INBJUDAN & STUDIEPLAN

En lekfull tävling
i musikens tecken
Tisdag 5 februari 2019

Välkomna till Musikleken 2019!
Tisdagen den 5 februari kl. 19.00 är det dags för NBV:s populära och roliga tävling för alla
studiecirklar och föreningar inom NBV:s medlems- och samarbetsorganisationer. En
mångårig tradition som har förändrats och moderniserats under årens lopp. Nu gör vi
ytterligare förändringar som ni förhoppningsvis kommer att tycka om!

Tävla tillsammans
En
dator med

internetuppövs
h
koppling bevla.
för att tä

Föreningar från olika organisationer kan tävla tillsammans och äldre och yngre deltagare ökar chanserna till fler poäng. Tävlingsledare är Johnny och
Lilleby Boström. Vid frågor kontakta Mats Jönsson
på NBV:s kansli tel. 0703-83 83 08 dagtid, eller via
e-post musikleken@nbv.se.

Priser
Vinnaren i Musikleken får ett kulturprogram eller biljetter till
utvald konsert för ett värde av 5 000 kr, tvåan för ett värde av
3 000 kr och trean för ett värde av 2 000 kr. Dessutom lottas
ett kulturprogram eller konsertbiljetter för ett värde av 2 000
kr ut bland samtliga deltagande lag. Om en kamratcirkel (som
inte är en förening) vinner pris erhålls biljetter till utvald konsert.

Anmälan

Foto omslag: SonyBMG

Anmälan sker via www.nbv.se/musikleken2019, senast den
24 januari 2019. Observera att föreningsnamnet ni anger på
anmälningsformuläret är det som kommer att stå på diplomet
och som används vid betalning! När ni har anmält er får ni betalningsinstruktioner via e-post.
En vecka innan tävlingsstart kommer tävlingshandlingarna
via e-post till lagets kontaktperson. Måndagen innan tävlings-
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STUDIECIR
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dagen får ni övriga tävlingshandlingar. På
tävlingsdagen, från kl 16, finns ljudfilen med
musikledtrådarna tillgänglig på www.nbv.se/musikleken2019. Observera att tävlingen startar kl 19.00 och
att ljudfilen får spelas upp först då.

Svarsblanketter
Svarsblanketterna sänds in senast kl 00.00 på tävlingskvällen via
e-post eller direkt via formuläret på hemsidan. Facit publiceras
på hemsidan måndag 11 februari kl 1500. Resultatlista publiceras
senast fredag 15 februari. Följebrev med diplom sänds ut till
deltagande lag senast 1 mars.

Extrapoäng
En nyhet för i år är att ni även får poäng om ni är många deltagare
i studiecirkeln.Har ni 5-9 deltagare i cirkeln får ni ett extrapoäng
och har ni 10 deltagare eller fler får ni ytterligare ett extrapoäng.
Totalt kan ni alltså få max fyra poäng om ni genomför en studiecirkel vilket kan ha positiv betydelse för ert resultat i tävlingen.
Kontakta er lokala NBV-avdelning innan ni startar. Närvarolistans
nummer och antal cirkeldeltagare anges på svarsblanketten. Själva närvarolistan behöver alltså inte skickas in.
Välkomna att anmäla er till Musikleken 2019!

www.nbv.se/musikleken2019

STUDIEPLAN
Foto: NBV

Det är inspirerande och roligt att ha studiecirkel i NBV.

Minnesvärd magisk musik
– en cirkel om de minnesvärda melodierna
Ni som deltagare i denna studiecirkel har en viktig roll där ni kan bidra med era kunskaper och ert intresse.
Den här studieplanen ger ett underlag för era diskussioner. En del av cirkeln handlar även om musiklyssning
och att diskutera vad ni har lyssnat till.
Cirkelledaren har flera uppgifter som även kan delas upp mellan deltagarna. Förberedelser ska göras och musikexempel ska
tas fram inför träffarna. Cirkelledaren leder diskussionerna, har
kontakt med NBV samt ansvarar för närvarolistan.
Ett tips; leta fram musik och fakta innan träffarna.

Minnesvärd för många
Årets studieplan och musiktävling kommer att handla om den
musik som är minnesvärd för många. Ni kanske int e alltid delar
uppfattningen men får ta del av musik som antingen är aktuell
nu eller som levt kvar under årtionden. Ni som grupp kan göra
egna tillägg, frågor och musikaliska inslag! Detta gör innehållet
i diskussionerna än mer levande. Det är omfattningen av era
diskussioner som bestämmer om varje avsnitt fungerar till en
eller flera sammankomster.
Följande bör ni ha tillgång till i cirkeln för att kunna genomföra den på bästa sätt; En dator med internetuppkoppling samt
eventuellt CD/vinylspelare. Sök musikstycken på internet. An-

vänd gärna bibliotekens möjligheter och resurser! En positiv
del är om deltagarna har med sig egen musik som anknyter till
sammankomstens innehåll.

Studiecirkeln
Den här cirkeln är tänkt att ha minst nio studietimmar fördelat
på minst tre sammankomster. En studietimme är 45 minuter.
Ju fler deltagare ni är, desto bättre kunskapsbas och diskussioner får ni. Delar av studieplanen kan fungera även för enstaka
sammankomster, som ni i så fall rapporterar som annan folkbildningsverksamhet. Själva tävlingen kan inte rapporteras som
sammankomst.
Ambitionen är att ni ska få ta del av olika sorters musik från olika
tidsepoker och att ni ska finna att studieplanen och tävlingen är
mycket varierande vad gäller svårighetsgrad. Våra erfarenheter,
olika intressen och åldrar bidrar till en bra studiecirkel!
Låt det musikaliska äventyret börja!
Studieplan av Johnny Boström

Foto: Allan warren

Roger Moore en av de skådespelare som gestaltat James Bond.

Avsnitt 1

Filmmusik och Musikaler
Inled avsnittet med att ni presenterar er för varandra och
kanske även något om varje deltagares musikintressen.
Ställ frågor till varandra.

Vad gör musiken minnesvärd?
• Vad anser ni i gruppen gör att musik blir minnesvärd
eller upplevs ”magisk”?
• Har ni sådana exempel på musik?
• Vad har texten för betydelse?
• Vad spelar marknadsföringen och media för roll?
• Har ni tankar kring ytterligare faktorer?

Vad gör musik minnesvärd?
Om svaret hade funnits helt och hållet så hade många musikskapare följt
detta recept och fått stora framgångar. Några av faktorerna som ligger bakom kan man spekulera kring;
ɤɤ

Artistens framtoning

ɤɤ

Arbetet bakom genomslaget såsom marknadsföring

ɤɤ

Produktionen, tex ljudbilden, omslag, studio, känd producent osv

ɤɤ

Texten och dess budskap. Hur slår det an hos olika grupper av
människor?

ɤɤ

Att ligga rätt i tiden

Nu är det dags att börja titta på en del av den filmmusik som blivit en del av
musikskatten och en del av de nyare filmerna vars musik blivit uppmärksammad. Filmmusik förekommer i stort sett i alla filmer. Några filmer har blivit
speciellt uppmärksammade tack vare filmmusiken, medan musiken i andra
filmer mer haft funktionen av bakgrund och ibland stämningsförstärkande.
Många melodier som förekommit i filmer har blivit minnesvärda och levt
kvar även om minnet av filmen har bleknat.
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James Bond
Den välkända James Bond-serien av filmer är fyllda av musik, bland annat
det tema som återkommer i de allra flesta filmer. Sean Connery och Roger
Moore är två av de mest kända skådespelarna som spelat Bond på vita duken.
Många av titelsångerna till filmerna har blivit riktigt kända och levt kvar som
en del av musikskatten.
Lyssna på ”The James Bond theme”, ”Live and let die” med Paul
McCartney och ”Goldeneye” med Tina Turner.

Frost
Frost är en av Disneys mest framgångsrika filmer på senare år. Framgången
beror inte minst på flera minnesvärda sånger. Den animerade filmen utspelar sig i ett skandinavienliknande landskap där huvudpersonerna utgörs av
två prinsessor, Elsa och Anna. Elsa har kraften att skapa is och snö, men kan
inte kontrollera detta. En berättelse om systerskap, kärlek och givetvis det
goda och det onda. Den tilltalar både barn och vuxna med sitt budskap och
sin lekfullhet.
Lyssna på ”Slå dig fri” och ”Vill du inte ut och leka”.

Så som i himmelen
Kay Pollack har skapat en film om en liten kyrkokör som, med hjälp av en
känd utbränd dirigent som genomgått en hjärtinfarkt, lyckas nå framgång.
Detta trots motstånd, fördomar, familjekonflikter och kärlekstrassel. Musiken
har en central roll i filmen som både oroar och berör. Michael Nyqvist och
Frida Hallgren gör strålande rollprestationer.

James Bond
• Berätta för varandra om någon James Bond film som
ni har sett.
• Vilka kända kvinnliga skådespelare har medverkat i
Bondfilmer du tycker om?
• Hur används musiken i dessa filmer?
• Kan ni fler skådespelare som spelat James Bond?
• Vad har ni för åsikter om de titelsånger ni hört, har ni
andra exempel ni vill spela upp?

Frost
• Har någon av er sett Frost? Berätta!
• Kan ni finna några faktorer som har gjort att denna
film och filmmusiken har nått framgångar?
• Ge varandra era upplevelser av de musikstycken ni
lyssnat på. Vem har gjort den svenska texten?

Lyssna på ”Gabriellas sång” med Helen Sjöholm och ”Kraftverket”

Såsom i himmelen
• Har någon av er sett filmen? Vilka är era intryck?
• Vet ni andra roller som Michael Nyqvist och Frida
Hallgren haft?
• Gabriellas sång är den mest kända melodin ur filmen.
Varför tror ni att den blev så uppskattad?

Harry Potter
Harry Potter-bokserien av JK Rowling har varit en fantastisk framgång. Berättelsen har fascinerat miljontals läsare och de åtta filmerna har blivit succéer. Filmmusiken känns igen och barn, ungdomar och även vuxna kan nynna på melodislingor. Filmerna utspelas i en verklighetsnära fantasivärld där
magi och trolleri är ett fullt naturligt inslag och där magivärlden finns parallellt med ”mugglarna” som de icke-magiska kallas. Berättelsen inleds som en
ljus saga men mörknar betydligt. Det goda mot det onda blir påtagligt vilket
också avspeglas i musiken.
Lyssna på ”Hedwig’s theme” av John Williams och ”Statues” av
Alexandre Desplat.

Harry Potter
• Vad tror ni att musiken har tillf ört?
• Har någon av er läst böckerna eller sett någon av
filmerna kring Harry Potter?
• Varför tror ni att Harry Potter serien är en sådan
framgång?
• Vilka intryck får ni själva av musiken? Tilltalar den er?

Foto: Membroza

Cats.

Cats
• Varför fångar Cats människors intresse så? Är
det texterna, uppsättningen, musiken eller en
kombination?
• Vad heter rollfiguren som sjunger Memory? Kan ni
ta reda på fler som spelat denna roll och därmed
sjungit den välkända melodin? Finns någon svensk
bland dessa?
• Om någon av er sett musikalen så berätta om er
upplevelse.

Nu ska vi göra några nedslag bland minnesvärda Musikaler. Musikalgenren
började få sin form vid inledningen av 1900-talet och har utvecklats sedan
dess. Några av de tidiga kompositörerna var Irving Berlin, Jerome Kern och
Oscar Hammerstein. Leta gärna fram tidiga exempel från musikalhistorien
såsom ”Annie get your gun” och ”Teaterbåten” och lyssna på dem. Ibland
har de enstaka melodierna mer magi än hela musikalerna. Fundera på vad
som skiljer musikalgenren från exempelvis operetter och tänk till kring hur
musikalerna har förändrats under årtiondena.

Cats
Denna dansmusikal av Andrew Lloyd Webber utvecklade hur man använder
scenografi och scenkläder. Musikalen bygger på dikter ur en bok av TS Eliot
och uruppfördes 1981. Den har sedan dess spelats nästan oavbrutet på olika
scener runt i världen och har översatts till en mängd olika språk.
Lyssna på ”Memory”, med Elaine Paige och ”Old Deuteronomy”.

Mamma Mia
• ABBA har en omfattande musikskatt som har stått
sig bra genom åren. Vem är manusförfattare till
musikalen?
• Ta reda på medverkande i både
ursprungsuppsättningen, den svenska uppsättningen
och filmen?
• Vad anser ni om ABBAs musik och hur den framförs i
musikalen och filmen?
• Är det några av sångerna i musikalen som ni tycker
för handlingen framåt och som förstärker budskap?

Mamma Mia
Den 6 april 1999 hade musikalen premiär, på dagen 25 år efter att ABBA
vunnit Eurovisionsschlagerfestivalen med låten Waterloo. 2007 spelades
musikalfilmen in. Handlingen bygger löst på ABBAs låtar och innehåller en
mängd kärleksförvecklingar och mängder av musik.
Lyssna på ”Lay all your love on me”, ”Sista sommarn” med Gunilla
Backman och ”Jag har en dröm” med Nina Lundseie.
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Rent.

Rent
Musikalen sattes upp första gången 1996 i New York. Dagen före premiären
avled upphovsmannen Jonathan Larson. Handlingen kretsar kring några
vänner som har karriärdrömmar, men som upplever motgångar i livet. Musikalen hade sverigepremiär 2001 och blev film 2005. Den har spelats för
utsålda hus världen över.
Lyssna på ”I should tell you” och ”Kärlekens tid/
Seasons of love”.

Fördjupning
ɤɤ

Ta reda på mer om de musiker, musikaler och filmer som nämnts i
detta avsnitt. Vid nästa sammankomst kan ni berätta för varandra och
ha en djupare diskussion kring dessa.

Egna sångval
ɤɤ

Denna del av sammankomsten är viktig. Finn gärna sånger som
anknyter till de teman som tagits upp eller som ni inspirerats till under
sammankomsten. Använd gärna sångböcker eller sånger/musik ni
funnit via internet.

Uppgifter till nästa gång;
ɤɤ

Titta på nästa avsnitt och försök förbereda musik/sånger som har
anknytning till detta avsnitt men som inte finns med i studieplanen.
Fördela sökandet mellan er.

ɤɤ

Finn sånger som ni kan sjunga tillsammans. .

Rent
• Ta reda på mer om Rent och dess handling. Har ni
hört talas om musikalen innan?
• Rent har satts upp flera gånger i Sverige under senare
år. Kan ni ta reda på några som medverkat i den?
• Finns det andra nutida musikaler som ni känner till?
Berätta för varandra.
• Avslutningsvis kan ni beskriva andra äldre musikaler
för varandra. Vilka kända sånger finns från dessa?
Spela gärna upp exempel.

Foto: Christian Düringer

First Aid Kit.

Avsnitt 2

Musikaliska genombrott och
Minnenas melodier
Innan ni går in på dagens tema kan ni förslagsvis inleda med
någon av de fördjupande uppgifterna från föregående avsnitt
om ni valt att göra förberedelser kring detta. Diskutera de
musikexempel ni i så fall valt och presentera för varandra.
Vi ska nu koncentrera oss på några musikaliska genombrott. När vi talar om
dessa menas artister eller kompositörer som genom ett musikstycke eller
ett album/cd/skiva gjort sig ett namn bland många lyssnare och därmed
slagit igenom.

First Aid Kit
• Hur började deras musikkarriär? Ta reda på mer om
familjebakgrund osv.
• Ge era spontana reaktioner på deras musik. Vad
tycker ni om deras sound?
• De sjunger och skriver texter huvudsakligen på
engelska. Fördelar och nackdelar med detta? Tar ni till
er innehållet i texterna?

First Aid Kit
Klara och Johanna Söderberg är en svensk folkpopduo som slog igenom
brett under 2012, även om de albumdebuterade tidigare. De inspireras bland
annat av genrerna Country och Indie. De pendlar i texter och musik enligt
dem själva mellan desperation, ensamhet, feminism och glädje. Deras båda
röster sammanflätas på ett intressant och suggestivt sätt och de har också
nått vissa framgångar i USA och England. De båda systrarna kommer från en
musikalisk familj och började skriva musik tillsammans som tonåringar. Under
sommaren och hösten 2018 gav de sig ut på ännu en turné genom Europa
och USA.
Lyssna på ”Emmylou”, ”Visa vid midsommartid” och ”The lion´s roar”.
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Adele
• En av de låtar som Adele haft stor framgång med är
”Hello”. När ni nu lyssnat på den, kan ni beskriva vad
det är som gör att denna fått sådant genomslag?
• Ta reda på vilka musikaliska samarbeten som Adele
varit med om under åren. Känner ni till något av dessa
sedan tidigare?
• Hur vill ni beskriva hennes musik och hennes
sångröst?

Adele.
Photo: Tore Sætre / Wikimedia

Adele
Hon växte upp i Tottenham, England och inspirerades tidigt av Ella Fitzgerald
och Etta James. 2009 fick hon sina första musikpriser, Grammy och 2012
vann hon samtliga sex priser i de kategorier hon var nominerad i. Adele blev
världskänd 2011 genom låten ”Rolling in the deep”. Hon rör sig inom genrerna soul, blues/jazz och pop och har lyssnare bland flera åldersgrupper. Publiken uppskattar också att hon upplevs som ”vanlig”, att hon är rolig och
har många upptåg samt att hon står upp för sina åsikter och stöttar andra
artister.
Lyssna på ”Hello”, ”Someone like you” och ”When we were young”.

Veronica Maggio
Hon upptäcktes 2005 och slog igenom stort 2007 då hon fick pris som årets
nykomling. Under 2010-talet har Maggio haft många framgångar, flera låtar
på listtopparna och innehaft förstaplatsen på svenska albumlistan. Hon beskrivs ofta som en soulsångerska. Hon skriver själv sina låttexter som är
personliga, uttrycksfulla och särpräglade. Texterna är enkla och samtidigt
inspirerade från självupplevda händelser eller känslor. Hon uppträder ofta
på stora festivaler i Sverige.

Veronica Maggio..

Veronica Maggio
• Veronica har en särpräglad stil. Vad anser ni om
hennes musik? Känner ni till henne sedan tidigare?
• Ta reda på fler av hennes låtar och lyssna gärna. Vad
heter några av hennes mest kända album?
• Det har under senare år kommit fram massor med
kvinnliga artister. Kan ni nämna några av de som varit
aktuella under 2000 talet?

Lyssna på ”Snälla bli min” och ”Vi mot världen”.

Elton John
Denne brittiske artist och kompositör slog igenom 1970 med ”Your song”.
Därefter följde en rad hits, bland annat genom ett lyckat samarbete med
textförfattaren Bernard Taupin. Dock har han samarbetat med flera textförfattare, exempelvis Tim Rice. Elton har som huvudinstrument piano förutom
sin röst, och skrivit musik till många filmer som ”Lejonkungen” och ”Mona
Lisas leende”.
Lyssna på ”Candle in the wind”, ”Goodbye yellow brick road” och
”Circle of life” från filmen Lejonkungen”.

Elton John
• Ta reda på mer om Elton John och hans karriär. Spela
upp någon/några av era favoriter och berätta för
varandra.
• Vad är hans riktiga namn och varifrån kommer hans
artistnamn?
• Varför tror ni att han dels har fått en sådan framgång
och dels har kunnat behålla popularitet under så
lång tid?
• Sången Candle in the wind har gjorts i två versioner.
Vilken är bakgrunden till den andra versionen? Vem
handlar den den första versionen om?

Nu är det dags att fördjupa oss kring det avsnitt som vi valt att
kalla Minnenas melodier.
En lång rad artister och deras sånger har passerat under 1900-talet och flera
av artisterna hade en lång karriär med minnesvärda hits. En del av sångerna
spelas fortfarande och har en bärkraft där melodierna och texterna fortfarande intresserar många människor.
ɤɤ

Hur kan det komma sig att vissa artister och melodier kan leva kvar i
folks medvetande många årtionden efter att deras karriär avslutats?

Alice Babs

Alice Babs.

Alice Babs
• Vad var Alice Babs riktiga namn. Vet ni något mer om
hennes karriär eller familjeförhållanden?
• Våra exempel är bara några axplock ur hennes
stora repertoar. Ge andra exempel. Har ni några
favoritsånger?
• Vad hette gruppen där hon samarbetade med Svend
och Ulrik? Ta reda på mer om vad samarbetet med
Duke Ellington och Povel Ramel mynnade ut i.

Hoola Bandoola Band
• Bandets låtar som ni hört exempel på har budskap,
men är mer samhällsinriktade än partipolitiska. Håller
ni med om denna slutsats?
• Har ni andra exempel på kända låtar med Hoola?
Lyssna och diskutera!
• Vad vet ni om låtskrivarnas senare karriärer?
• Har ni kunskap om andra samtida band inom samma
genre?
• Hur kommer det sig att flera av Hoolas låtar finns
bland minnenas melodier

Jazzsångerska 1924 - 2014. Hon växte upp i Västervik men upptäcktes av en
sångpedagog som lockade henne till Stockholm. Hon tog artistnamnet Alice
Babs, gjorde många framträdanden i slutet av 30-talet och slog igenom i
filmen ”Swing it, magistern” 1940. En del förfasade sig över ungdomens
musikstil, men hon blev erkänd för sin vackra sångröst och för sin musikalitet. Hon gjorde cirka 20 musikfilmer, bildade musikgrupp med violinisten
Svend Asmussen och Ulrik Neumann och hon var Sveriges första artist 1958
i Eurovision Song Contest. Hon samarbetade under sin karriär med bland
annat Duke Ellington, pianisten Charlie Norman och Povel Ramel. Hon utsågs
även till hovsångerska.
Lyssna på ”Lilla Stjärna”, ”Swing it, magistern” och ”I let a song go out
of my heart”.

Hoola Bandoola Band
1970 bildade Mikael Wiehe, Björn Afzelius och Peter Clemmedson Hoola
Bandoola Band och knöt till sig andra musiker. De hade ett rockspråk som
var klart, tydligt och dynamiskt och ofta med olika politiska budskap. Bandet
var Malmöbaserat och var under sin storhetstid mycket inflytelserikt inom
sin genre, proggen. Många av alternativbanden hade svårt att nå ut, men
Hoola kombinerade musikaliskt kunnande med tydliga texter. De kom in på
kvällstoppen, spelades i radio och i TV och fick många erkännanden. De tog
ställning i samhällsfrågor, men hade inga ”plakattexter”. Till en början skrev
Mikael alla texter och senare började även Björn skriva låtar till bandet. De
upplöstes 1976, men har haft någon enstaka återförening.
Lyssna på ”Rocksamba”, ”En kungens man” och ”Ingenting förändras av
sig själv”.

Thore Skogman
Thore Skogman
• Ta reda på mer om Thore och hans omfattande
musikproduktion. Har ni några favoriter?
• Varför blev han så populär och vad gav texternas
innehåll till människor som ökade uppskattningen?
• Vilka sånger skrev Thore till andra artister? Ta reda på
några och spela upp sångerna, som ni kan resonera
kring

Vismakaren och artisten föddes i Hallstahammar 1931 och avled 2007. Han
var mycket produktiv och 1 302 sånger kom till under hans liv vilket måste
vara ett svårslaget rekord. Han gjorde mest schlager men även klassisk musik. Efter sin medverkan i radions frukostklubben på det sena 1950-talet tog
hans karriär fart. Under många år turnerade han i folkparkerna. Han skrev
även sånger till andra artister som Siw Malmqvist, Lasse Lönndahl och
Sven-Ingvars. Han gjorde radio och TV-program, filmer, satte upp scenshower
och skrev böcker. En mångsidig och fantasifull person som bjöd på sig själv.
Lyssna på ”Storfiskarvalsen”, ”Fröken Fräken” och ”Tiotusen röda
rosor.
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Louis Armstrong.

Louis Armstrong
Denne jazztrumpetare, kompositör och sångare, hade en särpräglad stil från
det att han slog igenom på 1920-talet till hans sista verksamma år. Han spelade i många olika brassband och orkestrar. På 1930-talet gjorde han sina
första internationella turnéer som bland annat förde honom till Sverige
första gången 1933. Armstrong gjorde många TV-framträdanden och även
ett antal filmer. Han var en av jazzens stora stilbildare och har haft stor påverkan på jazzen och andra musikgenrer. Ibland ägnade han sig även åt så
kallad scatsong.
Lyssna på ”What a wonderful world”, ”Summertime” med Ella
Fitzgerald och ”Basin Street Blues”.

Egna sångval.
ɤɤ

Nu är det dags att lyssna och kanske sjunga med i de sånger ni har
med er till detta avsnitt. Varför valde ni just dessa sånger? Vad betyder
de för er?

Uppgifter till nästa gång;
ɤɤ

Sök efter den musik som finns i sista avsnittets text och de
faktauppgifter som efterfrågas. Ta reda på bakgrundsuppgifter om de
sångare/musiker som förekommer i avsnittet.

ɤɤ

Vi vill gärna att ni tar med annan musik som anknyter till det tredje
avsnittets teman.

Louis Armstrong
• Vad är scatsong? Berätta för varandra. Har ni några
exempel på sådana låtar med Armstrong? Han hade
även smeknamn. Vilka var dessa?
• Vad anser ni kännetecknar denne estradörs
framträdanden?
• Vad vet ni om hans uppväxtförhållanden och om hans
tidiga år som musiker? Diskutera vad som formade
denne legendar främst inom jazzmusiken.

Foto: Universal Attractions

Banbrytande musik och artister
med utstrålning
När ni nu startar detta sista avsnitt kan ni förslagsvis titta
tillbaka på de två första och se om ni vill tillföra något eller
fördjupa er ytterligare i något. Gå gärna en runda bland
deltagarna och låt var och en ge sina perspektiv.
Vi ska nu titta på banbrytande musik genom tiderna och detta gör vi genom
att lyfta fram några artister inom en del musikstilar. Dock bör vi inleda med
några frågeställningar att fundera över;
ɤɤ

Vad lägger ni in i benämningen banbrytande? Vad krävs för att man ska
kunna säga att något är nytt/annorlunda i förhållande till tidigare?

ɤɤ

Ni kan också se på exemplen i de tidigare avsnitten och fundera över
om något av dessa kan tänkas vara banbrytande.

Chuck Berry
Chuck Berry, 1959.

Avsnitt 3
Chuck Berry

Han var en av de stora inom rock ´n roll och betecknas som en av förgrundsgestalterna inom den tidiga förnyelsen av musikstilen. Han använde sig ofta
av ett distinkt gitarrintro och introducerade ”duckwalk” vid sina framträdanden som andra artister tog efter. Flera av hans låtar blev de mest kända under
1900-talet, många band och artister har influerats och inspirerats av honom
såsom The Beatles och Rolling Stones. Han har turnerat mycket och även
varit i Sverige. 2014 tilldelades han polarpriset.
Lyssna på ”Johnny B Goode”, ”Roll over Beethoven” och ”You never can
tell”.

• Ge fler exempel på låtar som skrivits av eller
framförts av Chuck. Vad karakteriserar hans musik?
• Vad betyder Duckwalk och hur gick det till? Har
någon av er sett hans framträdanden på TV eller live?
• Vilka andra artister var samtida med Chuck Berry?
Finn exempel och spela upp dessa!

Petter
• Vad ni känner till om HipHop som musikstil. Är detta
någon ni brukar lyssna på? Har ni hört talas om Petter
tidigare?
• Diskutera kring hans roll som förebild och inspiration
för yngre artister. Ta reda på mer om hans
språksvårigheter och hur han övervann dessa!
• Vilka andra artister inom hiphopen känner ni till? Vad
tror ni det beror på att många attraheras av musiken
och texterna?

Petter
Petter Askergren eller Petter som är hans artistnamn är en av de mest tongivande inom den svenska HipHop-musiken. Han har medfört mycket för att
popularisera musikstilen genom att i sina texter framföra sin samhällssyn
och ett självbiografiskt berättande om sin uppväxt. Petter balanserar hiphopkulturen med det akademiska och vill visa unga att det är viktigt att kunna uttrycka sig. Denne fembarnspappa har blivit svensk hiphops fadersgestalt.
Han drivs av skaparlust och av att inspirera yngre artister. Petter har släppt
tio album och har givit ut egna böcker.
Lyssna på ”Regnet” och ”Va mig själv”.

2019
Foto: AnnaReet Gillblad

Sofia Karlsson.

Sofia Karlsson
Hon är en av den svenska folkmusikens portalfigurer och har på egen hand
och tillsammans med andra förnyat delar av genren och har alltid haft musikalisk kvalitet som ledstjärna. Sofia älskar spelmansmusiken men gör musikaliska utflykter och provar gränserna. Under sin karriär har hon rört sig
mellan visa, folkmusik och pop och gett intensitet åt sina framträdanden
genom sin karakteristiska röst. Förutom att tolka Dan Andersson och andra
gör hon egna låtar med eget uttryck. Hon har vunnit Grammis och den
danska motsvarigheten. Det viktigaste sättet för henne att föra ut musiken
är via framträdanden och mötet med publiken.

Sofia Karlsson
• Vad vet ni om de grupper hon varit med i och vilka
musiker hon samarbetat med?
• Sofias röst är intensiv. Vad får ni för upplevelser när
ni lyssnar?
• Hennes tolkningar och egna låtar har gjort att en del
fått upp ögonen för visan och folkmusiken. Vet ni
andra som varit tongivande inom dessa genrer?

Lyssna på ”Jag spelar för livet”, ”Jag väntar vid min mila” samt ”Alltid dig
nära”.

Pugh Rogefeldt
Han var den som spelade in det första framgångsrika albumet med rock på
svenska 1969 tillsammans med Janne ”Loffe” Carlsson och Jojje Wadenius.
Detta album fick en grammis. Pugh banade väg för andra artister att börja
sjunga på svenska. Utmärkande var hans speciella sångstil och hans ibland
naivistiska texter. Under karriären utvecklade han ett hårdare rocksound och
tog influenser från country. På 1990-talet bildade han ”Grymlings” tillsammans med bland annat Mikael Rickfors, och han har på senare år även medverkat i TV-programmet ”Så mycket bättre”.
Lyssna på ”Små lätta moln”, ”Snart kommer det en vind” och ”Finns det
lite stolthet kvar finns det också hopp om bättring”.

Pugh Rogefeldt
• Vad hette Pughs första album? Vad tycker ni om
musiken som ni lyssnat på?
• Vilken betydelse tror ni att det hade att han sjöng på
svenska?
• Ta reda på mer om Grymlings och de framgångar
Pugh har haft under senare årtionden. Varför lever
flera av hans låtar ännu idag?

Foto: Rama

Edit Piaf.

Nu är det dags att ta sig an det sista temat i denna studiecirkel nämligen
artister med utstrålning. Visserligen är det så att de flesta artister har viss
utstrålning för att slå igenom, men det finns alltid några som står ut och
tar för sig på scenen och etablerar en speciell kontakt med publiken. Ni har
kanske flera egna exempel än de som kommer att nämnas här. Ta upp dessa
också till diskussion och lyssna på dem.

Edith Piaf
• Försök beskriva Ediths röst, på vilka sätt kan ni göra
detta?
• Beskriv hennes uppväxt och komplicerade privatliv,
som ju påverkade hennes scenpersonlighet.
• Trots att många inte förstod vad hon sjöng blev hon
mycket uppskattad internationellt och i Sverige.
Varför tror ni?

Edith Piaf
Denna franska sångerska var Frankrikes mest kända och framgångsrika populärmusikartist. Hon hade en dramatisk ådra som hon nyttjade till fullo på
scenen och som hade sitt ursprung i hennes livsförhållanden. Edith fångade
och hänförde publiken med sin altröst och förmedlade känslorna med stor
intensitet. Hon utvecklade under åren den parisiska Chanson-stilen som hon
fått i musikaliskt arv. Hennes karriär tog fart i mitten av 1930-talet och hennes största tillgång var den intensiva och säregna rösten som beskrevs som
hes och hård. Den internationella karriären tog fart efter kriget och hon
turnerade i flera världsdelar. .
Lyssna på ”Non, je ne regrette rien”, ”La vie en rose” och ”Milord”.

2019
Björn Skifs
Björn är en mångsidig artist från Dalarna som har haft en lång karriär. Han
beskrivs som folklig, rolig, intensiv och närvarande på scen. Hans röst kan
man svårligen ta miste på och han har fans i alla åldrar. Förutom sång och
musik har han ägnat sig åt skådespeleri och filmskapande. Vad gäller musiken
blir det mest åt soul, pop och rock. Han anses vara en av Sveriges bästa
soulsångare. I den tidiga karriären hade han tillsammans med sitt band även
internationella framgångar. Han har deltagit i melodifestivalen fyra gånger
och har gjort flera egna TV-program.

Björn Skifs
• Berätta om Björns mångsidighet. Vilka filmer har han
gjort, vilka shower har han satt upp och vilka låtar har
han haft med i melodifestivalen?
• Vad hette Björns första två band och vilket band
hade han en internationell hit med i USA? Vad hette
denna låt?
• Vad tror ni hans popularitet beror på? Har ni själva
några minnen från konserter, TV framträdanden eller
speciella låtar?

Lyssna på ”Fångad i en dröm”, ”Stand by me” och ”Håll mitt hjärta”.

Melissa Horn
Detta är en sångerska/låtskrivare inom visa och pop som har kommit fram
under senare år. Hon är dotter till sångerskan Maritza Horn och vissa säger
att det finns en släktskap även när det gäller rösten. Hennes sång- och skrivartalang upptäcktes tidigt och hon hade skivkontrakt innan hon slutade
gymnasiet. Melissa är både bevarare av och utvecklare av den svenska visan.
En utveckling som tilltalar även en yngre publik där hon med sitt tilltal och
sin röst förmedlar känslor och textens budskap på ett mycket påtagligt och
ofta berättande sätt. Mötet med publiken är viktigt och hon framträder på
många festivaler och konserter.

Melissa Horn
• När ni nu lyssnat, finner ni några genomgående drag i
hennes musik? Försök beskriva.
• Vad tilltalar en yngre publik och vad tilltalar andra
åldrar tror ni?
• Ge fler exempel på nutida förmedlare och utvecklare
av vistraditionen med exempelvis popinfluenser!

Lyssna på ”Långa nätter”, ”Jag saknar dig mindre och mindre” och ”Jag
går nu”.

Sarah Dawn Finer
Artisten är svenskfödd och har både brittiskt och amerikanskt påbrå. Hon
är uppvuxen i en musikalisk familj och gick tidigt med i kören One Voice där
hon fick scenvana. Innan hon gav ut sitt första album och startade sin solokarriär sjöng hon tillsammans med många kända artister. Hon blev etta på
svensktoppen 2007 och 2009. Hennes framtoning på scen präglas av glädje, kraftfullhet och känsloyttringar. Detta har varit tilltalande för många som
visat sin uppskattning. Hon skriver många av sina låtar själv och bjuder på
sig själv som programledare i TV-programmet ”Så ska det låta”..

Sarah Dawn Finer
• Beskriv era spontana intryck kring Sarahs sångstil och
uttryckssätt. Vad är kännetecknande?
• Hon samverkade med flera andra artister under den
tidiga karriären. Vilka?
• Hon sjunger både på svenska och på engelska, tror ni
att det är till nackdel eller fördel för henne?
• Har ni lyssnat till henne tidigare? Minns ni hennes
bidrag i melodifestivalen? Kan ni några andra låtar av
henne?

Foto: Blixten & Co

Lyssna på ”Kärleksvisan”, ”Moving on”, ”I remember love” samt ”Med
dig vid min sida”.

Egna sångval.
ɤɤ

Till denna sammankomst har ni med er egna musikexempel. Sjung för
varandra eller tillsammans och berätta varför ni valt dessa.

ɤɤ

Diskutera både innehåll, kända artister som framfört dem och hur ni
uppfattar och uppskattar dem.

Sarah Dawn Finer.

Avslutning
Den här studieplanen och era förberedelser samt diskussioner har
förhoppningsvis gett er insikt i dels musik som ni inte lärt känna tidigare och dels
gett er nya infallsvinklar och tankar kring vad som kan vara minnesvärd magisk
musik. Viss musik har kanske känts främmande medan annan har fångat ert
intresse. Det är precis som det ska vara!
Mötet med musik av äldre datum och av yngre datum samt olika musikgenrer kan
öka din och min förståelse och kan bredda vår musiksmak.
Det är nu dags för er att göra en kort summering, där alla deltagare får säga något
om sina upplevelser under cirkeln! Fundera även över vad ni tar med er inför
Musiklekens tävlingskväll. Tack för att ni har deltagit och för att musiken är en
naturlig del av era liv. All lycka till er både inför tävlingen och när ni fortsätter att
utforska musikens värld!

Musikleken
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