
Svensk Musikvår: Kvällskonsert på KMH 
– 
24 mars 2022 kl 19.30 
– 
Kungasalen 
 

Amanda Maier: ur Svenska visor och danser 1. Moderato ed espressivo 6. 
Allegro (1882) 6’ 
Musiker: Isaac Bachs Vinuela, violin och Mercedes Bravo Cabanes, piano  

Pär Lindgren: Rummet (1980) 9’05’’  
Elektroakustiskt verk i stereo 

Fredrik Hedelin: Den envetna lyssnaren (1998) 7’ 
Musiker: Mercedes Bravo Cabanes, piano och Fredrik Hedelin, elektronik 

Andrea Tarrodi: Nocturne över B, A, C & H (2011) 4’30’’ 
Musiker: Ludvig Dahlström, viola och Anna Christensson, piano  

Mattias Hållsten: Stycke för cembalo och elektronik (2021) 10’ 
Musiker: Johann Fritsche, cembalo och Mattias Hållsten, elektronik 

Anton Toorell: Transience (2022) 10’ 
Musiker: Anton Toorell, gitarr och elektronik     

Staffan Storm: Black lines: A Twilight Song (2000/2004) 7’ 
Musiker: Ilias Livieratos, viola och Sam Lundberg, marimba 
                   
Maria W Horn och Mats Erlandsson: Utevaro (2020) 3’58’’ 
Elektroakustiskt verk i stereo 

Verkkommentarer och biografier, se följande sidor.  

Program 



Som del i festivalen Svensk Musikvår bjuder Kungliga 
Musikhögskolan på tre konserter torsdagen den 24 mars 
2022: kl 12.30 i Kungasalen, kl 18.00 i Nathan Milsteinsalen 
samt kl 19.30 i Kungasalen.  

I den tredje konserten, Svensk Musikvår: Kvällskonsert på KMH, framför 
musikerstudenter från KMH musik av Amanda Maier,  Pär 
Lindgren,  Fredrik Hedelin,  Andrea Tarrodi,  Mattias Hållsten,  Anton 
Toorell, Staffan Storm samt Maria W Horn och Mats Erlandsson.  

Medverkande musiker:  Isaac Bachs Vinuela, violin och Mercedes Bravo 
Cabanes, piano,  Ludvig Dahlström, viola, Anna Christensson, 
piano, Johann Fritsche, cembalo och Mattias Hållsten, elektronik, Anton 
Toorell, gitarr och elektronik samt  Ilias Livieratos, viola och Sam 
Lundberg, marimba. 

Vid de tre konserterna presenteras ett brett spektrum av svensk musik, 
komponerad mellan 1882 och 2022  av nitton olika tonsättare. 
Programmet rymmer såväl elektroakustiska verk som verk komponerade 
för piano, vibrafon, sopran, orgel, viola, flöjt, violoncell, violin, cembalo, 
gitarr, marimba och elektronik.   

Hela veckans program i festivalen Svensk Musikvår 19-27 mars 2022: 

https://svenskmusikvar.se 

https://svenskmusikvar.se


Svensk Musikvår: Kvällskonsert på KMH 

Amanda Maier: ur Svenska visor och danser 1. Moderato ed espressivo 6. 
Allegro (1882) 6’ 
Musiker: Isaac Bachs Vinuela, violin och Mercedes Bravo Cabanes, piano  

Pär Lindgren: Rummet (1980) 9’05’’  
Elektroakustiskt verk i stereo 

Några tankar som plötsligt finns här. 

Åren runt 1980 innebar en explosion inom den elektroniska musiken i Sverige. En ny 
generation av elektronmusikkompositörer – som vi kallades då – fann nya ingångar till 
mediet och dess uttrycksmöjligheter. Där fanns Tommy Zwedberg, Bill Brunson, Åke 
Parmerud, Rolf Enström, Akos Rozmann, Anders Blomquist, med flera och även jag. Det var 
en fantastiskt kreativ tid. 

Många av oss hade påverkats av Lars-Gunnar Bodins idéer om att att här fanns möjligheter 
att hitta nya och annorlunda sätt att att förhålla sig till ljud och vad kompositionsmaterial kan 
vara.  

Det som kom att intressera mig personligen var vad som är unikt med elektronmusik, vad 
som kan uttryckas i det här mediet, men absolut inte går att göra inom de traditionellt 
musikaliska ramarna. 

Rummet är det första försöket – experimentet – i en serie av mer eller mindre lyckade 
ansatser, men ,  Rummet , är ett av de bättre resultaten tycker jag nog så här i backspegeln.  
Är det musik, ljudkonst, noise, buller eller kanske något helt annat? 

Personligen sluter jag som alltid ögonen och lutar mig tillbaka och ljudet blir till levande 
skulpturer i ett oändligt tomrum, kosmos. 

Pär Lindgren 



Fredrik Hedelin: Den envetna lyssnaren (1998) 7’ 
Musiker: Mercedes Bravo Cabanes, piano och Fredrik Hedelin, elektronik 

Den envetna lyssnaren bygger på ett växelspel mellan piano och elektronik, där elektroniken 
på olika sätt försöker härma pianots gester. Tekniken för detta är en perceptuellt grundad 
spektralanalys tillsammans med en enklare additiv syntes. Stycket uruppfördes 1997 inom 
ramen för kompositionskurserna på IRCAM, Paris. 

Fredrik Hedelin (f 1965) studerade komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
för Pär Lindgren och Sven-David Sandström, och fortsatte senare med att delta i 
kompositionskurserna vid Fondation Royaumont och IRCAM i Frankrike. Han har skrivit såväl 
kammarmusik, kör- och orkestermusik samt elektroakustisk musik och musik för instrument 
och elektronik. Fredrik Hedelin disputerade år 2017 vid Luleå Tekniska Universitet med 
avhandlingen Levande musik, vilken handlar om musikens skapande kraft i relation till 
begreppet ritornell i Deleuze och Guattaris filosofi. Sedan 1998 undervisar Hedelin i 
komposition och formlära vid KMH. 

Andrea Tarrodi: Nocturne över B, A, C & H (2011) 4’30’’ 
Musiker: Ludvig Dahlström, viola och Anna Christensson, piano  

Mattias Hållsten: Stycke för cembalo och elektronik (2021) 10’ 
Musiker: Johann Fritsche, cembalo och Mattias Hållsten, elektronik 

I Stycke för cembalo och elektronik hörs hur cembalons strängar slås an och klingar av, och 
likt andetag avgör de både tempo och frasering. Lyssnaren får höra hur den akustiska 
cembalons klang kompletteras av samma ljud, fast återgiven av en dator. Detta utökar 
cembalons både klangliga och harmoniska möjligheter, och bidrar till upplevelsen av två 
ljudkällor som går in och ut ur varandra. 

Mattias Hållsten (1997) är en svensk tonsättare som för närvarande läser sista året på 
masterprogrammet i elektroakustisk komposition på Kungl. Musikhögskolan. Hans musik 
bottnar i ett intresse för gränslandet mellan akustiskt och elektroniskt ljud, en slags 
uppgörelse med ett akusmatiskt lyssnande, där olika syntestekniker kombinerat med ett 
fokus på precis intonation ger lyssnaren en diffus upplevelse av klangkropp(ar). Där finns 
också ett arbete med de estetiska och affektiva egenskaperna hos olika sorters intonation. 
De senaste årens intresse för den antika japanska musiktraditionen gagaku har lett till 
pågående studier i musikinstrumentet shō för den japanska musikern Ishikawa Ko. 

Hållstens musik har bland annat presenterats under Spatial Audio Week i Finland, Ung 
Nordisk Musik 2021 i Danmark och Luleåbiennalen 2020 i Sverige. 



Anton Toorell: Transience (2022) 10’ 
Musiker: Anton Toorell, gitarr och elektronik     

I Transience görs gitarrkroppar om till högtalare med hjälp av transducers.  

Anton Toorell utforskar i sitt soloprojekt olika sätt att expandera den akustiska 
gitarren genom improvisation, speltekniker och elektronisk processering. Hans debutalbum 
Solos utkom i februari 2022. 

Pressbilder och länkar finns på: https://www.acetunes.biz/anton-toorell 

Staffan Storm: Black lines: A Twilight Song (2000/2004) 7’ 
Musiker: Ilias Livieratos, viola och Sam Lundberg, marimba 

                   
Maria W Horn och Mats Erlandsson: Utevaro (2020) 3’58’’ 
Elektroakustiskt verk i stereo 

Utevaro är det sista stycket på skivan Fältinspelningar från Terres de l’Ebre (XKatedral, 

2016/2020) som komponerades av Maria W Horn och Mats Erlandsson under ett två veckor 

långt residens på landsbygden i Katalonien sommaren 2016. Musiken utgår ifrån 

fältinspelningar gjorda nattetid i det jordbrukslandskap som omgav residensbostaden, vilka 

sedan omformats med hjälp av omfattande digital redigering och bearbetning.  

Maria W Horn (1989) arbetar med elektroakustisk musik, instrumentalmusik och audiovisuell 

konst. Hennes arbete sträcker sig från rent elektroniska stycken i flerkanal och installationer 

till audiovisuella verk och samarbeten med dansare, solister och ensembler. 

Mats Erlandsson (1985) är kompositör och musiker med fokus på elektroakustisk musik. I 

första hand arbetar han med verk som utgår ifrån kontrapunktiska processer och relationen 

mellan textur och spektral information. 

https://www.acetunes.biz/anton-toorell

