
19–20/3 2021 
      www.nymus.se



Samtliga konsert
er kommer att li

vestreamas 

kostnadsfritt fö
r alla på YouTub

e. Inget konto 

eller medlemskap
 behövs för att 

titta. 

Länkar till sänd
ningarna kommer 

att publiceras 

en timme före ko
nsertstart på ww

w.nymus.se. 

Observera att ko
nserterna enbart

 kommer att 

direktsändas och
 inte kommer att

 kunna ses i 

efterhand.

Tomas Gönczi, sändningstekniker Nymus Live 
David Saulesco, redaktör programblad 

Björn Eriksson, ordförande Föreningen Nymus



Fredag 19 mars 
19:00 Duo Sköld/Thorell 

Stella Sung (1959): Sur la mémoire (1993) 
Victoria Borisova-Ollas (1969): Secret Beauty of Waters (2004) 
Charlotte Bray (1982): Circling Point (2014) 
Andrea Tarrodi (1981): Crystallites (2012) 
Leilei Tian (1971): Let Us create man (2013) 

21:00 Aleatoriska ensemblen 
Pauline Oliveros (1932–2016): Environmental Dialogue (1975/1996) 
Björn Eriksson/Jörgen Häll/ 
Daniel Nilsson/Tove Nowén/Egor Kaleschuk: Alea iacta est 

22:00 Tove Nowén 
Tove Nowén (1993): Intermediary Scale 

Lördag 20 mars 
19:00 Martin Welander 

Hanna Hartman (1961): Message from the Lighthouse (2009/2016) 
Alvin Lucier (1931): Silver Streetcar for the Orchestra (1988) 
Lou Harrison (1917–2003): First Concerto for flute and percussion (1939) 
Sven-Erik Bäck (1919–1994): Sats 1 ur Sonat för vibrafon (1949/1979) 
Christian Wolff (1934): Sats 2 ur Percussionist Songs (1995) 
Vinko Globokar (1934): ?Corporel (1984) 

20:00 Norrbotten Improvisers Orchestra 
Hans Jonsäll (1993): Towards the Event Horizon, uruppförande (2021) 
Pauline Oliveros (1932–2016): Quintessential (1996) 
Björn Eriksson (1962): Nove stazione, uruppförande (2020) 

21:00 Molly Påhlsson 
Molly Påhlsson (1993): Wendy (2017) 
Sven-Erik Bäck (1919–1994): Sonat för soloflöjt (1949) 
Jörgen Häll (1986): Permanence, uruppförande (2020)



Duo Sköld/Thorell 

I denna konsert med rubriken Mellan Venus och Mars vill saxofonisten Johannes 
Thorell och pianisten Magnus Sköld belysa jämställdheten inom musikhistorien. 
Varför har relativt få kvinnor kunnat, eller fått, verka som tonsättare? Kan man 
definiera musik som manlig eller kvinnlig? Och i så fall, vad händer när manliga 
musiker tolkar kvinnlig musik? Duon beskriver programmet som ”underbar 
musik av några alldeles fantastiska tonsättare (som dessutom råkar vara kvinnor)”. 
Tre av verken är dessutom beställda och uruppförda av Johannes och Magnus. 

Stella Sung har komponerat en stor mängd solo-, kammar-, och orkestermusik 
och har samarbetat med bland andra cellisten Yo-Yo Ma. Sur la mémoire för 
saxofon och piano är skrivet för den franske saxofonisten Claude Delangle och 
har undertexten: ”I var och en av oss finns ett avlägset, ogripbart, djupt minne 
som bärs av vårt blod…” 

Victoria Borisova-Ollas impressionistiska pianostycke Secret Beauty of Waters 
reflekterar vattnets olika temperament och fasetter. Stycket finns upptaget i 
Gehrmans samling av svensk pianomusik som omfattar 60 stycken från 1700-talet 
till nutid. Stycket uruppfördes 2005 av konsertpianisten Eva Sidén. 

Charlotte Brays musik gjorde omedelbart ett starkt intryck på Johannes Thorell 
när han kom i kontakt med den: ”Jag slogs av den klarhet och tveklöshet som finns 
i hennes tonspråk.” Detta ledde till beställningen av det som kom att bli verket 
Circling Point för saxofon och piano. Verket är inspirerat av Tomas Tranströmers 
dikt ”Ostinato” och uruppfördes i La Plata i Argentina hösten 2015 av Johannes 
Thorell och pianisten Jesús Cañete. 

Kristalliter är så små kristaller att deras egenskaper inte ens kan bestämmas med 
hjälp av mikroskop. ”När jag skrev Crystallites tänkte jag mig snökristaller som 
faller, som vid första anblick ser likadana ut allihop” förklarar Andrea Tarrodi, 
”men zoomar man in ser man att var och en har sin egen struktur.” Stycket börjar i 
pianots ljusaste register och rör sig gradvis ner i det allra mörkaste. Det avslutas 
med en kort coda: ”några enstaka snöflingor som blivit kvar där uppe, frusit fast…” 

Leilei Tian har vunnit flera prestigefyllda priser för sina verk, bland annat Prix de 
Rome och Gaudeamus-tävlingen i Holland. Let Us create man för saxofon och 
piano är baserat på Bibelns skapelseberättelse, men är inte programmusik i 
traditionell bemärkelse. Verket är en sambeställning av saxofonister från hela 
världen och uruppfördes av Duo Sköld/Thorell i S:t Nicolai kyrka i Örebro 2014. 



Duo Sköld/Thorell bildades 1999 och har bland annat vunnit Wolfgang Jacobi-
tävlingen i München och gjort inspelningar för Sveriges Radio P2, BR Bayerska 
Radion och SWR Sydvästtyska radion. De framträder i konstellationerna saxofon 
och piano samt saxofon och orgel. I januari 2011 släppte de sitt debutalbum ”The 
Forbidden Saxophone” på skivmärket dB Productions. 

Johannes Thorell är en aktiv 
kammarmusiker som spelar 
regelbundet med Nordiska 
Saxofonkvartetten och i Duo Sköld/
Thorell. Hans stora intresse för 
samtida musik har lett till ett flertal 
beställningar och uruppföranden av 
tonsättare som Leilei Tian, Andrea 
Tarrodi, Molly Kien, Katarina Leyman, 
Per Egland, Ylva Q. Arkvik, med flera. 
Sedan 2012 är han Selmer Paris 
Performing Artist. Han driver även 
Nordic Saxophone Festival. 

Magnus Sköld har genom åren 
etablerat sig som ackompanjatör, 
kammar- och orkestermusiker samt 
som sångare. Han har deltagit i 
festivaler i Sverige, Norge, Litauen, 
Tyskland och Frankrike. Som solist har 
han framfört pianokonserter av bland 
andra Mozart, Chopin, Schumann, 
Rachmaninov och Bartók. Han har 
tilldelats ett antal större stipendier, 
bland annat Paulis liedstipendium, 
och har medverkat vid flera radio- och 
skivinspelningar.



Aleatoriska ensemblen 

Fem erfarna improvisationsmusiker och musikskapare samlas för en ad hoc-
konsert under årets Nymus Live-festival. Ensemblen består av Björn Eriksson på 
benjolin, munspel, ukulele och små klockor; Tove Nowén på circuit-bent 
electronics och röst; Jörgen Häll på elektronik med gestiska inslag; Daniel 
Nilsson på flöjter och live-elektronik genom SuperCollider, coil-sniffer; samt Egor 
Kaleshchuk på live-elektronik och SoundBox. 

Environmental Dialogue av Pauline Oliveros är ett av tonsättarens textbaserade 
stycken som också är en så kallad Sonic Meditation, ljudmeditation. Oliveros 
skrev ett stort antal stycken som går under denna benämning och som alla syftar 
till ett djupt och koncentrerat lyssnande på omgivningen, samt ett brett och 
inkluderande deltagande för både skolade och oskolade deltagare. 

I Alea iacta est, döpt efter Julius Caesars bevingade ord när han korsade floden 
Rubicon med sin armé, spelar tärningen en central roll. (”Alea” betyder ”tärning” 
på latin.) Detta fritt improviserade stycke, skapat av ensemblens medlemmar, 
styrs till viss del av tärningen, men desto mer av lyssnandet och lärandet. Under 
verket kommer olika musiker och kombinationer av musiker att träda fram i det 
klingande skeendet, från solon och duetter till femstämmiga partier.



I mer än 35 år har Föreningen Nymus presenterat nutida konstmusik framförd av 
Sveriges bästa interpreter för Härnösands konsertgående publik. 

Föreningen har alltid uppmuntrat ungdomar att ta del av den nya musiken och 
sedan 1986 har det årliga konsertutbudet inkluderat minst en konsert med ny 
musik komponerad av Härnösands egna unga tonsättare. 

Medlemskap i Föreningen Nymus kostar 100 kr per läsår (1 augusti t.o.m. 31 juli). 
Som medlem stöder du föreningens arbete med att sprida och uppmärksamma 
nyskriven musik och du får du fritt inträde till alla föreningens evenemang. 

Läs mer om föreningen och anmäl ditt medlemskap på www.nymus.se.



Tove Nowén 

Sollefteåbördiga Tove Nowén beskriver sig själv som kreativ, rastlös och glad. Hon 
är för närvarande baserad i Stockholm och rör sig inom många kreativa områden 
såsom film, musik, ljudkonst och videokonst samt, i kombination, audiovisuell 
konst. Hon har belönats med flera priser och hennes kortfilm ”Bråte” visades på 
Göteborgs filmfestival 2018. I sitt konstnärskap zoomar hon in på detaljer och 
jobbar med att bearbeta olika media som vidare ger inblick i en småskaligt digital-
organisk värld. 

Verket Intermediary Scale är ett utsträckt och inzoomat audiovisuellt 
framträdande där publiken får dyka ner på pixel-nivå och ta del av mellanlandet i 
ordens utdragna vågformer.





Martin Welander 

Slagverkaren Martin Welander vill i denna konsert bjuda in publiken till ljudens 
insida. ”I Hanna Hartmans Message from the Lighthouse och Alvin Luciers 
Silver Streetcar for the Orchestra är du som exekutör nästan lika mycket åhörare 
som publiken” berättar han. ”Magin i musiken uppstår i det fokuserade 
lyssnandet efter de klanger som uppstår, snarare än någon sorts framtvingande av 
en specifik rytm, harmonik eller melodi.” 

Welander har arrangerat om andra satsen av Lou Harrisons First Concerto for 
flute and percussion för vibrafon och elektronik. ”Med hjälp av Region 
Västernorrlands kulturstöd har jag kunnat utrusta min vibrafon med en 
uppsättning mikrofoner, med vilka jag kan ändra instrumentets klang radikalt. 
Från att tydligt ha inspirerats av sydostasiatisk gamelanmusik har jag försökt få 
stycket att låta som musiken till en roman av William Gibson eller Ray Bradbury.” 

Slagverkaren Anders Loguin var i många år medlem av den världskända 
slagverksensemblen Kroumata. Han spelade även i flera av Sveriges stora 
orkestrar och startade en egen ensemble, Glorious Percussion, döpt efter Sofija 
Gubajduinas verk med samma namn som ensemblen uruppförde. Loguin 
omarbetade på 1970-talet Sven-Erik Bäcks Sonat för flöjt för vibrafon. Resultatet 
blev så lyckat att Bäck själv gjorde en utgåva av det omarbetade verket. 

Att spela Christian Wolffs musik beskriver Martin Welander som att ”gå in i en 
labyrint av möjligheter och estetiska ställningstaganden”. Percussionist Songs har 
en enkel notbild utan specifika instrument eller spelsätt och med några till synes 
harmlösa förutsättningar. ”Men när man börjar studera in verket märker man 
snabbt att, för att få ett klingande resultat som tilltalar en, så tvingas man verkligen 
gå på djupet i varje instruments klangliga möjligheter.” 

Sist på konsertprogrammet är ?Corporel av den fransk-slovenske tonsättaren 
Vinko Globokar. Som titeln antyder har kroppen en central roll i verket. Men mer 
än så vill Martin Welander, som framfört verket tidigare, inte avslöja: ”Vad verket 
handlar om får ni själva fundera ut.” 



Martin Welander är uppvuxen i 
Härnösand. Han har studerat vid 
Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm och är sedan 2010 
medlem av den världskända 
nutida musik-ensemblen 
Curious Chamber Players. 

Förutom traditionella 
instrument spelar han på både 
vardagliga och oväntade föremål, 
för att utvidga klangvärlden 
bortom det förväntade. Han har 
turnerat i hela Europa med ett 
brett, oförutsägbart och ständigt 
föränderligt instrumentarium: 
från trummor till köksredskap. 



Norrbotten Improvisers 
Orchestra 

Sundsvallsfödde Hans Jonsäll avslutar i år sina kandidatstudier i komposition vid 
Musikhögskolan i Piteå. Han har en bakgrund inom elektronisk musik som både 
producent och DJ och har på senare år intresserat sig framför allt för konceptuell 
ljudkonst och nutida konstmusik. I sin musik undersöker han frågor om 
andlighet, teknologi och elektronik. 

Det improvisationsbaserade verket Towards the Event Horizon för basklarinett, 
elgitarr och elektronik är resultatet av Hans Jonsälls examensarbete i komposition 
där han utforskar improvisation med live-elektronik och ljuddesign som 
kompositionsmetod. Temat för verket är svarta hål och deras mysterium. De 
elektroniska processerna gestaltar här det svarta hål som ljuden obönhörligt 
slungas in i. Rumtiden förvrängs allt mer, ju närmare instrumentalisterna kommer 
händelsehorisonten, likt astronauter som lönlöst kämpar mot den oändligt starka 
gravitationen i singulariteten i det svarta hålets centrum. 

Tonsättaren och accordeonisten Pauline Oliveros var en föregångare inom 
improvisations-musik, tapemusik och elektronisk musik. 1961 var hon med om 
att grunda improvisations-gruppen Sonics med Terry Riley och Ramon Sender på 
konservatoriet i San Francisco. Där började hon utveckla banbrytande verktyg 
som Expanded Instrument System, med tape-loopar och delaysystem. 

På 1980-talet formulerade hon Deep Listening, en estetisk riktning baserad på 
elektronisk musik, improvisation, ritualer och meditation. Quintessential är ett 
improvisationsverk som bygger på just att de medverkande spelarna måste lyssna 
in varandra på djupet för att kunna samspela. 

Björn Eriksson är verksam inom experimentell ljudkonst och musik och utforskar 
såväl akustiska som elektroniska musik- och ljudlandskap. Han har varit verksam i 
projekt och konstellationer som Locus Sonus, Sobralasolas!, AEM Trio och Great 
Learning Orchestra. Hans stycke Viken och Ådalen uppströms har framförts i P2/
Elektroniskt. Han undervisar i ljudkonst, musikproduktion och ljudteknik vid 
Hola folkhögskola. 

Under flera år har han varit involverad i Pauline Oliveros praktik kring Deep 
Listening. I Nove stazione som uruppförs i denna konsert är improvisation och 
lyssnade centralt. Verket är komponerat för Norrbotten Improvisers Orchestra 
och bygger på nio ljudobjekt – nio ljudstationer samt nio spelstrategier. 



Norrbotten Improvisers Orchestra är en löst sammansatt 
improvisationsensemble som vuxit fram ur de musikworkshops i Piteå och Luleå 
som organiseras av den Norrbottensbaserade nutida musik-föreningen Kluster. 

Med akustiska och elektroniska, konventionella och okonventionella, hembyggda 
och modifierade instrument vill ensemblen, som beskriver sig själva som ”ett 
fritänkande musikaliskt rövarband”, ta med lyssnarna på en omtumlande ljudresa: 
”Ena stunden balanserar vi på tystnadens rand för att i nästa stund befinna oss i 
en himlastormande klangkrevad!”



Molly Påhlsson 

”Wendy, Wendy, when you are sleeping in your silly bed, you might be flying 
about with me saying funny things to the stars.” 

Molly Påhlssons stycke Wendy för soloflöjt bygger på text ur boken ”Peter Pan 
and Wendy” av J. M. Barrie. Hon skrev stycket i samband med sin 
kandidatuppsats där hon utforskade extended techniques för flöjt. 

Violinisten och tonsättaren Sven-Erik Bäck var en stark kraft inom den svenska 
konstmusiken på 1900-talet. Han är särskilt ihågkommen för sin körmusik; 
tillsammans med Eric Ericson bidrog han till att förnya körmusiken, inte minst 
den sakrala. Hans produktion omfattar även såväl opera och orkesterverk som 
kammarmusik, soloverk och elektronisk musik. 

Bäcks Sonat för soloflöjt är inspirerad av psalm 42 ur Psaltaren: ”Såsom hjorten 
trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud.” Denna sonat 
omarbetade slagverkaren Anders Loguin på 1970-talet för vibrafon, vilket fick 
Bäck själv att göra en utgåva av arrangemanget. 

”No permanence is ours; we are a wave that flows to fit whatever form it finds.” 

Dessa ord av Herman Hesse beskriver Jörgen Häll som ett slags mantra som 
följde honom genom arbetet med stycket Permanence för flöjt och tape som här 
får sitt uruppförande. Ursprungligen skulle verket ha tagit en annan skepnad där 
tonsättaren inte längre var sann mot sig själv. Efter att ha förlikat sig med att han 
var tvungen att börja från början med verket, och bejakade sina post-genre-
influenser i stället för att undertrycka dem, lossnade arbetet. 



Molly Påhlsson har nyligen avlagt masterexamen Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm, där hon har studerat för Tobias Carron. Hon har tidigare studerat för 
Sven-Erik Sandlund på Musikhögskolan i Piteå. Under studierna har hon 
utvecklat ett intresse för komposition och nutida musik, särskilt elektronisk musik 
och ljudkonst. Hon var en av tio kompositörer som valdes ut i Sverige för att delta i 
Ung Nordisk Musik 2018 i Bergen. Hon har ägnat både sin kandidat- och 
masteruppsats åt att interpretera nutida konstmusik. 



Nymus Live 2021 organiseras av Föreningen Nymus med stöd av:


