
PJ: Jag vet att  många pianolärare är 
mycket engagerade i att  hitt a rätt  verktyg 
för att  kunna fungera som moderna och 
upplysta pedagoger idag. Improvisa-
tion har visat sig vara ett  eff ektivt 
sätt  att  ge eleven ett  hälsosamt och 
understödjande förhållande till instru-
mentet. Vi ser också ett  starkt behov 
av att  hänga med i pop- och rockgen-
ren, helt enkelt beroende på att  det är 
dett a ungdomar lyssnar på och frågar 
efter. Under Din kommande work-
shop i Nacka, hur kommer Du att  
introducera oss till Ditt  arbetssätt ?

CN: En av de viktigaste sakerna 
för en elev är att  lära sig lyssna. Till 
mycket musik givetvis, men specifi kt 
på sig själv vid pianot. Vad vi försökt 
göra med American Popular Piano är 
att  ge eleven material i stilar som redan 
är bekanta för dem. Det innebär att  
dom vet hur styckena skall förväntas 
låta (och även vilka klanger som passar 
just den stilen). Om eleven får rita sin 
egen musikaliska minneskarta är dom 
automatiskt mycket bätt re utrustade med 
vad som låter “rätt ” när dom börjar skapa 
enkla improvisationer. Jag kommer att  
introducera sådan repertoar jag använder 
för improvisation och från dett a visa 
improvisationsidéer man kan använda 
direkt från materialet där man 
använder sig av dom meloditon-
er som används i originalstycket.

Med rytmiken given redan 
från början ges eleven chansen 
att  tycka om och behålla rela-
tionen mellan originaltonerna 
medan ackorden skiftar på komp-spåret. 
När man väl känner sig bekväm i dett a 
introducerar jag stämmor i vänsterhanden 
och får eleven att  spela med bägge 
händer. Det tar aldrig lång tid att  se hur 
eleverna börjar använda sina egna öron 
och använda tonmaterialet och rytmiken 
från komp-spåret och skapa något all-
deles eget. Om jag kan förmedla denna 
process under dessa två dagar så har jag 
lyckats!

PJ: Ungdomar idag har fl ytt at in i 

datorn och ut på Internet och man fi nner 
där en veritabel översvämning av bra och 
dåliga YouTube-tutorials som elever idag 

mer och mer tar del utav. Hur gör man 
det bästa av denna “tredjepartslärare” 
som pianolärare idag?

CN: Det fi nns många tutorials på web-
ben där de bästa lär ut hur man spelar 
specifi ka pianostilar oftast inom pop, 
rock och jazz/blues. Jag känner att  vad 
som än gör eleven intresserad av att  spela 
piano och att  lära sig olika stilar skall ses 
som ett  plus av läraren. Motsatsen vore 
ju att  eleven alltid vore beroende av sin 
lärare för repertoar! Personligen har jag 
många elever som inspirerats av något 
dom hört på webben och därigenom velat 
spela något specifi kt stycke så “musik-

hitt andet” får vi betrakta som något gott . 
Titt ar man på tutorials kan man leta 
på bloggarna (ett  bra exempel är Tim 
Topham i Australien) och börja även själv 
söka efter stoff  Du själv är intresserad av. 
Pedalisering, ny teknologi, verkhistorik... 
det fi nns mycket att  hitt a. Snart märker 
man vilka källor man fi nner uppbyggliga 
för studenten och Dig själv. Oväntade 
upptäckter kan även dyka upp.

PJ: Du är också en fl itig kompositör 
och nyligen hade jag möjligheten att  höra 

en sats ur Din nyskrivna trio för klarinett , 
fagott  och piano. Vad kan Du berätt a om 
Dina pågående och kommande komposi-

tionsprojekt?
CN:  Faktum är att  jag under de 

sista 12 månaderna haft sju projekt 
publicerade så det känns som om 
mina förlag borde få lite ledigt från 
mig!  Jag har skrivit en hel del för kör 
(en bok med med Spirituals och en 
ny bok med 50 sångarrangemang) 
men också blivit tillfrågad att  skriva 
olika stycken på uppdrag. Klarinett , 
fagott  och pianotrion är en sådan 
beställning och jag har redan gjort en 
version där fagott en altereras med 

cello, denna version kommer att  uppföras 
vid University of Michigan i maj. Jag har 
också skrivit en serie stycken för block-
fl öjtsensemble och nu är jag igång med 
sonater för fagott  och klarinett . Så här 
står inte still.

PJ:  Du reser i hela världen och träff ar 
unga studenter, lärare och skolchefer på 
både stora och små skolor och institu-
tioner. EU:s nya kulturbudget börjar gälla 
2014 och har åtföljts av kraftfulla kam-
panjer (htt p://www.wearemore.eu) som 
visar på behovet av kulturens värde och 
status inom sfären. Dett a efter fl era års 
besparingar och misskrediteringar inom 

sektorn. Vilket råd skulle Du 
vilja ge politiker när man talar 
om musik och utbildning?

CN: Politiker måste förstå 
de många fördelarna med 
musicerande sett  i hela sam-
hället. Dett a innefatt ar livs-

långa återverkningar. Amerikanerna 
har inkluderat “strävan efter lycka” i 
sin Declaration of Independence och ett  
välkänt recept till lycka är att  kunna bli 
fullständigt absorberad av en uppgift. 
Musik är idealiskt för dett a - det är in-
tellektuellt engagerande men är inbäddat 
i ett  språk som berör känslor dessutom. 
Studenter kan “tappa sig själva” medan 
dom spelar men samtidigt underhålla en 
komplex apparatus av teknik, fysik för att  
inte tala om den komplexa processen att  

Intervju med Christopher Norton
I förra numret delade Christopher Norton med sig av erfarenheter kring improvisation och presentation av 
sitt läromedel ur American Popular Piano. Som introduktion inför sitt kommande besök till Sverige och 
Nacka Musikskola 17-18 november fi ck vi en pratstund med honom.

Text: Patrick Jovell

“Jag känner att vad som än gör eleven 
intresserad av att spela piano och att 
lära sig olika stilar skall ses som ett 

plus av läraren.”
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läsa musikalisk text! 
De sociala aspekterna med musikskapande är också uppen-

bara - barn lär sig bli individuella musiker som också kan bli 
del av något större. Givandet och tagandet som är nödvändigt 
när man spelar en pianoduett  öppnar upp perspektivet att  kon-
trollera sitt  ego till förmån för den andre. Musikskapande kan 
skapa off entligt självförtroende och uppmuntrar till individu-
ella utt ryck, i synnerhet om det involverar improvisation.

Av dessa och 
andra skäl skulle 
samhället fungera 
bätt re om musik 
och musikska-
pande grundläggs 
i ett  tidigt skede 
likaväl som att  
vänja unga vid 
att  ägna tiden åt 
att  involvera sig 
i absorberande 

och intellektuellt stimulerande verksamhet. De socialiserande 
aspekterna tryggar för bätt re samhällsmedborgare, mera käns-
liga för medmänniskors behov och med önskan om att  genuint 
använda sin kreativitet till individuella utt ryck. Mer pengar till 
musikutbildning tack! 

“De sociala aspekterna 
med musikskapande är 
också uppenbara - barn 
lär sig bli individuella 
musiker som också kan 
bli del av något större.”

Folkungagatan 67     116 22 Stockholm
Tel:08-642 24 00  Mail: aulos@aulosmusik.se

Web-shop: www.aulosmusik.se
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Hos AULOS MUSIK kan du 
köpa och beställa pianonoter 

från alla förlag.

Alltifrån pianoskolor till 
konsertstycken!
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