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Susanne Rydén 
preses i Kungl. Musikaliska Akademien 
hälsar välkommen

Britta Byström 
Två sånger om liv och död (2018)
för blandad kör 
1. "Världens gång"
text: Gustaf Fröding
2. "Inte ens"
text: Nils Ferlin

Benjamin Staern 
Fyra sånger ur Snödrottningen 
(2016/2022)
uruppförande
för orkester och kör
text: Anelia Kadieva Jonsson
1. Blomstergummans aria
2. Duvornas kuplett "Kurr! Kurr! Vi vet."
3. Hyllningssång till Gerda och Kaj
4. Slutkören (Epilog)

Paula af Malmborg Ward 
Som solen och månen (2022)
uruppförande
Text av tonsättaren fritt efter strofer av 
elever i klasserna 5E och 5F i 
Adolf Fredriks musikklasser våren 2022.
för kör, saxofonkvartett och piano

George Riedel
1. Skräcködlor (2022)
uruppförande
för kör och saxofonkvartett
text: Britt G. Hallqvist
2. Vaggvisa (2022)
uruppförande
för kör och saxofonkvartett
text: Harriet Löwenhjelm

Karin Rehnqvist
Här får du inte sitta! (2022) 
uruppförande
För diskantkör och saxofoner
text av tonsättaren

Marie Samuelsson
Fred (2022), uruppförande
för diskantkör och saxofonkvartett
Och när vi går ut har vi vunnit" är ett 
citat av Lars Forssell ur Ballad 1952.

Britta Byström
Två sånger om livet efter detta (2019)
för diskantkör, uruppförande
1. "Hänryckning"
text: Hjalmar Gullberg
2. "En gång skall du..."
text: Pär Lagerkvist

Karin Rehnqvist
Två sånger för kör och liten orkester 
(2022)
ffg i denna version 
1. Ljusfälten (1989)
text: Edith Södergran
2. Var inte rädd för mörkret (1992)
text: Erik Blomberg 
orkesterarrangemang 
Anders Högstedt

Georg Riedel
Min bästa vän (2001)
text: Monica Nilsson
Himlen tänder sina ljus (1987)
Vi är blommor (1991)
text: Barbro Lindgren
för kör och orkester
ffg i detta arrangemang 
arr. Olov Helge

Program



Sång och orkester
Elever från Adolf Fredriks musikklasser 5EF och 9AB
Adolf Fredriks flickkör
Folkoperans orkester
Stockholms Saxofonkvartett

Dirigenter och instuderare från Adolf Fredriks Musikklasser
Lina Sandborgh
Anna Sievers
Fredrik Winberg

Musik av
Britta Byström
Karin Rehnqvist
Georg Riedel
Marie Samuelsson
Benjamin Staern
Paula af Malmborg Ward

Orkesterarrangemang Olov Helge och Anders Högstedt

Orkesterproducent Johannes Pollak

Konserten arrangeras i samarbete med 
Folkoperan, Adolf Fredriks musikklasser, Kungl. Musikaliska Akademien, Sjungande barn, 
FST- Föreningen Svenska Tonsättare, Stockholms Saxofonkvartett och Svensk Musikvår

Idé och projektledning Jörgen Pettersson/Svensk Musikvår

Med stöd av Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Kulturrådet, FST och Region Stockholm

Medverkande



Vi är oerhört glada över att hälsa er välkomna till konserten ”Vi är blommor" på Folkope-
ran i Stockholm där Adolf Fredriks musikklasser 5EF, 9AB och Adolf Fredriks flickkör 
tillsammans med Folkoperans orkester och Stockholms Saxofonkvartett uruppför ny 
musik för och med barn och ungdomar. Denna konsert är ett musikaliskt möte där 
musiken har växt fram i ett nära samarbete mellan elever, musiklärare, musiker och 
tonsättare. 

Sverige har en stolt tradition av välskriven musik för barn och unga. Ur en önskan om att 
fortsätta berika musikrepertoaren och utveckla vår framtida musikskatt för barnkörer 
utvecklades initiativet ”Ny musik för unga röster”. Denna konsert ingår i denna satsning 
som inleddes av Svensk Musikvår våren 2021 i samarbete med Kungl. Musikaliska 
Akademien och Föreningen Svenska Tonsättare. Syftet är att skapa högkvalitativ musik 
för barnröster genom att beställa nya verk för barnkör av våra främsta tonsättare. Vår 
förhoppning är att projektet ska bli en katalysator för att fortsätta vår stolta tradition av 
välskriven, rolig och engagerande musik för barn och unga. 

Projektet anknyter till Kungl. Musikaliska Akademiens nationella projekt Sjungande barn, 
vars mål är att alla barn skall få ökad tillgång till sin röst med musiken som resurs för 
självförtroende och hälsa.

Jag vill rikta ett stort tack till de medverkande barnen, musiklärarna, tonsättarna och 
musikerna och alla andra som på olika sätt har bidragit till att göra konserten möjlig. 
Er insats är viktig i vårt gemensamma arbete mot att forma vår framtida musikskatt.

Varmt välkomna!

Jörgen Pettersson 
Svensk Musikvår

Ny musik för och med unga röster



Adolf Fredriks musikklasser är en kommunal grundskola med en utmärkande profilverksamhet i 
körsång. Skolan är sedan 1939 en sång- och körskola med kvalitet, bredd och stort renommé, såväl i 
Sverige som i världen. Här medverkar körklasserna 5EF, 9AB och flickkören som leds av Lina Sand-
borgh, Anna Sievers och Fredrik Winberg.

Adolf Fredriks flickkör är en representationskör. Flickkören har ett gediget gott rykte världen över. 
Genom sin erkänt höga kvalité är kören efterfrågad vid högtidliga sammanhang.

Adolf Fredriks musikklasser

Sångarna och dirigenterna:

Anna Sievers är utbildad vid 
Musikhögskolan i Stockholm 
och har varit medlem i Eric 
Ericsons Kammarkör där hon  
med sjungit de stora dirigen-
terna och orkestrarna ute i 
Europa. Detta arv vill hon 
förvalta och föra vidare till 
kommande generationer. 
Hon har även medverkat i 
musikdramatiska uppsättning-
ar på Drottningholm och i 
Vadstena.

– Dagens konsert ligger nära 
mitt hjärta. Att få ta med mig 
mina elever in i nya världar är 
kanske det viktigaste jag kan 
bidra med, det är både 
spännande, läskigt och jätte-
kul, precis som musik skall 
vara.

Fredrik Winbergs Intresse 
för sång och dirigering 
väcktes tidigt på bl.a. sång-
linjen på Dalarö Folkhögsko-
la och Kungliga Musikhög-
skolan i Stockholm. Han har 
även diplom i kördirigering. 
Sedan hösten 2002 har han 
arbetat som musiklärare vid 
Adolf Fredriks musikklasser 
och sedan 2017 som dirigent 
och konstnärlig ledare för 
Adolf Fredriks Flickkör. 

– Som musiklärare och i 
synnerhet körledare, så är 
givetvis repertoarvalet 
centralt för hela undervis-
ningen och den vokala 
utbildningen. Att i det här 
projektet i nära samverkan 
med aktiva tonsättare, med 
sina olika mycket personliga 
tonspråk och uttrycksmedel, 
kunna lyfta fram den samtida 
repertoaren och nykompo-
nerandet av musik för barn 
och ungdomar, är fantastiskt 
stimulerande. 
Ett privilegium.  

Lina Sandborgh är utbildad 
musiklärare med inriktning 
sång vid Musikhögskolan 
Ingesund i Arvika. Hon är 
också utbildad körpedagog 
vid Örebro universitet och har 
arbetat vid Norrstrandssko-
lans musikklasser i Karlstad i 
17 år där hon ledde en 
flickkör som rönt  fina fram-
gångar. Sedan hösten 2015 
arbetar hon vid Adolf Fredriks 
musikklasser.

– Det har varit fantastiskt 
roligt att få vara med på 
denna resa där nya sånger blir 
till. Det behövs verkligen ny 
musik för barn- och ungdom-
skör. Mina femmor har ju 
också fått vara med om att 
bidra med texter vilket har 
engagerat dem extra mycket i 
projektet. Ett framgångsko-
cept är att kunna få samarbe-
ta med tonsättarna under 
repetitionsarbetet, det är 
något vi vill utveckla vidare. 
Tack för att vi fick vara med 
på denna resa!



5E Clara Persson Alm, Ines Arnell, Ingrid Aspelin, Alice Beijer Savborg, Vilhelm Bendt, 
Leonidas Bjurling, Hillevi Bryntesson, Benjamin Cano, Elissa Eddaoui Eriksson, Natasha Haftor, 
Signe Häggqvist, Elvira Kamstedt, Kristina Karlsdotter, Lilly Källstrand, Amelie Pettersen Lewis, 
Elsa Linden, Sixten Linton, Malva Pettersson Ljungberg, Stella Meyer, Beata Niska, 
Leah Nyström, Sebastian Scorza Palm, Marcel Rall Rall Thersleff, Elin Ekberg Reffel, 
Amelie Isabella Sisask, Maj Spangenberg, Maja Stålhandske, Signe Thiel, Xiao Yi Vincent Wang, 
Iván Westin Verona

5F Ivar Andersson, David Bascur, Alice Billkvist, Elisa Brag, Signe Bremberg, Egil Carr,
Jorun Eijvergård, Lilika Ekenäs, Cecilia Urbach Eriksson, Lisa Felixon, Elvin Ferrari, 
Erik Fogelström, Kensington Autumn Forsman, Vendela Sunnegårdh Hagman, 
Beatrice Hård af Segerstad, Simon Linjer Grahn, Rebecka Iris Terosdotter Louko, 
Adelle Marthin, Neo Norberg Nyqvist, Miriam Paues, Jacinta Petersson, 
Elektra Sundelönn Polidis, Tone Ramberg, Emilia Ripa, Julia Rudén, Felicia Ryberger, 
Harry Csatlos Sandberg, Max Sylvan, Melanie Vallin, Elliot Paz Velasco

9A Marcela Bendz, Daisy Burrescia, Egon Eklöf, Lydia Forsberg, Linus Forsell, Elin Frankel,
Ruben Hjertonsson Grettve, Nils Hansson, Amaranta Hasan, Joel Hedberg, Nora Hektor,
Quintus Månsson Hielscher, Emilian Jovanovic Holm, Agnes Hovmöller, Sofia Åsbrink Höse, 
Arvidh Johansson, Vendel Järgenstedt, Kaj Kaiqi Li, Agnes Larsson Lindberg, Tuva Lindmark, 
Saskia McAlpine, Vile Melin, Nathanael Möller, Selma Olsson, Ines Palmgren, Olivia Paues, 
Inez Rosén, Vendela Strömberg, Julius Söderström, Artíga Trulp, Linnea Wöhrmann-Hill,
Liv Österman

9B Lisa Bergstrand, Oliver Bergström, Engla Brommare, Franca Ekman Dyring, Edith Ekdahl, 
Alfred Engström, Marius Evang, Nicoletta Freij, Ivar Ek Frihammar, Patricia Gränfors, Axel Holm, 
Tilly Lange, Hilda Lutz, Lovisa Lärke, Valentina Miro, Christine Namuyomba, Ella Olofsson, 
Rafael Aldana Rosén, Sara Ruthberg, Noah Röhr, Maja Rosén Rösiö, Alice Saraste Sköld, 
Hilda Wallenbro Stojcevski, Nathalie Yakoub Svensson, Gustav Ternow, Theo Therkelson, 
Helmi Toivanen, Aleksander Gustavsson Wahlund, Gillis Waldenström, Ellen Wiklander, 
Nandipha Filippa Kim Åkers, Sophia Östgren

Flickkören Monica Persson Centeno, Ellen Clauson, Märta Halvarsson, Ani’ Hannelius, 
Elvira Kåhlin, Kelly-Li Marthinussen, Anna Bella Masich, Lovisa Olsson, Norah Rehbäck Fostock, 
Celina Sandman, Hanna Scheja, Siri Byström Schwartz, Leah Fallope, Nike Grosse, Sofie He, 
Emelie Höijer, Sofia Serner Johnson, Alicia Medina, Sophia Lubov’ Pelletta, Sara Remaeus, 
Sofia Salwén, Lisa Sjölund, Moa Stenius, Miriam Åberg Theorell, Esther Tranquilli, Julia Bascur, 
Sarin Demir, Signe Gylbert, Turid Larsson, Benthe Börjesson Liebert, Inez Lüning, Agnes Nyberg, 
Josefine Ratcliffe, Alma Adolfsson, Agnes Arnet, Momo Inga Morioka Elding, Agnes Hovmöller, 
Claudia Ingrao, Thyra Demiralp Karlsson, Agnes Larsson Lindberg, Christine Namuyomba, 
Ines Palmgren, Helmi Toivanen



Mathias Karlsen Björnstad, sopransaxofon
Jörgen Pettersson, altsaxofon
Theo Hillborg, tenorsaxofon
Theo Hillberg, barytonsaxofon

Stockholms Saxofonkvartett är en av Europas främsta ensembler för ny musik och har 
specialiserat sig på svensk och utländsk kammarmusik för saxofoner och avancerad 
elektroakustisk musik. En röd tråd i deras verksamhet är ett nära samarbete med svenska 
och utländska tonsättare, liksom blivande kompositörer vilket lett till att kvartetten har 
fått sig tillskriven över 700 verk. 

Stockholms Saxofonkvartett drivs av en obändig lust att ständigt utforska och spränga 
gränserna för vad som sägs vara konstnärligt möjligt att åstadkomma. De har turnerat 
jorden runt och framträder ofta på internationella festivaler, i opera- och konserthus i 
Europa, Iran, Bolivia, USA, Turkiet, Egypten, Israel, Sydafrika, Japan, Kina och Mongoliet 
m.fl. De sprider svensk musik i utlandet och tar med sig nya musikaliska erfarenheter och 
upplevelser hem till den svenska publiken.

Med sitt engagemang och kunnande har kvartettmedlemmarna en alldeles särskild 
förmåga att presentera vår tids musik på ett sätt som ökar förståelsen och skapar 
nyfikenhet kring den nutida musikens mångskiftande estetik. Kvartetten håller också 
seminarier, deltar i konserter och samarbetar med konstnärer i andra genrer än den 
egna.

Folkoperans orkester

Molly Påhlsson, flöjt
Charlotta Nässén, oboe
Lena Jonhäll, klarinett
Gillian Horn, fagott

Magnus Wretblad, horn
Björn Nyman, trumpet
Ivo Nilsson, trombon

Stockholms Saxofonkvartett

Musikerna:

Niklas Brommare, slagverk
Magnus Sköld, piano

Victoria Stjerna, violin I
Johan Morén, violin II
Kim Hellgren, viola
Ruth Spargo, cello
Bård Ericsson, bas



Britta Byström (1977) fick sin första musikaliska skolning som trumpetelev i Kommunala 
Musikskolan. I tonåren började hon komponera musik och antogs 1995 till kompositions-
utbildningen vid Musikhögskolan i Stockholm. Britta Byströms musik uppvisar en särskild 
omsorg om klangen, en känslighet för musikens resonans som skulle kunna kallas impres-
sionistisk. Britta Byström har komponerat för de flesta besättningar och sammanhang: 
kammarmusik, vokalmusik och opera, men tonvikten har legat på orkestermusik. Läs mer 
på om Britta på www. brittabystrom.com.

Sånger om liv och död och om livet efter detta

"Två sånger om liv och död" beställdes av Adolf Fredriks musikklasser 2018. Jag valde 
att tonsätta klassisk svensk poesi: Frödings "Världens gång" och Ferlins "Inte ens...". 
Frödingdikten inbjuder till rytmisk musik. Det är en mångstämmig och dramatisk dikt; 
besättningen på ett fartyg i sjönöd ropar till den likgiltige kaptenen att en man har fallit 
över bord. "Inte ens..." fick utgöra en kontrast – en dikt där vi möter ett "jag" istället för 
ett "vi" och som skildrar ett tillstånd snarare än ett skeende. Här sjungs en enkel melodi i 
kanon i olika tempon samtidigt, mot slutet vävs psalmen "Härlig är jorden" in i komposi-
tionen. Det slog mig att det fanns en nutida tolkning av detta sångpar: Först följer vi 
utifrån hur en jagad människa går under i ett mediedrev, medan andra står bredvid utan 
våga att ingripa. I den andra sången möter vi sedan samma människa inifrån, en männ-
iska som längtar till andra sidan för att få frid.

När körerna på AF uruppförde dessa sånger tyckte jag att det var så roligt att jag skrev 
två sånger till, "Två sånger om livet efter detta". Till dessa valde jag också klassisk 
svensk lyrik – Gullberg och Lagerkvist. "Hänryckning", handlar om hur våra själar avkläds 
sina kroppar för att möta Gud. Sång nummer två påminner om att "en gång skall du vara 
en av dem som levat för länge sen". Dessa två sånger får sitt uruppförande på dagens 
konsert!

Jag tycker att det är viktigt, och helt naturligt, att ny musik inte bara komponeras för det 
professionella musiklivet, utan även skrivs för amatörer och för barn och unga. Det är en 
kontakt som är viktig att hålla levande – både för dem som sjunger och spelar och för 
oss tonsättare. Att försöka skriva tekniskt enkla stycken, som likväl har finess och konst-
närligt djup, är en svår uppgift! Det har varit oerhört inspirerande att få arbeta med 
dessa duktiga unga sångare. Man kan undra: vad är hemligheten bakom deras höga 
nivå? Mitt svar är att det är de fantastiska pedagogerna. Och, förstås, att eleverna 
sjunger varje dag. Inte en gång i veckan, utan varje dag.

Bästa hälsningar, Britta

Britta Byström



Benjamin Staern (1978) har etablerat sig som en av de ledande skandinaviska komposi-
törerna i den yngre generationen och musiken framförs i Skandinavien, Europa, USA, 
Kanada, Ryssland och Japan. Tidiga musikaliska upplevelser med studier i cello, piano 
och slagverk i sin ungdom. Studerade musikvetenskap vid Lunds universitet och därefter 
komposition vid Musikhögskolan i Malmö. I april 2022 var Benjamin Staern Konserthuset 
Stockholms tonsättarprofil.

Staern har en djup personlig stil med en produktion som inkluderar orkester, kammar-
verk, soloverk, elektroakustisk musik och opera. En intressant aspekt av hans verk som 
kompositör är hans ovanliga förmåga att associera toner och timbres med olika färger 
och nyanser. Detta är en variant av ett fenomen som kallas synestesi som är grundläg-
gande i hans uppfattning och skapelsen som speglar klangvärlden. Läs mer om Benjamin 
på www.benjaminstaern.se

Snödrottningen

Snödrottningen är en saga av HC Andersen och den handlar om vänskapens seger över 
ondskan, där Kaj träffas av en isskärva och blir kidnappad av Snödrottningen och förd till 
hennes isslott i norr för att undervisas i konsten att bli förnuftig och känslokall. Han får ett 
pussel som ska bilda ordet ”kärleken”. När han löst det ska han bli fri att ge sig ut i 
världen. Gerda ger sig ut för att leta efter honom och träffar på Kråkan, Blomstergum-
man i en trädgård mitt i vintern, prinsen och prinsessan, rövare och Renen Bä. Gerda 
kommer fram till Snödrottningens isslott där det är fullt av isstatyer. Gerda vill slåss mot 
Snödrottningen men har ingen chans mot hennes magi. Kaj bryr sig inte och tittar inte 
ens upp från sitt pussel. Gerda börjar gråta och när hennes tårar faller på Kaj tinar hans 
hjärta upp. Tillsammans formar de pusselbitarna till ett hjärta. I samma stund bryts 
förtrollningen och palatset börjar smälta. Isstatyerna tinar upp och blir levande barn. 
Kråkan, renen Bä och alla rövarna kommer och firar deras seger. Snödrottningen varnar 
dem alla för att hon ska komma tillbaka innan hon flyger iväg genom ett fönster och 
försvinner. Barnen förstår att man måste vara vaksam mot ondskan och kämpa ner den 
varje dag.

Jag tycker att det är viktigt att barn och ungdomar i alla åldrar får sjunga till bra och 
lustfylld musik där man kan sjunga om allt möjligt och även agera på scen samt stärka 
självförtroendet inför framtiden. Barn förtjänar välskriven musik som är anpassad till 
deras röstläge. Samarbetet med barnen och musiklärarna har varit fantastiskt roligt!

Mycket vänliga hälsningar, Benjamin Staern

Benjamin Staern



Paula af Malmborg Ward (1962) är utbildad i arrangering och komposition vid Kungliga 
Musikhögskolorna i Stockholm och Malmö och är verksam som tonsättare, pianist, 
sångerska, dirigent och musikalisk mångsysslare med förkärlek för musikdramatik. 
Tajming och kontext är två ledord för af Malmborg Ward, vars skapande omfattar allt från 
operor och orkesterverk till kör och kammarmusik. Läs mer om Paula på www.upward.se

Som solen och månen

Som solen och månen är en visa i flera delar i 6/8-delstakt växlande med 5/8-delstakt.
Textuppslag av eleverna själva var en självklarhet för mig; så glad att de nappade. Där 
fick jag inspirationen till en lättsam men också allvarlig visa där det också finns en fri 
kanondel som utövarna kan utveckla hur de vill.
Lek med betoningar/taktdelar/rörelse/improvisation - varje gång Som solen och månen 
framförs kan den komma att låta olika.

Jag bollade min idé om textupplägg med musikläraren Lina Sandborgh. Efter ett par 
veckor drösade det in hela verser, låttexter, långa, korta, allvarliga, roliga om något som 
ligger nära hjärtat och är lika viktigt livet igenom: Verklig vänskap.
Jag valde sen fragment ur texterna, som jag byggde min visa på. I en text beskrevs 
vänskap som var fast ”som solen och månen”. Det var en vacker bild. Min titel var klar 
och fick bilda ett ljust refrängslut.

Att sjunga, spela, leka med musik, ord och text är en glädje jag själv haft så länge jag 
minns. Jag minns lyckan att lära sig en ny kanon, hålla en snygg stämma, lära sig en helt 
ny visa som kanske var lite udda - extra kul! Musiken får aldrig stå still. Nytt är lustfyllt. 
Barn visar oss vuxna vägen.
Det en hedersam uppgift att få skriva musik specifikt för barn i den här åldersgruppen. 
Jag är ödmjukt tacksam för vårt samarbete och ser mycket fram emot konserten!

Bästa hälsningar från ”hon som ska skriva musiken”,
Paula

Paula af Malmborg Ward



Georg Riedels (1934) är en nestor och vår mest namnkunniga tonsättare av musik för 
barn och unga. Utöver alla Astrid Lindgren-visor som Du käre lille Snickerbo och Idas 
sommarvisa har han tonsatt Lennart Hellsing och Barbro Lindgren och skrivit signaturme-
lodin till TV-serien Alfons Åberg.

Georg Riedel är en erkänd jazzmusiker och tonsättare. Han har skrivit konstmusik, bland 
annat en opera efter August Strindbergs Hemsöborna för Folkoperan i Stockholm och 
körmusik, bland annat till texter av Tomas Tranströmer. Under våren 2022 har han kom-
ponerat flera nya stycken för Stockholms Saxofonkvartett.

2021 tilldelades Georg Riedel Stockholms stads hederspris för sina insatser inom kultur-
området för barn och ungdom med motivering:
”Georg Riedels klanger och melodier är ett med svenska folkets DNA. I mer än ett halvt 
sekel har han trollbundit barn, ungdomar och vuxna i jazzens och visans underbara värld. 
Bland Georgs över tusen skrivna verk hittar vi Idas sommarvisa och musiken till Banan-
bok, Emil och Pippi Långstrump. Klassiker som lever sitt eget liv i barndomens outplånli-
ga soundtrack. Hans komplexa kompositioner är genialt anspråkslösa och hans enkla 
melodier aldrig banala. Bara det bästa är gott nog åt barnen!” 

Georg Riedel tilldelades Kungl. Musikaliska Akademiens Tonsättarpris 2021 med motive-
ringen: "För en tonsättargärning som på ett unikt sätt kombinerar hantverksskicklighet 
och lekfullhet. Riedels mästerliga sinne för tidlösa och slagkraftiga kompositioner, från 
miniatyrer till stort format, har resulterat i en levande musikskatt för alla generationer 
både idag och i framtiden."

Skräcködlor och Vaggvisor

Min tonsättarkarriär började när jag vann en skoltävling i komposition när jag gick på 
Adolf Fredriks musikklasser. 

När jag skriver musik för barn är det viktigt för mig att texten håller hög kvalitet. Det ska 
vara poesi! Det är också viktigt att jobba med betoningen så att texten kommer fram på 
ett naturligt sätt både musikaliskt och språkligt. 

Det är fint att ni engagerar framstående tonsättare att skriva musik för barn. Det ger 
musik för barn och unga den status den förtjänar. 

Hälsningar
Georg

Georg Riedel



Karin Rehnqvist (1957) är en tonsättare, vars musik rör sig i gränslandet mellan folk- och 
konstmusik. Med musik inom ett brett spektrum har Karin Rehnqvist blivit känd både i 
Sverige och utomlands, och hon är i dag en av de mest spelade svenska tonsättarna på 
den internationella scenen. Karins musik är många gånger prisbelönt. Karin Rehnqvist är 
även professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Läs mer om 
Karin på www.karin-rehnqvist.se

Här får du inte sitta! 

Detta stycke är inspirerat av Idun snart två år, och hennes rättframma sångsätt; starkt, 
rakt ut och med ett okonstlat uttryck. Frimodigt. Detta får hennes farmor (=jag) ofta ta 
del av i våra nästan dagliga videosamtal. ”Fammo’ glad?”, ”Ja, farmor jätteglad.” Och 
så lite sång på det. Sångsättet fick också inspirera texten. Här radas meningar där inte, 
sluta och akta är de vanligaste orden. Här får du inte sitta! Där får du inte titta! Sluta kuta! 
Sakta, akta! Frågan är, när nu en barnkör sjunger, om det är barnens hämnd på de vuxna, 
eller om barnen bara redovisar vad de alltid får höra.

Stycket är komponerat för Adolf Fredriks musikklasser årskurs 5EF, deras lärare Lina 
Sandborgh och Stocholms Saxofonkvartett till konserten Vi är blommor och beställt av 
Svensk Musikvår. Att samarbeta med bra och engagerade körledare/musiklärare är själva 
grunden när jag komponerar för barn. Kunniga, nyfikna, nogranna, entusiastiska ledare 
som gärna gillar utmaningar. Då är allt möjligt, därför att barn och unga inte alltid 
upplever saker som svårt, om man inte berättar för dem. För tonsättaren gäller det att 
hitta rätt svårighetsgrad, men att aldrig göra avkall på den konstnärliga kvalitén. Jag är 
så imponerad av hur musiklärarna tagit sig an ”Här får du inte sitta!” Ur detta stycke drar 
Lina Sandborgh ut kunskap, om notation, om skalor, om dynamik och musikaliskt uttryck.

Att det skrivs ny musik för barn och unga av erfarna tonsättare är jätteviktigt. För tonsät-
tarna: För livet och glädjen och barnens röster, som låter som inget annat. För mig är det 
världens vackraste instrument och det ger en förankring i mitt tonsättarliv att skriva för 
uppväxande släkte. För de unga: Att de får vara med om nyskapande, vilket allt behöver 
för att inte stelna. De får känna glädjen av att upptäcka och bidra till något som för en 
stund sedan inte existerade. Förhoppningsvis bidrar det till att de fortsätter som skapan-
de människor i övergången till vuxna och genom hela livet. Som barn är de ju skapande. 
Lekfullt skapande. Ny musik utvecklar också musikalitet genom att ibland använda lite 
annnorlunda och nya uttryck. Varje tid skapar nya uttryck, behöver nya uttryck. För att få 
verklig fart på skrivandet av konstmusik för unga behöver projekt som ”Ny musik med för 
röster” vara återkommande.

Bästa hälsningar Karin

 

 

Karin Rehnqvist



Marie Samuelsson (1956) komponerar kammarmusik-, orkester- och musikdramatiska 
verk med nyskapande ljudinslag och elektronik. Hennes musik, även orkesterverken, har 
ofta en utgångspunkt i ett nära samarbete med framstående musiker specialiserade på 
nutida konstmusik. Samuelssons musik framförs på festivaler, konserter och i radio/TV av 
musiker i Sverige och internationellt. Marie har även arbetat som lektor i komposition på 
KMH. Läs mer om Marie på www.mariesamuelsson.se.

Fred

Melodierna i kören försöker uttrycka en ljus dröm och ett hopp om fred. Under körens 
ljusa läge ligger mörkare klanger hos saxofonerna. Slutet av musiken går i dur och 
tillsammans med solomelodier i altsaxofonen sjunger kören en kanon, "Och när vi går ut 
har vi vunnit”. Sista delens textrad är skriven av Lars Forssell ur Ballad 1952. 

Projektet ”Ny musik för unga röster” är ett fint initiativ, det behövs samarbeten som 
dessa för att öka nyfikenhet och även förståelse för nyskriven musik, i dialog mellan 
musiklärare, barn, tonsättare och publik. Att det slutar i en konsert är en stor satsning 
och spännande för alla. Min förhoppning är att projektet kan spridas till andra skolor nu 
när musiken finns klar för att sjungas av flera barn.

Allt gott 
Marie 

Marie Samuelsson
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	8 VÄB PH 250x200 ssq fo orkester
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	12 VÄB PH 250x200 Riedel
	13 VÄB PH 250x200 Karin
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