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EN NYFIKEN FESTIVAL PÅ VÄRLDENS,
GAMLA OCH NYA, KLASSISKA MUSIK

A FESTIVAL CURIOUS FOR BOTH OLD AND NEW
CLASSICAL MUSIC FROM AROUND THE WORLD

Vår klassiska musik. Vilken är
samhällen kallar sin ”stora
den? Stannar det vid Bach,
tradition”, sin musikaliska
Mozart med flera eller är
kanon, där principer, regler
världens ljudande klassiska
och system för komposition
universum mycket större?
och framförande utvecklats.
Med satsningTraditioner
Genom att nyfiket,
en Curious
som kommit
Classics vill
och med öppna öron, att få en hög
vi undersöka
social status
lyssna till andra
just det. Anmed protraditioner förstår
dra kultursfäfessionella
rers klassiska
musiker.
vi mer av världen.
musik. AraNyfikenhet är nyckeln! Och slutligen
bisk maqam,
musikalispersisk radif, armeniska teka traditioner som talar till
trakord, koreansk gugak och
dem som vuxit upp med de,
sanjo, japansk jiuta-sōkyoku,
som gestaltar viktiga värden,
indisk jal-tarang och mötena
gemensamma känslor och
alla dem emellan i utforföreställningar i respektive
mandet av en modern modal
kultur.
musik. Några exempel på klassiska klanger som kan avnjuJust därför, för att man med
tas och studeras i den andra
sina öron kan uppfatta så
festivalen i ordningen under
mycket av andras världsbild,
rubriken Curious Classics.
finns det anledning att vara
nyfiken på andra kultursfärers
I den här festivalskriften
klassiska verk. Engelskans
kan du läsa om programmet,
curious kan också betyda
presentationer av artister och
”konstig, underlig” och det är
den klassiska tradition de är
inte förvånande om vi tycker
sprungna ur samt något om de
musik vi inte hört förr låter
masterclasses och föreläsning… konstig. Men genom att
ar där deras åtskiljande och
nyfiket, och med öppna öron,
gemensamma drag diskuteras
lyssna till andra traditioner
och praktiseras.
förstår vi mer av världen.
Nyfikenhet är nyckeln.
Vad menar vi då med klassisk
musik? Enklast är att beskriVälkomna till
va det som den musik som
Curious Classics!

Our classical music. What is
it exactly? Does it stop at the
Bach’s and Mozart’s of history
or is the classical world much
broader than we realize? With
the Curious Classics initiative
we are aiming to investigate
precisely these vital questions.
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But what do we mean by classical music? The easiest way
is to describe it as; the music
which societies call their ”great tradition”, their musical
canon, where the principles,
rules and systems of composition and performance
have been developed. These
There is of course classical
traditions have come to have
music to be found in other
a high social status with professional
cultural
musicians
spheres.
With an open mind and
Arabic maand also
open ears we can under- speak to
qam, Perstand more of the world. those who
sian radif,
Armenian
have grown
Curiosity is the key!
tetrakord,
up with it,
Korean gugak and sanjo, Jaas an expression of important
panese jiuta-sōkyoku,Indian
values and shared feelings in
jal-tarang for example, and
their respective cultures.
all of the meetings which can
be found between them.
That is why, with one’s ears,
one can perceive so much of
In this booklet you can read
the worldview of others. This,
more about all of these tradiwe feel, is one of the key reations which we are proud to
sons to be curious about the
present within this, the second
classic works of other cultures.
edition, of our Curious Classics
The English word curious
festival. Here you can find the
can also mean “strange” and
overall program, view presenit’s not surprising if we think
tations of the scheduled artists
music we haven’t heard before
and the classical traditions
sounds just that. But with an
they originated from, as well
open mind and “open ears” we
as something about the master
can understand more of the
classes and lectures where
world. Curiosity is the key!
different traditions, both
Welcome to
distinctive and common, are
discussed and practiced.
Curious Classics!
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Tack/Thank you!
Stort tack till er
som på olika sätt
möjliggör denna
festival tillsammans
med oss.
Konserthuset
Stallet
Kungliga
Musikhögskolan
Musikverket
Sveriges Radio
Stockholm stad
Stockholms
Läns Landsting
Kulturrådet
Soudabeh Kia
Gunnar
Jinmei Linder
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Trio Sabil
URUPPFÖRANDE OCH FÖRNYELSE
KONSERT
Torsdag 20/2
Stallet
Sänds live i SR P2
19.00

Medverkande
Ahmad Al Khatib

Oud

PALESTINA/SVERIGE

Youssef Hbeisch

Slagverk

PALESTINA

Denna konsert, startpunkten
för årets Curious Classics,
blir ett uruppförande av ett
beställningsverk från Sveriges Radio som också sänder
konserten direkt i P2. Så här
motiverar producenten Mats
Einarsson beställningen:
”Ahmad Al Khatib är Sveriges
skickligaste oudmusiker. Han
är djupt förtrogen med både
den arabiska och västerländska klassiska musiken.
Ahmads spel är tekniskt utvecklat, nyansrikt och själfullt.
En kärleksförklaring till den
vackra arabiska lutan!”

Ahmad Al Khatib är född
i Jordanien, son till landsPOLEN/SVERIGE
flyktiga palestinier. Efter
studier i oud- och cellospel
i Jordanien turnerade han i
slutet av 90-talet i flera länder
i mellanöstern och NordafriBiljetter
ka. Så småningom blev han
tickster.se
själv lärare i oud och cello vid
Edward Said National Conservatory of Music, en palestinsk
högskola med filialer i palestinska Jerusalem, Ramallah,
Betlehem och Gaza
En kärleks- city. Sedan 2004 bor
förklaring till Ahmad Al-Khatib i
Sverige och har här
den vackra vidareutbildat sig i
arabiska lutan! musikvetenskap och
Mats Einarsson metodik. Han är lärare
Sveriges Radio på Högskolan för scen
och musik i Göteborg
i ämnena modal musikteori,
komposition, oud, maqam och
spel/improvisation.
Lena Nowak
Klarinett
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För sju år sedan inledde
Al Khatib samarbetet med
Youssef Hbeisch, en virtuos
på olika arabiska slagverk, riq
(en sorts tamburintrumma),
bendir (stor ramtrumma
besläktade med den persiska
daf-trumman), olika darbukas (arabisk handtrumma
formad som en stor bägare).
Liksom Al Khatib är Hbeisch
av palestinskt ursprung, född
i Galiléen, men nu bosatt i
Paris. Hbeisch studerade också vid Edward Said Musical
Conservatory och ger nu själv
universitetsseminarier och
masterclasses i arabisk rytmer
och slagverk. Han verkar
också som musikterapeut för
misshandlade kvinnor, barn
med funktionsnedsättningar
och fängelseinterner som
alla söker läkning genom
workshops med slagverk.
Youssef Hbeisch är musikaliskt känd för sina försök att
modernisera arabiska rytmtraditioner genom sina studier
av indiska, persiska, afrikanska och latinska rytmer.
Som duo har Al Khatib och
Hbeisch rönt stor framgång
och prisbelönats internationellt för sitt musicerande.
I kvällens uruppförande av
Al Khatibs beställningsverk
kompletteras de två av polska,
sverigebaserade klarinettisten
Lena Nowak. Hon har efter
sina studier i klassisk musik
vid Frederic Chopin-univer-

sitetet i Warszawa fortsatt
sin karriär som improvisatör
och folkmusiker. I sitt spel
använder Nowak tekniker och
idéer från olika musikaliska
traditioner. Hon har också
prisbelönats för sitt spel i en
mängd olika ensembler.

Lena Nowak och Ahmad Al Khatib

Välkomna till Curious Classics
och en afton med musik med
minnet av sina rötter i det
arabiska kulturarvet, inspirerad av sufiska mystiker, men
utforskande av nya ljud och
nya rytmer som tar orientalisk
musik till områden där den
inte varit tidigare.

PREMIERE PERFORMANCE
This concert, the starting
point for this year’s Curious
Classics festival, will be the
premiere of a piece commissioned by Swedish Radio which
will also broadcast the concert
live nationally in its channel
P2. Ahmad Al Khatib is
Sweden’s most accomplished audio musician, deeply
familiar with both Arabic
and Western classical music,
says Mats Einarsson, radio
producer.
Ahmad Al Khatib was
born in Jordan as the son of
fugitive Palestinians. After
studies in Jordan, he toured
in several countries and began
teaching in oud and cello. Al
Khatib now lives in Sweden

and is teaching modal music
theory, composition, oud,
maqam and improvisation.
Seven years ago, Al Khatib
initiated the collaboration
with Youssef Hbeisch, a
virtuoso of various Arabic
percussion, riq (a kind of
tambourine drum), bendir
(large frame drum akin to the
Persian daf drum), various
darbukas (Arabic hand drum
shaped like a large beaker).
Hbeisch, also of Palestinian
origin, born in the Galilee,
now resides in Paris. He
is musically known for his
attempts to modernize Arabic
rhythmic traditions through
his studies of Indian, Persian,
African and Latin rhythms.

As a duo they have achieved
great success and has been
awarded internationally for
their music making. In the
evening’s first performance
of Al Khatib’s commissioned
work, the two are complemented by Polish, Sweden based clarinetist Lena Nowak.
She uses techniques and
ideas from different musical
traditions.
Welcome to an evening of
music with the memory of its
roots in the Arab cultural heritage, inspired by Sufi mystics, but exploring new sounds
and new rhythms which take
oriental music to areas where
it hasn’t been before.

Curious Classics - Klassisk musik från hela världen
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Trio Joubran
STRÄNGMUSIK FÖR PALESTINA
KONSERT
Tisdag 25/2
Konserthuset
Stora salen
19.00

Medverkande
Samir Joubran
Wissam Joubran
Adnan Joubran
Oud

Youssef Hbeisch

Slagverk

Habib Meftah
Boushehri

Slagverk

Valentin Mussou

Cello

PALESTINA

Tre bröder från Nazaret

i Galiléen blev de första att
bilda en trio där tre arabiska
lutor, oud, ljuder tillsammans.
Samir, Wissam och Adnan
Joubran kommer från en familj som burit det palestinska
musikaliska arvet vidare i generationer. Farfars far, farfar,
far var alla både instrumentmakare och ekvilibrister och
deras mor, Hanna Joubran,
var en framstående sångerska
i Muwashahat-traditionen
från det arabiska Spanien.
Gruppen brukar säga att
trion egentligen består av sex
bröder; de tre spelande och de
tre stränginstrumenten som
allihop är byggda för hand
av Wissam Joubran, utbildad violin- och oudbyggare
vid Stradivariusinstitutet i
Cremona, Italien. Redan som
sexåring hade han provat att
bygga en första modell.

Biljetter
konserthuset.se

Trio Joubran är välkänd i hela
den arabisktalande världen,
men har också haft stor framgång med skivor och konserter
i Frankrike och anTrio Joubran skickar dra länder i väst.
med sin sprudlande Deras sjätte skiva,
The long march,
musik ett meddelande: släpptes 2018 och
Palestina lever! samarbetade då
Roger Waters & Brian Eno med storheter som
Pink Floyd-sångaren Roger Waters och
Brian Eno, som efter tiden
i inspelningsstudion sa att:
6
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”Trio Joubran talang som
musiker förstärks av deras
medkänsla som människor.
Deras långvariga och beslutsamma engagemang har gjort
dem till en symbol för palestinsk identitet och motstånd.
Trio Joubran skickar med sin
sprudlande musik ett meddelande: Palestina lever.”
Bröderna Joubran återkommer till begreppet ansvar på
olika plan. För att föra och
utveckla den musikaliska
traditionen vidare. Men med
det kommer man inte undan
ansvaret för medmänniskor,
för Palestina. Bröderna har
bl.a. tillägnat sånger till de
som dödats i Gaza. De vill
med sin musik hedra de som
kämpar mot förtryck av ursprungsbefolkningar runt om
i världen och betonar att deras
musik är en del av kampen för
det palestinska folkets krav på
erkännande och befrielse.
Trots att bröderna nu tillbringar mycket av sin tid i
Paris är det spelningar och
konserter i de palestinska territorierna som på många sätt
är avgörande: ”När våra nya
låtar fungerar där, vet vi att de
är redo för resten av världen.
Då har jag en känsla av att vi
kan ta ett album på turné”,
säger Samir Joubran, som ser
sig och sina bröders trio som
ambassadörer för Palestinsk
kultur i väst.

STRINGS FOR PALESTINE
Three brothers from Nazareth
in Galilee became the first
to form a trio where three
Arabic lutes, oud, sounds together. Samir, Wissam and
Adnan Joubran come from
a family that has carried the
Palestinian musical legacy for
generations. Grandfather’s
father, grandfather, father
were all instrument makers

and equilibrists and their
mother, Hanna Joubran,
was a prominent singer in
the Muwashahat tradition of
Arabic Spain.
The group usually says
that the trio actually consists
of six brothers; the three
playing and the three string
instruments all built by hand
by Wissam Joubran, trained

violin and oud builder at
the Stradivarius Institute in
Cremona, Italy.
Trio Joubran is well
known throughout the
Arabic-speaking world, but
has also had great success
with records and concerts
in France and other western
countries.

Curious Classics - Klassisk musik från hela världen
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Persiens poetiska
arv i Orienten

Sahar Mohammadi

Haïg Sarikouyoumdjian, Sahar Mohammadi
och Jasser Haj Youssef

SAHAR MOHAMMADI, HAÏG SARIKOUYOUMDJIAN & JASSER HAJ YOUSSEF
KONSERT
Fredag 28/2
Konserthuset
Grünewaldsalen
20.00

Medverkande
Sahar Mohammadi

Sång

IRAN

Haïg
Sarikouyoumdjian
Duduk

ARMENIEN

Jasser Haj Youssef

Viola d’amore

TUNISIEN

Biljetter
konserthuset.se

Tre unga musiker sprungna ur
tre stora musikaliska traditioner; den persiska, den
armeniska och den arabiska.
Förutom perfekt behärskning
av sina röster eller instrument
har var och en av dessa tre artister utvecklat ett personligt
ljud och ett originellt musicerande. Detta har ytterligare
bidragit till utvecklingen, och
syntesen, av traditioner som
förenas av en lång historia av
närvarande andlighet, filosofi
och poesi.
De tre traditionerna präglas
alla av modal musik, en musik
med helt andra fundament
än de ackordharmonier som i
västerländsk klassisk tradition
bygger på dur- och mollskalor.
Det skapar musik med helt andra tyngdpunkter. Skalor med
öppnare strukturer och större
möjlighet för improvisation.
Klassisk persisk musik är en
gammal konstform och en
av de tidigaste musikaliska
traditionerna kända idag.
Tack vare det forna, vidsträckta persiska imperiet har dess
musik och kultur bidragit till
många andra musikaliska
traditioner i Centralasien och
Mindre Asien. Sedan det persiska arvet blev associerat med
islamisk kultur efter den ara-
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biska invasionen på 700-talet
e.Kr., har traditionen påverkat
kulturen i hela Mellanöstern,
Nordafrika och Medelhavet.
I konserten vävs alltså dessa
traditioner samman i mötet
mellan Sahar Mohammadi, en av de vackraste
rösterna för samtida persisk
sång, Haïg Sarikouymdijan, armenisk duduk-virtuos
och Jasser Haj Youssef
från Tunisien som införlivat
instrumentet viola d’amore
på ett självklart vis i arabisk
musiktradition. Alla tre ger
prov på en känslighet i röst
och fingrar som passar repertoaren för en modal musik
öppen för improvisation. De
mjuka och melankoliska ljuden från duduk, ett armeniskt
träblåsinstrument med dubbla
rörblad, tillsammans med de
varma ljuden och bordunerna
från barockinstrumentet viola
d’amore, harmonierar perfekt
med den persiska poesiens
svåra klagomål. Flera av er har
säkert hört Haïg Sarikouymdijan virtuositet på inspelningar
med Jordi Savall.
Persisk musik brukar beskrivas som mystisk och melankolisk. Kärnan är varken dramatisk, intellektuell eller cerebral
utan relaterar ofta den till den
stora lyriska traditionen för

persisk litteratur och till sufismen, den mystiska islamrörelse vars speciella hem är Iran. I
denna trios tappning ges gott
om prov på denna musikaliska
poesi från hjärta till hjärta.
För de som vill fördjupa sig
ytterligare i dessa traditioner
erbjuder trion en öppen masterclass dagen innan på Kungl.
Musikhögskolan (se sida 24).

PERSIAN POETIC HERITAGE IN THE ORIENT
Three young musicians
sprung from three major
musical traditions; the Persian, the Armenian and the
Arab. In addition to perfect
mastery of their voices or
instruments, each of these
three artists has developed
a personal sound and an
original musicianship that
further contributed to the
development, and synthesis,
of traditions united by a long
history of spirituality, philosophy and poetry.
Classical Persian music is
an ancient art form and one
of the earliest musical tradi-

tions known today. Thanks
to the once-vast, ancient Persian Empire, Persian music
and culture have contributed to many other musical
traditions in Central Asia and
Asia Minor.
In this concert these traditions intertwine through
Sahar Mohammadi, one
of the most beautiful voices
of contemporary Persian
song, Haïg Sarikouymdijan, Armenian duduk-virtuoso and Jasser Haj
Youssef of Tunisia who
incorporated the baroque
instrument viola d’amo-

re in Arabic tradition. All
three show a sensitivity in
voice and fingers that fit the
repertoire of a modal music
open to improvisation. The
soft and melancholic sounds
of the duduk, an Armenian
double-bladed woodwind
instrument, together with
the warm sounds of the viola
d’amore, harmonize perfectly
with Persian musical poetry.
For those who want to delve
further into these traditions,
the trio offer an open masterclass at the Royal College of
Music (see page 24).
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Sada Trio
SVERIGEBASERADE VIRTUOSER
KONSERT
Lördag 29/2
Konserthuset
Grünewaldsalen
15.00

Medverkande
Ahmad Al Khatib

Oud

PALESTINA/SVERIGE

Feras Sharesta

Qanun

SYRIEN/SVERIGE

Pedram Shahlai
Violin

IRAN/SVERIGE

Biljetter
konserthuset.se

De virtuosa musikerna

Ahmad Al Khatib, Pedram
Shahlai och Feras Sharestan
har rötter i tre olika delar av
Mellanöstern men bor nu i
Sverige. De har alla spelat
med i många andra internationella konstellationer. Tillsammans i Sada Trio håller de
den traditionella orientaliska
musiktraditionen vid liv med
autentiska orientaliska instrument och mestadels nya, egna
kompositioner.
Ahmad Al Khatib är
ursprungligen palestinier
uppväxt och utbildad i Jordanien och senare i musikvetenskap och metodik i Sverige.
Han har, förutom jobb som
lärare på Högskolan för scen
och musik i ämnena modal
musikteori, komposition och
ensemble också undervisat i
instrument som cello och den
arabiska lutan oud. Ahmads
första soloskiva gavs ut för 15
år sedan med titeln Sada, det
arabiska ordet för röst, som
också har fått namnge den
nybildade trion.
Multiinstrumentalisten, kompositören och den musikaliska
berättaren Pedram Shahlai
började sin musikaliska
karriär började i Saqez, i de
kurdiska delarna av Iran. Han
upptäckte musik i en tidig ålder och har sedan barndomen
önskat överskrida gränser
mellan musiktraditioner.
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Hans spel och kompositioner är verktyg för att minska
avståndet mellan människor.
Pedrams musikaliska röst är
minst sagt gränsöverskridande med influenser från både
klassisk musik, jazz, tango och
romsk musik men med en kärna i kurdisk musiktradition.
Feras Sharestan är ursprungligen från Syrien och är
specialiserad på den orientaliska cittran eller knäharpan
qanun som har ett sjuttiotal
strängar, vilket i sig kräver en
enorm skicklighet. Allt sedan
sina musikstudier i Damaskus
han framträtt med stora internationella musiker som t.ex
Fairuz och Marcel Khalife.

Ahmad Al Khatib medverkar
också i festivalen med uruppförandet av ett eget verk
beställt av Sveriges Radio i
en annan konstellation; Trio
Sabil (se sida 4).

Oud

Ahmad Al Khatib

ORIENTAL HERITAGE IN SWEDEN
Ahmad Al Khatib, Pedram
Shahlai and Feras Sharestan
are virtuosic musicians with
roots in three different parts
of the Middle East, all of
whom now live in Sweden.
They have all played in
many other international
constellations. Together in
the newly constituted Sada
Trio, the three musicians
keep the traditional oriental
musical traditions alive with
authentic oriental instruments and mostly new, own
compositions.
Ahmad Al Khatib is

originally a Palestinian raised
and educated in Jordan and
Sweden in later musical
science and methodology. He
also teaches the cello and the
Arabic lute oud.
The multi-instrumentalist,
composer and musical narrator Pedram Shahlai began
his musical career beginning
in the Kurdish parts of Iran.
His musical voice is, to say
the least, cross-border with
influences from both classical
music, jazz, tango and Roman
music but with a core of Kurdish music tradition.

Originally from Syria,
Feras Sharestan specializes in the oriental zither or
lap harp qanun which has
seventy strings, which in
itself requires tremendous
skill. During his music studies in Damascus, he started
performing with major international musicians.
Ahmad Al Khatib also participates in the festival with
the premiere of his own work
commissioned by Swedish
Radio in another constellation; Trio Sabil (see page 4).
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Yulduz Turdieva
CENTRALASIENS UPPÅTGÅENDE STJÄRNA
KONSERT
Lördag 29/2
Konserthuset
Grünewaldsalen
20.00

Medverkande
Yulduz Turdieva

Sång

Ulugbek Temirov

Doyra

Rasulov Uktamjon
Tanbur, dutor, sato

UZBEKISTAN

Biljetter
konserthuset.se

Yulduz Turdieve

12

En mycket gammal och kraft-

Uzbekiska klassiska sångare som Yulduz Turdieva
sjunger på både uzbekiska, ett
turkiskt språk, och persiska.
Detta är ett tecken på den turkisk-iranska kulturens överlevnadsförmåga i en region
som omfattar ett så vidsträckt
område som dagens Iran,
länderna i Kaukasus, Turkiet,
de kurdiska områdena och
Afghanistan.

prisbelönats som enastående
sångerska, en konstnär som
trots sin unga ålder behärskar
flera musikaliska formspråk
och klassiska stilar, som
centralasiatisk shashmaqam,
mavregi, persisk, arabisk och
turkisk maqam (olika modala
strukturer med särskilda intervallförhållanden och melodiska förlopp). Stilar som vanligtvis anses så svåra att det
tar en halv livstid att behärska
dem. Turdieva har uppträtt i
Frankrike, Tyskland, Ukraina,
Holland, Belgien, Spanien,
Azerbajdzjan, Turkiet, Iran
och Israel och många andra
länder.

Att sortera dessa traditioner
som islamiska är ohistoriskt,
snarare är det så att de forna
turkiska och persiska traditionerna har kommit att prägla
mycket av islam. Den uzbekiska musiktraditionen är ett
tydligt exempel på kraften i
dessa civilisationers kulturarv.
Därför bygger Turdievas sånger på en uzbekisk tradition
där både turkiska och persiska
tongångar känns igen.

Under konserten ackompanjeras hon av Ulugbek
Temirov som spelar det,
i uzbekisk musiktradition,
vanliga slaginstrumentet
doyra, en handhållen ramtrumma som i Iran kallas
daf. Denna typ av handhållen
rund trumma med skinn har
använts av många folk, perser,
kelter, samer, men det är i
Uzbekistan man funnit antika
stenbilder av instrumentet.

Hon drivs av ett stort engagemang för områdets musiktraditioner, men är en av få
kvinnor som uppträder på
scen i Uzbekistan. Redan
som 12-åring blev Turdieva
utnämnd till en uppåtgående stjärna (yulduz betyder
”stjärna”), och har sedan dess

Rasulov Uktamjon bidrar
med sitt virtuosa musicerande
på de uzbekiska nationalinstrumenten tanbur, dutor och
sato, alla stränginstrument
och varianter av en slags
långhalsade lutor med och
utan band.

full kultur lever i centralasiatiska länder som tex Uzbekistan. Präglad av persiska och
turkiska influenser från dessa
rikens storhetstid.
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THE RISING STAR OF CENTRAL ASIA
A very old and powerful culture resides in Central Asian
countries such as Uzbekistan.
Characterized by Persian and
Turkish influences from the
heyday of these kingdoms.
Uzbek classical singers like
Yulduz Turdieva sing in
both Uzbek, a Turkish language, and Persian.
The Uzbek music tradition is a clear example of
the power of the cultural
heritage of these civilizations.
Therefore, Yulduz Turdieva songs are on an Uzbek
tradition where both Turkish

and Persian tongues are
recognized. Yulduz is driven
by a strong commitment to
the area’s music traditions,
and she is also one of the few
women to perform on stage
in Uzbekistan.
As a 12-year-old, Turdieva
was named an rising star
(yulduz means ”star”), and
has since been awarded as an
outstanding singer, an artist
who, despite her young age,
has mastered several musical
forms and classical styles,
such as Central Asian shashmaqam, mavregi, Persian,

Arabic, and Turkish maqam.
Styles that are usually considered so difficult that it takes
half a lifetime to master them.
During the concert, Yulduz
is accompanied by Ulugbek
Temirov, who plays, frequent in Uzbek music tradition,
doyra, a hand-held frame
drum.
Rasulov Uktamjon
contributes with his virtuoso
musicianship on the Uzbek
national instruments tanbur,
dutor and sato, all variants
long-necked lutes with and
without frets.
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Yi Ji-Young

Yi Ji-Young med sin gayageum

SIDEN, TRÄ & SJÄL – KOREANSK SANJO
KONSERT
Söndag 1/3
Konserthuset
Grünewaldsalen
14.00

Medverkande
Yi Ji-Young

Gayageum

Kim Tae-young

Janggu
KOREA

Biljetter
konserthuset.se

Kim Tae-young
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En av världens stora

klassiska musiktraditioner är
den koreanska Gugak. Den
härstammar både från musiken vid de kinesiska kejserliga
hoven och folklig schamanistisk musik. Bland genrerna
inom giga-traditionen finns
pansorin (berättande sång
ackompanjerad av slagverk,
sinawi (improvisationer) och
sanjo (ett melodiskt instrument och slagverk. Konserten
kommer att ge rikliga prov på
den sistnämnda genren.
Yi Ji-Young är en av världens främsta solister på den
koreanska gayageum, som
liknar den japanska koton.
Tack vare sin virtuositet, djupa kunskap och engagemang
för det koreanska musikarvet
är Ji-Young själv utnämnd
till en del av den nationella
kulturskatten i Korea. En titel
som bara föräras de konstnärer som nått den högsta nivån
av att behärska sin genre.
Yi Ji-Young började spela
gayageum, den klassiska koreanska brädcittran med tolv
tjocka silkessträngar, redan
som femåring. Idag är hon
professor vid Seouls Universitet parallellt med musicerande
i en mängd stilar och genrer.
Hon har gett ut inte mindre
än 40 album, där huvudspåret
ändå är sanjo.
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Sanjo har 2 000-åriga rötter
i schamanistisk kultur, var
ursprungligen improviserad men är numera strängt
reglerad. Sanjomusiken sitter
i ihop i ett enda stycke, är
uppbyggd i olika sektioner,
var och en med sin specifika
stämning. Allt hålls på plats
av de rytm mönster som slagverkaren Kim Tae-young
markerar på sin trumma
janggu, det mest frekventa slagverksinstrumentet i
koreansk musik. En timglasformad, ”två-hövdad” trumma
som spelas både med händer
och olika trumpinnar.
Det är en traditionell musik
i sin renaste form, menar
Ji-Young, en rent instrumental musik men med förmågan att framkalla bilder och
berättelser.
- Det är som hela mitt liv
passerar förbi när jag spelar
sanjo, berättar hon. Ett liv
som - inleds som vintern, hård
och brutal. Som övergår i vår
då min käresta möter mig och
det stora lugnet infinner sig.
Men sen rinner tiden alltför
snabbt iväg. När jag närmar
mig slutet och allt faller till ro,
då händer det att jag börjar
gråta.
Ett stycke musik på 50 minuter, som livet självt; egenartat, rikt på detaljer, full av
stämningar.

SILK, WOOD AND SOUL – KOREAN SANJO
One of the world’s great
classical music traditions is
the Korean gugak. It originates from both the music
at the Chinese Imperial
Courts and popular shamanic
music. Among the genres in
the gugak tradition are the
pansorin (narrative song
accompanied by percussion,
sinawi (improvisations) and
sanjo (a melodic instrument
and percussion). The concert
will give plenty of samples of

the latter genre.
Yi Ji-Young is one of
the world’s leading soloists
on the Korean board zither
gayageum, similar to the
Japanese koto. Thanks to her
virtuosity, deep knowledge
and dedication to the Korean
musical heritage, Yi Ji-Young
herself has been named part
of the national cultural treasure in Korea.
Sanjomusic sits together
in one piece, is built up in

different sections, and are
held in place by the rhythmic
patterns that percussionist
Kim Tae-young marks on
his hourglass-shaped drum
janggu.
It is a traditional music in
its purest form, says Yi JiYoung, a purely instrumental
music but with the ability to
evoke images and stories.
A piece of music in 50 minutes, like life itself; peculiar,
full of details, full of moods.
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Profant och sakralt från
Edo-periodens Japan

Keisuke Zenyoji

Akiko Fujimoto

KEISUKE ZENYOJI, AKIKO FUJIMOTO & MARIKO KEZUKA

KONSERT
Söndag 1/3
Konserthuset
Grünewaldsalen
19.00

Medverkande
Keisuke Zenyoji

Shakuhachi

Akiko Fujimoto
Mariko Kezuka
Sång, shamisen
och koto

JAPAN

Biljetter
konserthuset.se

Mariko Kezuka

Japansk klassisk musiktradition
fick, liksom annan japansk
kultur, en dynamisk utveckling under det andra shogunatet, Edo-perioden med början
i tidigt 1600-tal då klanen
Tokugawa tog makten och
enade Japan. Den tidigare av
kinesiskt inflytande färgade
kulturen formades om till något eget, specifikt japanskt.
Det är i början av denna period som japanskt ensemblespel
utvecklas, med kammarmusik
byggd på sång och tre instrument, koto, shakuhachi
och shamisen. Mot slutet av
1600-talet växer så genren jiuta-sōkyoku, japansk
konstmusik fram. En musiktradition som oftast bygger
på pentatoniska skalor gärna
med mollkaraktär.
Keisuke Zenyoji är en av
Japans mest framträdande
ekvilibrister på den kantblåsta japanska bambuflöjten
shakuhachi. Hans utbildning
i flöjtspelande började redan
vid sex års ålder. Idag är han
flerfaldigt prisbelönt för sitt
artisteri. Han är dessutom
aktiv som shakuhachi-lärare
i hela Kanto-regionen, med
fokus på traditionell musik.
En av de främsta samtida
uttolkarna av Edo-periodens
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jiuta-sōkyoku heter Akiko
Fujimoto. Hennes trakterande av den traditionella 13
silkessträngade brädcittran,
koto, har väckt stor internationell beundran. Och Akikos
sångstil sägs förkroppsliga jiuta-stilens klangvärld perfekt.
Dessutom spelar hon sedan
barndomen det tresträngade,
plektrumplockade instrumentet shamisen. Även hon
arbetar delvis som lärare och
utbildar nästa generations
jiuta-sōkyoku-musiker.
I den här konseren blir den
traditionella jiuta-ensemblen
fulltalig genom medverkan
av en tredje väl meriterad
japansk musiker; Mariko
Kezuka. Liksom Akiko
Fujimoto, och de kvinnliga
föregångarna vid de japanska
hoven, spelar hon koto, shamisen och sjunger.
Samtliga tre ovan nämnda
japanska musiker håller
tillsammans med den svenske
forskaren och shakuhachiartisten Gunnar Jinmei
Linder också en masterclass
på Kungl. Musikhögskolan
för de som vill fördjupa sig
ytterligare i japansk musik
(se sida 24).

A SACRED STEP INTO THE JAPANESE EDO-PERIOD
Japanese classical music
tradition, like many other
areas of Japanese culture,
experienced a dynamic development during the second
shogunate, known as the Edo
period, beginning in the early
1600s and it was at the dawn
of this period which Japanese
ensembles playing developed,
with chamber music built
around vocals and three instruments; shakuhachi, koto
and shamis. Towards the end
of the 17th century the genre
jiuta-sōkyoku, Japanese art
music, also emerged.
Keisuke Zenyoji is one

of Japan’s most prominent
equilibrists of the edge-blown
Japanese bamboo flute shakuhachi. He has been awarded
multiple times for his artistry.
One of the foremost contemporary interpreters of the
Edo period’s jiuta-sōkyoku
is Akiko Fujimoto. Her
talent on the traditional 13
silk-boarded zither, koto, has
attracted great international admiration and Akiko’s
singing style is said to capture
the tone of the jiuta style
perfectly.
For this evening the traditional jiuta ensemble becomes

complete with the participation of a third well regarded
Japanese musician; Mariko
Kezuka. Like Akiko, and the
female predecessors of the
Japanese courts, she plays
koto, shamisen and sings.
All three of the above mentioned musicians will, together
with the Swedish researcher
and shakuhachi player Gunnar Jinmei Linder, hold
a master class at the Royal
College of Music for those
who would like to learn more
about Japanese music (see
page 24).
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Arsen Petrosyan Quartet

Quanum

Arsen Petrosyan med sin kvartett

ARMENIENS MUSIK – TUSEN ÅR MELLAN ÖST OCH VÄST
KONSERT
Fredag 6/3
Stallet
20.00

Medverkande
Arsen Petrosyan
Duduk

Astghik Snetsunts

Qanun

Vladimir Papikyan
Santur

Avetis Keoseyan

Slagverk

ARMENIEN

Biljetter
tickster.se

Arsen Petrosyan

Armenien är ett litet land
med en befolkning på bara tre
miljoner, men den armeniska diasporan är spridd över
världen och mer än dubbelt
så stor som den nuvarande
befolkningen i landet. Det är
ett folk med en lång och rik
musikalisk tradition, som
nu alltså utvecklas inte bara
bland de armeniska bergen
där den har sina rötter. Men
redan då, under antiken,
påverkades musiken av läget
mellan de europeiska och
asiatiska civilisationerna.
Armenisk musiktradition har
kännetecken från Mellanösterns musiktraditioner. Den
är väsentligen monofonisk
(en enda melodisk linje, utan
ackompanjemang på olika
tonhöjder) och med ett starkt
tonalcentrum (en specifik
tonhöjd som musiken kretsar
kring). Men dess rytm, melodi
och dynamik avslöjar också
västerländsk musik.
Traditionell armenisk musik
är inte baserad på det europeiska tonsystemet utan på ett
system av tetrakord. Den sista
noten av en tetrakord fungerar
också som den första noten
till nästa tetrakord - som gör
mycket armenisk folkmusik
mer eller mindre baserat på en
teoretiskt oändlig skala.
Nationalinstrumentet i Armenien är duduk, en träblå-
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sinstrument i aprikosträ med
dubbla rörblad vars ursprung
ligger mer än 1 500 år tillbaka
i historien. I denna konsert
trakteras duduken av en ung
mästare från Charentsavan i
Armenien; Arsen Petrosyan. I Armenien omnämns han
idag som arvtagaren till den
hittills obestridde mästaren
Gasparian.
Arsen Petrosyans repertoar
spänner över mer än 1 000 år
av armenisk musik och han är
därmed en viktig väktare och
utvecklare av Armeniens musikaliska arv. Han har också
bedrivit närmast musikarkeologiskt arbete genom att leta
upp och spela in musikstycken
som härrör från armeniska
områden som på grund av historiens nycker ligger utanför
landet, i östra och centrala
Turkiet, i Syrien, och i Georgien. Mycket av den musiken
var på väg att glömmas bort i
dammet i f.d. sovjetiska arkiv.
Petrosyan har trots sin unga
ålder, 25 år, turnerat i stora
delar av Europa och världen
såväl som i sitt eget land. Nu
uppträder han med sin egen
Arsen Petrosyan Quartet
som bildades 2018 och förutom Petrosyans duduk har en
traditionell instrumentering:
Qanun, den armeniska varianten av den i Mellanöstern så
vanliga knäcittran. Ett annat
ungt, armeniskt musiker-

löfte, Astghik Snetsunts,
hanterar den. Vladimir
Papikyan, en mycket erfaren
musiker med deltagande i
flera berömda armeniska
ensembler spelar santur, en
form av hackbräde eller cimbalom, som finns i varianter
i Indien, Mellanöstern och
Centraleuropa, där små klubbor slår på strängarna. Avetis
Keoseyan ackompanjerar på
traditionella slagverk.

ARMENIAN MUSIC – A THOUSAND
YEARS BETWEEN EAST AND WEST
The small country of Armenia
has a long and rich musical
tradition as well as a vast
diaspora stretching the
whole world over. It’s ancient
cultural history has been
influenced by shifts within
European, Middle Eastern
and Asian civilizations but
yet it’s musical roots are not
based on the European tonal
system but instead on a system of theoretically infinite
tetrachords.
The national instrument
is the duduk, a woodwind
instrument made of apricot
wood whose origins date back

more than 1500 years. In
this concert, the duduk will
be played by a young master
from Charentsavan; Arsen
Petrosyan.
Petrosyan’s repertoire
spans over more than 1 000
years of Armenian heritage
and he is therefore an important guardian and developer
who’s work regularly leads
him to finding and recording
pieces of music which are
outside the country due to
the whims of history. Much
of that music was about to
be forgotten in old Soviet
archives.

At present he performs
with his own Arsen
Petrosyan Quartet which
was formed in 2018 and
includes another traditional
instrumentation: qanun,
the Armenian variant of the
Middle Eastern zither, handled masterfully by another
young Armenian, Astghik
Snetsunts. Vladimir
Papikyan plays santoor, a
form of cimbalom, found in
variants in India and beyond,
where small clubs strike
the strings, whilst Avetis
Keoseyan accompanies on
traditional percussion.
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Ross Daly Quartet

Bijan Chemirani

Kelly Thoma och Ross Daly

MODERN MODAL MUSIK
KONSERT
Lördag 7/3
Stallet
20.00

Medverkande
Ross Daly
Kelly Thoma

Kretensisk lira

GREKLAND

Yasamin
Shah-Hosseini
Oud

IRAN

Bijan Chemirani
Zarb

IRAN/FRANKRIKE

Biljetter
tickster.se

Yasamin
Shah-Hosseini

Långt innan det som kal�las världsmusik eller world
music dök upp som särskild
genre hade Ross Daly anat
storheten i olika musikaliska
traditioner och det enorma
värdet av utbyte dem emellan.
Med irländsk härkomst och
med barndomen i USA så
vägrar Daly att definiera sig
som tillhörig någon kulturgemenskap.
Ross Daly har kommit att
tillbringa stora delar av sitt liv
i Mellanöstern, Centralasien
och den indiska subkontinenten, som boende och lärling
till många av de regionernas
stora musikprofiler. Sedan
35 år har han haft ön Kreta
i Grekland som bas för sina
fortsatta undersökningar av
och utövande av olika musiktraditioner. Hela tiden har de
modala musiktraditioner som
präglar kulturarvet i hela området från Kina, över Centralasien, Indien, Mellanöstern
och Afrika stått i centrum.
Valet föll på Kreta som bas då
ön länge varit smältdegel för
influenser av mycken modal
musik. Idag har han släppt
närmare 40 album med egna
kompositioner där han ofta
själv spelar på den kretensiska
liran, ett tresträngat stråkinstrument.
Ross Dalys mission på sitt
institut Labyrinth Musical
Workshop är bl.a. att samman-
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föra artister från till synes helt
olika traditioner för utveckling mot ännu större kvalitet
och djup. Själv använder han
liknelsen av ”värdet med korspollinering”; att liksom odlare
skapa nya och vackrare växter.
Sedan över 15 år genomförs
seminarier och masterclasses
varje år med några av de mest
framträdande musikerna från
hela världen som lärare, en
plats där hundratals studenter
utvecklar sitt sinne för modala
musiktraditioner.
I denna konsert uppträder
han med en av sina forna
studenter, grekiska Kelly
Thoma, som förutom att
spela kretensisk lira också
komponerar ny modal musik.
Det unga iranska musikerlöftet
Yasamin Shah-Hosseini
bidrar med ekvilibristiskt spel
på oud, persisk-arabisk luta,
och ger prov på sin ambition
att omdefiniera och utveckla
de stilistiska möjligheterna för
instrumentet. Den i Frankrike
födde, iranskättade, slagverkaren Bijan Chemirani lägger
fast rytm mönster på den
persiska trumman zarb, släkt
med den arabiska handhållna
trumman darbuka.
Välkommen till en kväll med
rika prov på ”modern modal
musik”. Det som begreppets
upphovsman, Ross Daly,
förklarar som nya kompositioner i möte mellan mellan

musikaliska traditioner i syfte
att utveckla dem.
Under festivalen ges ytterligare två tillfällen för den
som vill fördjupa sig i temat;
en masterclass med kvällens
konsertgrupp och en föreläsning av Ross Daly (se sidorna
25, 26).

MODERN MODAL MUSIC
Long before the vaguely termed ”world music” emerged
as an apparent genre, Ross
Daly had appreciated the
greatness of different musical
traditions and the tremendous value of exchange
between them. Of Irish
descent and with a childhood
spent in the United States,
Daly refuses to define himself
as belonging to any cultural
community.
Ross Daly has spent much
of his life in the Middle East,
Central Asia and the Indian
subcontinent as a apprentice
to many of the different region’s major music profiles.
For 35 years he has had
the Grecian island of Crete
as the base for his continued
exploration and practice of
various musical traditions.
His focus has always been

the modal music traditions
found throughout the areas of
Central Asia, India, the Middle East and Africa. He has
released almost 40 albums of
his own compositions within
which he often plays the
Cretan lira, a three stringed
instrument.
One of Daly’s missions
at his institute Labyrinth
Musical Workshop is to
bring together artists from seemingly completely different
traditions for development
towards even greater quality
and depth. He himself uses
the parable of ”the value of
cross-pollination” to create
new and more beautiful
plants.
In this concert he performs
with one of his former students, Grecian Kelly Thoma, who in addition to play-

ing Cretan lira also composes
modal music. The young
Iranian musician promise
Yasamin Shah-Hosseini
contributes with equilibristic
play on the oud, Persian-Arab
lute, and demonstrates her
ambition to develop the
stylistic possibilities of the
instrument. The percussionist
Bijan Chemirani will also
contribute rhythms on the
Persian drum zarb.
Welcome to an evening of
what the concept’s author,
Ross Daly, calls ”modern
modal music”. These themes
that will also be addressed
on two more occasions at the
festival; a masterclass with
tonight’s concert group and
a lecture by Ross Daly (see
pages 25, 26).

Curious Classics - Klassisk musik från hela världen

21

Milind Tulankar
MED VATTNETS URÅLDRIGA VIBRATIONER
KONSERT
Söndag 8/3
Stallet
18.00

Medverkande
Milind Tulankar

Jal-tarang

Ganesh Papal

Pakhawaj

Ganesh Tanwade

Tabla

INDIEN

Biljetter
tickster.se

Milind Tulankar

En sällsam möjlighet öppnar
sig denna kväll, att lyssna till
indisk musiktradition på ett
instrument som av många
forskare betraktas som ett av
världens äldsta. Ett instrument
om vilket det sägs att Alexander den store, världserövraren, fascinerades av redan på
300-talet f.Kr. Enligt källorna
ska han därför ha kidnappat
och tagit med sig några virtuoser på jal-tarang från Indien
hem till Makedonien. Klart
är i alla fall att instrumentet
omnämns i standardverket
för sexualakten och samlagsställningar i Indiens hinduistiska sanskritlitteratur, Kama
Sutra, som tillkom för mellan
2 000 till 1 500 år sedan.
Namnet jal-tarang kommer
från jal som betyder vatten
och tarang som syftar på
”vågorna i vatten”. Instrumentet innehåller en serie skålar
i porslin eller brons i fallande
storlekar som ställs upp i en
halvcirkel runt musikern som
sitter i mitten och slår mjukt
på kopparna på kanten med
träpinnar för att skapa ljudet.
Vattenmängden i kopparna
ger möjlighet att stämma dem
i enlighet med önskad tonhöjd
beroende på spelad raga.
På grund av instrumentets
svårighet och begränsningar
hotades det en tid av att glömmas bort och trots att antalet
utövare av jal-tarang idag är
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mycket, mycket få har instrumentet en klar plats i indisk
musiktradition. En tradition
som fördelar sig på i huvudsak
två större riktningar, hindustani i norr och den karnatiska
i söder. Många anser att den
karnatiska musiken är ett av
världens äldsta musiksystem.
Basen i båda riktningarna är
ragan, som är melodiska skalor och tala, som är olika rytmiska figurer. Dock betonas
improvisation mer i hindustani medan den karnatiska riktningen är kortare stycken och
mer baserade i komposition.
Den karnatiska traditionens
snabbhet och frånvaron av de
många glissandon (glidande
toner) som hindustani är så
rik på, talar för att jal-tarang
lämpar sig bättre för karnatiska tolkningar då de vattenfyllda skålarna ger kortare,
distinkta vibrationer.
En av instrumentets samtida
ekvilibrister är Milind
Tulankar, vars farfar också
var en berömd jal-tarang-virtuos. Detta sällsynta instrument har hållit Tulankar
sysselsatt med ett stort antal
konserter i Indien såväl som
utomlands.
För de som vill fördjupa sig i
indisk musiktradition och ett
av dess mest fascinerande instrument, föreläser Tulankar
också på eftermiddagen före
konserten (se sida 27).

THE ANCIENT VIBRATIONS OF WATER
This is a rare opportunity
to listen to Indian music on
an instrument which many
scholars consider to be one of
the oldest in the world.
The jal-tarang is mentioned in the most famous book
of Hindu Sanskrit literature,
The Kama Sutra, which was
created between 2000 and
1500 years ago. The name jaltarang comes from jal which
means water and tarang
which refers to ”the waves in
water”.
The instrument is a series
of porcelain or bronze bowls
in descending sizes which are
set up in a semicircle around

the musician who sits in the
middle and gently beats the
edges with wooden sticks.
The amount of water within
allows the musician to adjust
to the desired pitch depending on the raga played.
Although the number of
practitioners of jal-tarang
today is extremely low, the
instrument has a clear place
in Indian music tradition,
despite it being threatened
for a time to be forgotten,
partly due to it’s the difficulty
and limitations.
One of the few
contemporary masters left is
Milind Tulankar, whose

grandfather was also a
famous Jaltarang virtuoso,
and this rare instrument has
kept Tulankar busy with a
large number of concerts in
India as well as abroad. For
this special evening Milind
will be joined by Ganesh
Papal on pakhawaj, a two
headed drum and Ganesh
Tanwade on tabla.
For those who want to
immerse themselves further
in the musical traditions of
India and one of its most
fascinating instruments, Tulankar will also lecture in the
afternoon before the concert
(see page 27).
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TRE MASTERCLASSES FÖR MUSIKER
Torsdag 27/2
Kungliga Musikhögskolan
13.30-16.30

Fredag 28/2
Kungliga Musikhögskolan
13-30-16.30

Fredag 6/3
Kungliga Musikhögskolan
13.30–16.30

Medverkande
Sahar Mohammadi
Haïg Sarikouyoumdjian

Medverkande
Keisuke Zenyoji
Akiko Fujimoto
Mariko Kezuka

Medverkande
Ross Daly
Kelly Thoma

Jasser Haj Youssef

Gunnar Jinmei Linder

IRAN

IRAN

ARMENIEN
TUNISIEN

JAPAN

SVERIGE

Kelly Thoma med sin kretinska lira

GREKLAND

Yasamin Shah-Housseini
Bijan Chemirani

IRAN/FRANKRIKE

Festivaltips!
För dig som söker
ytterligare fördjupning i Japansk
musiks historia
och nuläge håller
Gunnar Jinmei
Linder en föreläsning i Konserhuset
söndag 1 mars, se
sida 26.
Shakuhachi

Persiska och orientaliska musikmöten

Musik från Edoperiodens Japan

Modern modal
musik i praktiken

Möt tre musiker från tre
stora musikaliska traditioner i Orienten, den persiska,
armeniska och arabiska, dela
med sig av sitt vetande och sin
praktik i denna masterclass
som kommer att ge rikliga
prov och exempel på respektive tradition med möjlighet att
ställa frågor samt ev. praktisera och musicera tillsammans.
De tre traditionerna präglas
alla av modal musik och sång.
Armenisk duduk (armeniskt
träblåsinstrument med dubbla rörblad) och barockinstrumentet viola d’amore är de
instrument gruppen använder
sig av.
Musikstuderande, musiker
och allmänhet är välkomna att
ta del och/eller bara lyssna.

Ett exklusivt erbjudande till
alla som vill fördjupa sig i
Japans klassiska musiktradition. Tre oerhört välmeriterade japanska musiker som
trakterar alla de klassiska
instrumenten, bambuflöjten
shakuhachi, den 13-strängade knäcittran koto och den
tresträngade, plektrumplockade shamisen.
Här bjuder de på historia,
teori och praktik både för musikstudenter, musiker och en
intresserad allmänhet. Dessutom medverkar Gunnar
Jinmei Linder, forskare
i Japansk kultur vid Stockholms Universitet, som tolk
och medmusikant som virtuos
på instrumentet shakuhachi.

Fyra meriterade ”världsmusiker” med olika musikalisk
bakgrund, Iran, Grekland, Irland och alla är de musikaliska
kosmopoliter som fyller på sin
musikalitet från världens alla
traditioner. Här erbjuder de
deltagarna en introduktion till
den modala musikens värld
som den existerar i grekiska,
turkiska, iranska, indiska m.fl.
traditioner.
Musicerande på kretensiska liror, ett tresträngat
stråkinstrument, den arabiska
lutan oud och ramtrummor
som zarb och daf fyller dessa
musiker ständigt på sin
inspiration från världens alla
hörn. Ross Daly är upphovsmannen till begreppet
”modern modal musik” och
här ges utrymme för aktiva
musiker, musikstudenter på
vilket instrument det än vara
må att möta honom och hans
medmusikanter i praktiskt
musicerande.

Trion uppträder också med
en konsert på Konserthuset
fredag 28 februari, se sida 8.
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Zenyoji, Fujimoto och Kezuka
uppträder också som grupp
med en konsert på Konserthuset söndag 1 mars, se sida 16.

Kvartetten ger också prov
på sin ambition att genom
musikaliska möten bidra till
utvecklingen av det modala
musikarvet i en konsert på
Stallet, lördagen den 7 mars,
se sida 20.
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Anmälan
folkmusik@kmh.se
Ange om du är erfaren musiker som
vill delta eller publik
som vill titta/lyssna
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TRE FÖRDJUPANDE FÖRELÄSNINGAR
Söndag 1/3
Konserthuset, 17.00

Lördag 7/3
Stallet, 14.00

Söndag 8/3
Stallet, 16.00

Medverkande
Gunnar Jinmei Linder

Medverkande
Ross Daly

Medverkande
Milind Tulankar

SVERIGE

Festivaltips!
Tillsammans
med de japanska
musikerna Keisuke
Zenyoji, Akiko
Fujimoto och
Mariko Kezuka
håller Gunnar
Jinmei Linder
också en masterclass för musiker
och andra intresserade på Kungliga
Musikhögskolan
(se sida 24).

Festivaltips!
Masterclass
med Ross Daly
tillsammans med
musikanter från
Labyrinth Musical
Workshop ges på
Kungliga Musikhögskolan
(se sida 25).
En konsert med
prov på modern
modal musik ges
den 7/3 kl. 20.00
på Stallet
(se sida 20).
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Nycklar till Japans
klassiska musik
Gunnar Jinmei Linder har
ägnat mer än halva sitt liv,
över trettio år, åt kulturarvet i
Japan. Han är lektor i Japans
språk och kultur vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier vid
Stockholms Universitet. Han
är också musiker, utbildad på
den japanska bambuflöjten
shakuhachi vid Tokyo National University of the Arts och
har gett mängder av konserter
världen över.
Förutom att ha doktorerat
på musiktraditionen i Japan
har han också tillbringat nästan 20 år där. Linder kommer
här att föreläsa om hur en i
många stycken unik japanska
musiktradition utvecklats och
vad för socio- och kulturhistoriskt sammanhang som
gjort det möjligt. Framförallt
Edo-perioden, det andra
shogunatet, och den explosiva utveckling av en nationell
kultur och musik berörs.
Dessutom ger han under
föreläsningen nycklar till vad
man kan lyssna efter i kvällens
konsert, i vilken han eventuellt själv kommer att göra ett
kortare inhopp som musiker.
Curious Classics - Klassisk musik från hela världen

KRETA, GREKLAND

Modal musik
En introduktion till världen
av modal musik, med Ross
Daly. Han ger definitioner
och en översikt över modal
musik som den existerar i
specifika kulturtraditioner
som tex den grekiska, turkiska, persiska och indiska m.fl.
Världen av modal musik
är verkligen enorm och det
är kanske inte realistiskt att
försöka täcka den i sin helhet,
men Daly kommer att ge en
skissartad beskrivning av
dess betydelse och spridning
genom olika musiktraditioner. Han kommer att försöka
presentera en bild av dess
rikedom och mångfald samt
av de underliggande trådarna
som binder alla dess manifestationer till en sammanhängande helhet. Oavsett geografisk hemvist.
För mer information läs gärna
intervjun med Ross Daly här
i programmet, sida 28 och se
faktarutan här på nästa sida.

INDIEN

Indisk vattenmusik
– Jal-tarang
Milind Tulankar, en virtuos på ett av världens äldsta
instrument, enligt uppgift
omtyckt redan av Alexander
den store och omskriven i
Kama Sutra, berättar den
fascinerande historien om ett
instrument som nästan glömdes bort – jal-tarang.
Född i en familj präglad av
indisk musiktradition blev
Tulankar redan som barn
utbildad i en rad traditionella
instrument; santur, den indiska varianten av hackbräde,
tabla, indiska trummor och
harmonium, en liten knäorgel.
Föreläsningen handlar dock
till största delen om instrumentet som gjort Tulankar
världsberömd, jal-tarang, som
består av ett antal skålar som
stäms inbördes genom att fylla
på eller hälla ut vatten.
Tulankar kommer att diskutera dess betydelse i de två
stora indiska traditionerna;
Hindustani i norr och den
Karnatiska i söder.
Läs mer om konserten där
Milind Tulankar ger prov på
sina förmågor och Jal-tarangs
klangvärld på sida 22.

NÅGOT OM MODAL MUSIK

Medeltida europeisk musik, som många icke-västerländska traditioner, är modal. Detta innebär att ett musikstycke inte är i en viss tonart baserad på en dur- eller
mollskala. Istället spelas det i ett visst modus, ett visst
tonsläkte. Ett modus kan se ut som en skala, eftersom
det utgår från vilka toner som är ”tillåtna” i musikstycket. Men ett modus är vanligtvis också en samling
melodier, melodiska fraser eller mönster som finns i det
moduset och inte andra (eftersom de olika lägena skiljer
sig mer från varandra än de olika skalorna). Modus kan
också antyda specifika stämningar eller vara avsedda att
ha särskilda effekter på lyssnarens karaktär.
På så sätt skiljer sig modalmusik från tonal där
huvudtanken med en tonart är att definiera ackord och
harmoniska framsteg som kommer att förväntas från
ett musikstycke. Från renässansen till i dag har den
mesta västerländska musiken tenderat att vara tonala.

A BIT ABOUT MODAL MUSIC

Medieval European music, like many Non-Western
traditions, is modal. This means that a piece of music
is not in a particular key based on a major or minor
scale. Instead, it is played in a particular mode. A mode
may look very much like a scale, since it lists the notes
that are ”allowed” in the piece of music and defines
the tonic of the music. But a mode is usually also a
collection of melodies, melodic phrases, or patterns
that are found in that mode and not others (since the
various modes are more different from each other than
the various scales). Modes may also imply or suggest
specific moods or they may be meant to have particular
effects on the character of the listener.
In that way modal music differs from tonal where
the main purpose of a key is to define the chords and
harmonic progressions that will be expected from a
piece of music. From the Renaissance to the present
day, most Western music has tended to be tonal.

Curious Classics - Klassisk musik från hela världen
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Modern Modal Musik
MÖT ROSS DALY, MANNEN SOM MYNTADE TERMEN
Musik i sin ideala manifestation inträffar
där kunskap, inspiration, fantasi och
kärlek konvergerar, säger upphovsmannen till termen modern modal musik.
Hans namn är Ross Daly och har, som
musiker och grundare av Labyrinth
Musical Workshop, gjort mer än de flesta
för att främja skapandet av samtida
musik i den traditionen. Under Curious
Classics kan du träffa Daly både som
musiker, lärare och föreläsare.
Född irländsk har Daly rest och bott i olika
delar av världen under större delen av sitt
liv. Allt i en kontinuerlig strävan efter mer
kunskap om olika musikaliska traditioner. Efter de erfarenheterna har Ross
Daly svårt att identifiera sig med en given
etnicitet eller nationell tradition. När jag
når honom på ännu en resa, i New Mexico,
förklarar han varför:
- Det handlar inte om att vägra att identifiera sig med någon given etnisk grupp
eller tradition. Snarare är det helt enkelt
ett objektivt faktum att omständigheterna
i mitt liv har varit sådana att det inte skulle
vara realistiskt sortera in mig i en sån mall.
Jag härstammar från Irland men växte upp
i olika andra länder, varefter jag valde att
bo i ännu andra, och det kulminerade med
de decennier jag bott på Kreta i Grekland.
Labyrint Musical Workshop som du
har grundat är nu erkänt som den
ledande institutionen för utbildning
av traditionell och modal musik i
Grekland. Några av de största lärarna och musikerna i olika traditioner
möts där. Många av dem är också
ambassadörer för en specifik nationell eller etnisk musikalisk tradition.
Vad tycker du om ambitionen att
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bevara musikaliska traditioner som
ett nationellt arv i olika länder?
Nationalarvet är ett knepigt ämne. Det är
naturligtvis mycket viktigt för människor
att tydligt förstå hela historien som har
lett till sin egen existens. Det är också
mycket viktigt för människor att främst
främja ”sitt eget material”. ”Nationellt
kulturarv” är i sig ofta en dåligt utformad
falskhet som betonar vikten av en kultur
i motsats till andra. Det är också ofta en
process av historisk ”whitewash”, som
erbjuder oss en modell att identifiera oss
med men som vanligtvis är ett tomt skal.
Verkligt kulturarv är en mycket mer komplicerad, subtil och nyanserad affär. Jag är
också lite skeptisk till ”bevara” i allmänhet
när det gäller musik. Musik ska levas, inte
”bevaras”. Levande musik bevarar sig själv
utan extra ansträngning från vår sida. Ansträngningar för att ”bevara” musik leder
ofta till att det som kan vara en för tidig
död påskyndas.
På Labyrinth Musical Workshop
samlar du musiker från till synes
helt olika traditioner för utveckling
av modal musik. Du har använt en
liknelse om ”värdet av korspollinering ”, att som trädgårdsmästare gör
skapa nya vackra växter på det sättet.
Vilka är utmaningarna när det gäller
att bevara och utveckla musikaliska
traditioner? Är det verkligen ett problem om vissa av dem försvinner?
Musik i sin ideala manifestation förekommer vid mötesplatsen där kunskap,
inspiration, fantasi och kärlek konvergerar.
Vad vi än gör, vare sig det är bevarande
eller utveckling, så innebär det att denna
konvergens är och den måste vara ”verklig”. Utmaningen är att ”bebo” att ”leva i”
denna konvergenspunkt.
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Kan du ge exempel på
specifika traditioner som
är tydligt baserade i
modal musik?
Modal musik är vitt spridd över
hela världen, men huvuddelen
av den finns i den stora geografiska region som sträcker sig
från västra Afrika ända fram till
de turkiska (Uigur) regionerna i
västra Kina.
Är modalmusik verkligen en användbar term? Finns det inte så stora
skillnader mellan olika traditioner
att det nästan blir för generellt?
Inom modalmusikens värld finns det stora
skillnader mellan de olika regionala formspråken. Nästan varje by i den enorma
stora grafiska regionen som är hem för
modal musik har sin eget unika och speciella formspråk. Men det finns verkligen en
underliggande tråd som är tydligt igenkännlig och som förenar alla dessa oerhört
varierade traditioner till en tydlig helhet.
Här ett citat som tillskrivs dig; ”Musik är språket i min dialog med det
som jag uppfattar som heligt.” Vad
vill du säga med det?
Jag följer inte någon organiserad religion,
men jag känner igen den heliga naturen
hos allt vi stöter på i livet. Denna helighet
finns i den underliggande enheten i alla
till synes olika och separata fenomen.
Förverkligandet av denna enhet tar främst
formen av det vi kallar en uppenbarelse.
En uppenbarelse som upplevs på ett sätt
som ersätter antingen känslor eller tankar
och ger oss en förstärkt känsla av varat där
dualiteten försvinner (om än tillfälligt). På
grund av min specifika ”natur” är musik
det främsta mediet genom vilket jag kan
”vara” i detta sammanhang.
Det verkar som om du redan som
tonåring, då boende i San Francisco,
hade en slags uppenbarelse när du
kom i kontakt med indisk musik,

som ledde dig till detta liv
med utforskning av modal
musik. Och eftersom du
också har varit engagerad
politiskt så undrar jag om
det finns en koppling. Har
dina upptäckter när det
gäller musikaliska traditioner fått större konsekvenser; existentiellt, politiskt?
Att utarbeta detta, som jag har
förstått det, kräver en hel bok
(och en fet bok!). Det räcker med att säga
att vårt förhållande till musik spelar en
avgörande och omfattande roll i vår förståelse och erfarenhet av alla livets aspekter.
Du kommer att hålla en masterclass
under festivalen tillsammans med
Kelly Thoma, Yasamin Shah-Hosseini och Bijan Chemirani. Vad kan
intresserade musiker och andra se
fram emot?
Vi tänker erbjuda deltagarna en introduktion till den modala musikens värld
som den existerar i specifika kulturella
sammanhang (grekiska, turkiska, iranska,
indiska osv). Vi kommer också att erbjuda
specifika råd och praktisk hjälp till alla musiker som tar med instrument till klassen.
Det planeras också ett seminarium
där du vill prata om modal musik.
Vad kommer du att presentera?
Den bredare världen av modal musik är
verkligen enorm och det är kanske inte
realistiskt att försöka täcka den i sin helhet
i en mycket snäv tidsram. Vi kommer
dock att försöka presentera en bild av dess
rikedom och mångfald samt av de underliggande trådarna som binder alla dess
manifestationer till en sammanhängande
helhet.

Masterclass Fredag 6/3 13.30
Kungliga Musikhögskolan
Seminarium Lördag 7/3 14.00 Stallet
Konsert Lördag 7/3 19.00 Stallet
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Klanger och vibrationer
i Japans musikarv
MÖT GUNNAR JINMEI LINDER
På årets Curious Classics samarbetar
Re:Orient med Gunnar Jinmei Linder
i produktionen av konserten med några
av det samtida Japans mest framstående
klassiska musiker. Tillsammans med
dem ger Gunnar också en praktisk
masterclass för musiker och dessutom
håller han en föreläsning.
Hur såg vägen till ditt engagemang
och intresse för Japansk kultur och
musik ut?
Ja, det kan nog bäst beskrivas med att
halka på ett bananskal. Behövde ju som
ung backpacker jobba ihop lite respengar
och det var enklare i Japan än i Kina. Där,
i Tokyo, träffade jag några som kände
till en klubb där de gav lektioner i musik
gratis. Så hade de nån flöjt där som jag
tänkte kunde vara kul att prova blåsa i.
Det visade sig att läraren där var elev till
en elev till den mästare som sedan kom
att bli min lärare. En av Japans främsta
shakuhachi-musiker någonsin.
Hur kunde en tidigare musikaliskt
ointresserad ”värmlandspöjk” helt
plötsligt fastna för en japansk
bambuflöjt?
Jo, men det är något i ljudet i den här flöjten som fascinerade mig första gången jag
hörde det. Det är nånting i den här klangen
som påverkar en väldigt direkt. Inte bara
via öronen då, jag fick själv väldiga fysiska
upplevelser, framförallt i början när jag
hörde min lärare spela. Jag har pratat med
de som gjort akustiska mätningar och de
har hittat stora kluster av övertoner på
mellan 30-40-50000 hertz. Mycket av det
ligger över det vi kan höra, men det skapar
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en vibration i luften som jag tror att man
påverkas av.
Sen började jag gå på konserter och även
de andra instrumenten i japanska klassisk
ensembler, framförallt den tresträngade
shamisen, hade FYSISK påverkan på mig,
det var som om luften vibrerade på något
sätt. Det kändes i mina nervtrådar, de
rörde på sig, när shamisen spelade kändes
det ut i armarna. Och i kombination med
shakuhachin, när de instrumenten klingar
samman, så får du en tredje komponent
i ljudet. Även om ensemblemusiken är
unison, så när man lägger till den trettonsträngade koton så blir 1+1+1 = 8 ungefär. Klangfärgerna påverkar varandra och
det skapas nånting mer i rummet, i luften,
en vibration, en extradimension.
Vad särskiljer japansk klassisk musik
från andra traditioner?
Två saker. I Japan jobbar man med klanger, klangfärger. De är liksom jordiga och
orena, brusiga klanger. När det gäller shamisen har man tex. skapat ett instrument
för ett åstadkomma ett orent ljud, man är
ute efter övertoner, nån form av oljudsinstrument. Shakuhachin har fem hål, i en
pentatonisk skala, men man täcker ofta
bara halva hål och då blir det inte samma
klang på alla toner, en del blir klara, andra
har mycket bi- eller blåsljud.
Den andra skillnaden är förhållandet
till rytm. I japansk musik har man inte en
regelbunden stark-svag rytm, som i väst,
utan alla japanska musikformer före sent
1800-tal använder taktbegrepp som är
mer bak- och fram med tidsuppehåll. Det
är som om du har en metronom som är
dålig, ibland går den långsamt, stannar
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och ibland snabbt. Jag
har massa exempel som
jag kommer ta upp på min
föreläsning.
Jag vet att du i din föreläsning kommer att uppehålla dig en hel del vid
Edo-perioden i Japan.
Varför är den perioden
så viktig?
Edo-perioden sammanfaller
med det andra shogunatet,
då klanen Tokugawa styrde
i mer än 250 år, från 1600
till sent 1800-tal. Den är
viktig eftersom Japan efter hundra år av
inbördeskrig fick fred. Och blev samtidigt
ordentligt avskärmat från omvärlden. Folk
flyttade till städer och en stadskultur växte
fram. Edo, nuvarande Tokyo blev en miljonstad långt, långt före Paris och London.
Lokala kulturer blandades, freden gjorde
att människor hade tid, ro och pengar att
sjunga, spela och skapa. Det var en enorm
kulturutveckling.
Finns det någon musiktradition som
ändå ligger nära den japanska?
Njae, Japan är ju ett ö-rike, så där uppstår
helt specifika, japanska, företeelser. Likt
ö-riket Storbritannien, som uppfunnit helt
egna saker som cricket, poängsystemet
i tennis… udda, kulturspecifika konstigheter. Det är samma med Japan. Även
om influenser har kommit från Kina och
Korea, så menar japanska forskare att det
gått i ett cykliskt förlopp där man från början hade en japansk musikkultur, med en
viss påverkan från Kina och Korea under
600- till 800-talen, som sen förändrades,
utvecklades och blev ny inhemsk musik på
12-1300-talet. Estetiken är inte densamma
i kinesiskt och japanskt musikarv, men en
del känns igen i det koreanska.
Vilken roll spelar den klassiska japanska traditionella musiken idag?
Det är ingen musik som lockar en bred

publik, liksom i väst är det
mer av en kulturelit som går
på konserter. Men samtidigt
ser japaner den här musiken
som en viktig del av kulturarvet. De senaste 150 åren
har västerländsk musik haft
ett enormt inflytande, men
för tio år sen kom nya direktiv till skolorna där musiklärarna måste behärska något
japanskt instrument. Och
till skillnad från tex svensk
TV sänds mycket traditionell musik på japansk TV.
Du har varit inblandad i urvalet av
de japanska musiker som nu kommer till årets Curious Classics. Vad
har du att säga om de som kommer?
Akiko Fujimoto är en av dem absolut
främsta. Hennes mamma var utnämnd
till ”levande nationalskatt” och hennes
mormor var en närmast ikonisk musiker.
Akiko fokuserar på den äldre stilen av japanska klassisk musik, den äldsta formen
av jiuta-sōkyoku. Inom jiuta, som betyder
”lokala sånger” är shamisen det ledande
instrumentet. Och sen har man lagt till
koto –sōkyoku betyder ”kotomusik”. I
jiuta-sōkyoku är shamisen det fina instrumentet och koto ackompanjerar.
Keisuke behärskar både shakuhachins
solotradition, ensemblespelets jiuta-sōkyoku, men spelar också samtida,
nyskriven musik med en helt annan rytmvärld. Han är en av de få musiker i japan
idag som behärskar alla tre riktningarna.
Shakuhachins solotradition är tradition
nära kopplad till zenbuddhismen. Stycken
av meditativ karaktär. Keisuke spelar i den
traditionen från norra Japan.

Masterclas

Fredag 28/2 13.30-16.30
Kungliga Musikhögskolan
Föreläsning Söndag 1/3 17.00
Konserthuset, Aulinsalen
Konsert Söndag 1/3 19.00
Konserthuset, Grünewaldsalen
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FESTIVALPROGRAM
Uppdaterad information
på reorient.se

KONSERT    MASTERCLASS    FÖRELÄSNING
Torsdag 20/2 Stallet | 19.00

Söndag 1/3 Konserthuset | 17.00

Uruppförande av beställningsverk från
Sveriges Radio

Läs mer på sida 26

Trio Sabil

Läs mer på sida 4
Tisdag 25/2

Konserthuset | 19.00

Trio Joubran

Strängmusik för Palestina
Läs mer på sida 6

Torsdag 27/2

Kungl. Musikhögsk. | 13.30

Persiska och orientaliska musikmöten
Läs mer på sida 24

Fredag 28/2 Kungl. Musikhögsk. | 13.30

Nycklar till Japans klassiska musik
Söndag 1/3 Konserthuset | 19.00

Keisuke Zenyoji
Akiko Fujimoto
Mariko Kezuka

Profant och sakralt från
Edo-periodens Japan
Läs mer på sida 16

Fredag 6/3 Kungl. Musikhögsk. |13.30

Modern modal musik i praktiken
Läs mer på sida 25

Musik från Edo-periodens Japan

Fredag 6/3 Stallet | 20.00

Fredag 28/2 Konserthuset | 20.00

Armeniens musik
–tusen år mellan öst och väst

Läs mer på sida 24

Sahar Mohammadi,
Haïg Sarikouyoumdjian
Jasser Haj Youssef

Arsen Petrosyan Quartet
Läs mer på sida 18

Lördag 7/3 Stallet | 14.00

Persiens poetiska arv i Orienten

Modal musik

Lördag 29/2

Lördag 7/3 Stallet | 20.00

Läs mer på sida 8

Sada Trio

Konserthuset | 15.00

Läs mer på sida 26

Ross Daly Quartet

Sverigebaserade virtuoser

Modern modal musik

Lördag 29/2

Söndag 8/3 Stallet | 16.00

Läs mer på sida 10

Konserthuset | 20.00

Läs mer på sida 20

Yulduz Turdieva

Indisk vattenmusik – Jal-tarang

Centralasiens uppåtgående stjärna

Läs mer på sida 27

Läs mer på sida 12

Söndag 8/3 Stallet | 18.00

Söndag 1/3 Konserthuset | 14.00

Yi Ji-Young

Siden, trä och själ –Koreansk sanjo
Läs mer på sida 14

Milind Tulankar

Med vattnets uråldriga vibrationer
Läs mer på sida 22

