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vänner
Artistens

Inför höstterminen 2021

Styrelsen för Artistens vänner har nyligen träffat HSM:s prefekt Petra Frank, och hon 

informerade då om planerna för höstterminen. Denna text bygger på det mötet samt 

en kompletterande intervju. 
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I månadsskiftet startade höstterminen på de svenska lärosätena, 

och det innebär att även studenterna på Högskolan för scen och 

musik nyligen har påbörjat sin termin. Skolans planering hade 

givetvis startat tidigare, och vad gäller pandemirestriktioner har 

man haft att förhålla sig till den plan som gäller för samhället 

generellt. För HSM innebär det att undervisning på campus 

kommer att blandas med distansundervisning. Teoriundervisning 

ges på distans, medan den konstnärliga praktiken utövas på 

campus. 

Skolan tar också särskild hänsyn till de nya studenternas behov. Är man ny på en 

utbildning behöver man i större utsträckning träffas fysiskt än om man kommit en bit 

in i sin utbildning. Eftersom restriktionerna funnits så länge innebär det dock att även 

andraårsstudenter kan behöva prioriteras för campusutbildning. 

Alla utbildningsplatser på HSM är fyllda inför hösten, och man har ovanligt många 

reserver. Situationen varierar mellan lärosäten och utbildningar, men överlag ser 

bilden ut ungefär så även inom andra utbildningar och på andra lärosäten.

Ökad efterfrågan på högre utbildning kan kanske vara en effekt av pandemins 

konsekvenser för arbetslivet. Petra uttrycker särskild glädje över att efterfrågan på 

kulturutbildningar inte påverkats negativt av att just kulturutbudet i samhället 

drabbats hårt av pandemirestriktioner. 
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Inför höstterminen 2021, fortsättning

Även en del interna möten kan kanske med fördel genomföras online. Många av 

skolans lärare delar sin tid mellan anställning på HSM och egen konstnärlig 

verksamhet, och då kan det vara en bra att inte särskilt behöva ta sig till möten på 

Artisten. Nyligen har HSM genomfört två hela personaldagar online med ”alla  

närvarande”. Slutligen har troligen streamade konserter och föreställningar i viss 

utsträckning kommit för att stanna, även om skolans offentliga arrangemang 

framöver kommer att vara tillgängliga för en närvarande publik – tills vidare med 

begränsningar i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Våra medlemsträffar i höst

HSM måste naturligtvis, liksom alla andra, rätta sig efter eventuella förändringar i 

den nationella pandemiplaneringen, men Petra räknar i nuläget med att publika 

arrangemang kommer att vara möjliga att genomföra i höst. Planen för dessa är i det 

närmaste klar. Vid vårt styrelsemöte den 23 september ska vi bestämma vilka av 

dessa arrangemang som vi ska knyta an höstens medlemssamlingar till, och vi 

meddelar er sedan så snabbt som möjligt vilka arrangemang och datum som blir 

aktuella. 

Fortsatt gäller dock att vi ska hålla viss distans, och det gör att alla platser i en 

konsertsal inte kommer att kunna fyllas. Vi får givetvis tänka på behovet av distans 

även vid våra medlemssamlingar.

Ett nytt campus

Slutligen några ord om Göteborgs universitets nya konstnärliga campus. Den 

byggnation som ska genomföras innebär att HSM:s verksamhet måste evakueras till 

andra platser, för att efter några år återkomma till de nybyggda lokalerna. 

Evakueringen startar sommaren 2022, och året därpå kommer HSM:s hela 

verksamhet att bedrivas på andra platser. En hel del flyttar till Eklandagatan 86, och 

annan verksamhet flyttar till Brewhouse samt till frigjorda lokaler i det hus där 

Valand idag bedriver sin verksamhet.

Innan evakueringen och ombyggnationen startar kommer vi dock att ses i Artisten så 

som lokalerna ser ut idag! Vi i styrelsen ser mycket fram emot att träffa er igen efter 

ett långt uppehåll!

Bengt-Ove Boström
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Verksamhet online i framtiden

Såväl lärare som studenter ser mycket fram emot att återgå till en mer campusbaserad

verksamhet, men digitaliseringen av verksamheten har trots allt fått en del goda

konsekvenser. Skolan har utvecklat bra koncept för digitala möten och konferenser, 

liksom för digital undervisning. Vissa aktiviteter har kanske tidigare över huvud taget 

inte blivit av eftersom man varit hänvisad till att samlas fysiskt, vilket inte varit 

praktiskt möjligt eller ekonomiskt rimligt. Man låter inte en utländsk gästlärare flyga 

till Göteborg för två timmars  möte eller undervisning, men med en digital lösning 

blir det möjligt för skolan att använda sådan kompetens i mycket större utsträckning 

än tidigare.
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Intervju med Taslima Syed Bastin

Foto: martacsoult

Inför höstterminen har vi också talat med 

ordföranden för HSM-sektionen av 

Konstkåren, Taslima Syed Bastin. Taslima 

spelar viola, är från Belgien, och hon tog sin 

kandidatexamen vid Koninklijk

Conservatorium i Bryssel. Nu följer hon det 

tvååriga masterprogrammet i symfoniskt 

orkesterspel vid HSM, och hon har just 

påbörjat sitt andra och sista år.

Taslima berättar att hon under sitt första år varit gynnad med avseende på 

campusundervisning. Mycket av orkesterutbildningen handlar ju om den konstnärliga 

praktiken, och den har i större utsträckning än den teoretiska undervisningen fått utövas 

på campus. Pandemirestriktioner har dock funnits även för orkesterstudenterna, bland 

annat genom att det inte alltid har varit möjligt att spela med full orkester.

Bland kårens medlemmar finns många studenter som drabbats hårdare än 

orkestermusikerna av restriktionerna. Utöver inskränkningar i campusundervisningen 

har pandemin givetvis satt begränsningar för studenternas sociala liv, och kåren har 

försökt hitta och stötta de studenter som behöver praktisk eller psykologisk hjälp. 

De utländska studenterna har i många fall haft en svårare situation än de svenska. Om 

de, som Taslima, kunnat vistas i Sverige har de inte haft familj och annat socialt 

nätverk att knyta an till i samma utsträckning som svenska studenter har. 

Karantänsbestämmelser har också gjort det svårt att resa hem för att besöka familj och 

vänner. Andra utländska studenter har istället fått följa det mesta av sin utbildning 

från hemorten, vilket gett andra nackdelar.

Taslima har som studentrepresentant deltagit i förberedelsearbetet för skapandet av 

GU:s nya konstnärliga campus. Hon är positiv till att konststudenter med olika 

inriktningar kommer att samlas i ett gemensamt campus, och hon tror på att nya 

samarbetsmöjligheter kommer att öppna sig mellan de olika konstområdena. Taslima 

kommer dock inte själv att beröras som student eftersom hon hinner ta sin examen 

innan HSM utryms inför nybyggnationen.

Taslima ser fram emot höstterminen och hoppas att både utbildningen och det sociala 

livet nu ska kunna utövas med färre restriktioner än under föregående läsår. Hon ser 

också fram emot att få se oss som publik vid höstens konserter med University of

Gothenburg Symphony Orchestra, och hon besöker oss gärna vid en av våra 

medlemsträffar!

Bengt-Ove Boström 

En akademisk kvart
Avslutningsvis bjuder HSM på en nyinspelad video om musikutbildning i ett 

genusperspektiv som Carina Borgström-Källén har spelat in för

Kungliga Musikaliska Akademins 250- årsjubileum.

https://www.youtube.com/watch?v=OpIEtfH0FSc

https://www.youtube.com/watch?v=OpIEtfH0FSc

