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Välkomna till Musikleken 2020!
NBV:s roliga, intressanta och populära tävling för alla studiecirklar och föreningar inom medlems- och 
samarbetsorganisationerna sker Tisdagen den 4 februari kl 19.00. En tävling för alla åldrar och en 
tävlingsform som har förändrats och utvecklats under åren. Den innehåller både nyare och äldre inslag från 
musikens värld.

Tävla tillsammans
Enskilda föreningar och grupper kan tävla men det 
är också möjligt och positivt att tävla tillsammans 
vilket också ökar chanserna till fler poäng. Tävlings-
ledare och kontaktpersoner är Johnny och Lilleby 

Boström som nås via mobil 070-3408652 eller e-post 
bostrom62@yahoo.se. Använd e-posten i första hand.

Vi vill också påminna om att en dator med internetuppkopp-
ling och bra ljudkvalitet/högtalare behövs i samband med täv-
lingens genomförande.
Era vinstchanser ökar också om ni genomför studiecirkeln vars 
material ni finner i denna folder.

Extrapoäng
Ni får 2 grundpoäng om ni genomför studiecirkeln. Om ni har 
5-9 deltagare i cirkeln får ni även ett extrapoäng och har ni 10 
deltagare eller fler får ni ytterligare ett extrapoäng, totalt alltså 
max fyra poäng. Detta kan vara positivt för ert resultat i tävlingen!
Om ni genomför annan folkbildning vid ett tillfälle istället för 
studiecirkel får ni 1 poäng. Kontakta NBV-avdelningen innan ni 
startar så ni får en närvarolista.

Tävlingspriser 
Vinnaren i Musikleken får ett kulturprogram eller biljetter till 
utvald konsert för ett värde av 5000 kr, tvåan för ett värde av 
3000 kr och trean för ett värde av 2000 kr. Dessutom lottas ett 
kulturprogram eller konsertbiljetter för ett värde av 2000 kr ut 
bland samtliga deltagande lag. Om en kamratcirkel (som inte 
är en förening) vinner pris erhålls biljetter till utvald konsert.

Anmälan
Anmälan sker via hemsidan 
www.nbv.se/musikleken2020 
senast den 24 januari 2020. 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.
Ungefär en vecka innan tävlingsstart kommer tävlingsinstruk-
tionen till er via e-post. Måndagen innan tävlingsdagen får ni 
övriga tävlingshandlingar via e-post för att hinna skriva ut om 
ni så önskar. Ljudfilen med musikledtrådarna finns tillgänglig på 
från kl 16 tävlingsdagen på hemsidan. Observera att tävlingen 
startar kl 19.00 och att ljudfilen får spelas upp först då. Dock 
kan ni provlyssna på de första sekunderna för att vara säkra på 
att det fungerar.
Vid frågor kring tävlingsmaterial, utskick och annat kring Musik-
leken 2020 kontakta gärna tävlingsledningen i så god tid som 
möjligt. Vi hjälper er gärna!

Svarsblanketter
Svaren lä msidan. Kontakta tävlingsledningen/NBV vid problem. 
Svaren ska vara inlämnade senast kl 00.00 på tävlingskvällen. 
Undantagsvis kan insändning ske via brev. Kontakta i så fall täv-
lingsledningen i förväg. Facit publiceras på hemsidan senast på 
måndagen efter tävlingsveckan och resultatlista publiceras i slu-
tet av veckan efter tävlingsveckan. Diplom med följebrev sänds 
ut till deltagande lag i början av mars.

Välkomna att anmä la er till Musikleken 2020

ÖKA ERA VINSTCHANSER – GÅ EN STUDIECIRKEL
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Vår värld – vår musik
– en cirkel om musikens olika uttryck runt om i vår 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.

Studieplanen ger er möjlighet att utforska olika slags musik och 
ge underlag för diskussioner. Lyssna till musiken, upplev, reflek-
tera och fundera tillsammans.
En person utses till cirkelledare och denne har flera roller. Det 
handlar om att fördela uppgifter, leda diskussion, se till att någ-
ra förbereder exempelvis musikexemplen i materialet samt har 
kontakt med NBV och tar hand om närvarolistan. 
Förslagsvis hjälps gruppen åt med att leta fram musik och fakta 
innan träffarna.

Musiken runt om i vår värld
Musikleken 2020 och studieplanen kommer att visa på ett ax-
plock av all den musik som människorna på denna jord har kom-
ponerat och skrivit. En del av det som ni får höra kommer att vara 
nytt för er, en del har ni hört tidigare. Även om vissa musikstycken 
känns främmande och kanske inte är i er smak så får ni en inblick i 
olika musikgenrer och stilar samt uttryckssätt. En lite spännande 
musikupplevelse med andra ord. Res i musikens värld!
Ni som cirkelgrupp bestämmer över uppläggningen! Lägg till de-
lar och andra musikstycken, sjung för varandra, berätta om musi-
kaliska minnen och så vidare. Detta gör att era sammankomster 
blir mer levande och diskussionerna tankeväckande. Varje avsnitt 
i denna studieplan kan omfatta en eller flera cirkelsammankoms-
ter. Detta styrs av omfattningen av era diskussioner bland annat.

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 hög-
talare. En CD-spelare och eventuellt vinylspelare. Deltagarnas 
egen musik som kan anknyta till aktuellt avsnitt. Med hjälp av 
utrustningen kan ni söka musikstycken på internet. Ett tips är 
att använda sig av biblioteken som källa och resurs!

Studiecirkeln
Under minst tre sammankomster med minst 9 studietimmar 
pågår denna cirkel. En studietimme är 45 minuter. Vi uppmuntrar 
er att vara minst 5 deltagare för att ha 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 i i så fall rapporterar som annan 
folkbildningsverksamhet om ni inte genomför en hel cirkel.
Tävlingskvällen kan inte rapporteras som sammankomst.
Vi från tävlingsledningen och NBV önskar er all lycka och vi hopp-
as att ni får nya musikupplevelser och att ni i gruppen berikar 
er själva!
Följ med på den musikaliska resan!

Studieplan av Johnny Boström
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Världsmusik och Världsartister
Inled detta första avsnitt med att berätta för varandra om era 
olika musikminnen och musikupplevelser. Fråga varandra 
om intressen och skapa er en bild av gruppens bredd av 
erfarenheter vad gäller musik av olika slag. Om någon 
deltagare har med ett exempel på sin favoritmusik så är detta 
ett lämpligt tillfälle att lyssna på denna. 

Gör gärna också en allmän presentation av varandra och berätta vad ni vill 
ha ut av denna cirkel.

Vad är världsmusik?
När musiken sprids utanför det område där den vanligtvis spelas eller sjungs 
och finner sin väg till andra länder, andra musiktraditioner och nya lyssnare 
då uppstår världsmusiken. Så lyder en tolkning av begreppet världsmusik. 
Etnopop som har rötter i olika länders folkmusik är bara ett exempel på 
musik som spridits vida omkring tack vare radiostationer, internet och andra 
kanaler.
Influenser kan hämtas från många delar av världen och ”smitta” varandra 
och därmed uppstår också nya musikaliska uttryckssätt. 
Det finns världsmusik som uppstått som inte har något hemland eller hem-
region. Exempel på detta är de rytmiska och dansvänliga genrerna afrobeat, 
eurodisco och worldbeat.

Världsmusik
• Kan ni finna musikexempel på så kallad världsmusik?

• Har ni stött på denna benämning tidigare? Om ni 
gjort detta, hur överensstämmer ovanstående 
förklaring med hur ni uppfattat benämningen 
världsmusik?

• Tycker ni det är bra att musik ”blandas”? Innebär det 
berikning och utveckling eller utarmning av särarter?

• Diskutera kring hur ni uppfattar de två musikexempel 
som ni fått tips om här och kunnat lyssna på?

Lyssna på etnopoplåten ”När vindarna viskar mitt namn” med Roger 
Pontare och ”Only teardrops” med Emmelie de Forest samt ”Kisela” 
med Vanessa Mdee som är en Afrobeat-låt.

Roger Moore en av de skådespelare som gestaltat James Bond.

Avsnitt 1
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Rihanna
Denna världsartist föddes på Barbados och har sedan genombrottet 2003 
snabbt funnit lyssnare och fans i många länder. Hennes musik är en blandning 
av olika stilar, främst soul, rytm´n´blues och pop. Den jamaicanska dance-
hall-stilen och närliggande reggaeton finns det också ofta inslag av. Hon har 
legat högt på listorna samt har attraherat lyssnare av olika åldrar vilket ock-
så har bidragit till hennes framgångar. Rihanna har även besökt Sverige under 
sina turnéer. Hon har också ett samhällsengagemang vilket bland annat har 
yttrat sig i hennes stöd till jordbävningsoffren i Haiti för ett antal år sedan.

Ravi Shankar
Denne musiker som föddes i Varanasi i Indien spred sin musik över världen 
och blev mest känd för sitt spelande på instrumentet sitar. När han avled 
2012 92 år gammal i USA hade han en lång framgångsrik karriär bakom sig. 
Han var också välkänd som kompositör och var en av dem som spred indisk 
musik långt utanför landets gränser. Han turnerade även i USA och hade en 
tid samröre med gruppen Beatles. Ravi har flera efterföljare, bland annat en 
dotter och en brorson som har egna framgångsrika karriärer. Han belönades 
med Polarpriset och har också fått flera grammis.

Avicci
Tim Bergling med artistnamnet Avicci var en svensk nyskapande låtskrivare 
som tyvärr också brottades med psykiska problem vilket ledde till hans allt 
för tidiga bortgång. Avicci var DJ, låtskrivare och musikproducent som hade 
fantastiska framgångar runt omkring i världen. Han slog igenom 2011 och 
genomförde turnéer i många länder. Han hade samarbeten med flera olika 
sångare och musiker. I över 60 länder har hans musik toppat listorna. Han 
populariserade den elektroniska musiken och ”lånade” från en mängd olika 
genrer. Mot slutet på karriären turnerade och uppträdde han inte pga häl-
soproblem. Hans musik har även givits ut postumt.

Roxette
Marie Fredriksson och Per Gessle bildade 1986 gruppen Roxette. De hade 
båda framgångsrika egna karriärer och båda var låtskrivare. Gruppen fick 
framgångar i många länder och har sålt mer än 75 miljoner skivor. Bådas 
röster bidrog till låtarnas framgång.1989 slog de igenom internationellt och 
har åkt på världsturnéer som ibland varit årslånga med sin popinspirerade 
musik. De har uppträtt i bland annat Sydamerika och Kina samt givetvis 
Europa och USA.

Rihanna
• Vad är Rihannas fullständiga namn och hur många 

album har hon gett ut?

• När ni lyssnat till hennes låtar kan nu diskutera kring 
musikstilen och om den tilltalar er.

• Har ni hört andra sånger med henne? Vet ni något 
mer om denna artist eller kan ni ta reda på mera? 

 Lyssna bland annat till sångerna ”Umbrella” och Unfaithful”.

Ravi Shankar
• Ge varandra era första tankar och upplevelser när ni 

lyssnat till musiken.

• Ta reda på mer om Ravi Shankars musikkarriär och 
berätta för varandra.

• Hur tror ni det kommer sig att hans musik blev 
populär bland så många och i så många olika länder?

• Vad vet ni om instrumentet Sitar? Kan ni ta reda på 
mera?

 Lyssna bland annat till ”Dhun” som är traditionell och den mer klassiska 
”Raga Mala - A Garland of Ragas (Concerto No. 2 for Sitar & 
Orchestra)”.

Avicci
• Ge era reaktioner på de musikstycken ni lyssnat 

på. Vad tror ni har gjort att de blivit så spridda och 
populära?

• Tim Bergling har en relativt välkänd familj. Ta reda 
på mer om denna och dess musikaliska bakgrund. 
Berätta för varandra.

• Har någon av deltagarna sedan tidigare lyssnat till 
Avicci? Har ni lyssnat till denna musikgenre?

 Lyssna bland annat till ”Wake me up” och ”Waiting for love”.

Roxette
• Finn mer information om Per Gessles och Marie 

Fredrikssons solokarriärer. Svara även på frågan 
varför Roxette har slutat att göra spelningar.

• Berätta för varandra hur ni upplever Roxettes musik. 
Tycker ni om musik från de bådas solokarriärer?

• Per Gessle har även haft framgångar med speciellt en 
grupp. Vilken är detta och vet ni några av deras låtar?

 Lyssna till Roxettes ”Listen to your heart” och ”Joyride” samt Marie 
Fredrikssons ”Ännu doftar kärlek” samt Per Gessles ”På promenad 
genom stan”.

Ravi Shankar. Foto: Granger Historical Picture Archive / Alamy Stock Photo



Dino Merlin
En artist och låtskrivare från Sarajevo, Bosnien som egentligen heter Edin 
Dervišhalidović. Han rör sig inom genrerna pop/rock och har haft egna band. 
Dino skrev Bosnien-Hercegovinas första nationalsång och har vid ett par 
tillfällen varit med i Eurovision Song Contest. Han har länge varit mycket 
uppskattad och känd bland bosnier och andra i Sverige, i ett flertal länder 

bland annat i de forna jugoslaviska länderna.

Kylie Minogue
Hon kommer från Australien och har en karriär som sångerska och skåde-
spelerska. Detta har gjort att hon blivit känd i olika länder både genom sin 
musik och genom sin medverkan bland annat i TV-serier. Under sin karriär 
har hon provat olika genrer och även olika image, allt från provocerande till 
mer mogen utstrålning. Kylie har rört sig musikaliskt mellan pop, disco, 
danspop och electropop. Hon har uppträtt vid olympiska sommarspelen 
och fått en mängd utmärkelser och musikpriser.

Dino Merlin
• Ta reda på mer om Dino Merlin och försök finna 

ytterligare någon låt med honom.

• Känner ni till någon annan artist från något av 
länderna som förr tillhörde Jugoslavien?

• Hur upplever ni i gruppen den musiktradition och 
bland annat rytmer som influerar hans sånger? Delge 
varandra era reaktioner när ni lyssnat på låtarna.

 Lyssna till ”Love in Rewind” och ”Godinama”.

Kylie Minogue
• Vad hette den TVserie i Australien som hon blev känd 

genom? Har ni i gruppen sett något avsnitt av denna?

• Efter att ha lyssnat på musikexemplen, vilka känslor 
har ni inför hennes musik? Vad tror ni har gjort att 
hennes musik fått spridning i många länder?

• Kan ni komma på några andra sångartister från 
Australien eller leta reda på några? Berätta gärna för 
varandra.

 Lyssna till bland annat ”The Loco-Motion”, ”Spinning around”  
och ”Can´t get you out of my head”.

Dino Merlin. Foto: WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo
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Fördjupning

ɤɤ På ett överskådligt sätt har artister/sångare presenterats för gruppen. 
Ta gärna som uppgift att ta reda på mer om några av de som ni 
finner speciellt intressanta. Inled gärna nästa sammankomst med att 
redovisa vad ni kommit fram till. För gärna också en diskussion bland 
annat om varför just dessa har varit intressanta.

Egna sångval

ɤɤ Nu är det dags för en viktig del av sammankomsten nämligen de egna 
sångvalen. Dels kan deltagarna spela upp favoritmusik från olika länder 
och dels kan ni välja sånger från nätet eller från sångböcker som ni kan 
sjunga tillsammans.

ɤɤ Förutom att lyssna och sjunga kan ni förslagsvis även berätta om 
varför ni valde just denna musik och deltagarna kan dela med sig av 
sina tankar kring den valda musiken.

Uppgifter till nästa avsnitt

ɤɤ Fördela ansvaret mellan varandra kring att förbereda uppgifterna som 
förekommer i nästa avsnitt.

ɤɤ Leta även reda på de sånger som ska spelas upp så att detta är 
förberett.

ɤɤ Var och en bör även tänka till kring egna musikval/sångval som kan 
komplettera den musik som framförs i andra avsnittet.

Kylie Minogue. Foto: Sport In Pictures / Alamy Stock Photo



Kompositörer och olika Musikstilar 

Kompositörer, singer/songwriters, låtskrivare, musik-
skapare

Att göra musik kan ha många namn som ni märker på 
underrubriken ovan. Ofta när vi talar om kompositörer 
kommer många att tänka på klassisk musik i första hand. Att 
komponera kan då innebära att skriva musik exempelvis för 
symfoniorkester med många instrument och stämmor eller 
stråkkvartetter osv. Men alla som gör musik komponerar på 
något sätt. Man vill förmedla en känsla, ett budskap, en rytm, 
ett tankesätt och detta genom musik och ibland text. Ofta 
ligger ett stort arbete bakom. Ibland uppskattas bara artisten 
som framför annans musik vilket inte är riktigt rättvisande.

Här följer nu ett antal kompositörer av olika slag;

Frida Hyvönen
Denna kvinna från Robertsfors har bland annat utsetts till årets kompositör 
på grammisgalan och har även fått ett antal andra kulturpriser för sin musik. 
Kändisskapet började 2005 då hon även gav ut sitt debutalbum. Hon rör sig 
främst inom popgenren och har gjort konstnärliga samarbeten med en fo-
tograf som resulterade i en kombinerad skiva/bok som kallades Drottning-
landet. Frida sjunger och gör musik både på engelska och svenska vilket gör 
att hon fått genomslag i flera länder. Hon spelar ofta flygel på scenen och 
rör sig i det poetiska, finstämda, lekfulla och personliga när hon gör sin 
musik och framför den.

Frågor och uppgifter kompositörer…
• Har ni i gruppen samma eller olika syn på kvalitén 

på olika slags kompositörer? Är visst slags 
musikskapande ”finare” än annat eller har ni andra 
definitioner eller synpunkter kring detta?

• Kan ni finna någon som skapar musik som kallar 
sig för singer/songwriter? Vilka vill ni kalla för 
kompositörer?

• Vad anser ni om beskrivningen kring vad 
kompositörerna vill förmedla? Vill ni lägga till något?

• Har någon i gruppen skrivit musik eller text till någon 
musik? Berätta eller om möjligt framför!

• Vad anser ni om att musikskaparen ibland kommer i 
skymundan och inte får uppskattning på samma sätt 
som artisten?

Frida Hyvönen
• Låt var och en berätta hur man upplevde de sånger 

av Frida som nu lyssnat på. Vad är era omedelbara 
intryck?

• Ta reda på mer om Drottninglandet och det 
konstnärliga samarbetet? Har hon även samarbetat 
med andra under karriären? Berätta för varandra.

• Orden uppriktig och personlig används ofta i 
recensioner kring hennes musik. Vad tror ni att det 
kan bero på?

 Lyssna bland annat till ”Drömmen om dig” och ”London”.

Avsnitt 2
Frida Hyvönen. Foto: Frankie Fouganthin
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Mikis Theodorakis
Mikis är präglad av den grekiska folkmusiken och har utvecklat sin förmåga 
till att komponera. Han började med det konstmusikaliska fältet och införde 
delar som gjorde att han blev ifrågasatt. Han har under åren gjort körverk, 
opera och visor och även verkat som dirigent. Den vida berömmelsen star-
tade med musiken till filmen Zorba och han har även haft en del internatio-
nella samarbeten bland annat med Arja Saijonmaa. Pga sina politiska åsikter 
och sånger satt han även i grekiskt fängelse en period. 

Jenny McLeod
Hon är klassisk kompositör och har tidigare arbetat som musikprofessor i 
Nya Zeeland. Jenny anses som en av landets mest talangfulla kompositörer. 
Hon har gjort flera större klassiska verk men också flera hymner och sånger. 
Ett av de större verken är Earth and Sky för körer och orkester där även 
barnkörer medverkar. Det bygger på Maorimyten om moder jord och fader 
himmel som separerar. Hon fick också intresse för rockmusik som influera-
de henne till att skriva olika kompositioner. Förutom komponerandet har 
hennes tid upptagits av musikstudier som resulterat i flera skrivna verk och 
teorier. Hon har under sin karriär haft en mycket stor bredd i sitt musikin-
tresse vilket har gjort att hon växlat mellan ett antal musikstilar.

Mikis Theodorakis
• Låt oss börja med hans liv. Vad vet ni och vad kan 

ni ta reda på om Mikis, bland annat kring musiken, 
politiken och fångenskapen?

• Vad anser ni karakteriserar Theodorakis musik? Vilka 
influenser finns? Vilka instrument kan ni urskilja?

• Har ni hört någon klassisk musik av honom, 
exempelvis opera eller körverk?

 Lyssna bland annat till sångerna ”Zorba dance” och  
”En sång om frihet”.

Jenny McLeod
• Sök reda på fler verk av McLeod och spela upp 

dessa för varandra. Försök finna både äldre och 
nyare musik. Diskutera varför ni tror att hon har fått 
framgång och stor uppskattning i det egna landet.

• Vad är Maorikulturen? Vad finner ni för fakta och 
uppgifter? 

• Vad är era upplevelser efter att ha lyssnat på bland 
annat Earth and Sky? Lyssna på varandras intryck.

 Lyssna bland annat till ”Earth and Sky act 1 scene 1” och ”Rock 
Concerto:I. To distant friends: Allegro Molto”.

Mikis Theodorakis. AF archive / Alamy Stock Photo



John Denver
Han föddes i New Mexiko, USA men hade som favoritstad Denver som han 
också använde som del av sitt artistnamn. En så kallad singer/songwriter som 
gjorde över 140 egna låtar. Under del av karriären spelade han i ett band men 
gav sig sedan på en solokarriär. Pop och Country präglade hans musikstil. 
När han skrev musik och texter återkom han ofta till naturen och naturupp-
levelser samt kärlekstemat. Många av hans sånger har spridits till flera länder 
på flera världsdelar. Han hade under en period även ett eget TV-program. 
Han dog tragiskt i en flygolycka. Under en period av karriären var han en av 
de bäst säljande artisterna och musikskrivarna.

Olika musikstilar
Vi ska nu lyssna till musik och ha en lite annan utgångspunkt. Vi koncentrerar 
oss inte lika mycket på artisten utan mer på den musikstil som han eller hon 
rör sig inom. 

Mireille Mathieu/Chanson
Hon är en av bärarna av den franska Chansontraditionen och lite mer i en 
modernare tappning än Edith Piaf. Hon uppfattas som en ambassadör för 
den franska sången. Hon slog igenom 1965 men har även sjungit in en tysk 
repertoar och provat på poplåtar. Dock är det chansongenren vi koncentre-
rar oss på. Sångerna är livfulla, romantiska och dramatiska och griper ofta 
tag i lyssnarens känslor. Fokus ligger mer på textens innehåll än musiken och 
instrumenten även om piano och dragspel har varit framträdande instrument 
inom chanson. Själva ordet betyder visa, sång.

John Denver
• Ta reda på mer om John Denvers karriär, det band 

han spelade i och hur flygkraschen gick till.

• Har ni lyssnat till hans sånger förut? När ni nu hört ett 
par exempel, kan ni beskriva för varandra lite mer om 
hans röst och hans musikstil?

•  Vad tror ni hans framgångar berodde på? Vad var det 
som tilltalade lyssnarna?

 Lyssna bland annat till titlar som ”Annies song” och ”Sunshine on my 
shoulders”.

Mireille Mathieu
• Amour Défendu har översatts till flera språk, bla 

svenska. Vad är den svenska titeln och vem har spelat 
in den? Finner ni fler översatta franska sånger?

• När vi lyssnar på musik i Sverige hör vi ganska få 
exempel på denna sorts musik från Frankrike. Vad 
tror ni att det kan bero på? Känner ni till andra franska 
artister som nått ut utanför Frankrikes gränser? 

• Vad tycker ni om Chansongenren? Berätta om era 
positiva och negativa reaktioner.

 Lyssna bland annat till Chansonexemplen ”Amour défendu”, Chanter” 
och ”La valse à Mimi”.

John Denver. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo
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Pjotr Tjajkovskij/Konstmusik
Han var verksam i Ryssland under den sena romantiken och blev en av de 
stora ryssarna inom den klassiska konstmusiken. Han är mest känd som 
företrädare för den melodiska färgrika orkestermusiken. Kända verk är bland 
annat hans operor och baletter där hans konstmusik verkligen framträder. 
Brahms, Dvorak, Clara Schumann är andra framträdande namn. 

Fördjupning

ɤɤ Några kompositörer eller singer/songwriters har presenterats. Om 
ni vill fördjupa er mer finns möjlighet att leta reda på fler och ta fram 
några av deras kompositioner ni kan spela för varandra

Egna sångval

ɤɤ Nu fortsätter vi med de egna sångvalen. Välj sånger från den egna 
musikskatten, gärna från olika länder och sjung tillsammans eller så 
kan deltagarna även denna gång spela upp favoritmusik från olika 
platser på vår jord. Vi vill påminna om att ni i gruppen har full frihet att 
göra ert eget musikval och att de rekommendationer vi ger inriktas på 
studieplanens teman.

Uppgifter till nästa avsnitt
Dessa uppgifter är av förklarliga skäl desamma som tidigare.

ɤɤ Fördela ansvaret mellan varandra kring att förbereda uppgifterna som 
förekommer i nästa avsnitt.

ɤɤ Leta även reda på de sånger som ska spelas upp så att detta är 
förberett.

ɤɤ Var och en bör även tänka till kring egna musikval/sångval som kan 
komplettera den musik som framförs i tredje avsnittet.

Pjotr Tjajkovskij
• Varför kallas denna sorts musik konstmusik? Är all 

klassisk musik konstmusik? Ta reda på mer! Leta 
också upp musik av Clara Schumann och någon av de 
andra som nämns i texten och lyssna på exempel. 

• Vad tror ni gör att denna klassiska musik som bland 
annat Tjajkovskij företräder lever vidare? Diskutera 
gärna först två och två en liten stund och sedan i 
helgrupp.

• Vilken annan slags klassisk musik lyssnar ni i gruppen 
på? Berätta för varandra om kompositörer och verk 
ni tycker om.

 Lyssna bland annat till sångerna ”Svansjön, opus 20 akt 2” och 1812 
overtyr opus 49”.

Mirelle Mathieu. Foto: Marka / Alamy

Pjotr Tschaikowsky. Foto: Atelier E. Bieber



Kvinnor, Män och Grupper samt 
Danser från jordens alla hörn
I detta avsnitt vill vi ytterligare vidga vyerna och samtidigt ge 
några exempel på mer kända artister och danser. Vår värld 
innehåller så mycket inom musikens område och vi vill därför 
i avsnittet även ge glimtar från musik som är relativt okänd 
utanför hemlandet.

Queen
Detta brittiska popband som bildades 1970 har under åren slagit igenom 
även internationellt och på senare år har även en film gjorts som bland annat 
har fokus på frontmannen. Hans röst och betydelse för bandet fram till hans 
död bör betonas. De har en musikalisk mångsidighet och har provat på olika 
stilar såsom pop, rock och influerats av bla vaudeville. De är också kända för 
sin stämsång och sina intensiva live-framträdanden. De har sålt mer än 300 
miljoner skivor och är ett av landets mest inflytelserika band.

Trinh Cong Son
En vietnamesisk kompositör, låtskrivare och artist som var verksam under 
stora delar av 1900-talet. Han var bosatt i södra Vietnam och verkade genom 
sina texter och sin musik för en förening av Syd och NordVietnam under 
kriget på 60 och 70-talet. Hans sånger är vida spridda och produktionen var 
stor. Han skrev över 500 sånger och många hade teman kring fred, kärlek 
och natur. Eftersom hans musik fortfarande är så uppskattad görs nyinspel-
ningar med kända artister. Han jämfördes i hemlandet med västerländska 
musiker såsom Bob Dylan och Joan Baez och har lovordats av både recen-
senter och makthavare i hemlandet. 

Queen
• Ta reda på mer om frontmannens liv och karriär. 

Berätta för varandra.

• Koncentrera er på olika delar av deras musik såsom 
stämsången och det rytmiska. Vad är era tankar och 
åsikter om detta?

•  Känner ni till några andra låtar med detta band? 
Skiljer dessa sig åt från de exempel som ni lyssnat på?

 Lyssna bland annat till titlar som ”We will rock you” och ”Bohemian 
Rhapsody”.

Trinh Cong Son
• Finn mer information om återföreningen av Vietnam 

i mitten av 70talet. Dela med er av vad ni funnit. Kan 
ni finna mer av hans musik på exempelvis youtube 
eller olika musiktjänster?

• Även om man inte förstår orden så förmedlar Trinh 
Cong Sons sånger olika känslor. Hur uppfattar ni 
sångerna?

•  Hur tror ni det kommer sig att man gör jämförelser 
med västerländska artister? Varför tror ni det är svårt 
för många länder och artister att nå ut utanför sina 
gränser med sin musik?

 Lyssna till sånger som ”Nho mua thu Ha Noi” som handlar om hösten i 
Hanoi och ” Nhu mot loi chia tay”vilket betyder Som ett farväl.

Avsnitt 3

Queen. Foto: Alamy Stock Photo
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Miriam Makeba
Miriam som ofta kallades för Mama Africa föddes strax utanför Johannesburg 
i Sydafrika. Hon har haft hitlåtar som gjort henne känd i många länder och 
hon har också haft samarbeten med Harry Belafonte och Paul Simon. Under 
många år levde hon i USA eftersom hon varit kritiskt till apartheid-regimen 
och även en tid i Guinea men Nelson Mandela fick henne på 90-talet att 
komma hem igen. Hon har också fått Polarpriset för sin musik. Hon har gjort 
stora insatser för att föra ut afrikansk musik exempelvis till väst och att po-
pularisera den afrikanska musiktraditionen.

Taylor Swift
Countrypop är Taylors främsta genre. Hon slog igenom 2006 i hemlandet 
USA som tonåring och har snabbt spridit sin musik till många länder. Hon är 
sångare, låtskrivare och även skådespelerska. Texterna är berättande och 
har ofta sitt ursprung i hennes egna livsupplevelser. Hon spelar akustisk gitarr 
och har på grund av sitt musikintresse flyttat från Pennsylvania till Nashville. 
Hon har vunnit flera musikpriser både för sitt låtskrivande och som artist. 
Taylor Swift har också engagerat sig i en kampanj för att skydda barn mot 
brottslingar på internet eftersom hon vet att hennes kändisskap och ger 
stort inflytande.

Miriam Makeba
• Sången Soweto blues handlar om apartheid. Ta reda 

på mer om hur detta påverkade Sydafrika under 
många år. Varför sjöng Miriam denna och liknande 
sånger?

•  Vilka är artisterna Harry Belafonte och Paul Simon? 
Hur såg deras samarbeten ut? 

• Varför tror ni att hon kallades Mama Africa? Vad har 
ni för åsikter om musiken och rytmerna när ni lyssnar 
på musikexemplen? 

 till sånger som hennes mest kända ”Pata Pata” , ”Soweto blues” och 
”Ha Po Zamani”.

Taylor Swift
• Ta reda på mer om Countrygenren och diskutera 

sedan vilka kännetecken denna musikstil har och vilka 
stora andra artister som finns inom denna stil.

• Denna sångerska är en av de bäst säljande och en av 
de rikaste artisterna. Vad tror ni en sådan framgång 
kan bero på? Vilka faktorer ligger bakom? Vad anser 
ni om hennes musik?

•  Hon har utsetts till en av de mest inflytelserika 
artisterna. Ser ni risker och möjligheter med detta?

 Lyssna till låtar såsom ”Our Song” och ”Back to december”.

Miriam Makeba. Foto: Keystone Press / Alamy Stock Photo



Los Jaivas
Gruppen som existerat sedan 1960-talet och som fortfarande är aktiv är 
Chiles mest framgångsrika och tongivande folkmusikgrupp/rockgrupp. De 
blandar folklore med moderna tongångar och instrument där de latiname-
rikanska rytmerna är framträdande. De har även tonsatt dikter av Pablo 
Neruda. Eftersom de fångat många av uttrycken i Sydamerika är de också 
kända i många av kontinentens länder. Förutom att de haft många konserter 
ibland med miljonpublik har de även medverkat vid internationella musik-
festivaler. 

Nu ska vi avsluta genomgångarna med lite dans! Musiken och danser hör ofta 
tätt ihop och tar sig olika uttryck i olika länder. Vi vill nu ge tre exempel på 
mer eller mindre kända danser. Det är även tillåtet för gruppen att prova på 
de olika danserna! Sök gärna om det är möjligt att se danserna via youtube 
eller någon annan källa.

Vira
Portugisisk dans som är populär inte minst i Minho-regionen. Den har sam-
ma takt som vals fast snabbare och paren dansar vända mot varandra fast 
utan att hålla händer. Ett annat sätt är att paren går i cirkel och efter ett tag 
går männen in mot mitten, stampar höger fot hårt i golvet och går sedan 
baklänges tillbaka till sin partner. Därefter börjar cirkeldansen igen och vid 
nästa stopp går kvinnorna in mot mitten. Dessa rörelser upprepas så länge 
dansen pågår. Vira har även lokala variationer vad gäller dansrörelserna.

Los jaivas
• Inled med att beskriva för varandra vad ni vet om och 

tänker på när det gäller sydamerikansk musik.

• Vilka klanger och rytmer tycker ni är framträdande 
när ni nu lyssnat på de olika sångerna?

• Vad anser ni om att man blandar rock med 
traditionell folkmusik? Vad är positivt och negativt 
med att musikgenrer influeras av varandra? Sker en 
kulturell utarmning eller en utveckling som förstärker 
de musikaliska uttrycken? Diskutera!

 Lyssna till ”Sube a Nasser Conmigo Hermano” samt ”Todos Juntos” 
som handlar om fred mellan människor på jorden.”.

Vira
• Prova gärna någon av dansens olika variationer.

• Har ni sett denna slags dans tidigare? Påminner den 
om någon annan dans? Vad har ni för tankar kring 
utförandet och musiken?

 Titta bland annat på videoklippet ” Rancho Etnográfico da Areosa - Vira 
geral” på Youtube eller sök Vira på annat sätt.

Los Jaivas. Foto: Hilda Pizarro
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Kosackdans från Ryssland/Ukraina
Denna dans härstammar från de klanfolk som finns i Ryssland och Ukraina 
som kallas kosacker. De har inget hemland men är stora befolkningsgrupper 
som inte skiljer sig så mycket etniskt från exempelvis ryssar men är kända 
för frihetssträvan, samhörighet och patriotism. Dansen tar sig flera olika 
uttryck och har sitt ursprung från 1500-talet. Dansen är snabb och utförs i 
grupp eller enskilt med bland annat höga halsbrytande hopp. Man springer, 
knäböjer, gör bensträckningar och vändningar. Både kvinnor och män kan 
delta men männen är ledande. Kosackdans kallas även för Hopak.

Egna sångval

ɤɤ Nu kan ni mot slutet på studiecirkeln även använda er av egna sångval 
och/eller dansval. Använd gärna sådana som anknyter till cirkelns 
tema. Sjung tillsammans eller visa varandra danser. Berätta varför ni 
uppskattar dem.

Kosackdans
• Prova gärna någon av dansens olika variationer om ni 

kan och orkar.

• Denna dans är ganska välkänd. Har ni sett den 
tidigare? Vilka ledord och tankeassociationer får ni 
när ni ser den framföras? Berätta och diskutera!

• Tänk på musiken. Vad har denna slags musik för 
speciella kännetecken?.

 Titta bland annat på videoklippen ” Cossacks’ Dance” och ” Ukrainian 
dance Hopak by Sonechko” eller andra klipp av olika sorters 
kosackdans/Hopak för att se variationerna..

Kosackdans. Foto iStock
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Avslutning
Vi har genom denna studiecirkels innehåll velat ge er små glimtar från 
den musik som finns i vår fantastiska värld. Förhoppningen är att ni 
en del intressanta delar och tankar med er och även en nyfikenhet 
på annan slags musik som finns i andra länder. Allt har inte varit 
välkänt medan annat har ni stött på förut och det som det ska vara i en 
studiecirkel av detta slag.

Nu är det dags för summeringen och den gör ni tillsammans. Låt först 
var och en av er berätta vad som känts mest intressant eller nytt under 
dessa sammankomster. Fundera även över vad som ni tror kan vara till 
nytta inför Musiklekens tävling. Om någon har tankar och funderingar 
kring vad man kan göra för att ytterligare berika och utveckla en sådan 
här musikcirkel så för fram dessa.

Tack för ert engagemang och ert intresse. Musiken är en viktig del av 
våra liv och kan vara med oss i olika stunder.

Lycka till med tävlingen och vi vill som alltid att ni fortsätter att 
utforska musikens värld!


