STUDIEMATERIAL MUSIKLEKEN 2023

En lekfull tävling i musikens tecken
Tisdag 7 februari 2023

www.nbv.se

Välkomna till Musikleken 2023!
NBV:s roliga, intressanta och populära tävling för alla studiecirklar och föreningar
inom medlems- och samarbetsorganisationerna sker tisdagen den 7 februari kl 19.00.
En tävling för alla musikintresserade. Den innehåller både nyare och äldre inslag från
musikens värld.
Anmälan sker via hemsidan www.nbv.se/musikleken2023 senast den 27 januari 2023.
Vi är dock tacksamma för er anmälan så tidigt som möjligt. Avgiften är 300 kr. När
ni anmält er får ni betalningsinstruktioner som vi ber er följa för att kunna finna er
betalning enkelt.
Tävlingsledning är Johnny Boström och Lilleby Boström som nås via e-post
bostrom62@yahoo.se eller via mobil/sms 070-340 86 52. Använd E-post och sms i
första hand.
Välkommen med er anmälan!
ANMÄL ER TILL
TÄVLINGEN
MUSIKLEKEN OM NI
ÄNNU INTE HUNNIT
GÖRA DETTA
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ÖARNAS MUSIK
En cirkel om Öarna i musikens värld.

Att vara deltagare i en cirkel som denna innebär en mängd positiva saker. Deltagarna
lär av varandra, får nya insikter genom materialet och utvecklar förhoppningsvis sina
kunskaper och erfarenheter kring musik.
Studiematerialet ger er möjlighet att utforska olika slags ”ö-musik” och ger underlag
för diskussioner. Lyssna till musiken, upplev, reflektera och fundera tillsammans.
Öarnas musik

Studiecirkeln

Musiklekens studiematerial 2023 ger er exempel på
musik på öar världen runt. Vissa av dessa kanske ni inte
har någon större kunskap om och detta är en del av
vad materialet vill tillföra. Ni ska få små inblickar och
musikupplevelser som förhoppningsvis berikar. Som vi
även har sagt tidigare år i musiklekensammanhang så
vill vi att ni ska resa i musikens värld!
Det är ni i cirkeln som bestämmer! Hur vill ni lägga upp
det hela? Ska vart och ett av avsnitten omfatta en eller
flera sammankomster? Vill ni fördjupa er i något eller
tillföra delar och andra musikstycken? Ta kontakt med
författaren till studiematerialet om ni vill ha tips!
Gör era sammankomster livfulla och tankeväckande!
Sjung gärna för varandra och berätta om musikaliska
minnen och händelser.

Gruppen hjälps åt med att leta fram musik och fakta
innan träffarna. En person är cirkelledare och som
sådan har man olika uppgifter. Cirkelledaren har
kontakt med NBV innan cirkeln startar och har hand om
närvarolistan. Det ska också ledas diskussioner, fördelas
uppgifter och förberedas musikexemplen i materialet.
Cirkeln ska omfatta minst tre sammankomster och
totalt 9 studietimmar. Varje sammankomst är normalt
sett tre studietimmar. En studietimme är 45 minuter. Vi
uppmuntrar er till att vara minst 5 deltagare för att få
till en god diskussion. Bjud gärna in fler människor som
ni tror kan bli ett tillskott till cirkeln och gemenskapen.
Som brukligt är så kan delar av studieplanen användas
även för enstaka sammankomster som ni i så fall
rapporterar som annan folkbildningsverksamhet om
ni inte genomför en hel cirkel. Tävlingskvällen kan inte
rapporteras som sammankomst.

Utrustning och övriga resurser
I cirkeln bör ni ha tillgång till främst följande för
att cirkelarbetet ska gå smidigt; En dator med
internetuppkoppling och bra högtalare. En CD-spelare
och eventuellt vinylspelare. Deltagarnas egen musik
som kan anknyta till aktuellt avsnitt. Med hjälp av
utrustningen ska ni söka musikstycken på internet.
Ett tips är att använda sig av biblioteken som källa och
resurs!

Vi från tävlingsledningen och NBV önskar er all lycka
och vi hoppas att ni får nya musikupplevelser och att ni
i gruppen berikar er själva!
Följ med på denna härliga musikaliska resa!

Johnny Boström
Författare av studiematerialet
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Nana Mouskouri. Foto: INTERFOTO

Avsnitt 1
?

Öar i medelhavet och karibien

• Tror ni att naturen har haft inverkan på människornas

Vi föreslår att ni börjar detta första avsnitt med en presentation
av varandra och varför ni är med i denna cirkel och vad ni vill ha
ut av den. Vilken bredd av erfarenheter finns vad gäller musik
och olika genrer och stilar?

• Kan ni ge exempel på öar som historiskt sett varit mer

Vad har format öarnas musik?

Frågor och uppgifter Öarnas musik
formande av musik på öarna?

isolerade än andra? Hur tror ni att detta har påverkat
människornas sätt att leva samt deras musik?

• Vilka fördelar och nackdelar ser ni med att våra

kommunikationsvägar har förändrats. Tror ni att det
finns risker med att vårt nya sätt att kommunicera
digitalt över alla gränser och hav kan urvattna det
kutlurspecifika i musiken? Eller är det en utveckling av
musiken som kommer att berika den?

Tänk er det vatten som omger våra öar och det vatten som finns på dem.
Tänk er det växtliv som finns i stor variation på öarna för att inte tala om
djurlivet.
Tänk er naturkrafterna såsom vindarna, vågorna, regnet och solen som
inverkar på hur det går att leva och överleva.
Tänk er att människornas kultur/skaparkraft utvecklas utifrån dessa öars
olika förutsättningar.
Tänk er att vi nu ska få bekanta oss med människornas och inte minst
Öarnas Musik.
En del öar har av naturliga skäl varit mer eller mindre isolerade under
perioder under historiens gång. Vissa influenser har givetvis funnits från
besökare, men de har ofta varit av smärre art. Därav följer att musiken
kunnat utvecklas främst utifrån de lokala förutsättningarna och därmed fått
sin särart. Detta har dock ändrats under tiden som våra kommunikationer
förändrats vilket gjort att resandet till och från öarna ökat och att TV och
radio samt internet förändrat informationsflödet och ökat influenserna.

4

2023
Kreta
Mycket av den kretensiska musiken är nära sina folkrötter men under åren
så utvecklas musiken hela tiden och mer moderna inslag tillkommer. Vad
gäller instrument dominerar lyra, fiol och laouto som är en kretensisk luta
samt sång. En intressant sångform är Riztika. Många av de musikformer
som förekommer kombineras med exempelvis danserna Syrtos och Sousta.
Givetvis är det grekiska släktskapet vad gäller musiken stort och bland annat
förekommer instrumentet bouzoki.
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Denne sångare kallades även “The voice of Crete”. Han arbetade som ung
som herde i området kring Anogia och tillverkade som 12-åring en lyra. Så
började musikerbanan. Han blev känd på Kreta och därefter i Grekland. Han
gav ut sin första musik 1958. Efter att Nikos avled som 55-åring i cancer har
han fått ett museum tillägnat sig. Han var mycket politiskt aktiv under juntatiden på 60-70-talet och blev en av symbolerna för frihet.

?

övriga kultur. Sök gärna på kretensisk musik eller
Musik/kultur Kreta.

• Berätta om era känslor och upplevelser när ni lyssnar
och tittar på musikexemplen. Har någon av er besökt
ön Kreta? Berätta! Finn förslagsvis bouzokimusik.

• Har ni andra exempel på kretensisk dans eller musik
eller övrig grekisk kultur? Visa gärna upp eller spela
upp exempel.

Frågor och uppgifter Nikos Zylouris

• Ta reda mer om Nikos bakgrund och om hans musik.

?

Finn gärna även fler musikexempel.

• Vad anser ni om hans sångröst? Varför tror ni att han
kallades Kretas röst?

• Vilka risker tror ni att det var att vara politiskt aktiv i

opposition mot juntan? Vilken betydelse kan musiken
ha i dessa sammanhang?

Lyssna till exempel på ”I Balada Tou Kir Mediou” och ”Gia Sou Hara
Sou Venetia”.

Nana Mouskouri
Hon föddes 1934 i Chania på Kreta. Hon har i många år studerat musik och
blivit en av världens mest säljande kvinnliga skivartister och sålt hundratals
miljoner skivor. Nana är mycket mångsidig och har sjungit in sånger på 15
språk. Hon har vunnit många priser och är känd över stora delar av världen.
Förutom solokarriär har hon haft musikgrupp. Ett samhällsengagemang
finns även och hon har arbetat för UNICEF och varit EU-parlamentariker.
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• Ta gärna reda på mer om ön, dess musik och dess

Lyssna och titta till exempel på Rizitika genom att söka på ordet på
YouTube. Sök också förslagsvis efter Nisiotikos för att få exempel på
dansen Syrtos

Nikos Xylouris
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Frågor och uppgifter Kreta

Frågor och uppgifter Nana Mouskouri

• Vilka genrer rör sig Nana inom? Hur märker ni av

?

hennes grekiska musikarv?

• Har ni lyssnat till henne tidigare och har ni några
favoritsånger?

• Ser ni några fördelar eller nackdelar med att spela

in musik på många olika språk och inom flera olika
genrer?

Lyssna till exempel på ”Samiotisa”, ”Xero Kapio Asteri” och ”Weisse
Rosen Aus Athen”.

Nikos Xilouris. Foto: Lourakis
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Michel Martelly. Foto: Sean Drakes

?

Frågor och uppgifter Korsika

• Beskriv för varandra hur ni uppfattar klangen/tonen

hos Cetera-cittran och den musik ni har lyssnat till. Har
ni hört liknande stränginstrument från andra länder?

• Hur vill ni karakterisera dansen Moresca? Har någon av

er varit på Korsika och tagit del av dansen och musiken
där?

• Ta reda på mer om ön till nästa gång och då gärna mer

om både naturen, kulturen och andra musikinslag. Inled
nästa sammankomst med att berätta och tala kring
detta.

?

Frågor och uppgifter Alba

• Vissa säger sig höra spår av gregoriansk sångtradition i
Albas musik. Vad vet ni om gregoriansk musik?

Korsika
Korsika har en väldigt speciell musiktradition med manlig stämsång och
instrumentala influenser från alla möjliga håll kring Medelhavet. Körsången
är fylld av längtan och vemod och beskriver hav, berg, frihetslängtan och
allvar. Varje by har sin egen manskör.
Polyfonisk (flerstämmig) sång är något av Korsikas musikaliska identitet.
Det finns belägg att män sjungit a cappella i stämmor här redan på 1100-talet, men det var under renässansen på 1400-talet som traditionen verkligen
tog form.
Cetera är det instrument som mest förknippas med Korsika. Cetera är en
sorts cittra med fyra till åtta strängpar och dess historia sträcker sig till
renässansen.
Två danser förknippas med ön och dessa är Caracollu som är en begravningsdans utförd av kvinnor samt Moresca som traditionellt visar på kampen mellan morerna och de kristna.

• Hur vill ni själva beskriva era känslor och tankar inför
Albas framträdanden och sång/musik?
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Lyssna och titta på Cetera ” Sento d›amor la fiamma (feat. A
Cumpagnia)” och Moresca såsom ”La Moresca”.

Alba
I gruppen Alba är medlemmarna både skönsångare och skickliga instrumentalister som spelar på traditionella korsikanska instrument.
Gruppen, som bildades 1992, har utmärkt sig för att på samma gång förvalta
och utveckla det korsikanska musikarvet. Texterna är ofta på korsikanska,
ett utrotningshotat språk som är nära besläktat med italienskan.
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Lyssna och titta till exempel via Youtube på ”Sta Mane” och ”Alba
(Giru 2019)”.
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Alba. Foto: Schorle

2023
Haiti
Öns musik präglas mycket av traditionerna bland de slavar som fördes hit
under kolonialtiden. Bland mer traditionella instrument hittar vi exempelvis
trummor som bélé och boula. Här beskrivs kort några av de musikstilar som
finns.
Rara är starkt kopplad till vodou-traditionen och som innehåller bland annat
färgglad dansmusik, Vodou är en sorts religiös gren med starka kopplingar
till katolicismen. När Rara framförs rör det sig oftast om en sorts religiös
ceremoni, där vodou-andarna kallas på och helgas.
Méringue sjungs främst på haitisk kreol.
Méringue bör inte blandas ihop med merengue.
När det gäller populärmusik tänker man främst på Mizik Rasin som är den
musik som kanske mest associeras med Haiti idag. Den utvecklades under
90-talet och är en mix av många olika former av musik. Reggae, Rock och
Funk är några av dessa, men vi hittar också Rara, vilket ger genren dess
“haiti-känsla”.
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Lyssna och titta till exempel på ” Legba Nan Bayé-A”, ” Amour
Volo” med Ti Manno, ” samt ”Tipa Tipa” med Mizik Rasinbandet Boukman Eksperians. För att uppleva Meringue dans sök
exempelvis” Meringue Haïtienne & Konpa Troubadour - Haitian
Compas Festival de Martinique 2018 – Ayitidans” på Youtube.

Frågor och uppgifter Haiti

• Ta reda på mer om Vodou eller Voodoo som det också

?

kallas. I Rara-musikexemplet omnämns Legba. Vad är
det för figur?

• Har ni lyssnat till Meringue tidigare? Vilken är er

upplevelse av denna musik? Varför ska Meringue
inte blandas ihop med Merengue från dominikanska
republiken? Beskriv skillnaderna om möjligt.

Frågor och uppgifter Michel Martelly

• Ta reda på lite mer om hans musikaliska och politiska

?

karriär. Kan ni se fördelar respektive nackdelar med att
kombinera dessa? Vilka tror ni kan vara orsaker till att
han vann stort i presidentvalet?

• Hur vill ni beskriva hans musik och hans röst? Kan ni
finna någon video med honom där han framträder?

Michel Martelly
Han föddes på Haiti 1961 och har en brokig karriär. Han skapade en unik musik kallad Kompa och hans framträdanden präglades av lekfullhet, satir, frigjordhet. Han gav ut sin första musik 1988 och slog igenom stort även internationellt 1994. Han har också varit känd under sitt artistnamn Sweet Micky.
Så småningom blev han mer och mer politiskt medveten och påverkad av
fattigdomen och misären i landet. “Haiti är för rikt för att vara fattigt” blev
ett av hans motton. Med hjälp av sin popularitet blev han president för landet under en period med start 2011.
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Frågor och uppgifter Rutshelle Guillaume

• Hennes röst beskrivs som fylld av passion. Vilka är era

?

känslor inför hennes sångröst?

• Ta om möjligt reda på mer om Rutshelles karriär.
• Vad tycker ni kännetecknar haitisk kreol? Kan ni finna
andra exempel på denna musikstil?

Lyssna på ” Pou Kisa” och ” Pa fé mwen mal” samt ”I don´t care”.

Rutshelle Guillaume
Hon föddes i Port au Prince och började sjunga i den lokala kyrkokören i
5-årsåldern. 2011 slog hon igenom i den Haitiska musikvärlden. Hon har haft
stora framgångar och vunnit många utmärkelser. Dessutom har Rutshelle
deltagit bland annat i internationella Jazz-festivaler, kreolska festivaler och
har haft framträdanden i New York och Montreal. Hennes sångstil är fylld av
passion och hon sjunger både fransk och haitisk kreol.
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Lyssna till exempel på ”Rete La ” och ”Kenbe Liv Ou”.

Rutshelle Guillaume. Foto: Rency Inson Michel
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Celina Gonzalez. Foto: Wikimedia
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Frågor och uppgifter Kuba

• Ta reda på mer om Claves, Conga, Guiro och eventuellt
fler kubanska instrument. Berätta för varandra och
sök även musikexempel. Används dessa även i andra
länder?

• Har ni sett eller lyssnat till Habanera eller Rumba

tidigare? Berätta! Rumban har ibland inte ansetts riktigt
rumsren. Varför tror ni att det varit så?

• Kan ni förstå beskrivningen av att den kubanska

musiken anses vara en av de mest inflytelserika? Vad
tror ni det kan bero på?

Kuba
Kubas musik, dans och instrument gör att den anses vara en av de rikaste
och mest inflytelserika regionala musik i världen. Nästan ingenting finns kvar
av de ursprungliga inhemska traditionerna, eftersom den infödda befolkningen utrotades på 1500-talet. Kubansk musik har bidragit till utvecklingen
av en mängd olika genrer och musikstilar runt om i världen. Den har sina
huvudsakliga rötter i Spanien och Västafrika men har influenser även från
Frankrike och USA . Habanera är en långsam kubansk solodans och musikstil. Rumban med sin sensuella laddning i dansen har fått en stor spridning
över världen. Exempel på instrument på ön är Claves, Conga, Gitarr eller
Tres, Guiro.
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?

Frågor och uppgifter Pio Leiva

• Ta reda på mer om hans karriär och artistsamarbeten.
Hans genombrott skedde också under en spännande
tid i Kubas historia. Ta reda på lite mer om den. Finn
också fakta om Buena Vista Social Club som inte bara
var en klubb.

• Vad anser ni om Pio Leivas musik? Varför tror ni att

han tillsammans med samverkande musiker kunde slå
igenom och få en popularitet?

Pio Leiva
Han föddes 1917 och dog 2006 och var en internationellt känd sångare. Pio började sin karriär med att spela bongo I en grupp. Därefter blev
han sångare i olika grupper och konstellationer. Han slog igenom stort på
1950-talet i samband med flytt till Havanna och hans låtar blev välkända
genom alla radiostationer. Turnéer har skett över hela världen men en av
hans viktigaste hemvister musikaliskt var Buena Vista Social Club i Havanna där en mängd stora musiker och dansare har framträtt och samverkat.
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Lyssna och titta till exempel på ” Habanera” med Cuba Cafe Express
och ” En Tres”. Titta på ” Salsa cubana en Parque Central : de
Lisandra y Victor - timba rumba cubana” på YouTube.

Lyssna till exempel på Pio Mentiroso” och ”El Gallo De Moron” samt
”La Rumba Me Llama”

2023
Celina Gonzalez
Hon var en sångerska och låtskrivare som specialiserade sig på traditionell
musik från den kubanska landsbygden. Celina hade många samarbeten artistiskt bla med sin man, sin son och andra musikerkollegor. Hon har vunnit
flera utmärkelser såsom Disco de plata och blivit nominerad till en Grammis.
Internationellt har det också varit framgångar bla i England, Colombia och
USA. Hon provade också på andra genrer såsom Son och Guaracha. Guarachan innehåller burleska och satiriska sånger om aktuella ämnen och har ett
snabbt tempo.

2

Frågor och uppgifter Celina Gonzalez

• Ta reda på mer om Son, Punto Cubano och

?

Guaracha. Berätta! Hur har exempelvis Guaracha
använts och i vilka sammanhang?

• Beskriv med egna ord Celinas sätt att framföra
sånger. Tycker ni om henne som sångerska?

• Vilka artistsamarbeten har Celina haft? Vet ni något
om de hon samarbetat med?

Lyssna till exempel på Celina i ”Yo soy el punto cubano”, ”Santa
Barbara” samt ”El Reto”.

Till nästa gång
Ta reda på mer om de öar som nämns i nästa avsnitt. Dela gärna upp dessa efterforskningar mellan er. Förbered och ta fram de musikexempel som
nämns i texten. Förbered gärna några av de praktiska uppgifter som anges
genom att fördela dem mellan medlemmarna i cirkelgruppen.

Pio Leiva. Foto: United Archives GmbH
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Eivor Palsdottir. Foto: GsusLove

Avsnitt 2
?

Frågor och uppgifter Färöarna

• Har någon av er besökt Färöarna eller har någon tagit
del av färöisk musik och dans tidigare?

• Vad tycker ni kännetecknar En färöisk kedjedans?
Berätta för varandra vilka komponenter den ska
innehålla.

• Vad handlar balladerna om enligt er uppfattning? Är
det möjligt att uppfatta något sammanhang när ni
lyssnar på färöiska?

• Diskutera kring rörelserna i dansen. Kan ni

beteckna detta som en regelrätt ringdans, eller är
rörelsemönstret annorlunda?

De nordliga öarna
Starta med eventuella uppgifter och fakta om öarna ni behandlade i första
avsnittet.
Inled gärna varje Frågor och uppgifter-avsnitt kring öarna med att berätta
om vad ni fått fram för uppgifter kring själva öarna.

Färöarna
När det gäller den traditionella färöiska musiken så har den främst varit vokal utan musikinstrument. Ofta kombinerades musiken med kedjedans som
traditionellt dansas i en cirkel. Kvaddansen rör sig oftast medsols i rummet
med två steg åt vänster och ett åt höger (branlesteg). Män och kvinnor
blandas fritt i kedjan. De dansande håller varandra i händerna eller i armkrok, eller i en dubbelfattning där man både håller hand och armkrok. Dansarna sjunger kortare eller längre ballader. En ”Skipari” leder sången genom
att denne sjunger de första orden och därefter sjunger alla andra. Balladen
kan innehålla många verser. Balladerna har funnits länge och en del har förts
vidare genom muntlig tradition sedan 1200-talet.
Endast i huvudstaden Torshavn användes instrument såsom fioler förr. Handeln och kommunikationerna ökade under 1900-talet och då importerades
musikinstrument och andra influenser och musikgenrer kom till ön.
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?

Frågor och uppgifter Eivor Palsdottir

• Ta reda på lite mer om henne och hennes

musiksamarbeten om möjligt. Finner ni någon mer
musik av henne som ni vill spela upp och lyssna till?

• Hur märker ni att hennes musik är starkt knuten till
Färöarna? Förstår ni något av texten?

• Vad anser ni om hennes sångstil? Har ni hört något
liknande i exempelvis Sverige eller Norge?

Eivor Palsdottir
Eivor Palsdottir är en av de mest framträdande artisterna under senare år.
Hon skriver musik som är mycket inspirerad av färöarna och dess musikaliska tradition. Eivor provar på många olika genrer såsom country, jazz, klassisk
musik, popmusik och folkmusik. Som 15-åring bestämde hon sig för att ägna
sitt liv åt musik. Hon sjunger solo, med band och behärskar flera olika instrument. Hon använder sig av flera olika musikgenrer och sjunger både på
färöiska och danska exempelvis.
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Lyssna och titta till exempel på ” Sigmundskvæði eldra” eller annan
färöisk kedjedans som ni kan finna.

Lyssna till exempel på ”Livstraedrir” och ”Trollabundin”.

2023
Gotland
Inled med att berätta för varandra vad ni känner till om Gotland, dess
natur och deras kulturliv. Berätta om någon har besökt ön eller har andra
upplevelser att dela med sig av.

Susanne Alfvengren
Hon föddes I Visby men växte upp på mellersta Gotland. Hon började som
ung med både musik, sång, teater, revy, musical, rockband etc. Hon slog
igenom 1984 med sången “När vi rör varann” och därefter blev det både
solokarriär och samverkan med andra artister såsom Mickael Rickfors.
Förutom sin karriär som vissångerska har hon även provat på skådespeleri
och att spela in ljudböcker.

Frågor och uppgifter Susanne Alfvengren

• Ta reda på mer om vilka artistsamarbeten hon har

?

haft och film eller teater som hon medverkat i.
Berätta!

• Har ni lyssnat till Susanne tidigare? Vad har ni för

uppfattning om hennes låtar och sångstil? Känner ni
till några fler sånger?

Frågor och uppgifter Ainbusk

• Ge varandra era reaktioner på de musikexempel ni

?

lyssnat på.

• Vad betyder ordet Ainbusk? Vem/vilka var
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Lyssna till exempel på ”Ögon man aldrig glömmer” och ”Som
stormen river öppet hav”.

förgrundsfigurerna i gruppen? Vad vet ni om deras
karriär?

Ainbusk
Ainbusk eller ursprungligen Ainbusk singers slog igenom 1990 med ”Jag
mötte Lassie” De var en kvartett från Gotland som hade stora framgångar.
De deltog även ett år i melodifestivalen. Gruppen har uppmärksammats på
många olika sätt och har bl a fått Karamellodiktstipendiet. Benny Andersson
har medverkat som låtskrivare till gruppen. Deras stil har oftast varit poplåtar
förankrade i folkmusiken. De översatte även utländska artisters låttexter och
tonsatte svenska poeters dikter. Efter att en av medlemmarna avled 2016
slutade deras tid som aktiv grupp.

2

Lyssna till exempel på “Älska mej” och “Jag har gått inunder
stjärnor” samt “Kom så far vi härifrån”.

Smaklösa
Bandet bygger mycket av sin musik på låtar från 1960-talet och 1970-talet.
Däremot gör de alltid sina egna texter och deras musik präglas av
improvisation och spontanitet. De har hållit på sedan 1973 och skildrar
genom sin pop/rock-musik gotländska företeelser och orter på sitt eget
speciella sätt. De har fått kulturpris med motiveringen att de har en bred
förankring i det gotländska samhället.

2

Lyssna till exempel på “Rune(ifrån Rone)” och “Vibble by the sea”.

Ainbusk. Pressfoto

Frågor och uppgifter Smaklösa

• Hur märker ni av det gotländska inflytandet i låtarna?

?

Kan ni finna någon mer låt av gruppen.

• Hur tror ni att det kommer sig att de blivit så

populära och att de kunnat hålla på i så många
årtionden?
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Sofie Asplund. Foto: Martin Hellström

Åland
Inled med att diskutera kring Åland som område. Är det självstyrande? Vilket land tillhör Åland? Vad vet ni om språket, naturen och dess kultur sedan
tidigare?
Förslag till delar gruppen kan fördjupa sig i;
• Den åländska pianisten Alexandra “Alie” Lindberg som turnerade
runt i Europa under senare delen av 1800-talet. En mycket intressant
musiker!
• Kulturföreningen Katrina har spelat stor roll för musiken på Åland
under de senaste 25 åren då de satt upp operor med åländska teman.
Ta reda på mer om denna förening och deras operor samt den årliga
kammarmusikfestival som de arrangerar.

2

?

Frågor och uppgifter Sofie Asplund

• Vet ni något om hennes musiksamarbeten? Ta gärna
reda på mer om vilka uppsättningar hon varit med i.

• Vad anser ni om hennes röst? Vad vet ni om lyrisk

sopran? Passar hennes röst även för musikaler? Sök
gärna reda på exempelvis någon av hennes sånger i
Phantom of the opera.

Sofie Asplund
Sofie är uppvuxen i Mariehamn. Hon är en lyrisk sopran som sjunger både
opera och musikaler. Hon har varit verksam sedan 2010 och gjort många
uppskattade insatser i olika föreställningar. Några av dessa är som Constance i Karmelitsystrarna, Susanna I Figaros bröllop och Maria i West Side
Story. Hon är utbildad vid bland annat Ålands musikinstitut och Operahögskolan. Hon är mycket uppskattad och efterfrågad, har uppträtt i konsertsammanhang och har fått Birgit Nilsson-stipendiet bland andra stipendier
och utmärkelser.

2
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Lyssna till “Ålänningens sång”, “Ålands brudmarch” samt “Vem kan
segla förutan vind”(denna sägs komma från Åland ursprungligen).

Lyssna på ” 10 Melodies: No. 3. Ce qu›entedent les nuits” och
” Ariettes oubliées: IV. Paysages belges. Chevaux de bois” samt
”Flickan kom ifrån sin älsklingsmöte”. (sök även gärna på youtube).

2023
Poporkestern Åland
Detta band spelar medryckande och varma poplåtar som bildar en
berättelseväv med återkommande kufiska karaktärer i igenkännbara miljöer.
Ni finner bland annat internetänklingen på Njutaregränd och Enslingen
Disco-Tommy på Kino. De har legat på Vegatoppen och har givit ut minst
två skivor. Bandet består av kända musiker som också deltar i annat musikliv
på Åland. Frontfiguren är Michael Hancock som också haft en karriär som
såpoperaförfattare.

2

• Vad anser ni om de berättelser som bandet

?

förmedlar? Ge varandra era åsikter.

• Hur framkommer den lokala prägeln i låtarna
ni lyssnat till? Kan ni finna andra exempel på
poporkestern ålands låtar?

• Ta reda på mer om bandmedlemmarna. Vilka andra
sammanhang har de deltagit i?

Lyssna till exempel på ”Balladen om Marja-Leena och Johan P ” och
”Blåbärspaj” samt ”Tigerhjärtan”.

Kvinnfolk
Folkmusikgruppen Kvinnfolk bildades i samband med den första
Kvinnodagsfesten på Åland 1979. Alla låtar lärs ut på gehör och det innebar att
man lyssnat mycket till varandra under inlärningen för att bla bli samspelta.
Deras repertoar består främst av åländska låtar som dokumenterats. De
anordnar även en egen spelmansstämma med gästartister. Spelglädjen och
gemenskapen är viktigast.

2

Frågor och uppgifter Poporkestern Åland

Lyssna och titta på YouTube exempelvis på ”Långpolska efter Anna
Matilda Andersson ” och ”Äpplen och nötter” samt ”Vals efter Otto
Silander”. Sök på Kvinnfolk Anno 1989.

Frågor och uppgifter Kvinnfolk

• Ta gärna reda på mera om Kvinnfolks musik

?

och verksamhet. Om uppgifter önskas kontakta
tävlingsledningen.

• Vad anser ni om folkmusikgruppens låtar? Om möjligt
lyssna till fler exempel.

• De arbetar med att bevara och dokumentera

folkmusiken. Anser ni att detta arbete kan vara av
vikt? I så fall varför?

Poporkestern Åland . Foto: Ida Jansson
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Nanook. Foto: Patrick Abrahamsen

?

Frågor och uppgifter Grönland

• Berätta för varandra hur ni upplever Katajjaq/
halssång. Hur är det att lyssna på?

• Diskutera hur ni tror att musiken är i ett samhälle
som nästan helt saknar instrument. Utvecklas
musiken på ett annorlunda sätt?

Grönland
Grönland har traditionellt sett ett viktigt inslag i sin folkmusik och detta
är de heliga trumdanserna. Dessa spelas på en oval trumma. Den består
av en träram där man spänt en björns urinblåsa över eller någon djurhud.
Shamanerna använde trummor vid religiösa sammankomster. Det finns även
en sorts personlig sång som heter Piseq och där man framför händelser ur
det vardagliga livet på ett mycket uttrycksfullt sätt, ofta recitativt. Musik och
sång används även ofta av teatergrupper. Grönländska folksånger framförs
för att berätta och för att roa eller charma. Katajjaq-traditionen bygger på
att två kvinnor konkurrerar om uppmärksamheten genom halssång, skrik,
djurläten. Katajjaq slutar ofta med att både sångerskor och åhörare skrattar.

2

?

Frågor och uppgifter Nanook

• Hur upplever ni musiken och stämningen? Kan ni
finna några fler sånger?

• Kan ni nämna några av medlemmarna i gruppen?
Nanook består bland annat av två bröder.

• Nanook är ett exempel på nutida grönländsk musik.
Kan ni höra något i deras musik som visar på
tradition? Är musiken något som tilltalar er? Finns
olika åsikter i gruppen? Lyssna på varandras tankar

14

Lyssna och titta till exempel på ”Inuit throat singers: Kathy Keknek
and Janet Aglukkaq”, ” East Greenland Drum Dancing” och ”Inuit
Drum Dance in Kulusuk, Greenland”. Samtliga på exempelvis
YouTube.

Nanook
Nanook är ett av de mest kända banden på Grönland och de sjunger på
grönländska. Bandet släppte sitt första album 2009. De bildades och är
verksamma i Nuuk, huvudstaden på Grönland. Bandets namn betyder den
största björnen. De är miljömedvetna och vill bland annat värna om isbjörnarna och deras livsmiljö. Trots att landets befolkning är relativt liten har de
ändå sålt mer än 10 000 album.

2

Lyssna till exempel på ” Seqinitta Qinngorpaatit”(Vårsolen skiner
på dig) och ”Nanook” (Youtube med engelska textremsor) samt ”Ai
Ai”(Lyckoljudet).

2023
Irland
Irländsk folkmusik och den irländska musiken i allmänhet har utvecklats
mycket genom århundradena och årtiondena. Folkmusiken har många
olika sinnesstämningar, allt från melankolisk till mycket munter. Den är
känd för att vara mycket livfull. Irlands nationalinstrument är den keltiska
harpan. Fyrsträngad tenorbanjo är också vanlig och den stäms oftast inte
i standardstämning, utan istället GDAE. Uilleann pipes är en irländsk form
av säckpipa. Mycket känd är den lilla spaltflöjten tin whistle och dess kusin
low whistle.
Mycket vanligt är irländsk tvärflöjt. Bland slagverk finns ramtrumman
bodhrán samt bones(snatterpinnar).

2

• Ge varandra era första intryck av de instrument

?

och melodier ni nu lyssnat på. Vad tycker ni om den
irländska folkmusiken.

• Kan ni något om den dansshow som kallas Riverdance
och som haft stora framgångar världen över?

• Vad vet ni om instrumenten som omnämns?
• Känner ni till några musiker eller band från Irland?

Lyssna till exempel på ”Bunker Hill, the gooseberry bush” med
Chris Mcmullan(Uillean pipes) och ”Beauty of the north – Glen of
Copsewood med Margie Butler” (Keltisk harpa) samt ”Caoineadh
Eoghain Rua ” med Joe McKenna (Low whistle).

The Dubliners
Gruppen bildades 1962 och var en av de första som spred irländsk folkmusik
i övriga Europa och även USA. De var verksamma i över 40 år Gitarr, banjo,
munspel, tin whistle var huvudinstrumenten förutom sång. De har haft
påverkan på manga generationers irländska band. Ibland framförde de även
politiska sånger kring situationen i landet vilket gjorde att en del upplevde
dem kontroversiella.

2

Frågor Irland

Lyssna till exempel på ”Molly Malone”, ”The Rocky road to Dublin”
samt ”The Irish Rover”.

Frågor och uppgifter The Dubliners

• Vilka var medlemmarna i gruppen? Vilka var orsakerna

?

till att de så småningom slutade?

• Känner ni till några fler av gruppens sånger som är
välkända?

• Har de haft samarbete/samverkan med andra grupper
eller artister?

• Vad tycker ni om musiken de framför?

Avslutningsvis denna sammankomst
Ta gärna fram eget sångmaterial och sjung tillsammans några av de sånger
som har en speciell innebörd för er. Berätta gärna för varandra varför ni
valde dessa sånger. Om någon hellre vill spela upp en sång och berätta kring
den så går det också bra.
Berätta om artist, textförfattare och kompositör samt tidsperiod, eventuell
information om bakgrund till sången och gärna något om något minne finns
förknippat med sången.
Diskutera om ni vill fördjupa er i någon speciell del i materialet eller om ni
vill tillföra något ytterligare.

Till nästa gång
Ta reda på mer om de öar som nämns i nästa avsnitt. Dela gärna upp dessa
efterforskningar mellan er. Förbered och ta fram de musikexempel som
nämns i texten. Förbered gärna några av de praktiska uppgifter som anges
genom att fördela dem mellan medlemmarna i cirkelgruppen.

The Dubliners. Foto: United Archives GmbH
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Hanitra Rosoanaivo av Tarika. Foto: REUTERS

Avsnitt 3
?

Frågor och uppgifter Madagaskar

• Ta reda på mer om instrumenten Valiha och Jejy. Finn

information för att kunna beskriva Salegi och Tsatpika.

• Hur vill ni beskriva den musik ni hört? Tänk både på de
vokala inslagen och musiken i övrigt.

• Beskriv med egna ord de olika danser ni tittat på. Gör
gärna jämförelser med andra länder. Vad ser ni för
likheter och skillnader? Hur uppfattar ni känslan och
intensiteten i danserna?

Asiatiska och Afrikanska öar
Inled gärna varje Frågor och uppgifter-avsnitt kring öarna med att berätta
om vad ni fått fram för uppgifter kring själva öarna.

Madagaskar
Madagaskar är världens till ytan fjärde största ö och har utvecklat ett förhållandevis unikt växt och djurliv där många arter endast finns på ön. Vad
gäller musiken har påverkan och influenser från många olika länder varit
starkt såsom Sydostasien, Afrika, Frankrike, England och USA. Den traditionella musiken är ofta vokal med två stämmor och ackompanjeras exempelvis av valiha och jejy, som är olika slags cittror, samt den traditionella
gitarren kabosy. Salegi och Tsatpika är två spridda musikgenrer. Flera olika
dansmusikstilar finns såsom watcha watcha och Malagasy. Fler exempel på
musik, instrument och dans finner ni i nedanstående avslutande videoklipp
såsom trummor och sång i grupper. Madagaskar är ett mycket religiöst präglat land där man ofta genom musiken lovprisar Gud och ibland uppnår ett
slags trans.
Inhemsk musiktradition hade ett tynande intresse på 1980-talet, men har nu
blivit mer populär igen både inom landet och utomlands.

2
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Lyssna och titta till exempel på ”Medimety” och ”Fararano” samt
”Dance traditionnel Malagasy”Youtube). På YouTube kan ni även se
korta exempel på både dans och instrument om ni söker på ”Music
and dance styles in Madagascar”

2023
Tarika
Detta är ett band som leds av frontfiguren Hanitra Rasoanaivo och som
började sin storhetstid och sitt genombrott på 1990-talet. Namnet betyder
helt enkelt gruppen. De spelar en unik blandning av de olika traditionella
musikformerna från skilda delar av ön och med dessa instrument men på
ett nyskapande sätt. Hanitra skriver de flesta sångerna själv och de har nått
stora framgångar runt om i världen och är Madagaskars största musikexport.
De andra i bandet är multiinstrumentalister och de använder valiha, kabosy,
jejy, marovany, percussion med flera instrument. De tar i sin musik upp även
svåra ämnen kring politik, värderingar, historia och provocerar gärna. De har
även många olika musiksamarbeten.

2

• Finn uppgifter om några av de musiksamarbeten som

?

Tarika haft med musiker från andra länder.

• Vad anser ni om att musiker tar upp svåra ämnen och
provocerar genom sin musik?

• Har ni några åsikter och tankar kring den musik de
spelar? Känner ni igen några av instrumenten?

Lyssna till exempel på ”Raitra” och ”Retany” och ”Fomba”.

Olombelo Ricky/Ricky Randimbiarison
Denna artist med flera namn och alias föddes 1964 i en liten stad i sydöstra
delen av ön. Han började intressera sig för trumtekniker och traditionell
musik och att kombinera sin melodiösa röst med traditionella slagverk som
amponga, en cylindrisk trumma eller adabo, en dubbeltrumma.Hans röst har
beskrivit som lika klar som den blå himlen. Ricky har under senare år samlat
kring sig många av de bästa musikerna och vill sammansmälta den inhemska
folkmusiken med jazz som de kallar vakojazzana. Detta har blivit så populärt
att han under en period varit den överlägset mest populära artisten på ön.

2

Frågor och uppgifter Tarika

Frågor och uppgifter Olombelo Ricky

• Ta reda på mer om vad som står skrivet om Rickys

?

artistkarriär. Sök på båda namnen.

• Rickys röst beskrevs som klar. Vad är era åsikter om
hans röst och även om hans musik?

• Tycker ni att han lyckats sammansmälta folkmusiken
med jazz på ett bra sätt?

Lyssna till exempel på ”Tsy mety milaza” och ”Adinony ianao” samt
”Varimbariana”.

Olombelo Ricky. Foto: Sitraka Mamitiana Randrianarivo
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Traditional Balinese music instrument, gamelan. Foto: Igor Mojzes

?

Frågor och uppgifter Indonesien

• Ta reda på mer om musikinstrumenten Rebab

och Siter. Finn information om genren keroncong.
Berätta för varandra och diskutera instrumenten och
genren samt försök finna musikexempel. Vad är era
åsikter och tankar kring instrumenten efter att ni
tagit reda på mer och även sett/lyssnat till dessa?

• När ni nu lyssnat till Gamelan, vad tycker ni om denna
instrumentensemble? Känns den nära eller långt från
exempelvis den svenska folkmusiken?

Indonesien (Bali, Lombok, Java)
Denna övärld består av många olika öar men vi koncentrerar oss på tre. Vad
beträffar indonesisk musik skiljer sig den åt i städerna och på landsbygden.
På landsbygden spelas traditionell folkmusik, varav de två viktigaste
genrerna är gamelan och keroncong. Den indonesiska musiken är i mycket
uppbyggd av slagverk. Gamelan är inte namnet på själva musikgenren utan
snarare instrumentensemblen som står för musiken. Gamelan-ensemblen,
som härstammar från Java, Bali och Lombok, består av stämda idiofoner
(bland västerländska instrument ingår bland annat triangel och vibrafon
här). Gamelan består av metallofoner av olika slag, diverse trummor, gongar
samt bambuflöjter. Varje gamelan har sin egen stämning, och dess själ
sägs sitta i den stora gongen – gong ageng. Vanligt förekommande inom
gamelan är också stränginstrument som rebab och siter. Om vokalmusik
förekommer så rör det sig om manskör eller en kvinnlig solist.
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Lyssna till exempel på ”Jipang Walik” och ”Anglirmendung”. Titta
även på ” Rebab Bali - Tabuh Selisir” samt ” Siter - Traditional music
tool of java Indonesia” på YouTube.

2023
2020
Uun Budiman and the Jugala Gamelan Orchestra
Uun började sin artistbana med att verka inom dockteater på Java och hon
började så småningom sjunga inom genren Jaipongan. Denna genre blandar
traditionell dansteater, gamelan med mer modern pop. Hon blev inbjuden
att sjunga med Jugala Gamelan Orchestra som hade funnits i många år.
Hennes röst verkar enligt många bedömare flyta över den övriga musiken
och upplevs som närmast eterisk. Hennes debut tillsammans med orkestern
blev 2009 hennes genombrott.

2

Lyssna till exempel på ”Bayu-Bauyu” och ”Bentang Panggung”.

Dewa Alit
Dewa Ketut Alit föddes på Bali. Han började uppträda vid 11 års ålder.
Från 1988 spelade han i den internationellt hyllade Gamelan Semara Ratih
och turnerade internationellt. Dewa Alit grundade sin egen grupp 2007,
Gamelan Salukat. Den är en stor kraft inom modern indonesisk musik
och har lyssnare i Asien, Europa och Nordamerika. Musiken är grundad i
traditionen av balinesisk Gamelan; Alit närmar sig dock denna tradition inte
som något statiskt, utan som en uppsättning begrepp som kan användas för
att skapa något radikalt nytt.

2

Titta och Lyssna på “Gamelan Salukat från Ubud på Bali med sång,
Sommarscen Malmö, 3 juli 2018” och “Gamelan Salukat – Live @
Roskilde Festival” på YouTube.

Dewa Alit. Pressfoto

Frågor och uppgifter Uun Budiman

• Ta reda på mer om musik och dansgenren Jaipongan.

?

Vad har den för speciella kännetecken och vem har
utvecklat den till den form den har nu?

• Låtarna är ganska långa och känns lite meditativa.

Håller ni med om beskrivningen och vill ni tillägga
andra synpunkter?

Frågor och uppgifter Dewa Alit

• Ge varandra reaktioner på musiken ni lyssnat och

?

tittat på. Vad är era viktigaste intryck?

• Alit vill förnya musikformen och använder även

egenformade instrument. Är det rätt att förnya
traditionell musik eller bör den bara bevaras?

Ubud, Indonesia traditional music. Fptp: Oliver Förstner
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Kiri Te Kanawa. Foto: Donald Cooper

?

Frågor och uppgifter Nya Zeeland

• Ta reda på mer om Maorifolket, om Haka och dess
ursprung samt vad Tawhirimatea betyder.

• Hur upplever ni Haka? Har ni sett den framföras i något
sammanhang? Vilken betydelse tror ni att Haka hade
historiskt?

• Bleckblås-musiken är utbredd över ön/öarna. Varför
tror ni att den blivit så populär?

Nya Zeeland
Något som inte alla känner till om Nya Zeeland är att det var ett av de sista
ställena på jorden att befolkas av människor och vi koncentrerar oss här på
den genuint nyzeeländska musiken.
Innan européerna blev den dominerande befolkningsgruppen så var det
māori-musik som dominerade musikkulturen på ön. Musiken använder
sig av mikrotoner och upprepade melodiska motiv som centrerar kring en
grundton. Sång är vanligt förekommande men denna är sällan i stämmor
utan oftast unisont. Vanligt förekommande är Taonga pūoro, en samling
instrument av i huvudsak blåsinstrument- och slagverkstyp. Haka är en form
av krigsdans som är både intensiv och färgstark. Man vill genom dansen
förolämpa och skrämma samt visa på mod och styrka. När missionärer så
småningom anlände till ön tog med sig harmonier och berikade på ett sätt
māori-musiken. Kolonisationen har gjort att maorimusik har blandats med
utländska influenser och genererat nya musikstilar på ön.
Man har i modern tid en historia av bleckblåsband som är populärt på ön.
Deras nationalband har fått flera internationella priser.
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?

Frågor och uppgifter Dalvanius Prime

• Ta reda på mer om hans arbete och mentorsskap om
möjligt.

• Vad tycker ni om hans musik? Hur märker ni av

traditionen och mer moderna influenser? Sången Poi e
har spelats in av många artister. Finns skäl som ni kan
finna till varför denna är populär?

• Har ni hört några av hans engelskspråkiga låtar? Sök
om möjligt reda på någon av dessa och lyssna.

Dalvanius Prime
Han var en låtskrivare och underhållare under mer än 30 år och fungerade
även som mentor åt många andra maori-musiker och arbetade för att bevara
denna kultur. Han växte upp i en musikalisk familj i orten Patea. Sedan flyttade
han till Wellington där han till en början arbetade som kock om dagarna och
som musiker om kvällarna. Han hade många musikaliska samarbeten vilket
bidrog till hans karriär. Han har haft ett eget musikproduktionsbolag och
även medverkat i film där han framfört låtar. Under hela livet arbetade han
även intensivt med att stötta och sprida den maoriska kulturen.

2
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Lyssna och titta på ”Ka mate Ka mate”, ”Pinepine te kura” och
”Tawhirimatea ” samt ”Original maori haka dance(YouTube)”.

Lyssna på ”Hei Konei Ra” och ” Chudka Pa Poy” samt ”Anei Ra”.
(sök även gärna på YouTube efter sången ”Poi e”).

2023
Kiri Te Kanawa
Denna operasångerska har både maoriskt och europeiskt påbrå och har
varit verksam både på Nya Zeeland, Australien och runt om på världens
operascener. Kiri har varit en av de största inom det lyriskt-dramatiska
facket. Som ung sångerska vann hon en tävling i Melbourne vilken gjorde att
hon kunde börja studera och verka i London. Hon har under åren haft många
operaroller såsom i Trollflöjten, La donna del lago och Otella. Dessutom har
hon sjungit i musikalen West Side Story. Hon har fått många utmärkelser
såsom Nya Zeeland-orden och blivit hedersdoktor vid bland annat Royal
College of Music. Värt att nämnas är att hon sjungit vid festkonsert i
Stockholms konserthus i anslutning till utdelning av Nobelpriset.

2

Frågor och uppgifter Kiri Te Kanawa

• Hur känner ni till Kiri sedan tidigare? Hon är känd

?

även för sina tolkningar av Richard Strauss. Lyssna
gärna på någon av dessa inspelningar.

• Hur uppfattar ni hennes röst och hennes

framträdanden i operasammanhang? Vad menas med
lyriskt-dramatiskt fack?

• Kände ni till något av hennes framträdanden i

Sverige? Lyssnar någon av er mer aktivt på opera och
kan göra jämförelser mellan hennes inspelningar av
”operahits” och andras?

Lyssna till exempel på ”The Flower Duet ” och ”O mio babbino
caro” samt ”Hoki Hoki Tonu Mai”.

Dalvanius Prime. Foto: Sue May collection
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Hibari Misora. Foto: -Shochiku

?

Frågor och uppgifter Japan

• Ta reda på mer fakta om Gagaku, Honkyoku och

Min’yō. Berätta och försök finna musik och video. Vad
finner ni intressant kring dessa musikformer?

• Känner ni till något om dagens musik i Japan? Känner
ni till någon modern artist?

• Vilka instrument och musikgenrer tilltalar er mest
utifrån de musikexempel ni hört?

Japan
Inled gärna med att berätta vad ni har fått reda på om ön mer generellt.
I Japan återfinns två huvudsakliga genrer inom traditionell musik. Först och
främst har vi shomyo, en sorts hymn inom buddhismen. Shomyo används
huvudsakligen inom tendai- och shingon-sekterna. Sedan har vi gagaku, som
är hov-orkestermusik. Dessa härstammar från Naraperioden 710-794 e.Kr.
Vidare finns genrer som främst tillämpar instrumentet Shakuhachi, en flöjt
som kanske mest förknippas med japansk musik –. Här bör Honkyoku nämnas, en musikgenre som växte upp under 1200-talet.
Den Japanska dockteatern utvecklades under 1600-talet. Denna ackompanjeras ofta av Shamisen, som är en tresträngad luta.
Vad gäller Japansk folkmusik så finns för det första Biwa-musik. Biwa är ett
japanskt stränginstrument – en sorts luta. Den tros ha funnits i Japan så
tidigt som på 200-talet, och härstammar från de tidigaste lutinstrumenten
som byggdes i det gamla Mesopotamien. Biwa-musiken har traditionellt använts till att ackompanjera sagor. Blinda munkar turnerade ofta som biwaspelare och spred ord om religion och god hälsa. Under medeltiden turnerade också blinda kvinnor och de spelade istället shamisen eller koto som är
en cittra. Koto är idag Japans nationalinstrument.
För det andra bör Taiko omnämnas. Den japanska trumman taiko har en
stor och mäktig klang. Taiko-trummor har tidigare använts för att varna om
annalkande fiender och samla trupperna. Idag är taiko-ensembler vanliga,
För det tredje finns Min’yō-musik. Min’yō är det japanska ordet för just japanska folksånger såsom arbetssånger, religiösa sånger och samlingssånger
vid bla bröllop.
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Lyssna och titta till exempel på ” Shoten-kangosan” (Shomyo), ”
Kadotsuke” (Shakuhachi), ”Midare” (Koto) och ” Ensou” (Taiko).

2023
Hibari Misora
Hon var en Enka-sångerska som var mest populär efter andra världskriget
och kallades Enka-drottningen. Hon spelade in över 1000 sånger och
medverkade i ett 60-tal filmer. Enka är en del av den japanska populärmusiken
och innehåller många melankoliska ballader. Den Japanska fem-tonsskalan
blandas med den västerländska. Många traditionella japanska instrument
används inom genren. Hibari slog igenom som 11-åring i slutet av 1940-talet.
Hon fick roller i filmer och skivkontrakt. Det blev ett stort genomslag och
hon sålde 100 000-tals skivor. Hon fick flera utmärkelser och har även ett
eget museum.
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• Ta reda på mer om hennes liv och karriär samt försök

?

finna någon mer musik .

• Upplever ni något av det melankoliska i sångerna?
Kan dessa Enka-låtar tilltala dagens lyssnare?

• Hennes popularitet var stor under denna tidsperiod.
Utöver det filmklipp ni sett av henne som 17-åring,
kan ni finna exempel på andra klipp? Finner ni
paralleller med västerländska artister/filmer från
samma tidsperiod?

Lyssna till exempel på ” Minatomachi Jusanbanchi” och ”Watashi
Wa Machi No Ko” samt ”Ringo Oiwake”. Titta även på Misora Hibari
”Spring Samba” på YouTube.

Daihachi Oguchi/Oguchi Daihachi
Han var en japansk trumslagare och är känd för att ha populariserat Taiko
och utvecklat musikformerna. Tidigare hade det inte funnits några Taikoensembler. Han startade Osuwa Daiko-gruppen och ensembleformen
spreds inte bara i Japan utan också i USA. Han skapade nya kompositioner
och arrangemang för att kunna få ensemblen att fungera mer som ett
“trumset”. Populariteten ökade eftersom konserterna blev mer som en
föreställning med inslag av dramatik. Storhetstiden för honom och hans
grupp kan anses vara 1970-1990-talet. Oguchi ledde också trumspelandet
och dansen vid avslutningsceremonin av de olympiska spelen i Nagano 1998.
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Frågor och uppgifter Hibari Misora

Frågor och uppgifter Daihachi Oguchi

• Finn mer fakta om Oguchis liv och karriär. Berätta

?

för varandra.

• Varför tror ni att denna utveckling som han startade
behövdes för att åter popularisera Taiko?

• Ge varandra era reaktioner och åsikter om

ensemblespelet. Upplevs det som rogivande,
livgivande, intensivt eller hur skulle ni vilja beskriva
Taikomusiken?

Titta på YouTube på ” NATC 2009 Daihachi Oguchi Tribute - Hiryu
San Dan Gaeshi”(börja cirka 3 minuter in på videoklippet). Lyssna
även på ”O-Fune-Matsuri Nerikomi-Bayashi” och ”Suwa-Ikazuchi”.

Oguchi Daihachi. Foto: Toshiyuki Hiramatsu
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Avslutningsvis denna cirkel
Tänk efter om det är någon ö eller någon musikform som ni skulle vilja fördjupa er
i ytterligare. Möjligheten finns alltid att lägga till ytterligare sammankomster om så
önskas. Vi hoppas att innehållet där ni fått smakprov på olika öars musik ökat ert
intresse för musiken runt om i världen.
Fundera tillsammans kring vad ni kan ta med er från cirkelavsnitten till tävlingstillfället.
Tack för ert intresse och engagemang. NBV och tävlingsledningen hoppas att ni ska
lyckas svara på många av frågorna i Musikleken-tävlingen första tisdagen i februari!
Vi önskar er allt gott och vår förhoppning är att ni genom musiken och
diskussionerna i cirkelgruppen har fått med er nya kunskaper och nya
perspektiv.

Musikleken

Tisdag 7 februari 2023

www.nbv.se

www.nbv.se

9 789152

708934

