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ära läsare!
Sommaren är en tid för vila, kontemplation och inspiration. Som
detta nummers frontsida antyder, även blomdofter och sinnena öppna
för nya intryck genom resor, möten och även sommarläsning i hängmattan. Vi bjuder därför på en tillbakablick på vårens rikhaltiga fortbildningar samt ett referat från den 39:e internationella EPTA-konferensen
i Helsingfors förra året där inspiration bildade tematisk bas. Matti
Hirvonen hjälper oss få ordning på begreppet ”kollaborativt piano” och
Julia Mustonen-Dahlkvist berättar om pianotävlingar sett som ett pedagogiskt redskap och egna erfarenheter från denna stora internationella
spelplats.
Boktipsen går även i inspirationens tecken; att skapa och finna spännande sammanhang och intervjuer med legendariska pianister och
pedagoger från förr. Oerhört populär är Benny Anderssons samling
transkriberad pianomusik och bland aktuella uppsatser finner vi nu
aktuella ämnen. Vi tittar även på två svenska appar som kan användas
i undervisningen.
Den 28-30 september står Stockholm värd för årets kongress på Kungl.
Musikhögskolan och i Eric Ericsonhallen och synkroniseras med Festival
Debussy 100. Hela musikvärlden internationellt hyllar tonsättargiganten
i år och detta är en unik möjlighet att uppleva Debussys samtliga pianoverk, ett fullmatat kongressprogram med svensk och utländsk kompetens i intagande miljöer. Intresset är stort så missa inte att anmäla dig i
god tid på www.sppf.net/kongress.
Trevlig sommar önskar Redaktionen!
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Nyheter
Pianospel kopplas till förbättrad
språklig förmåga i ny studie
En ny forskningsstudie publicerad 25 juni av PNAS visar att pianospel kan ge
en betydande förbättring av barns språkliga förmåga. Studien som inkluderade
sjuttiofem mandarintalande barn i åldrarna fyra till fem år visar att vissa delar
av ett barns hjärna kan dra nytta av tidig musikalisk träning.
Läs mer: www.sppf.net/432

Digitalt eller akustiskt piano ur
en pianolärares perspektiv?

Nationell strategi för
Kulturskolan beslutad i riksdagen
Den 23:e maj beslutade riksdagen om en ny nationell strategi för kulturskolan. Propositionen ”En kommunal kulturskola för framtiden - en
strategi för de statliga insatserna” klubbades och fick stöd av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.
- Det är glädjande att det nu finns en nationell politik för kommunernas
kulturskoleverksamhet! Fler lärare, ökat ansvar för uppföljning och
utvecklingsstöd är några viktiga inslag i den infrastruktur som behövs,
säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.
Propositionen innehåller ett nationellt mål för statens insatser som
syftar till att bland annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola
av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.
Läs mer: www.sppf.net/435

Att tänka på vid köp av akustiskt piano
Sajten pianoreport.com går igenom för- och nackdelar
med de båda instrumenttyperna. De menar att digitalpianon kan utgöra en ersättning för akustiska pianon när
de senare inte är tillgängliga. Även om digitala pianon
har fördelar för utövare på alla nivåer, så har akustiska
pianon många viktiga pedagogiska aspekter som fortfarande inte kan uppnås på digitalt väg.
Läs mer: www.sppf.net/444

I en artikel i The Irish Times diskuderar Adrian Thornton från Thornton
Pianos fördelen med att köpa begagnade akustiskta pianon i gott skick
för att bibehålla och stimulera intresset även hos nybörjarelever. En av
Thorntons många intressanta riktlinjer är att ett ordentligt underhållet
nytt piano kommer att förlora hälften av sitt värde inom tre år innan detta stabiliseras och efter 10 år kommer det att behålla ungefär samma
värde. Läs mer: www.sppf.net/434

Pianostämmare blir äldre och färre
Nu finns det bara 52 pianostämmare under pensionsåldern i Sveriges
pianostämmare och teknikerförening. Om rekryteringen av nya skulle
fortsätta som den gör i dag skulle de om tio år bara vara hälften så
många. Även om antalet pianon minskat på det stora hela finns det
fortfarande mycket jobb för de som är aktiva.
– Pianon börjar säljas för några tusenlappar igen och locka de unga till
att det är ett spännande instrument. Då krävs det också stämmare. Så
jag tror inte man ska kasta yxan i sjön och säga att det är slut med det
här yrket. Pianostämmare behövs, säger Curt-Ivan Eriksson.
Läs mer: www.sppf.net/433
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Finlandsbesök och
Happy Animals i Uppsala
Fortbildning och svensk premiär
för Eeva Sarmanto-Neuvonens
”Happy Animals” för små
pianister och kammarorkester
löd påannonseringen inför den
25:e april. ”Lärorikt, givande,
inspirerande...” var några
omdömen som hördes efter
Eevas föredrag och workshop
på Uppsala Kulturskola. Senare
på eftermiddagen bjöds konsert i Nannaskolans aula. Musicerande och dansande elever bjöd på en härlig upplevelse!
Varmt tack till Uppsala Kulturskola, till Eeva och EPTA Finland.

Steinwayfestival 2018

Över 50 svenska pianister yngre än 18 år förgyllde vackra
Grünewaldsalens tiljor då Steinwayfestivalen upplaga 2018
ägde rum den 12 maj. Ett viktigt och inspirerande evenemang
som sedan starten låtit oss få höra morgondagens musiker.
Konfrencieren Boel Adlers personliga introduktioner fick oss

att lära känna alla deltagande lite extra och vi skickar en tanke
till både lärare och föräldrar som uppmuntrar sina elever och
ungdomar. Den svåra uppgiften att utdela priser hade juryn
som bestod utav; Steinway Artist Per Tengstrand, konsertpianist
Francisca Skoogh och pianopedagog Ecaterina Wehlander.

Masterclass i Göteborg
Nu kvarstår frågan: Vilken musik- eller kulturskola i landet tar
Happy Animals-stafettpinnen?
Ett varmt rekommenderat projekt!

EPTA:s vårkonsert
Ett säkert sommartecken är förbundets Vårkonsert som denna
gång ägde rum i Södra Latins intagande aula den 19 maj och
som glädjande nog nu är att betrakta som förbundets nya
elevkonsertlokal. Hjärtligt tack till alla medverkande vid Vårkonserten och vid Årsmötet!

Medverkande pianoelever i Södra Latins aula

Den 15 mars hölls masterclass med Dr. Zeynep Ucbasaran och
Dr Sergio Gallo - professor i piano vid Georgia State University,
Atlanta - på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Evenemanget
var ett samarrangemang mellan EPTA-Sweden, Hvitfeldtska
gymnasiet, Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet, Kulturens Studieförbund samt RUM - Riksförbundet unga
musikanter.
Masterclassens fokus var kammarmusik för och med piano
och inleddes med en konsert där Zeynep Ucbasaran och Sergio
Gallo tillsammans med Björn Månsson framförde sexhändig
pianomusik. Därefter fick ett sjuttiotal deltagare nya insikter
i samspel men även hjälp med solorepertoar. Deltagarna var
elever från gymnasiets musiklinjer, studenter från musikhögskolorna och EPTA-medlemmar.

Sergio Gallo med Eric Drougge - cello och Simon Konkoli - piano,
som spelande Schumann
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Böcker & noter
Benny Anderssons solopianoskiva
transkriberad till noter
Benny Anderssons mycket uppmäksammade solopianoskiva “Piano” med 21 av
hans melodier utgiven på Deutsche Grammophon i höstas finns nu som notalbum. Här presenteras melodier från ABBA och Benny Anderssons orkester, från
musikalerna ”Chess” och ”Kristina från Duvemåla” och instrumental musik som
till exempel ”Tröstevisa” samt solokompositioner från 1980-talet som Stockholm
By Night. Det är musikantkollegan Göran Arnberg som har stått för transkriptionerna utifrån Benny Anderssons inspelningar och gjort en notbok av det hela.
Benny Andersson säger:
“I processen för tillkommelsen av det här albumet har jag kommit till insikten att
de stycken jag har valt är en integrerad del av mig själv. När jag strävat efter att
nå kärnan inom melodierna har jag funnit att ju mer jag avlägsnar arrangemangen, från de “ursprungliga versionerna”, desto närmare kommer jag musiken
oavsett om den skapades förra året eller för 40 år sedan. På ett konstigt sätt
tycker jag att jag spelar mina memoarer.”
De inledande förorden är skrivna av musikjournalisten Camilla Lundberg och de
21 styckena har samma ordningsföljd som Bennys skiva. Ingen fingersättning
ingår - detta lämnas till utövaren. Fotografierna i boken är i färg och svartvitt och
spänner över hela Benny Anderssons karriär.
Finns hos adlibris: www.sppf.net/442

Easy Contemporary
Pieces: for Piano Solo
(2017)
Vem har inte elever som gillar att spela
nutida populära pianohits som exempelvis
“River Flows in You” eller “I Giorni”? Med
välkända och nyskrivna låtar från 19 av
världens ledande kompositörer, återspeglar
Easy Contemporary Pieces den enorma variationen av stilar som förekommer i nutida

polulär pianomusik. Urvalet är gjort för att
vara lättillgängligt både för pianoelever på
nybörjar- och mellanstadienivå men även
för lyssnare. Många av de presenterade
kompositörerna, Philip Glass, Michael
Nyman, Nils Frahm, Ludovico Einaudi m.fl.
är kända för sina utmanande pianostycken
men står även bakom många av de mest
spelade pianostyckena idag.
En given samling i varje pianolärares
notbibliotek!
Läs mer och beställ: www.sppf.net/441

Stories, Images and Magic in Piano Literature
av Neil Rutman (2015, pocketutgåva 2017)
Tyvärr är ofta pianister så fokuserade på det egna pianospelet att de glömmer att
studera musikens sammanhang i både sammansatta och självklara kontexter och
relationer. Genom att gå till historia, konst och rena skrönor hittar vi spännande
sammanhang som berikar och får effekt i det klingande slutresultat. Författaren och
Professor Neil Rutman (UCA) tar oss med på en fascinerande vandring i och omkring
pianomusik och dess inspirerande ursprungstrådar. Rekommenderad sommarläsning!
Finns hos adlibris: www.sppf.net/439
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DIGITALA VERKTYG

i pianoundervisningen

Aktuella uppsatser
Klassiskt, jazz och lärande: jämförelser mellan två
musikgenrer inom pianoundervisning.

Thoor Software (www.dev4phone.com) är ett svenskt
företag baserat i Stockholm som utvecklar musikpedagogiska appar för iPhone. Denna gång tittar vi
närmare på två av deras mest användbara appar.

Ear Trainer 4+

Sanna Forsgren, 2018
Läs uppsatsen: www.sppf.net/428

Keyboardist eller pianist? En jämförelse mellan två
musikerroller.
Ebba Lorentzi, 2018
Läs uppsatsen: www.sppf.net/429

Blackout: En observationsstudie om memorering av
harmonik inom klassiskt pianospel och hur memorering kan komma att påverka konsertnerverna hos
pianister.
Tove Landahl, 2017
Läs uppsatsen: www.sppf.net/430

Pianist med små händer
Eeva Tapanen, 2018
Läs uppsatsen: www.sppf.net/431

Piano Mastery,
The Harriette
Brower
Interviews
I och med Youtube och
Spotify har möjligheten att
uppleva stora pianister från
förr aldrig varit större. Då blir
det också logiskt att rekommendera en fascinerande
och nyreviderad bok där
Harriette Brower intervjuar
45 pianistlegender från åren
1915, 1917 samt 1926
med namn som exempelvis; von Bulow, Paderewski, Busoni,
Godowsky, Prokofiev, Grainger och Rachmaninoff. Här möter
man personliga och privata insikter, musikbetraktelser och om
undervisningsstilar i en mycket detaljerad och tidsenlig berättarstil. Mumma för tidsresenären och den historiskt intresserade! En
nyutgåva kom ut på Dover 2003 och kan köpas för c:a 5 USD på
exempelvis Amazon.com:
www.sppf.net/440

Ear Trainer är ett pedagogiskt verktyg utformat för musiker,
musikstudenter och alla som är intresserade av att förbättra
sitt musikaliska öra. Övningarna i appen är ordnade i fem
olika grupper med varierande svårighetsgrad som täcker
intervaller, ackord och skalor i 260 olika standardutföranden.
Det finns också möjlighet att skapa helt egna varianter samt
en LITE-version med 32 övningar. Ear Trainer följer dina framsteg och föreslår, efter vissa övningsmoment, när du ska gå
vidare till nästa steg. Statistik över sin egen utveckling skapas
automatiskt och användaren kan spåra de framsteg man har
gjort och även ha flera uppsättningar
av statistik. Den senaste uppsättningen
du skapar blir den aktiva, medan de
andra kommer att arkiveras.
I inställningarna kan man även
transponera övningarna för vissa
blås- och stråkinstrument.

Note Trainer Pro 4+
En syster-app som fungerar på samm sätt är Note Trainer
som är ett verktyg för att träna notläsning. LITE-versionen innehåller nio övningar och den fullständiga
versionen 30 stycken som är förinställda
samt anpassningsbara i varierande
svårighetsgrad.
Man svarar genom
att klicka på
svarsknapparna,
det inbyggda
virtuella pianot, via
MIDI med ett inkopplat
klaviatur eller via
mikrofonen genom
att sjunga eller spela
på sitt eget ett
instrument.
Läs mer och ladda ner:
www.sppf.net/437
nr 2 2018 Svenska Pianobulletinen
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Festivaler & fortbildning
Pianokongress 2018
28-30/9 2018 på Kungl. Musikhögskolan och Eric Ericssonhallen
Välkommen till årets pianohändelse och mötesplats för dig som är
intresserad av pianospel och pianoundervisning!
Kongressen 2018 äger rum i Stockholm 28-30 september i samband med att konsertserien Piano Visions hyllar tonsättargiganten
Claude Debussy 100 år i stor stil med tre konserter där hans
samtliga pianoverk framförs. Återigen har vi glädjen att, som 2012
när vi stod som värd för den internationella EPTA-konferensen och
senast förbundets festliga 80-årsjubileum, ta Eric Ericssonhallen
på Skeppsholmen i besittning för inspirerande föreläsningar, workshops, masterclass, paneldebatt, pedagogiska forum och sociala
möten i vackra omgivningar.
Mer info och anmälan: www.sppf.net/kongress

Göteborgs Pianofestival
15-19/8 2018
Göteborgs pianofestival har pågått i åtta år och har vuxit i publikantal och programinnehåll för varje år. I samarbete med Göteborgs
Kulturkalas har denna pianofestival möjliggjort för allmänheten att
få tillgång till pianomusik, dessutom med fri entré. I år bjuder man
på artister som Per Tengstrand, Iiro Rantala, Terés Löf, Maurizio
Moretti och många fler. Man lyfter i år fram viktiga tonsättare som

Claude Debussy 100 år och Bedrich Smetana. I programmet kommer barnfamiljer att få uppleva familjeföreställningen Hans och
Greta samt en pampig festivalkonsert på Göteborgsoperan med
två flyglar på scen. Där kommer flera pianister spela allt från solostycken till både fyrhändigt och åttahändigt. Nytt för i år är öppet
hus och kammarmusikkonserter på Dicksonska Palatset där miljön
i salongen är i genuin 1800-talsanda. Utöver konserter blir det
mästarklasser på Konserthuset med eminenta pianister och lärare
samt en workshop. Se mer info på: www.goteborgspianofestival.com

Helsingborgs Pianofestival
EPTA Sweden samarbetar åter med Helsingborgs Pianofestival,
30/8–2/9 2018. Festivalen bjuder på ett rikt och varierat program
av konserter med internationellt erkända pianister som David Fray,
Yekwoon Sunwoo, Jan Lundgren, Konstantin Scherbakov och Alice
Sara Ott. Det ges även en familjekonsert, Masterclasses, lunchkonserter samt föredrag. Priser för medlemmar i EPTA Sweden:
30% på ordinarie pris samt rabatt på hotell.
Läs mer på www.sppf.net/436

Jablonski Piano Academy
Torsås/Bergkvara, 6-11 augusti 2018
Information och anmälan:
http://jablonskiacademy.blankett.fi/form/3422/

Martin Skafte

Martin Skafte

Tolv preludier

Tolv preludier, bok 2

Twelve Preludes

Twelve Preludes, Book 2

inspired by

inspired by

Claude Debussy’s Préludes: premier livre

Claude Debussy’s Préludes: deuxième livre

for piano

for piano

Martin Skafte

Martin Skafte

TOLV PRELUDIER

TOLV PRELUDIER – bok 2

Twelve preludes inspired by Claude Debussy’s
Préludes: premiere livre

Twelve preludes inspired by Claude Debussy’s
Préludes: deuxième livre

för piano

för piano
ge 12575

Följ oss på på Facebook
och Youtube!
www.gehrmans.se
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Inspiration och kreativitet
i pianoundervisningen
Med ljumma sommarvindar välkomnade Helsingfors och EPTA Finland deltagare till den 39:e
Internationella EPTA-konferensen den 10 - 13 augusti förra året. Text: Patrick Jovell

K

onferensers tematik varierar och 100-årsfirande
Finland hade nu lyckats fånga både det angelägna
och universella under titeln; ”Inspiration in teaching,
learning and playing” och kunde därför bjuda på ett
ur många perspektiv rikt och givande program. För de
flesta är Sibeliusakademien bekant men denna gång
hölls konferensen i Helsingfors Konservatorium som
grundades 1922 och flyttade 1999 till nuvarande
lokaler invid kanalen i Gräsviken vid Västra hamnen i
stadens centrum. Detta hamnläge samt invigningsbankett i Stadshallen och pianisten Pavaali Jumppanens bländande konsert i Tempelplatsens kyrka - spektakulärt insprängd i berget - gav konferensdeltagarna
fina och oupplevda miljöer att bekanta sig med i den
finska huvudstaden.

Som en röd tråd genom programmet fanns närvaron
av Finland i musiken och denna resa med pianist- och
tonsättarförtecken tog oss hela vägen från Ferruccio
Busoni som på 1880-talet utformande finska läroplaner
för pianistutbildning fram till idag, och grundläggande
finsk musikutbildning med dagens aktuella pedagogutbildningar och kursutbud vid Sibeliusakademien.
Konferensen disponerade både den stora konsertsalen
och en kammarmusiksal där pianistprogram som
t.ex. exellerande Laura Mikkola i Rautavaaras Cantus
Articus - Duett för fågelsång och piano - varvades med
halvtimmeslånga föreläsningar och workshops. Kopplingen mellan finskt pianospel och tonsättare sprungna
därur länkades ihop med den samtida finska musiken
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som återfanns både i konsertform och i den välsorterade notaffären skapad för konferensen och till mångas glädje. Visst
letade man gärna noter efter att ha hört Eric T Tawastjerna
berätta om finska pianotonsättare i Sibelius skugga. Katarina
Nummi-Kuisma är alltid forskningsbaserad och en glädje att
lyssna till och vi hade ju glädjen att därefter boka henne till
vår kongress i Sundsvall.
För föreläsare var konferenstemat tacksamt. Vilket ämne
kan inte avhandlas och presenteras ur inspirationsperspektivet oavsett vad man än talar om? Med konstaterandet att
musiken i sig själv är inspirerande, fann man en brokig flora
konsertant nytt och gammalt från mexikanske Mario Pechs
tolv Mayapreludier, unge finske Tarmo Patokoski med egna
verk, franska 1900-talsverk för unga med Diane Anderson,
Belgien till program med traditionella verk som Schuberts
sista sonat med kroatiska Ida Gamulin. Den kanske mera
givande formen ”spelande föreläsning” blir spännande i
resonemang och tematik där ungerska Mariann Abraham om
Sibelius Op. 85 och Hande Dalkilic, Turkiet om Chopin/Liszt/
Gottschalk och Kirchner/Marianis, USA friska och ordentliga
genomgång av pianoduetter kommer i åtanke. Workshopen
bidrar till att direkt komma åt essensen i framställningen och
Jairo Geonymo, Tyskland visade hur man stimulerar inspiration i kombination med notläsningsmaterial, estländaren Anto
Pett visade sin improvisationsmetodik med två unga pianister
och landsmaninnan och metodikläraren Riine Pajusaar berättade om olika vägar till motivation, en inspirerande föreläsning vi får höra på vår egen kongress nu i Stockholm i september. Amerikanen Neil Rutmans presenterade sin hyllade
bok ”Stories, Images and Magic from the Piano Literature”
(2015), som tar vägar via konst, tonsättares skrifter, historier
och samtidsskildringar för att trolla fram liv och inspirationer i
musikskapandet. Rekommenderad sommarläsning! Med stöd
av Debussycitatet: ”Låt oss söka våra egna fingersättningar”,
avhandlade mycket engagerande och med spelexempel
schweizaren Jean-Jacques Dünki detta ständigt angelägna
ämne.
En del som genererade stort intresse var även de namnkunniga musikforskarna Lois Svard och Midori Kota från USA
resp. Canada som båda behandlade förståelsen för ungas
musiklärande ur hjärnforskningsperspektivet samt lingvistiskt
och med hjälp av exempelvis Solfège under titeln; ”Learning
the Language” I + II. Bland de mer innovativa och originella
konserterna och för barn och ungdomar framstod Sverigebekanta Eeva Sarmanto-Neuvonens orkestrerade version av
sin nybörjarbok HAPPY ANIMAL PICTURES i särklass och som
framfördes av unga pianister och kammarorkester från Espo
musikinstitut. Som bekant blev det sedermera även Sverigepremiär för detta verk hos och med Uppsala Kulturskola den
25 april.
På ett mycket förtjänstfullt sätt avslutade tre unga musiker
kongressen med en iscensatt konsertsketch med titeln
”Stolen Rhapsody”, som med humorn och det dråpliga som
förtecken visade att det finska gärna visar upp talangfulla
ungdomar som dessutom låtit sig inspireras av Victor Borge
och Igudesman & Joo. Helt unikt! n
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Med öron
känsliga för allt
Ett samtal om samspelets utmaningar och yrkesmässiga definitioner med en av
Sveriges mest namnkunniga pianister och ackompanjatörer; Prof. Matti Hirvonen.

Svenska Pianobulletinen: Begreppet ”Collaborative
Piano” är mer förekommande i engelsktalande länder
men naturligtvis lika eisterande i alla kulturer. Hur skulle
du vilja förklara översatt ”kollaborativt piano” för den
okunnige och hur du själv fungerar som artist och utbildare inom detta?
Matti Hirvonen: Vad gäller terminologien är alla benämningar på vad vi gör i någon mening begränsande och
beskriver mer funktion än identitet. För mig är det ett
mysterium att ”NN: trumpet och NN: ackompanjemang”
på en konsertaffisch fortfarande existerar. Är samspelspianisten den enda musikergrupp vars instrument
inte får eller bör nämnas?
Sällan säger vi: ”vilken fin
orkestermusiker du är” till
en filharmoniker, eller ”jag
tyckte så mycket om ditt
andrafiolspel” till en stråkkvartettmedlem. Men ”åh,
så vackert du ackompanjerade” är ju vanligt förekommande. Vad är det
för fel med ordet pianist
och att vi spelar piano? I
pianistrollen ingår många
arbetsuppgifter, en del av
oss ägnar sig åt en del,
andra åt många av dessa
delar. Beroende på fallenhet, fokus, bakgrund, intressen, utbildning, förväntningar… men vi spelar alla piano.
Ackompanjatör är ju i grunden ett positivt ord, en som
går vid sidan om, en följeslagare. Accompanist/ackompanjatör är ju vid sidan av tyskans Begleiter den vanligaste benämningen i Europa. Om jag skulle göra någon
distinktion skulle jag föredra ”pianoackompanjemang”,
då har man ju åtminstone fått sammanknippas med

sitt eget instrument, pianot. Annars kan man ju ackompanjeras av såväl cittra som dragspel, en enda röra av
understödjande klangfunktioner. Collaborative Piano är
mer amerikanskt och är bredare i det att det omfattar
duospel med instrument, Lied, kammarmusik i större
grupper, att spela med kör, orkesterpianist… ja, alla
aspekter på yrket som en aspirerande pianostudent bör
sätta sig in i för att möta det alltmer allmänna och breda
behov som musiklivet efterfrågar.
SPB: Hur länge har du varit verksam som professionell
ackompanjatör och varför var det just romansinterpretation som blev din inriktning?
Sjunger du själv?
MH: Frågan om vad som är ackompanjatör/kammarmusiker/repetitör
är flytande. Personligen kom jag in
på spåret redan på Ackistiden då
jag började jobba på Folkoperan
med att spela på deras operarepetitioner. Genom kontakt med
sångare blev det alltmer romanser,
sen följde anställning vid KMH där
jag slutade 2012. Så då handlar
det om 35 år vid det här laget. Mitt
intresse för text, dikt och språk har
fört mig in i romansens värld. Sammansmältningen av ord och ton,
hur tonsättaren överfört och tolkat
stämningen av en dikt till musik, utmaningen att i klang försöka skildra
en texts budskap och atmosfär har förhöjt kopplingen till
mitt eget pianospel. Sen – på ett personligt plan – tror
jag att många av oss väljer och närmar oss verksamheter
som överensstämmer med våra personligheter på ett
djupare plan än vi förstår när vi hamnar i det vi gör. Jag
har inte lätt för uppmärksamhet och fokus i det långa
loppet, utdragna pågående strukturer, det där som går
på som man kan både som utförare och publik ska bada

“Sammansmältningen
av ord och ton, hur tonsättaren överfört och
tolkat stämningen av en
dikt till musik, utmaningen att i klang försöka
skildra en texts budskap
och atmosfär har förhöjt
kopplingen till mitt eget
pianospel.”
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länge i... då är t.ex romansen perfekt. 2-3 minuter av
intensivt förmedlande, en hel berättelse inom ett greppbart tidsperspektiv, koncentration och utlevelse här och
nu, för att raskt övergå till en ny sång med ny temperatur,
energi. De tvära kasten, att ställa om, skaka av sig, byta
förklädnad, att karakterisera på kort varsel... Det är för
mig det lättaste om man jämför med en pianosonat som
tar 35 minuter. Inte rätt eller fel, bra eller dåligt-bara vad
som passar varje musikerpersonlighet. Alla hittar sitt.
Sjunger själv, nej inte så att någon hör. Men jag brukar
säga till studenterna att om man inte förmår sjunga
sångstämman för full röst samtidigt som man spelar
sin pianostämma för att få en egen fysisk upplevelse av
andning, frasering, linjer och höjdpunkter behärskar man
inte sången på ett jämbördigt plan med sin partner. Så
gapar gör jag medan jag lär mig materialet.
SPB: Är det något i ditt pianistiska spel som har utvecklats genom att ha arbetat med sångare så länge som du
har gjort och i så fall på vilket sätt?
MH: Det där är ett mystiskt ämne och ägnar sig inte alltid
till förklaringar, men om jag skulle försöka: vi pratar ofta i
instrumentalundervisning om den ”sjungande tonen” och
vad menar vi med det? Ofta tror jag att det kan betyda
legato, vad det nu är… De pianostudenter jag har på högskolenivå hoppar omkring planlöst på klaviaturen, tror sig
spela legato, och kan inte binda ihop tonerna i alla fall,
men det är ju en annan diskussion. Vad jag lärt mig mest
av sångare och som kanske har planterat sig i mitt eget
spel är att det tar tid att sjunga en ton. Ordet, texten ska

in och det kommer alltid att ta en stund för att konsonanterna ska uttalas för att förenas med vokaler, och deras
längd. Om man tillämpar detta även på absolut musik,
pianomusik, och sätter en fiktiv text under/i sin melodi
kommer den att få ett klangligt innehåll som för mig ger
liv till linjen. Det här är inte något som jag alltid gör men
det ligger i bakhuvudet att jag ”låtsas” att tonsättaren
varit besjälad av text när han skrivit sitt pianostycke,
vilket ju är sant om man tittar på t.ex. Schumann. Om
man säger att sång att förhöjt tal, så kan man säga
att musik/melodi är förhöjd sång. Ibland ber jag mina
pianostudenter hitta på ord till sina melodier, antingen
nonsensord eller att jag tar fram en bok ur hyllan och
så sjunger vi melodislingan med orden och ser var och
när den nedtryckta tangenten måste vänta för att ordet
ska bli utsagt för att sedan kunna gå till nästa ton; alltid
skapar det en ny tanke. En ton är sällan bara en ton.
SPB: Hur undervisar du sångare- och pianostudenter i
romansinterpretation?
MH: Vad vill tonsättaren med dikten? Är dikten eller
musiken det huvudsakliga? Jämbördiga? Vari består skillnaden/likheten? För sångaren: språk, tydlighet, rätt och
fel angående rytm, ton, hur överföra sångens budskap till
hållning, ansikte, kropp, att vara medveten om pianostämmans uttryck och signaler till kommunikation.
Pianisten: klang anpassad till sångens karaktär, att stiga
fram i egen rätt när tillfälle ges, var leder jag/var följer
jag, hur kan även jag berätta/förmedla sagan?, göra
pianisten delaktig i det musikaliska förloppet snarare
nr 2 2018 Svenska Pianobulletinen
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andra genrer (inget fel i det), det vi utbildar ungdomarna till ska
generera jobb, och det fort! Det fanns en långsamhet förr, man fick
prova sig fram med vetskapen att utvecklingen till musiker var en
lång process. Nu ska man med hjälp av sin examen göra anspråk
på ett arbete vilket gör många besvikna. Kopplingen mellan examensdokumentet och verkligheten blir konstig.
I Sverige, Norge och i USA ser jag större tecken på en akademisering av den högre musikutbildningen med en instrumentell syn
på konstnärsskapet, det är till för nånting som ska fogas in i ett
samhällsbygge som har med nytta att göra. Jag inbillar mig av den
inblick jag fått i utbildning och musikliv i det tyskspråkiga Europa
och i Storbritannien att konsten där fortfarande får vara det den är,
med ett eget värde utan lika tydlig nyttoaspekt.
Sant för för många av dessa miljöer är att den klassiska musiken
är på nedgång och att det för till exempel romanskonsten alltmer
verkar som ett tecken på dess undergång. Det måste finnas en
”musikalisk infrastruktur” som möjliggör för unga människor att
spegla sig i konserter, andra som håller på med samma sak, konserttillfällen för dem själva, lärare med tradition och erfarenhet..
att få ta del av konstarten och bli inspirerade av impulser utifrån
och inte enbart genom undervisning. Någonstans borde det finnas
avsättning för deras ackumulerade kunskap, och så är inte alltid
fallet i dag. Finns det inte med i ens naturliga vardag, ebbar det
snart ut. n
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än att bara understödja och underlätta, dvs att se till materialets
behov och inte som så ofta är, till sångarens behov. Allt måste utgå
från konstverket.
Nu separerade jag ju de båda parterna, men det är ju ett löpande
samarbete med impulser och idéer som skickas fram och tillbaka
mellan musikerna, precis som det ska vara under framförandet inför en publik. Man skickar energi mellan varandra. Huvudsaken är
att det inte är en envägskommunikation där sångaren skickar och
pianisten tar emot. Energin ska sändas tillbaka i ett aldrig sinande
flöde. Då blir det bra.
Målet är ju att man som romanspianist ska känna dikten lika väl
som sångaren. Detta kommer ju av intresse och fallenhet, alla ska
hålla på med detta men alla kanske inte är lämpade. Visst, kompa
kan väl alla sätta sig ned och göra men att skapa konst av det så
att det betyder något mer än att det skramlar i bakgrunden kan och
inte alla. Att ”spela text” är vad det handlar om och då kommer jag
nära det jag skrev om tidigare med inneboende språk i tonen. Att
identifiera sig med berättelsen, musiken, texten och de personer
och känslor som finns i dikten. Det är ett arbete man bara kan göra
inom sig själv, och skiljer sig så klart från varje pianist. Texttolkningen kan man få förslag på, man kan diskutera olika vägar och där
kan man med lite livserfarenhet knuffa in en student ”i ett annat
rum”. Kanske är dikten inte så enkel som man i förstone kunde tro.
Kanske handlar den om något helt annat? Riktigt spännande blir
det ju när man anar att tonsättaren inte riktigt har förstått texten
och skildrar den på ett sätt som ligger en bra bit från ens egen
uppfattning. Så visst kan man prata om dikten, men sen måste den
bearbetas i det egna systemet och göra sig hemma där för att sen
komma ut i musik. Där finns det naturligtvis plats för instinkt och
känsla som motsäger att man måste internalisera dikten för att
”göra rätt”. Då kommer vi nära talesättet att man inte kan lära ut
vissa saker. En del har det, andra inte. Mystiskt arbete vi gör…
Klang, balans, timing; egentligen skiljer det sig ju inte så mycket
från vanlig piano eller kammarmusikundervisning. Samspelet ska
lyssnas in genom användandet av ”det tredje örat”, att försöka
sätta sin upplevelse utanför sig själv för att kunna höra från ett
neutralt ställe. Det innebär att man kan sitt material så bra ur ett
tekniskt perspektiv att man inte måste rikta sin koncentration mot
att kunna utföra vad som står på sidan, det ska man vara färdig
med. Först då kan du plocka upp impulser från din medspelare,
komma samman så att ni blir en kropp med ett gemensamt musikaliskt mål. Och för att återgå till det textliga: romansspelet handlar
om anticipation, att veta i förväg vad som skall/kan komma från
din partner. Att vara i stunden och samtidigt vara före så att du
är beredd på en väntan, en acceleration, en oväntad andning, ett
uppehåll, en frihet, ett överseende av vad som står i noterna. Allt
detta kan man bara göra om man känner materialet så djupt så att
man är delaktig i skapandet och inte ställer sig bredvid och tänker
att någon annan är huvudperson och att ens enda roll är att stödja,
att vara ett verktyg för någon annan. Sånt pratar jag gärna om med
studenterna, som en sorts identitetsstärkande verksamhet. Inte vet
jag om det hjälper dock.
SPB: Du har arbetat i olika länder. Råder det skillnad i uppfattning
och status i hur man ser på pianisten som samarbetspartner och
möjligheter att få utbildning och professionella uppdrag och uppgifter?
MH: Olika länder har olika förutsättningar och traditioner. Jag ser
alltmer – och det skiljer sig från när jag studerade – att arbetstillfällena minskar, klassiska musiken skär ned och konkurrerar med
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Aat the great hall of ingesund scholl of music
Application deadline 1 December 2018
Video Pre-selection results: 15 December 2018.
President of the Jury:
Prof. Julia Mustonen-Dahklvist
Age 12–15 Category 1.
Age 15–18 Category 2.
Candidates aged 12–15 can choose to compete in
either Category 1 or 2.

Video pre-selection repertoire
1. One work of virtuoso character
(e.g. etude or toccata).
2. One work of free choice 5–10 min.
Max. 12 pianists will be accepted to compete in
each category.

Calendar
Saturday, 23 February 2019
Category 1: 10.00–12.00
Category 2: 13.00–17.00
18.00 Award Ceremony.

Application fee
Category 1: 40 euro (or 400 SEK).
Category 2: 50 euro (or 500 SEK).

Prizes in each category

Repertoire

1st Prize in Nordic Junior Piano Competition
5000 SEK, Diploma and Cup.
2nd Prize in Nordic Junior Piano Competition
3000 SEK, Diploma and Cup.
3rd Prize in Nordic Junior Piano Competition
1000 SEK, Diploma and Cup.

Category 1: Max 10 min. free repertoire (should
include one work of virtuoso character).
Category 2: Max. 15 min. free repertoire (should
include one work of virtuoso character).

Each of the 12 pianists invited to the competition in each
Category will be awarded a Finalist Diploma of the 1st
Nordic Junior Piano Competition

All prizes are sponsored by Westra Wermlands Sparbank. Special prizes to be announced.
Saturday, 23 February 2019

www.nordicpiano.com

Seminaruim med Boonsällskapet
Gottfrid Boonsällskapet anordnade lördagen den 2 juni ett seminarium om legendariska pianoprofessorn
Gottfrid Boon i Högalids församlingssal i Stockholm. Många gamla elever till Boon hade mött upp och det
pratades, spelades och diskuterades över hans stora betydelse som pedagog, dels personligt men också rent
allmänt.
Text: Jonas Lundahl, Foto: Torsten Lundqvist

G

ottfrid Boon undervisade på KMH
under ett halvt decennium men även
sedan på Borgarskolan i Stockholm och
väldigt mycket privat, dit pianister och
pianopedagoger sökte sig för att få inspiration och utveckling. Hans Leygraf, Herbert
Westrell, Inger Wikström, Berit Tohver,
Hilda Waldeland, Gunnar Hallhagen, Olof
Höjer, Lilian Carlsson och Anders Wadenberg för att nämna några.
Jonas Lundahl
Vad i bestod då Boons speciella
pianometodik?
”Jag har ingen metod, det är så här man spelar”, sa han själv.
Alltså inget märkvärdigt egentligen, kort sagt ett så naturligt
pianospel som möjligt, en total avspänning från topp till tå,
inga isolerade rörelser. Kropp och själ blir till ett i hörseln och
det taktila sinnet, speciellt i fingertopparna som är kontaktytan med instrumentet.
Det verkligt moderna och visionära med dessa tankegångar

var nog just detta; att uppnå avspänning med
total uppmärksamhet, beredskap och närvaro
som i mycket liknar Zenbuddistiska tankesätt
och konstnärliga aktiviteter.
Arvet från Artur Schnabel och Theodor Leschetizky gjorde sig tydligt gällande när det gällde
tolkningar, fraseringar, interpretation etc. Allt
detta går att läsa om i Berit Tohvers bok
”Tanke – ton” som är en fantastiskt bra bok
om Boons undervisning och person. Berit
medverkade också på seminariet och berättade lite om sin tid
som elev hos honom. Ytterligare medverkande var Hans-Olov
Mellqvist och Stefan Ydefeldt som med intressanta och upplysande iakttagelser och tankegångar beskrev Boons idéer om
pianospelet sett ur ett nutida vetenskapligt perspektiv. Anders
Wadenberg, Olov Olofson, Per Enflo samt Solveig och Bertil
Wikman medverkande med underbart spel på flygeln. Kvällen
avslutades med trevliga samtal och god middag. n
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Att växa genom
att mäta sig
- pianotävlingar som pedagogiskt verktyg
På resande fot till internationella pianotävlingar i Dublin och Salt Lake City fick vi en pratstund med
Prof. Julia Mustonen-Dahlkvist, Musikhögskolan i Ingesund som nu även i skrivande stund hade glädjen att se sin elev, den unge pianisten Aristo Sham vinna silvermedalj vid den senaste nämnda; den
omtalade Gina Bachauertävlingen. Svenska Pianobulletinen gratulerar till framgången!
Intervju med Prof. Julia Mustonen-Dahlkvist, Musikhögskolan i Ingesund.
Svenska Pianobulletinen: Du har just varit i Reykjavik på
inbjudan av EPTA Island och föreläst om pianotävlingar.
Där ingår ju egna erfarenheter ni haft vid Musikhögskolan i Ingesund med era pianister som tävlande vid en
rad europeiska pianotävlingar. Kan du berätta lite om din
föreläsning?
Julia Mustonen-Dahlkvist: Föreläsningen i Reykjavik var
inte specifikt om vår verksamhet i Ingesund utan snarare
om tävlingar rent generellt. Jag berättade om följande
aspekter:
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- Varför man tävlar överhuvudtaget och vad är positiva
eller negativa konsekvenser med detta?
- Hur hittar man information om tävlingar, vilka organisationer hjälper till att navigera i tävlingsvärlden och hur
väljer man rätt nivå för sig själv eller sina studenter?
- När man väl har hittat tävlingen man har avsikt att söka
till, hur gör man ansökningen? Vad borde man tänka
på när man spelar in en video för pre-selection och hur
väljer man repertoaren?
- Hur bör man tänka i förberedelseprocessen inför tävlingen men även under själva tävlingen och vilka praktiska
och psykologiska aspekter bör man fokusera på?
- Hur hanterar man resultat och feedback efteråt och
hur evaluerar man hela tävlingsprocessen så att man
vänder bakslag till positiva erfarenheter så att man alltid
kan känna att man har lärt sig något av tävlingen oavsett
resultat?
Om jag skulle berätta lite om mina egna erfarenheter
på tävlingsarenan som pedagog, så var till exempel
hösten 2017 mycket intensiv. Höjdpunkten var när två av
mina studenter blev finalister och prisvinnare vardera i
WFIMC-tävlingar (World Federation of International Music
Competitions); Viotti i Italien och Tbilisi i Georgien under
samma vecka! Båda hade fyra rundor av repertoar och
båda spelade Rachmaninoffs 3:e pianokonsert i finalen.
Det blev många resor för mig i sista minuten mellan olika
länder för att kunna vara på plats och hjälpa till med
orkesterrepetitioner. Jag gladde mig också till att en av
mina svenska studenter nådde semifinal i en WFIMC-tävling (Hummel i Bratislava). Då pianister och pedagoger
såsom Pavel Gillilov och Elizo Virsaladze satt i juryn var
det en stor ära för oss att hamna på top 10.
Jag kan även berätta att nästa tävlingssäsong blir ännu
mer spännande då vi nu befinner oss i förberedelserna
till tävlingar såsom; Dublin, Bachauer, Leeds, Santander
och Géza Anda med flera.
SPB: Musikhögskolorna utbildar pianister att kunna bli
aktörer i ett musikliv och idag - med hjälp av exempelvis

Aristo Sham, här tävlande i Viottitävlingen i Italien 2017

ERASMUS och andra stödprogram - utbildar sig även många utomlands. Vilka fördelar och nackdelar finns med att som ung satsa på
att meritera sig tävlingsvägen?
JMD: Allt beror på vad man vill satsa på när man börjar utbildningen och var man befinner sig i sin karriär. Om vi pratar om utbildningar på högre nivå så är mitt svar enkelt: Vill man utveckla sig
maximalt och satsa högt så finns det inga nackdelar i tävlandet,
speciellt inte om man inte redan har någon form av permanent
konsertverksamhet. Generellt finns det många fördelar med att
tävla:
- Det hjälper en att hålla motivationen
uppe att arbeta hårt.
- Man får strukturerat arbete då man
hanterar större repertoar.
- Man skapar sig själv en konkret
målsättning med sitt arbete.
- På själva tävlingen kan man
träffa många olika personer som kan
komma att spela en stor roll i livet
som musiker. Man skapar ett internationellt nätverk, träffar många pianister i sin ålder som brinner
för samma sak, man träffar personer som erbjuder konserter, man
träffar pedagoger som man kanske kan arbeta med i framtiden.
- Man får möjlighet att resa internationellt och se nya ställen, spela
på större scener utomlands där man annars aldrig skulle kunna
hamna. Nackdelar kan bara komma om man inte vet hur man ska
hantera negativa resultat eller feedback och inte ser förberedelsen
som en helhet.
SPB: En aktiv tävlingsmedverkan kräver ett intelligent planerande
av repertoar och egen konsertverksamhet. Kan du berätta hur ni
utformar ett sådant arbete och hur ni synkroniserar detta med
elevernas läroplaner?
JMD: Här måste jag säga att vårt nya kandidatprogram på Ingesund är skapat för att stödja en internationell karriär, tävlande och
konsertverksamhet. Det skulle vara svårt att arbeta på samma sätt

som vi gör på en institution som inte har samma förståelse för vad
som är viktigt i det långa loppet. Hela vår utbildning är fokuserad
på att skapa en möjlig framtid som musiker på en internationell
arena. Därför har vi byggt det så att det ska bli lätt att synkronisera
tävlande och konsertverksamhet med läroplanerna. Utbildning och
tävlande generellt borde gå hand in hand och stödja varandra. Om
man har större konsertverksamhet i professionella sammanhang
behöver man kanske inte tävla överhuvudtaget just under den
perioden. Man tävlar i någon mening för att få mera konserter.
Alltså behöver man inte egentligen
tävla om man redan har en stabil
konsertverksamhet där man kan
försörja sig väl som frilansande
musiker.
SPB: Tävlingsarenan är i högsta
grad internationell. Som musikhögskola, finns det risk att man tappar
fina tävlande pianotalanger till
utlandet och kanaler utanför
Sverige?
JMD: Det är många svenskar som utbildar sig utomlands, men det
är också flera av de absolut främsta pianisterna från utlandet som
väljer att utbilda sig i Sverige. Det viktigaste är att studenten hittar
en pedagog som kan leda en till sin maximala utveckling och som
förstår studentens egna röst i musiken och sin egen potential.
Läraren måste kunna jobba med högsta internationella standard
och vara redo att satsa allt för att få studenten att gå framåt, men
även kunna få en djup personlig förståelse och kontakt med studenten. Det är verkligen sällsynt som student att träffa en sådan
människa och pedagog under sin levnadstid. Men om man gör det
så borde man följa den även till nordpolen om det behövs. Därför
är frågan om var det är bättre att utbilda sig i Sverige eller utomlands, inte så relevant när man pratar om elitnivå inom piano.
I Sverige har man tyvärr svårt att förstå detta faktum och man är
istället upptagen med prestige mellan städer eller institutioner. Hur
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begåvad man än är så är tyvärr situationen sådan att om man inte
hittar rätt pedagog så förlorar man bara mycket tid och med tiden
alla möjligheter att göra något vettigt på den internationella musikscenen i framtiden. Ibland förlorar vi stora talanger här i Sverige på
grund av att de söker sig till en känd institution istället för lärare.
Studenter måste börja förstå att den tiden när man kunde åka till
Paris, London eller Wien för att få ett stort genombrott är över. Vi lever i en ny era av teknologisk framfart och internationellt tänkande.
Det har därför ingen större betydelse var man befinner sig någonstans i världen. Det som har stor betydelse är hur man faktiskt
spelar och var man befinner sig i en större internationell standard
och vilka praktiska förutsättningar man har för att utvecklas snabbt
framåt.
SPB: Pianotävlingar är arrangemang där alla inblandade från
arrangörer, jurys, instrumenttillverkare och musikindustri söker
avkastning och det affärsmässiga spelar därför en central roll. Hur
bekostar tävlande ungdomar tävlingsmedverkan idag och hur ser
detta ut i olika delar av världen - hur gör man i tävlingsfrekventa
länder såsom Sydkorea och Kina i jämförelse med Norden exempelvis?
JMD: Om man tävlar i stora tävlingar, betalar oftast tävlingen resor
och/eller boende. Detta omfattar vanligast max 30 personer efter
att juryn genomfört en video/audio pre-selection. Sådana tävlingar
får runt 200-350 ansökningar så det gör det naturligtvis svårt att
komma med. Annars söker man stipendier för internationella re-
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sor. Man borde tävla mycket när man fortfarande studerar och är
inskriven vid en instutition eftersom man då får hjälp av sin lärare
i förberedelse, stipendiesökningar och ges tillgång till salar och
rum att öva i och skaffar sig därigenom bättre förutsättningar att
få aktiv konsertverksamhet efter att man är klar med sina studier.
I Asien har man oftast föräldrar som hjälper till i början om det
behövs. Hela familjen är vanligtvis mycket involverade om barnen
siktar mot en karriär med hög kvalitet.
SPB: Du driver den Nordiska Pianotävlingen som ju flyttade från
Malmö till Ingesund och ni producerade förra året den 8:e tävlingen. Hur ser din önskan ut att tävlingen utvecklar sig in i framtiden?
JMD: Just nu håller vi på att planera 9:e tävlingen som kommer
äga rum under våren 2019. Mitt önskemål är att Nordic Piano
Competition ska fortsätta vara en viktig plattform för möten mellan
nordiska pianister och att ge blivande konsertpianister ännu bättre
möjligheter att träffa framstående pedagoger och möjliga samarbetspartners för framtiden. Vi vill också gärna utöka tävlingen och
skapa en junior-tävling. Det är viktigt att börja stödja unga pianister
i tidigare stadier av deras utveckling. Tänket är även att ständigt
höja nivån på tävlingen men även att nå ut till en bredare publik.
Detta lyckades vi redan med under den senaste upplagan då vi
sände livestream över Internet på samtliga rundor. n

LIVE STREAMING
WORLDWIDE

LIVE STREAMING
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ALFRED REINHOLD
FOUNDATION

INGESUND PIANO FOUNDATION
WITH BLÜTHNER PIANOS AND
WERMLANDS OPERA ORCHESTRA
PRESENTING

THE 9 TH NORDIC PIANO COMPETITION
I N G E S U N D E D I T I O N 19 – 2 4 F E B R U A R Y 2 0 19

The competition is open to pianists who are at least 16 years
on February 19, 2019 and no more than 30 years old on
February 24, 2019.
In order to participate in the 9th Nordic Piano Competition
applicants have to fulfill one of the following conditions:
- Citizen or permanent resident of any of the Nordic countries:
Finland, Sweden, Iceland, Norway, or Denmark.
- Citizen of any other country and currently studying at a music
institution in any of the Nordic countries.
- Full time Erasmus/Nordplus student (or any other official
exchange program) in any of the Nordic countries.

THE 9 TH NORDIC
PIANO COMPETITION

JURY OF THE PRESELECTION ROUND

I N G E S U N D E D I T I O N 19 – 2 4 F E B R U A R Y 2 0 19
– FI N A L S W I T H W E R M L A N DS O PE R A O RC H E S T R A –
COMPETITIONS CALENDAR

INTERNATIONAL JURY

15 October, 2018
1 November, 2018

Prof. Leslie Howard, President of the jury
Prof. Alexey Lebedev, Professor at the Kyungsung
University in Busan, South Korea
Prof. Eliane Reyes,Professor at Conservatoire Royal de Bruxelles
Eric Schoones, Editor in Chief PIANIST Magazine
Akemi Alink, Pianist, Board Member of Alink-Argerich Foundation

5 December, 2018
16 January 2019
19–20 February 2019
21 February 2019
22 February 2019
24 February 2019
Age Limit: 16–30 year.

Application deadline
Prescreening results announced
on the website
Last day of changing the repertoire
Publication of schedule for Round 1
Round 1
Semifinals
Pre-qualification Finals
Finals

Prof. Alexey Lebedev - Professor at the Kyungsung University in
Busan, South Korea
Ass. Prof. Søren Rastogi - Assistant professor at Royal Danish
Academy of Music in Copenhagen and Associate professor at
Royal Academy of Music in Aarhus.
Dr. Nina Margret Grimsdottir - Artistic director at Reykjavik
Classics
Dr. Niklas Pokki- Head of the Piano Department, Sibelius
Academy in Helsinki, Artistic director at Mäntta Music Festival.

REPERTOIRE
Prescreening video round - Deadline October 15, 2018
1. One movement from a sonata by Haydn, Mozart, Clementi,
Beethoven or Schubert.
2. A free choice of virtuoso etude.

FIRST ROUND (MAX 20 MIN)
1.
2.

3
4.

Bach: One Prelude and Fugue from either
volume of the Well Tempered Clavier.
One movement of any sonata chosen from the
following composers: Haydn,
Mozart, Clementi, Beethoven or Schubert.
Virtuoso etude by Chopin or Liszt.
A free choice of virtuoso etude (not Chopin or Liszt).

SECOND ROUND (MAX 40 MIN)
Free choice repertoire

FINAL ROUND
Mozart Piano Concerto No 20 in D minor K 466
Mozart Piano Concerto No 23 in A major K 488
Beethoven Piano Concerto No 1 in C major Op. 15
Beethoven Piano Concerto No 4 in G major Op. 58
Beethoven Piano Concerto No 5 in E flat major Op. 73
Chopin Piano Concerto No 1 in E minor Op. 11
Chopin Piano Concerto No 2 in F minor Op. 21
Schumann Piano Concerto in A minor Op. 54

WINNERS 2017
Daumants Liepins
Jean-Baptiste Doulcet
Tony Lee
with Mr. Blüthner

For more information visit: www.nordicpiano.com

ALFRED REINHOLD
FOUNDATION

34.995 kr

99.000 kr

92.000 kr

282.000 kr

P125

6.695 kr

Avsändare:
EPTA Sweden - Svenska Pianopedagogförbundet
c/o Sandback, Drakenbergsgatan 13, 11741 Stockholm, Sweden

Svenska Pianopedagogförbundet (EPTA Sweden)

Pianokongress 2018
med

Festival Debussy 100
Stockholm 28-30 september
www.sppf.net/kongress

