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musikscenen och många dirigenter på absolut toppnivå. Men det 
1nns de1nitivt bara en Barbara Hannigan. Dirigerande sopra-
ner hör inte till vanligheterna. Under större delen av sin karriär 
har Stenastiftelsens stipendiat Barbara Hannigan fokuserat på 
1900-talstonsättare och nutida klassisk musik. Hon har samar-
betat med otaliga dirigenter, orkestrar, operahus och tonsättare, 
som inte sällan specialskrivit musik direkt för henne. Den danske 
kompositören Hans Abrahamsens symfoniska sångcykel let me tell 
you, som hon framförde tillsammans med Göteborgs symfoniker 
och Kent Nagano 2014, är bara ett exempel. Den ungerske tonsät-
taren György Ligetis konsertversion av operan Le Grand Macabre 
hör till de mest uppmärksammade verken på hennes repertoar, 
och det var också med detta stycke Barbara Hannigan inledde 
sin bana som dirigerande sopran 2011.

Alban Berg, Igor Stravinsky, Pierre Boulez, Karlheinz Stock-
hausen, Luigi Nono, Salvatore Sciarrino, Henri Dutilleux, Louis 
Andriessen och John Zorn är bara några av de många tonsättare, 
verksamma under 1900- och 2000-talen, som Barbara Hannigan 
har återkommit till i sina båda roller som sopran och dirigent.

För den som vill ska2a sig en bättre uppfattning om bredden 
och omfattningen i Barbara Hannigans alla samarbetsprojekt, 
konsertframföranden, uruppföranden, skivinspelningar och 
pedagogiska initiativ, rekommenderas ett besök på hennes hem-
sida, barbarahannigan.com, där tidigare och pågående projekt 
1nns beskrivna. 

Vårt samtal med Barbara Hannigan skulle ha ägt rum i Gö-
teborg, där två konserter var inplanerade i mitten av april 2021. 
Coronasmitta i orkestern och publikrestriktioner satte stopp 
för det besöket, och vi kommer istället överens om två digitala 
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»Jag har aldrig förstått tanken med att behålla 
kunskaper för mig själv. Om jag lär mig något nytt 
och spännande vill jag genast dela med mig till andra, 
föra det vidare. Jag har själv haft förmånen att få 
uppleva den sortens generositet från mina lärare, 
mentorer och kollegor. Nu är det min tur.«
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 4544 möten under de få repetitionsfria dagarna i slutet av april. Under 
några intensiva timmar hinner vi tala om allt från uppväxten i 
Waverley, Nova Scotia i sydöstra Kanada, där hon föddes 1971, 
till passionen för nutida musik, betydelsens av goda lärare, in-
tresset för samarbeten över genregränserna, behovet av nya 
utmaningar, dansens betydelse för dirigerandet och, inte minst, 
engagemanget för en ny generation sångare och musiker, mani-
festerat i de två framgångsrika mentorsprogram hon startat och 
driver: Equilibrium Young Artists, initierat 2017, och Momentum: 
Our Future Now, som inleddes hösten 2020.

Anknytningen till Göteborg är inte ny. Barbara Hannigans 
första besök ägde rum redan 2013 och säsongen 2015-2016 var 
hon Artist in Residence på Göteborgs konserthus. Sedan 2019 
är hon också en av husets återkommande gästdirigenter.

Var be!nner du dig just nu? 
– Jag är i vårt hus på landet, säger Barbara Hannigan. I Finistère 

i Bretagne. Så fort det 1nns möjlighet är jag här, jag älskar att 
vara ute i naturen, och även om en stor del av mitt vuxna liv har 
bestått i resor mellan olika städer, är jag uppväxt på landsbygden.

Finistère är ett bekant namn för många svenska bokläsare. Författa-
ren och poeten Bodil Malmsten bosatte sig där under den sista tiden av 
sitt liv och skrev "era böcker därifrån. En sorts existentiella dagböcker 
eller loggböcker som i detalj beskrev vardagslivet i Finistère. Besöken 
på bageriet, samtalen med ortsbefolkningen etcetera. Hon var mycket 
in"uerad av den österrikiske författaren Thomas Bernhard. 

– Är det sant?! Thomas Bernhard är en av mina favoritförfattare. 
Om hennes böcker 1nns översatta till engelska eller franska vill 
jag gärna läsa dem. Jag är alltid intresserad av nya författarskap 
och att någon har skrivit just härifrån gör mig verkligen ny1ken!

Barbara Hannigan sitter i solen utanför sitt hus och vi ser sil-

huetten av en katt som slinker förbi bakom de spröjsade rutorna.
Vi lovar att senare skicka den enda bok som 1nns översatt 

till engelska: The Prize of Water in Finistère (Priset på vatten i 
Finistère, 2001). 

Det !nns oändligt många trådar att dra i men vi kan väl börja här 
i Göteborg. Hur var ditt första möte med Göteborgs symfoniker? 

– Första tillfället var 2013, och det var faktiskt mitt första besök 
i Sverige över huvud taget, säger Barbara Hannigan. Jag var ännu 
ganska ny som dirigent men 1ck en inbjudan att både dirigera 
och sjunga på Göteborgs konserthus. Mitt första intryck – jag 
minns exakt vad jag tänkte – var att det var en mycket lycklig, 
välmående orkester. På engelska skulle vi säga »well-adjusted«, 
som en välfungerande familjeenhet där alla medlemmar får plats 
och utrymme att agera, både som individer och som grupp. Det 
var min första upplevelse av orkestern och den är densamma 
än i dag. Jag vet, nu när vi har gjort så många olika konserter 
tillsammans, att jag kan komma till dem med vad som helst 
och vara säker på att vi hittar rätt. Det är en så receptiv, öppen 
och mångsidig orkester. När repetitionerna brukade vara slut 
för dagen längtade jag redan efter att få komma tillbaka och 
fortsätta arbetet. Det blev en nästan euforisk känsla som tog 
mig tillbaka till barndomen. Redan som litet barn var musiken 
ett självklart, positivt centrum i mitt liv. Jag älskade att vara i 
skolans musikrum, att sjunga, spela olika instrument och öva 
tillsammans med andra.

Första konserten med Göteborgs symfoniker 2013, öppnade du med 
att sjunga Luigi Nonos Djamila Boupacha, ett solostycke från 1962, 
som säkert ganska få i publiken kände till och som är oerhört tekniskt 
krävande. Men du lyckades få publiken att öppna öron och sinnen 
på ett ovanligt vis.
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 4948 – Det är ett så svårt stycke. Jag tänker på det som en mycket 
avancerad bel canto-aria med ett tonhöjdsregister som sträcker 
sig över mer än två oktaver. Och du är alldeles ensam på scenen. 
Det är en utmaning att våga visa sig så sårbar inför publiken. 
Men jag tror också att det är viktigt att öppna med något som 
är så riskfyllt. Det är som att säga: Följ med mig! Det är den här 
vägen vi kommer att ta! Nonos stycke är enormt känslomässigt 
laddat och drabbande. 

– Som sångare känner man publikens stöd när man kastar sig ut 
i de vokala sprången. Musiken växlar mellan det allra kraftfullaste 
starka till det nästintill ohörbara. Jag känner mig alltid utsatt 
när jag sjunger det stycket, men det uppstår också en känsla av 
samhörighet med publiken, det blir en inbjudan att tillsammans 
upptäcka och dela helt nya ljudvärldar. Att lyssna och verkligen 
uppfatta mjukheten, färgerna, vibratot, icke-vibratot, alla de små 
mikroskopiska förskjutningarna och nyansskillnaderna. Det är 
som ett reningsbad som gör lyssnaren och sångaren redo. Nonos 
musik skapar en koncentrerad uppmärksamhet som påverkar hur 
publiken och orkestern tar sig an resten av konsertprogrammet.

Mötet med orkestern för"yttade dig tillbaka till barndomen. Det 
vore intressant att höra dig berätta mer om din bakgrund. Ett av de 
instrument du spelade som ung var oboe, eller hur?

– Ja, det stämmer. Jag sjöng och spelade piano redan som litet 
barn och tog pianolektioner från fyraårsåldern fram till jag var 
sjutton. Och jag spelar förstås fortfarande piano. Sjöng gjorde 
jag nog redan innan jag kunde prata! Oboe spelade jag mellan 
nio och sjutton års ålder. Men jag skulle nog säga att oboe är 
det instrument jag är minst bra på. Sång är nummer ett, sedan 
piano och sist oboe.

Kommer du från en musikalisk familj?

– Ja, absolut. Min mamma, som gick bort för ett och ett halvt 
år sedan, var amatörmusiker och ledde kyrkans barnkör. Hon 
satte upp sångspel och föreställningar och gav oss fyra barn en 
musikalisk uppfostran och väg in i musiken. Hon sjöng med oss, 
lärde oss att läsa noter och att spela piano. Hon lade timmar på 
att köra oss fram och tillbaka mellan olika pianolektioner och 
musikklasser – vi bodde långt ute på landet. Det var oftast hon 
som körde, min pappa arbetade inne i staden och kom hem sent 
varje kväll. Jag tror att det var en befrielse för henne när vi tog 
körkort i 16-årsåldern och kunde köra själva. 

– Min syster är också professionell musiker, hon är cellist, verk-
sam i Montreal. Min tvillingbror hade långt gångna planer på 
att bli jazztrummis, men ändrade bana och är numera rörläggare. 
Min yngre bror, som också är mycket musikalisk, sjöng i kör och 
spelade piano, men valde även han att inte bli professionell mu-
siker. Han bygger enorma hissar i stora byggnader. Så 3ickorna 
i familjen blev musiker och pojkarna hantverkare.

Sedan fortsatte du din utbildning i Toronto?
– Ja, men ända fram till jag var sjutton var jag kvar i Waverley 

i Nova Scotia. Det är där jag har lagt grunden till allt. Vi hade 
fantastiska lärare – genom hela skoltiden faktiskt. Inte bara de 
privatlärare jag gick hos för sånglektioner och pianoundervisning, 
utan även musiklärarna i den lilla byskolan. I slutet av vår gata 
bodde en helt fenomenal musiklärarinna vars föräldrar bägge 
hade gått på Julliard. Bara en sådan sak! Hon var 22-23 år och 
det var hennes första lärarjobb. Hon var enormt engagerad och 
hade långt, blont hår, glasögon och stora händer som kunde ta 
alla ackord – och säkert absolut gehör. Hon elektri1erade oss med 
sin entusiasm. Hennes sätt att lära oss att uppleva, känna och 
förstå musik gjorde ett outplånligt intryck. När hon lät oss lyssna 
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52 på Beethovens symfonier ställde hon till exempel fram en stor 
whiteboard-tavla där vi – medan vi lyssnade – 1ck rita, teckna 
och på olika sätt illustrera vad vi upplevde. Som en gra1sk tolk-
ning av musiken. Och vi var högst åtta år gamla! Det var så jag 
lärde mig att förstå gra1ska partitur. Senare i livet, när jag 1ck 
se sådana partitur av exempelvis John Cage eller Luigi Nono, var 
det inget främmande. Det där hade vi gjort redan på lågstadiet.

– När jag var 15 och började High School hade vi en annan 
enastående musiklärare. En inspirerande lärare är som en mag-
net – plötsligt vill alla vara med. Det är som när det dyker upp 
en riktigt bra fotbollstränare, då vill alla genast vara med i laget. 
Vi var en stor grupp barn och ungdomar som verkligen levde 
för att göra musik. Vi hade ett jazzband, en jazzkör, ett dans-
band och ett skolband. Vi gick till skolan en och en halv timma 
tidigare varje morgon för att öva, och stannade kvar till sent 
efter lektionstid. På helgerna samlades vi för att spela och öva 
tillsammans. Det gav våra liv en struktur och en disciplin, men 
fylld av glädje och uppmuntran.

– Ni får avbryta mig om jag pratar för mycket – den här tiden 
är så levande för mig.

Vi vill gärna höra mer – fortsätt att berätta!
– Jag hade hört talas om att det fanns scenkonstskolor, som 

Fame ungefär, där det var undervisning i dans, musik, sång och 
skådespeleri, förutom alla de vanliga skolämnena. Från Waver-
ley till Toronto är det två timmar med 3yg, så det är långt. Jag 
sökte in på Etibicoke School of the Arts, kallades till audition 
och blev antagen. Jag 1ck bo hos min moster, i Toronto. Jag hade 
bara ett år kvar när jag började på skolan. Jag ville vara både 
på teateravdelningen och på musikavdelningen och gick bägge 
linjerna parallellt. För mitt 17-åriga jag var det ett himmelrike. 
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 5554 Jag kastade mig in i allt! Jag sjöng, dansade, spelade teater, skrev 
pjäser, regisserade, gjorde orkester- och kammarmusikarrang-
emang och performanceföreställningar. Jag blandade musikaler 
med Shakespearemonologer. Att jag skulle ägna mig åt musik 
var självklart. Frågan var bara vad för slags musik? Skulle jag 
satsa på att bli operasångerska och sjunga kända bel canto-arior, 
eller var det musikaler, eller var det att få delta i urpremiärer av 
nyskriven musik?

– Medan jag gick på skolan sökte jag upp en sånglärare som 
jag visste hade rykte om sig att vara den bästa av alla. Jag 1ck 
provsjunga, och hon tog emot mig som elev. Vad jag inte visste 
då, var att Mary Morrison, som hon heter, också var passione-
rat intresserad av nutida musik, vid sidan av sin breda klassiska 
repertoar. Hon hade sjungit Bellini, Puccini och Mozart, men 
även Ligeti, Cage och Stockhausen. Hennes man var tonsättare. 
Vi klickade omedelbart och jag 1ck fortsätta hos henne på uni-
versitetet, där hon undervisade. Hon har lärt mig många av de 
saker jag numera är känd för. Till exempel att kunna fånga in 
toner högt, högt upp i registret och få dem att låta som om de kom 
från ingenstans. I Kanada är hon en legend inom musikkretsar.

Den här, i vissa fall, väldigt tidiga präglingen och erfarenheten har 
uppenbarligen betytt mycket för dig. Är det någonting du tar med dig 
i din egen pedagogiska verksamhet? 

– Ja, i hög grad. Jag har haft turen att genom hela livet mötas av 
generösa, engagerade lärare och mentorer som har delat med sig 
till mig. Så är det inte för alla. Jag har kanske också en talang för 
att söka upp och hitta rätt personer och för att se vad det är jag 
behöver hjälp med. Som ung behöver man stöd för att våga tro 
på sig själv och kunna ta de där avgörande stegen. Man behöver 
ärlig, uppriktig kritik, även negativ. Människor som bryr sig om 

en utan andra intressen än den delade kärleken till musiken. Jag 
försöker att vara en sådan person för den unga generationen – nu 
är det min tur att visa generositet.

– Jag har aldrig förstått tanken med att behålla kunskaper för 
mig själv. Om jag lär mig något nytt och spännande vill jag genast 
dela med mig till andra, föra det vidare. När jag väljer vad jag 
skall göra ställer jag alltid frågan: Är det nödvändigt? Var behövs 
jag, var gör jag störst skillnad? Bel canto-repertoaren behöver 
mig inte på samma sätt som den nutida musiken gör. Det 1nns 
så många fantastiska sångare runt om i världen som kan vårda, 
förnya och förmedla den traditionen. Om den nutida musiken 
spelas av plikt, för att uppfylla en kvot, och framförs av musiker, 
sångare och dirigenter som saknar kontakt med materialet, faller 
det platt. Om du istället går in på scenen och utan förbehåll visar 
att du vill dela någonting du älskar med publiken, försvinner alla 
svårigheter. Publiken känner alltid när någonting är äkta, när 
det du gör betyder något på riktigt.

En av anledningarna till att du startade mentorsprogrammet 
Equilibrium Young Artists 2017, var väl just detta – att ge en ung 
generation musiker och sångare möjlighet att utvecklas och hitta an-
dra vägar, bortom de mer hierarkiska strukturerna inom opera- och 
konstmusikvärlden? Genom So!e Asplund, som var Stenastipendiat 
2018, och en av de utvalda i Equilibriumprojektet, har vi hört hur 
omvälvande den erfarenheten kan vara. Din vision omfattar så mycket 
mer än ren instudering och teknikträning. Ni har workshops, fysisk 
och mental träning, samtal på både individ- och gruppnivå och – inte 
minst – en hel serie konsertframträdanden där de nya artisterna kan 
möta publiken. Nu är projektet inne på sitt #ärde framgångsrika år, 
och tycks ha blivit mer och mer självgående. De äldre Equilibrium-
deltagarna fungerar som mentorer åt de nya.
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 5756 – Som jag ser det är det något som borde 1nnas för alltid. Tan-
ken på mentorskap och lärlingstid 1nns som en självklarhet inom 
många andra branscher, så varför inte inom musiken? 

– So1e Asplund! Det är så roligt att följa hennes utveckling. Hon 
är en otroligt 1n sångerska och skådespelare. Det 1nns en inre 
koncentration i allt hon gör, en egen vilja, något som är speci1kt 
hennes eget. När hon kom på audition i Stockholm minns jag 
att hon var litet förkyld. Men det spelade ingen som helst roll, 
jag hörde genast hennes kvalitet och talang. Det 3äckfria har 
aldrig intresserat mig. Det är passionen, känslan av att bli ett 
med musiken som är det viktiga. Inte sällan är det misstagen 
som leder en framåt, som gör att något nytt uppdagas.

Nu har du tagit initiativ till ytterligare ett projekt – Momentum: 
Our Future Now – som startade hösten 2020, mitt under pandemin. 
Berätta litet mer om det.

– Det var Equilibrium som gav mig idén. För egen del hade 
jag nog kunnat ta en paus från alla o2entliga framträdanden 
och stannat kvar här i Finistère utan att det hade påverkat min 
karriär. Jag hade utan problem kunnat fylla min tid med olika 
projekt. Men för de unga, oetablerade musikerna och sångarna 
är det en helt annan sak. Vi försökte hålla igång via zoom och 
annat, med möten, föreläsningar och så vidare. Till slut sade en 
av dem till mig: »Vet du vilket vårt största problem är? Vi håller 
på att förlora vårt momentum. De få konserter som genomförs 
görs med så kända artister som möjligt för att locka tillbaka 
publiken.« Så föddes idén. Ni har kanske sett på hemsidan, där 
projektet presenteras? Första bilden är en vägg, ett kollage av 
ansikten. Det är alla de kända musiker, sångare, dirigenter och 
tonsättare som jag satte igång att ringa till och kontakta. Några 
av dem kände jag sedan tidigare, men de 3esta inte. Det hela 

Barbara Hannigan med tre sångare från Equilibrium Young Artists.
Fr v. Sofie Asplund, Tuuri Dede och Aphrodite Patoulidou.



Metronomen är ett viktigt, självklart redskap  
för varje musiker, som ett slags hjärtslag.  
Den metronom jag !ck ärva efter min mentor  
och vän Reinbert de Leeuw bär jag alltid med mig. 
Han var dirigent, pianist och tonsättare och en  
enastående musiker. Hans unika känsla för musikens 
utsträckning i tid och rum är en ständig inspiration.
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 6160 går inte en dag utan att jag saknar honom. För mig represen-
terar han den sant frie musikern. Han var alltid sann mot sig 
själv och kompromissade aldrig med sin övertygelse, oavsett vad 
omgivningen ansåg. Hela hans liv var musik. Han hade vänner 
som stod honom nära, och jag räknar mig till en av dem. Ibland 
spelade han bridge på mycket avancerad nivå, men allt annat var 
musik. De som känner honom vet att han aldrig kom ihåg någon 
som han inte hade arbetat med. Vårt samarbete startade 1999, 
på nederländska operan där han dirigerade Louis Andriessens 
opera Writing to Vermeer, och jag sjöng rollen som Flickan med 
pärlörhänge. Det var min första stora operaroll. Reinbert de 
Leeuw hade inte varit på min audition och kände inte till mig, 
men redan vid första repetitionstillfället fann vi varandra helt. 
Efter det började vi att samarbeta i en mängd olika sammanhang. 
Vi turnerade världen över med olika orkestrar och gjorde mer än 
75 konserter tillsammans.

– Efter hans död skickade gemensamma vänner 3era lådor till 
mig, som innehöll hans böcker, noter, pennskrin och linjaler, 
olika förstoringsglas, några dirigentpinnar – 3era av dem litet 
trasiga, men som jag är säker på att han använde ändå – och 
slutligen hans metronom. Den var inställd på 96 och jag vet att 
det inte var det stycket han arbetade med vid sin död, men jag 
tänker på Schönbergs Verklärte Nacht, som råkar ha det tempot 
och som vi diskuterade mycket inför att jag själv skulle dirigera 
det. Att öppna lådorna och se alla hans arbetsredskap gjorde mig 
mycket, mycket rörd. Att alltid ha Reinberts metronom i min 
närhet påminner mig också om hans exceptionella, unika känsla 
för tid och rymd, för musikens utsträckning i rummet. Den liknar 
ingen annans. Om ni har hört några av hans inspelningar vet 
ni vad jag menar.
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rullade igång och spred sig. De som engagerade sig kontaktade 
i sin tur andra och så vidare. Min idé var att vilket jobb vi eta-
blerade artister än blev erbjudna, skulle vi dela det med våra 
unga, professionella kollegor, så att de 1ck en chans att möta 
publiken och visa vad de gick för. Den som 1ck ett solistuppdrag 
med ett program på 75 minuter, skulle till exempel låta sin unga 
kollega få 10-15 minuter av tiden på scenen. En dirigent skulle 
låta sin Momentum-kollega vara assisterande dirigent, inte bara 
sitta längst bak och lyssna, utan få 20 minuter med orkestern 
och dessutom, om möjligt, låta 1lma allt, så att alla skulle få 
med sig material för framtiden. Så blev det. Och det 1nns ingen 
anledning att inte fortsätta, oavsett pandemi eller inte. Det är 
också spännande för publiken att se vem den eller den stjärnan 
väljer att dela scenen med. Dessutom måste alla skänka delar av 
sitt gage så att de unga artisterna också kan få betalt. Det här 
borde ha hänt för länge sedan, men nu är det här för att stanna.

Så det här är faktiskt en av pandemins positiva sidoe$ekter?
– Ja, verkligen. Det och att 3er upptäcker att det går att göra 

saker på kort varsel, utan åratal av planering. För mig har det 
alltid varit viktigt att hålla vägar öppna för nya idéer och samar-
beten. Om hela din kalender är spikad fyra-fem år i förväg, 1nns 
inget utrymme kvar för den sortens äventyr. Utan ny1kenhet 
stagnerar du som konstnär.

En av de personer som betytt mycket för dig är den nederländske 
pianisten, dirigenten och tonsättaren Reinbert de Leeuw, som gick bort 
förra året. När vi bad dig att välja ett favoritverktyg visste du omedel-
bart vad det var: Reinbert de Leeuws metronom, som du !ck ärva efter 
hans död. Hur började ert samarbete och vad har det inneburit för dig?

– Reinbert de Leeuw var, och är, min främsta ledstjärna och 
viktigaste mentor. Vi arbetade tillsammans i över 20 år, och det 
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Hans Satie-inspelningar är väl ett uttryck för just detta? En mycket 
fri, rörlig tid, utan fastlåst tempo. 

– Han sade alltid: ̈ No tempo, no tempo!¨. Tid var inget 1xerat 
för honom, han ville alltid behålla alla möjligheter öppna. Jag 
hade lyssnat på hans Satie-inspelningar i 18-årsåldern och tyckt 
att de var fantastiska. Vid samma tid lyssnade jag också mycket 
på John Zorn. Nu framför jag ofta Zorns musik och senare i år 
skall jag uruppföra ett stycke som han har skrivit direkt för mig. 
Det är förstås en litet svindlande känsla att få samarbeta med mu-
siker som varit min ungdoms idoler. John Zorn trä2ade jag 2015, 
i New York, genom gemensamma vänner. Det uppstod genast 
en ömsesidig förståelse och vi har arbetat mycket tillsammans 
sedan dess. Dessutom visade det sig att min partner, Mathieux 
Amalric, höll på med ett projekt om Zorn, samtidigt som han 
arbetade med en porträtt1lm om mig. Då var vi ännu inte ett 
par, men blev det ett halvår senare.

John Zorns musik är väldigt svår att kategorisera – den kan låta 
nästan hur som helst. Han använder sig av alla uttryck och genrer och 
vägrar att låta sig stoppas in i ett fack. 

– Ja, han är totalt fri och ber aldrig om ursäkt för sina val. 
Han är otroligt kunnig och insatt inte bara inom musik, utan 
också inom litteratur, konst, 1lm, teater etcetera. Ett levande 
uppslagsverk, och praktiskt taget autodidakt. Om jag letar upp 
något riktigt obskyrt som ingen annan känner till, är han bekant 
med det, nio gånger av tio!

Du dirigerar numera alltid barärmad, och har berättat om hur be-
tydelsefulla samarbetena med den israeliska koreografen Sacha Waltz 
har varit. Hur dansträningen har gett dig en kroppskännedom och 
trygghet i hur du rent fysiskt kan använda din kropp för att kommu-
nicera med orkestern.
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 67– Jag har alltid älskat att röra på mig, 
även på scenen. Som sångare får man 
större utrymme till det än säg en violinist 
eller andra orkestermedlemmar, som 
förväntas sitta still på sina stolar. När 
jag var riktigt ung var det en av de 
saker som gjorde att jag hellre ville bli 
sångerska än orkestermusiker. Jag 1ck 
ju möta publiken ansikte mot ansikte, 
inte i pro1l, som en pianist eller fast 
på sin plats, som resten av orkestern. 
Första gången jag dirigerade bar jag 
långärmat – det var kutym och tra-
dition. Av en slump bar jag en ärm-
lös klänning under en workshop där 
både Simon Rattle och jag dirigerade, 
och upptäckte hur mycket lättare det 
var att uttrycka sig på det sättet. Se-
dan dess bär jag alltid ärmlöst. Och 
jag tycker att alla dirigenter borde 
ta danslektioner! Jag vet att många 
avskyr jämförelsen mellan att dansa 
och att dirigera. Men det är trots allt 
frågan om att röra sig till musik, att 
uttrycka sig med musikens hjälp. För 
mig är tanken inte främmande.

– Hela den här traditionen, med 
frackklädda dirigenter och långärmat, 
har ju egentligen ingenting alls med 
vare sig musiken eller dirigerandet 
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 6968 att göra. Så länge det jag gör för mig närmare musikens kärna 
och hjälper mig att bli tydlig gentemot orkestern, struntar jag 
helt i vad som förväntas!

Till sist – du sade tidigare att du länge haft en dröm om att utveckla 
vissa områden av ditt eget musikskapande. Vill du berätta litet mer 
om det?

– När jag förstod att Stenastiftelsens stipendium verkligen var 
menat för personlig utveckling, kändes det som en fantastisk 
möjlighet att ge mig själv tid att ägna mig åt de områden jag 
tycker är mina svaga punkter. I de 3esta andra sammanhang 
då jag har tilldelats priser eller utmärkelser har jag skänkt allt 
vidare till unga kollegor eller investerat det i pedagogiska projekt.  
Nu skall jag göra någonting för mig själv! Jag är bra på att sam-
arbeta med sångare och med alla instrument där andningen 
är en naturlig faktor. Alla former av blåsinstrument, träblås, 
bleckblås och så vidare. Men jag tycker fortfarande att det är 
svårare om soloinstrumentet exempelvis är stråkar eller slagverk. 
Min tanke nu är att bland annat använda stipendiet till samar-
beten med musiker som inte är sångare eller blåsare. Musiker 
som jag känner väl och litar på. Genom att arbeta med dem 
kan jag lära mig mer, förstå vad det är jag behöver förbättra 
och fördjupa. Inte i form av lektioner, utan genom att lära mig 
av mina misstag i den konkreta situationen. Jag lär mig snabbt, 
bara jag får chansen!
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