sätt man skall efterlikna förebilderna, och 
det finns väldigt många sätt på vilka man kan efterlikna 
någonting. Här finns den öppning där studentens egen 
kreativitet kan leta sig in i preludierandet, även om det 
tar sin början i efterapning.

I ex. 9 finns ytterligare ett Czerny-preludium som torde 
vara modellerat efter Mozarts d-mollförspel. Likheten är 
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Ex. 7. Czerny: Die Kunst des Präludirens, preludium nr 24.
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Epilog
Är den rutt som Czerny 

beskriver en väg till 
”riktig” improvisation? 
Det kan naturligtvis 
diskuteras och svaret 
blir beroende av vad 
man vill lägga in i det 
begreppet. Själva ordet 
”improvisation” kan vara 
en stötesten i detta sam-
manhang. Det förbinds 
ofta med föreställningar 
om musik som är ur-
sprunglig, unik, person-
lig, subjektiv, äkta, etc. 
Samtidigt är de flesta 
medvetna om att om 
endast sådan musik som 
är fullständigt ny och unik 
får räknas som ”riktig” improvisationsmusik, då måste 95 procent 
av det som vi vanligen kallar improvisation underkännas. Mozart 
och Liszt använde istället ordet ”preludiering” för att tala om im-
provisation, och i vårt sammanhang kan det vara en bra term. Den 
känns mer anspråkslös och närmare ett hantverkstänkande än 
ordet ”improvisation” som ofta tycks signalera gudomligt-genialiskt 

skapande ex nihilo. Czernys framställning placerar sig långt ifrån 
den märkvärdighetsjargong som ofta finns kring improvisation. 
Improvisation är här enkel och okomplicerad – kanske ett slags var-
dagsimprovisation. Det är något som alla kan lära sig.

Förslag till vidare läsning:
Czerny, Carl (1829): Systematische Anleitung zum Fantasieren 

auf dem Pianoforte, op. 200.
Czerny, Carl (1834): Die Kunst des Präludirens, op. 300.
Czerny, Carl (1846): Von dem Vortrage, dritter Teil aus Vollstän-

dige theoretisch-practische Pianoforte-Schule, op. 500.
Czerny, Carl: Briefe über den Unterricht auf dem Pianoforte.
Edin, Martin (2004): ”I händerna på Liszt”, Artes, nr 4/2004, 

årg. 30, s 28-40.
Edin, Martin (2008): Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt, 

D-uppsats i Musikvetenskap, Musikhögskolan i Örebro, Örebro 
universitet.

Edin, Martin (2011): ”Cadenza Improvisation in Nineteenth-
Century Solo Piano Music According to Czerny, Liszt and their 
Contemporaries”, i: Rudolf Rasch (red). Beyond Notes: Improvisa-
tion in Western Music of the Eighteenth and Nineteenth Centuries, 
s 163-183.

Edin, Martin: [Doktorsavhandling i musikvetenskap under 
arbete] preliminär titel: Fantasy through Combination: Nineteenth-
Century Piano Improvisation in the Tradition of Carl Czerny,  
beräknas färdig ca 2016. n

mindre uppenbar än i ex. 7, men parallellerna är ändå 
tillräckligt många för att påståendet om släktskap inte 
skall framstå som ogrundat. Både storformen och figura-
tionerna är snarlika i de båda preludierna, bortsett från 
skillnaden mellan åttondels-trioler och sextondelar.  
I detta fall lämnar Czerny, liksom Mozart, den långsam-
ma ackordrytmen och de breda arpeggiona i inlednin-

gen, till förmån för ett par korta melodiska motiv i en 
snabbare ackordrytm före den avslutande, två takter 
långa, bågen av sextondelar. Stycket går i Ass-dur istället 
för d-moll och basen stiger här steg för steg upp till domi-
nanten istället för att sjunka. Czerny skriver inte heller 
här att preludiet har elaborerats efter Mozarts förebild. 
Det måste notläsaren upptäcka på egen hand.

Ex. 9. Czerny: Die Kunst des Präludirens, preludium nr 15.

Litografi av Josef Kriehuber, 1833
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Det är i år 150 års sedan en 
av Danmarks mest fram-

stående tonsättare Carl Nielsen 
föddes och med anledning av detta bjuder vi på första stycket, ”Folke-
tone” ur hans ”Fem pianostycken” op. 3 (1890), som en hyllning till 
jubilaren. ”Fem pianostycken” kom att bli Nielsens första publicerade 
komposition. Carl Nielsen är kanske mest känd som symfoniker med 
6 symfonier och 2 operor i sin verkförteckning. Han kom att vid sidan 
av Sibelius i Finland och Grieg i Norge att representera en kompo-
sitionsstil som präglades av nyklassicism med modernistisk prägel. 
Nielsen skrev dock även pianomusik om än inte i samma omfattning 

som Grieg där hans Chaconne  
op. 32 (1916-17) tillhör det 
mest kända och spelade verket. 

Produktionen i övrigt kom att omfatta: 2 karaktärsstycken (1880), 
Symfonisk svit op. 8 (1894), Humoreske Bagateller, op. 11 (1896), 
Fest-Preludium vid sekelskiftet (1905), Drömmen om Glada Julen 
(1905), Tema med Variationer op. 40 (1917), Svit Den luciferiske op 
45 (1919), Pianomusik för små och stora häfte 1-2 op. 53 (1929), 
Pianostycke i C-dur (1930-31) och Tre pianostycken op.59 posth 
(1928). Lyssna till Chaconne op. 32 på www.sppf.net/312 och 
Klavermusik for små og store på www.sppf.net/313 n
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- Grattis till priset och för ditt fantastiska arbete som 
pianolärare vid Musikhögskolan i Malmö.
- Stort tack! Jag blev oerhört glad och det känns mycket 
hedrande att få detta pris, det är en fantastisk uppmun-
tran.
-Berätta hur en arbetsdag kan se ut för dig på högskolan.
- En arbetsdag kan innebära undervisning i klas-
siskt pianospel på kyrkomusikerutbildningen, på 
gymnasielärarutbildningen (huvudinstrument) och på 
musikerutbildningen (bi-instru-
ment). Det kan vara olika kurser 
i pianometodik för studenter på 
utbildningarna och som fortbildning 
för yrkesverksamma pianolärare. 
Det kan också vara handledning av 
övningsundervisning.
Jag undervisar även på 
Sundsgårdens folkhögskola i Hels-
ingborg i piano och kammarmusik. 
Detta innebär många inriktningar, 
men så har jag egentligen alltid 
arbetat. Tidigare arbetade jag 
även på kulturskola och estetiskt 
program. Det är stimulerande och 
ger variation i vardagen och det har 
också gett mig en bred erfarenhet 
som jag har nytta av i min undervisning i metodik. Jag 
har ett stort intresse för pianometodik och tycker mycket 
om att undervisa i ämnet. Det är väldigt roligt att lyfta ut 
pianospel och pianoundervisning till en annan plattform 
och belysa och analysera från ett annat perspektiv. På 
lektionerna blir det ofta intressanta och givande diskus-
sioner som färgas av studenternas olika bakgrunder och 
erfarenheter. Mitt arbete på Sundsgården är också väl-
digt roligt. Skolan har en fantastisk miljö och eleverna är 
i en fas när de utvecklas väldigt snabbt. Det är en härlig 
känsla att få vara med i den utvecklingen och hjälpa dem 
att komma in på olika musikhögskoleutbildningar. 
- Berätta om en minnesvärd upplevelse med någon av 

dina lärare under studieåren.
- Åh, det finns många! Jag har haft turen att ha flera 
inspirerande lärare som har gett mig olika kunskaper.
Min första lärare, Siv Tillborg, hade jag under hela min 
uppväxt från 7–19 års ålder. Jag minns mina första år 
fyllda av skratt och musikalisk glädje. Mina föräldrar har 
sagt att jag brukade säga att Siv var min bästa kompis. 
Med henne fick jag hela min grund och en stor kärlek till 
musik. Efter gymnasiet studerade jag fyra år för Mari-

anne Jacobs, två på Sundsgårdens 
folkhögskola och två på Musikhög-
skolan i Malmö. Marianne gav mig så 
mycket på alla plan, dels den musi-
kaliska, konstnärliga utvecklingen 
och dels kunskap om det pianistiska 
hantverket. Sedan följde två år på 
Sibelius-Akademien i Helsingfors för 
Sirkka Harjunmaa. Sirkka var en in-
spirerande pedagog med mycket tydlig 
struktur och stort kunnande om hur 
man steg för steg bygger pianospelet.  
Därefter kom jag tillbaka till Malmö 
och studerade mina sista två år med 
Hans Pålsson. Det var en stor musika-
lisk inspiration med stort fokus på det 
konstnärliga uttrycket.

Om jag måste välja ett minne, så får det bli en lektion 
på Sibelius-Akademien med den ryske pianisten Vitali 
Berzon. Undervisningen bedrevs på tysk-finska, två språk 
som jag behärskar ytterst dåligt. Så Berzon brukade till 
största del spela och förebilda. På just denna lektion 
spelade jag en Petrarca-sonett av Liszt. Han tyckte att jag 
skulle ha större dynamiska kontraster i mitt spel.
”… hier müssen Sie einen goldenen Ton haben…” och 
så, till synes helt utan ansträngning, la han sina händer 
i klaviaturen och spelade med en så sagolikt vackert 
sjungande ton, som jag aldrig tidigare hade hört. 
”… aber hier muss es ein richtiges Forte sein…” och med, 
till synes lika lite ansträngning, fick han flygeln och hela 

Mai von Rosen-pristagare: 
Eva Lundgren
 
Stefan Bojsten träffade årets Mai von Rosen-pristagare Eva Lundgren över en kopp kaffe i samband 
med prisutdelningen på Kungl. Musikaliska Akademien. 
Text: Stefan Bojsten

Så här glad blev Eva Lundgren över priset.
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“...för att skapa broar 
till barn och ung-

domar krävs det att vi 
intresserar oss för de-
ras värld och skaffar 
oss insikt i hur deras 

vardag ser ut. “

undervisningsrummet att vibrera av ett stort, rytande 
men samtidigt varmt forte, som jag heller aldrig tidigare 
hade hört. Detta grep verkligen tag i mig, att på så nära 
håll, i ett litet rum, få en så stark musikalisk upplevelse! 
Berzon är en fantastisk pianist och jag förstod att inga 
ord i världen hade räckt för att beskriva den gyllene tonen 
eller det fortet. Jag har många gånger tänkt på den här 
upplevelsen när jag själv pratar 
med mina studenter i metodik 
om betydelsen av att kunna 
förebilda. 
-Vad är din styrka som pedagog?
- Svårt att svara på själv! Men 
jag tror (och hoppas) att det 
märks i min undervisning att jag 
verkligen tycker om mitt jobb. 
Jag har ända sedan jag själv var 
student, varit väldigt intresserad 
av själva pianoundervisningens 
hantverkskunnande. Och jag 
känner mig fortfarande sugen på 
att lära mig mer. 
I pianometodikämnet så tror jag 
att min erfarenhet från att ha 
undervisat på många nivåer i många olika skolformer och 
sammanhang, har gett mig en förståelse för utvecklings- 
och utbildningskedjan från nybörjare till högskolestudent. 
- Hur lyckas du hålla i ditt eget spel och hur ser konsert-
verksamheten ut för dig idag?
- Det har alltid varit viktigt för mig att hålla igång det egna 
spelet. Dels för att jag har ett stort behov av att göra det 
för min egen skull, men också för att det ger mig en livs-
nödvändig näring i förhållande till undervisningen. Ibland 
har det varit svårt att få tiden att räcka till eftersom jag 
i stort sett hela mitt yrkesliv har arbetat med undervis-
ning fem dagar i veckan. Men jag har i princip hela tiden 
parallellt med undervisningen, haft olika konsertprojekt 
på gång. Jag trivs väldigt bra i kammarmusikformatet 
och det är där min konsertverksamhet finns idag. Just nu 
ingår jag i ett par olika konstellationer som gör konserter 
hos kammarmusikföreningar, i kyrkor, på festivaler mm. 
Med min trio har vi bl a en turné till Japan framför oss 
2016. Trion har nyligen med hjälp av stipendier kunnat 
beställa nyskriven musik av tonsättaren Staffan Storm 
och vackra målningar av konstnären Emilia Linderholm 
som vi använder som fond på konserterna. 
- Tycker du att vi lärare måste förändra oss i tiden eller 
ska vi försöka hålla i våra traditioner?
- Både och! Tradition är för mig kunskap som bygger på 
tidigare generationers erfarenheter, som jag tycker att 
vi ska använda oss av! Det handlar ju också om att föra 
ett kulturarv vidare. Samtidigt måste vi anpassa oss till 
den tid vi lever i, och för att skapa broar till barn och 
ungdomar krävs det att vi intresserar oss för deras värld 
och skaffar oss insikt i hur deras vardag ser ut. Mitt eget 
hjärta ligger i den klassiska musiken, men man får inte 
glömma att för en del barn och ungdomar är det ett helt 
främmande språk, eftersom det finns så ytterst lite av den 
musiken i de kommersiella sammanhangen. Mitt främsta 

mål har alltid varit att ge eleverna verktyg att kunna spela 
med musikaliskt uttryck och att de utvecklar sin musika-
liska fantasi. Ibland kanske detta sker bäst genom att de 
spelar sin favorit-pop-ballad. Men jag ser också det som 
mitt ansvar att öppna nya dörrar åt eleverna och därmed 
föra traditionerna vidare.
När det gäller att ”förändra oss i tiden”, ska vi inte 

förväxla det med att vi måste 
acceptera sådant som ”ligger 
i tiden” om det samtidigt 
försämrar våra förutsättnin-
gar för vårt arbete. Lättare 
sagt än gjort… här måste vi 
tillsammans, enträget fortsät-
ta argumentera för det som 
vi anser är grundförutsättnin-
garna för meningsfull och 
kvalitativ pianoundervisning 
och pianopedagogutbildning.
Vi har på alla nivåer, från 
kulturskola till högskola, 
under lång tid drabbats av 
ekonomiska nedskärningar 
som naturligtvis leder till en 

urholkning av kvalitén.
När den nya lärarutbildningen kom för några år sedan, 
försvann utbildningsuppdraget att utbilda instrumental-
pedagoger för de lägre stadierna. Det är förödande! Om vi 
inte utbildar pedagoger som kan undervisa barnen så får 
vi ingen återväxt. På Musikhögskolan i Malmö gör vi vad 
vi kan genom att ändå lägga in nybörjar- och lågstadiem-
etodik i pianometodikpaketet. Ett annat problem med den 
nya utbildningen är att studenterna enligt utbildningsup-
pdraget ska bli så breda i sin kompetens, att de har alltför 
lite tid att öva på sitt huvudinstrument. 
- Apropå EPTA Swedens fokus på instrumentallärarutbild-
ningar idag undrar jag vad du med din erfarenhet kan ge 
för råd till unga blivande pedagoger?
-Skaffa dig ett gediget kunnande, det ger dig trygghet i 
din yrkesroll. Formulera inför dig själv vad du tycker är 
viktigt och vad du vill med din undervisning. Allt har yttre 
begränsningar, men ju tydligare man kan formulera sina 
visioner desto lättare är det att sträva dit. Fortsätt vara 
nyfiken och se till att kontinuerligt tillföra näring och 
energi till dig själv. Det kanske innebär att fortsätta spela 
på konsert eller ta lektioner, att fortbilda sig, att åka på 
kurser eller konferenser t ex EPTA-kongresser eller något 
helt annat som ger nytändning och stimulans. Samarbeta 
med kollegor! Det blir mycket roligare att driva projekt om 
man gör det tillsammans och dessutom lär man sig av 
varandra. Det blir också lättare att driva igenom önskade 
förändringar om man driver tillsammans.
Samarbete med kollegor, att fortsätta vara nyfiken, 
anpassning till den tid vi lever i med omsorg om våra 
traditioner. Många kloka saker cirkulerar i mitt huvud när 
jag ser Eva skynda mot buss 62 i Kungsträdgården. n
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Pianotävingar för 
unga pianister 
 
För 25 år sedan började jag undervisa i pia-
no i Sverige och blev då ofta förvånad över 
den attityd som var främmande för mig och 
min uppfattning om hur musikutbildningen 
för barn och ungdomar skulle gå till. Denna 
attityd visade sig i olika form, bland annat i 
den aktiva motviljan att spela på konserter 
och tävlingar. Det kändes så självklart och 
naturligt för mig själv under mina studier i 
piano samt för alla mina ryska pianoelever 
att ha en stark vilja och önskan att spela 
upp sina pianostycken på konserter, att visa 
upp sig på scenen, uppträda och delta i 
olika musiktävlingar m.m. 
Här i Sverige blev jag från början tvungen 
att övertala mina elever och be dem att 
uppträda, diskutera och förklara för dem, 
deras föräldrar och inte minst för mina 
kollegor - pianopedagoger hur 
viktigt och utvecklande det är. 
För första gången i mitt liv fick 
jag lära känna elever som var 
mycket duktiga i pianospel men 
inte ville demonstrera det och 
spela på konserter för att de 
skämdes över att vara synliga 
och inte heller blev glada av 
uppskattningen. De vågade 
inte att visa att de är mer 
duktiga på något sätt än deras 
kompisar. Själva ordet ”tävling” 
upplevdes som negativt! ”Man 
tävlar inte i piano” hörde jag 
överallt av mina pianokollegor!
Inte minst fick jag en läxa av en av mina 
elever. Det var en tjej i 15-årsåldern som 
hade en några år yngre syster och bägge 
två spelade piano. Till skillnad från den 
yngsta tjejen som var mycket ordentlig med 
sina hemläxor i piano och alltid ansträngde 
sig var den äldsta systern mer likgiltig 
och mindre intresserad. En gång försökte 
jag att fråga henne varför hon inte ville 
vara duktig på samma sätt som hennes 
lillasyster. Det blev då den sista gången 

som jag såg henne, hon kom aldrig mer till 
mina lektioner. Jag var besviken och förstod 
ingenting. Efter några år träffades vi igen 
och jag frågade henne varför hon plötsligt 
bestämt sig för att sluta spela för mig. Då 
fick jag höra följande: ”Ni skulle inte ha 
jämfört mig med min lillasyster. Varje män-
niska ska utvecklas i sitt eget tempo. Det 
var förnedrande när du jämförde mig med 
någon annan”.
Detta var mot min bakgrund en märklig 
reaktion och stämde inte alls med min egen 
erfarenhet som pianostuderande. Hela 
mitt liv fick jag rekommendationer av mina 
lärare och föräldrar att lyssna mer på de 
duktiga kompisarna som jag skulle ha som 
förebild. Det kändes bara stimulerande. Jag 
försökte att anstränga mig för att vara lik 
dem, de blev mina idoler. Fortfarande vid 
63 års ålder kommer jag ihåg deras namn 
och deras spel! Jag skulle aldrig bli sur på 
dem och på de vuxna som jämförde mitt 

spel med deras spel. Tvärtom!
Tiden gick. Trots alla svårigheter blev tävlin-
garna och konserter mer och mer vanliga 
bland barn och ungdomar i Sverige. Fler 
och fler svenska unga pianister reser utom-
lands för att delta i olika internationella 
tävlingar. I Sverige började man organisera 
fler tävlingar och intresset för att spela på 
scenen för publik växte. 
På sistone har intresset ökat ännu mer.  
En nationell Steinway-pianotävling lockar 

vartannat år barn och ungdomar från hela 
landet. Stockholm International Music Com-
petition samlade i år cirka 250 deltagare 
och en stor del av dem var svenska barn 
och ungdomar. Av min egen erfarenhet vet 
jag att fler och fler musiklärare engagerar 
sig i de projekt och fler och fler barn vill 
delta i tävlingar. 
För två månader sedan blev jag bjuden 
att sitta i jury i Tyskland. Tävlingen omfat-
tade alla instrument och två tyska städer, 
Mühlacker och Karlsruhe var värdar för 
tävlingen. Det kom deltagare från hela 
världen, inte minst från Sverige som 
skickade nio representanter. Trots den 
hårda konkurensen fick Sebastian Iivonen 
från Nacka och Jonathan Söderlund från 
Gävle förta pris, Per Olsson från Ingensund, 
Ture Gyllstad-Wester och Hanna Wennås 
från Nacka andra pris i sina ålderskatego-
rier. Alla nio svenska deltagarna fick stor 
uppskattning och de själva blev impon-

erade av den höga nivån och 
de fantastiska mästarklasser 
som ordnades varje dag och 
inte slutade förrän långt in på 
natten. Tävlingens ordförande, 
violinisten Vadim Voiler, pia-
nisten Tamara Poddubnaja och 
sångaren Ludmila Gadgieva 
mötte barnen och ungdomarna 
med riktig glädje och entu-
siasm. Alla dagar var fyllda av 
musik. Ingen tänkte på tidens 
ram. De unga övade utan be-
gränsningar. Deltagarna var så 
inspirerade att de inte ville gå 

hem och stannade i aulan för att lyssna på 
de andra deltagarna. Det var otroligt lärorikt 
och inspirerande för alla och bevisade en 
gång till att tävlingarna det är inte bara 
hård konkurrens men ett mycket bra sätt 
att stimulera unga musiker. De skapar en 
riktig konstnärlig stämning som uppmun-
trar barn och ungdomar att fortsätta spela, 
öppna sig och fördjupa sig i den fantastiska 
musikvärld som vi är alla del av. 
Natalia Kazimirovskaja

Insändare
 
I Pianobulletinens insändaravdelning är tidningens läsare välkomna att bidra med innehåll i form av korta reportage, 
tips eller bokrecensioner. Har det hänt något intressant på din ort som du vill delge övriga läsare? Skicka in din text 
till redaktion@sppf.net.  
Här nedan delar Natalia Kazimirovskaja med sig av sina erfarenheter rörande pianotävlingar för unga pianister.

Natalia Kazimirovskaja med elever på tävling i Tyskland.
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Chopins mindre stycken 
Kasia Borowiak, utbildad vid Chopin-akademin 
i Warszawa och nu professor i piano på Junior 
Guildhall i London, föreläser om Chopin och 
hans mindre pianostycken.

Interpretation av välkända barock- 
och klassiska stycken
Hur artikulerar en cembalist i en menuett av 
Bach eller ett stycke av Mozart? 
Mayumi Kamata från Kungliga Musikhög-
skolan i Stockholm spelar och berättar.

Pianoensemble
Föreläsning om pianot som ensembleinstrument

Hur fungerar Suzukimetoden  
för piano?  
Kasia Borowiak, pianoordförande i European Suzuki 
Association, föreläser om hur Suzukimetoden fungerar 
för piano.

Kreativ pianoundervisning inom jazz, 
pop & rock med Peter Knudsen, jazzpianist,  
kompositör och pedagog vid Örebro Musikhögskola

Konsert på slottet med elever från 
Västerås
Elever från Västerås Kulturskola och Mälardalens hög-
skola ger tillsammans en konsert med fokus på  
ensemblespel för piano.

Konsert och masterclass  Duon Julia Koydan och 
Dmitry Tyapkin framför musik för fyrhändigt piano av bl.a. 
Rachmaninov och Busoni. Under masterclassen kommer de att 
arbeta med pianoensembler från Västerås Kulturskola.

EPTA Swedens litteraturförteckning visas
Sören Unge har lett ett arbete med att revidera SPPF:s gamla 
litteraturförteckning från 1978 och visar här resultatet.

Konstnärlig utveckling av musiklärar- 
programmet  Julia Mustonen-Dahlkvist, professor i 
pianospel vid Ingesunds Musikhögskola, berättar om hur de 
lyckats skapa ett bra musiklärarprogram.

 

Information och anmälan:  
 

www.sppf.net/kongress



Avsändare: 
Svenska Pianopedagogförbundet 
c/o Sandback, Drakenbergsgatan 13, 11741 Stockholm, Sweden
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