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Ordföranden har ordet

Vågar vi hoppas att livet snart återgår till ”det normala”? Just när jag skriver detta så 

vet vi att vaccineringen har tagit fart efter en trög inledning, samtidigt som 

smittspridningen fortfarande är stor. Vi kan hoppas att vaccineringen så småningom 

lyckas kuva pandemin. Praktiskt taget alla Artistens vänners medlemmar har nog vid 

det här laget fått erbjudande om åtminstone en första dos vaccin, och många har fått 

den andra.

När de första fallen av covid19 registrerades i Sverige så tänkte nog inte så många att 

konsekvenserna skulle bli så omfattande och pågå så länge som blev fallet. Vi förstod 

inte situationens allvar – men vi kunde inte heller ana att det skulle finnas vaccin så 

snart som ett år senare.

Om allt går väl så kommer samhället så småningom att gradvis återgå till något slags 

”normalläge”, men förmodligen har vi lärt oss ett och annat som gör att samhället 

även utan pandemi blir delvis annorlunda jämfört med tidigare.

I senaste numret av GU Journalen berättar Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg 

att hon just fattat ett inriktningsbeslut för hösten 2021. Det är ett mycket svårt beslut, 

säger hon, eftersom vi ännu inte vet vilka begränsningar vi kommer att behöva rätta 

oss efter till hösten. Därför arbetar man efter två scenarier, ett där merparten av 

restriktionerna kvarstår och ett där de lättar något. Men det är universitetets ambition 

att återgå till mer campusbaserad verksamhet när omständigheterna tillåter, säger Eva 

Wiberg.

Till årets hösttermin hoppas vi ändå att såväl Högskolan för scen och musik som 

Artistens vänner kan återuppta normal verksamhet. För Artistens vänners del innebär 

det i så fall att vi åter kan börja träffas på Artisten i anslutning till konserter och 

föreställningar. Det har varit fint att kunna ta del av streamade konserter och 

föreställningar via YouTube, men vi har saknat att träffas på riktigt och att få ta del av 

arrangemangen i samma rum som musiker och skådespelare.

Den som inte kan vänta utan redan nu vill återse innanmätet av Artistens fina 

byggnad kan göra det under en virtuell rundvandring. Klicka på denna länk så får ni 

vara med om en kort guidad tur!
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I den bästa av världar kanske vi framöver kommer att både kunna besöka 

arrangemang på Artisten och ta del av vissa arrangemang via YouTube. Vi har ju nu 

lärt oss att det finns ett fint utbud från Artisten på YouTube, och hur man gör för att 

ta del av det. Under våren kommer ytterligare ett antal konserter att streamas via 

YouTube. Mer om det i slutet av nyhetsbrevet. 

https://www.youtube.com/watch?v=QkENGwPwzkU
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Ordföranden har ordet, fortsättning

Även i detta nyhetsbrev tecknas ett porträtt av en HSM-profil. Ann-Marie Rydberg 

har intervjuat Thomas Jäderlund, ansvarig enhetschef inom HSM. Sedan föregående 

nummer av Medlemsnytt har vi genomfört vårt årsmöte, och vi berättar kort om det. 

Vi informerar också om vem som blivit årets stipendiat.

Jag och övriga i styrelsen önskar er alla en fin sommar!

Bengt-Ove Boström
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Intervju

Thomas Jäderlund

Foto: Ingemar Johansson 

Från enheten Musik 1: Improvisation, världsmusik, 

musik- och ljudproduktion, komposition och 

individuella musiker, samt master 

improvisation/världsmusik, master komposition och 

NoCom.

Berätta lite om din bakgrund och din roll som enhetschef på Högskolan för scen 

och musik

Jag heter Thomas Jäderlund, är enhetschef för ovanstående utbildningar plus en 

massa fristående kurser. Jag har en bakgrund som turnérande frilansmusiker inom 

jazz och improvisation mm, drygt 20 år på heltid. 2002 började jag undervisa på 

HSM i ensemblespel och huvudinstrument, först som timlärare och sedan ett 

förordnande som succesivt utökades. 2006 fick jag ett uppdrag som 

programansvarig för improvisation (Imp) som avslutades 10 år senare då jag gick 

in som tf prefekt för institutionen eftersom dåvarande prefekt lämnade sitt 

uppdrag. Jag ledde HSM i drygt ett år fram till att Petra Frank rekryterades och jag 

från 2017 erbjöds uppdraget som enhetschef.

Hur vill du beskriva de utbildningar du ansvarar för?

Det som förenar de program jag ansvarar för är att de utbildar och förbereder för 

en frilansverksamhet i de allra flesta fall. Det finns väldigt få institutionsjobb inom 

dessa genrer. Vi har ett professionellt storband i regionen, Bohuslän Big Band, och 

konkurrensen om de få anställningarna är naturligtvis knivskarp. Därför lägger vi 

en del fokus på konstnärligt entreprenörskap, i kurser som ”Frilansens värld” etc, 

samt ett antal praktikprojekt som förbereder för kommande yrkesliv och 

nätverksbyggande. Som t.ex att skapa en musikföreställning för barn med 

efterföljande skolturné, att komponera musik för professionella ensembler 

(Gageego, Norrköpings symfoniorkester, Musica Vitae m.fl), skapa ljuddesign och 

installationer i samband med Julstaden Göteborg, internationella utbytesprojekt 

med andra lärosäten, delta i festivaler mm mm.

Jag vill särskilt lyfta fram och beskriva NoCom som nämndes ovan, ett joint 

master program med särskild fokus på interaktionen mellan improvisation och 

komposition som vi driver tillsammans med Rytmiske musikkonservatoriet i 

Köpenhamn och Norges musikhögskola i Oslo. Vi tar in två studenter till varje 

lärosäte per läsår, som studerar en termin på varje skola för att sedan avsluta på sin 

hemskola. Det innebär att studenterna får ta del av varje lärosätes spetskompetens 

och profil samt skapa nätverk i tre skandinaviska städer.
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Hur jobbar man i pandemitider, hur anpassas undervisningen och hur upplever 

studenterna situationen?

Från att förra våren ha tvingats ställa om helt till distansundervisning på några få 

dagar har vi nu landat i en hybridundervisning. Det innebär distansundervisning och 

hemarbete så långt det är möjligt, men vi har av GU fått dispens för de konstnärligt 

praktiska moment som ej kan genomföras på distans med tillräcklig kvalitet, som 

exempelvis ensemblespel. För studenterna innebär detta en hel del undervisning via 

zoom, särskilt i de teoretiska ämnena, samt mer självständiga uppgifter som lämnas 

in. Vi jobbar också ganska mycket med inspelningar som studenterna skickar in och 

får feedback på. Våra lärare har här gjort ett fantastiskt jobb med att bygga om sina 

kurser och lära sig ny teknik.

Intervju, fortsättning

De allra flesta studenter klarar situationen väldigt bra, men ibland uppstår 

besvikelser över sådant som ej kan genomföras som önskat p g a pandemin, samt att 

en viss ”zoom-trötthet” kan tära på motivationen. Vi är ändå tacksamma över att 

vissa lektioner kan ske på campus, att de får spela tillsammans och att huset är 

öppet för egen övning. Efter många turer och möten med de andra lärosätena i 

Sverige kom vi slutligen fram till att genomföra antagningsproven helt och hållet 

digitalt. Det har krävt en massa förberedelser och nytänk men har faktiskt fungerat 

väldigt bra. Vi har inte hunnit utvärdera processen ännu fullt ut men med tanke på 

nuvarande och framtida klimatutmaningar tror vi att den digitala 

ansökningsprocessen är här för att stanna, åtminstone för övervägande delen av 

proven.

Ann-Marie Rydberg

Hur ser framtiden ut, hur förändras utbildningarna över tid?

De ungas sätt att musicera ändras med tiden, det återspeglas i söktrycket till våra 

olika utbildningar. De mer genreöverskridande programmen, som individuella 

musikerprogrammet och musik- och ljudproduktion ökar kraftigt i söktryck och vi 

tar här in fler studenter. Däremot går de mer genrespecifika utbildningarna, som 

jazz, folk- och världsmusik, klassiskt, lite upp och ner i söktryck varje år. Jag 

tycker ändå det är glädjande att så pass många unga fortfarande vill lägga så 

mycket tid på att lära ett instrument och så passionerat fördjupa sig i ett 

musikaliskt uttryck.
Det är svårt att ibland se och analysera hur musiken och dess genrer förändras i 

den tid man lever själv. Det blir ofta tydligare när man studerar det historiskt. 

Jag tror dock att det sker en kontinuerlig utveckling om än väldigt långsam. 

Stilar och genrer blandas mer och mer, gränser tänjs och tunnas ut. Om ett antal 

decennier kanske det inte längre är relevant att dela in musiken som vi gör idag, 

utan på ett annat sätt? Vad tror ni?

Tack för allt ert stöd!

Önskar er allt gott/Thomas
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Årsmötet 2021

Liksom föregående år genomfördes årsmötet 2021 per capsulam med hjälp av e-post. 

Samtliga förslag till årsmötet antogs enhälligt av de 34 medlemmar som deltog i 

mötet genom att avge sina röster. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades i enlighet med revisorernas förslag 

ansvarsfrihet. Medlemsavgiften lämnades oförändrad, dvs 200 kronor/år, och 

styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget antogs. Valet till de styrelseposter 

som stod på tur att besättas utföll så att styrelsens sammansättning blir densamma 

som föregående verksamhetsår.

Ordförande: Bengt-Ove Boström

Övriga ordinarie ledamöter: Lars Höglund, Monica Ling, Gudrun Piculell och 

Ann-Marie Rydberg

Suppleanter: Margareta Lagerkvist och Cecile Lindqvist

Einar Björkander och Nils-Erik Wiberg omvaldes som revisorer och Margareta 

Boström och Anne Claesson omvaldes som ledamöter i valberedningen. 

Anthony Johnson blir Artistens vänners stipendiat 2021

I den budget som styrelsen föreslog årsmötet avsattes 10.000 kronor som 

stipendiemedel under 2021. Inkomna medlemsavgifter och gåvor översteg dock 

vad som hade budgeterats. Det gjorde att styrelsen senare kunde öka 

stipendiemedlen för 2021 till 15.000 kronor. 

Som vanligt bad styrelsen HSM:s stipendienämnd att lämna förslag på en eller 

flera stipendiemottagare. Styrelsen beslutade sedermera att följa det förslag som 

stipendienämnden lämnade, dvs. att ge Anthony Johnson ett stipendium om 

15.000 kronor. Johnson är dansare och slagverkare och har varit medlem av den 

välkända danstruppen STOMP. Han följer nu masterprogrammet Contemporary 

Performative Arts på Högskolan för scen och musik. Anthony presenterar sig 

själv nedan. Vi har också bjudit in honom att vara med på något av våra 

medlemsmöten under kommande läsår, och han kommer gärna och besöker oss.

Thank you Artistens Vanner to award me this scholarship. I 

was thrilled to learn that I had received this honor and am

extremely appreciative. It gives me great satisfaction to 

feel validated and supported throughout my artistic

journey. I have an expansive career that has included

performing the lead role in the Broadway show Stomp to 

producing and touring as an instrumentalist with the 

Japanese recording artist Bonnie Pink. I also composed

music for an episode of the TV series American Horror

Stories, so ultimately I consider myself a multidisciplinary

artist, which is why the Contemporary Performative Arts 

program suits me perfectly.

My interest is to use all of my skillsets and passions to tell

stories. Specifically, visual storytelling combining video, 

sound and text. My project started with the exploration of

isolation but it keeps evolving and ultimately I am a native

New Yorker and use the city as my canvas. My familial, 

musical and political DNA is etched across this metropolis. 

I document sound and images with modern day devices

such as an Ipad or Iphone, which are my weapons (I mean

tools). It will be a proud moment when I receive my MFA 

degree at the Academy of Music and Drama from the 

University of Gothenburg.
Stomp

Anthony Johnson presenterar sig själv
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Foto: Stig Magnus Thorsén

Arrangemang som streamas från Artisten

Under vårterminen har Högskolan för scen och musik streamat en lång rad 

arrangemang från Artisten. Nu återstår tre före sommaren. Vi tackar alla som arbetar 

med dessa produktioner och för möjligheten att kunna ta del av dem i våra hem!

Bohuslän Big Band möter improvisationsstudenter – 19 maj kl 18.00-19.30 

Bohuslän Big Band samarbetar med såväl världsscenernas stora artister som nya och 

unga artister. Här tar de sig an helt ny musik specialskriven för bandet av studenter 

på improvisationsutbildningen.

Länk: https://www.gu.se/evenemang/bohuslan-big-band-moter-

improvisationsstudenter-0

Trombonensemble – 20 maj kl 18.00-19.00 

Louise Anna Pollocks trombonstudenter bjuder på konsert med musik av Gabrieli, 

Telemann, Dvořák, Lohmann och Mercury. 

Länk: https://www.gu.se/evenemang/trombonensemble

Scheherazade – 22 maj kl 16.00-17.40

University of Gothenburg Symphony Orchestra ger en konsert med musik av Smyth, 

Ibert och Rimsky-Korsakov. Dirigent: Cathrine Winnes Solist: Olmo Álvarez Ruiz, 

flöjt.

Länk: https://www.gu.se/evenemang/scheherazade

Som ni vet så kan ni ta del av nyheter från HSM, inklusive information om dessa 

konserter, på skolans hemsida. https://www.gu.se/scen-musik
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