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Välkommen

Vi musiker i Nordiska Blåsarkvintetten ser fram emot att träffas när vi 
spelar konserten Musica Mobile för er.
Innan ni kommer till oss är det bra att prata om några saker: 
- vad är en konsert/föreställning för något?
- har någon elev varit på konsert tidigare?
- hur uppför man sig som publik på en konsert/föreställning?  
- vilken/vilka uppträder i en konsert?
- vad betyder ”professionell musiker”? 

Praktiskt om konsertbesöket
Det är bra att vara ute i god tid så att ni hinner hänga av er 
ytterkläderna, gå på toaletten och hitta era platser. Undvik att komma 
sent till konserten, för att inte störa upplevelsen för publiken eller 
musikerna som står på scenen. 

Vi öppnar dörrarna till salongen en stund innan konsertens början. Det 
är inte tillåtet att äta eller dricka under konserten. Mobiltelefoner ska 
vara avstängda eller på flygplansläge. 
Läraren tar del av konserten tillsammans med sina elever och har 
fortfarande ansvar för sin grupp. Vi önskar att ni ska få en fin och positiv 
upplevelse tillsammans med oss och Musica Mobile! 
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Om konserten 
Nordiska Blåsarkvintetten tar med publiken på en lite 
annorlunda musikalisk resa. 
Musikerna interagerar och ”samtalar” med publiken i 
en annorlunda, humoristisk och uttrycksfull musikalisk 
dialog, samtidigt som de framför musiken.  

Här är regissören Jeanne Debosts tankar om föreställ-
ningen: 
”Det handlar för musikerna om att leverera musiken 
tekniskt och musikaliskt, precis som vi i publiken är vana 
vid. Men i tillägg till det är ambitionen att också förstärka 
känslorna i musiken, genom att föra en dialog, både med 
varandra och med publiken, för att föra in ytterligare en 
dimension i upplevelsen.
Musica Mobile vill gestalta en ny slags upplevelse, där 
Nordiska Blåsarkvintetten experimenterar med kammar-
musikkonceptet och med konsertformen. 
Musiken som konversation, i en visuell konsert!”
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Så här står det i läroplanen om ämnet musik: 
”Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl 
kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik 
är en estetisk uttrycksform som används i en mängd 
sammanhang, som har olika funktioner och som betyder 
olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin 
grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och 
musikvetenskap.”

Genom samtal om en konsertupplevelse får eleven träna 
på att uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på personliga erfarenheter. Att lyssna på och 
efteråt samtala om konserten ger också eleven möjlig-
het att träna på sin förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse.

Samtala
Nedan följer några punkter man kan följa för att få till 
ett öppet och utforskande samtal om konserten utan 
värderingar som ”bra” och ”dåligt”..

Först beskriver man det man sett på ett sakligt sätt, alltså 
de konkreta saker som alla såg. Du som lärare kan lista 
elevernas exempel på tavlan. Därefter kan du som lärare 
gå in mer i varje exempel och ställa frågor som får elev-
erna att själva minnas och tolka. Det finns såklart inget 
rätt eller fel här.

1. Beskriva
Börja med att så konkret som möjligt beskriva vad ni såg 
och hörde. Till exempel: Hur såg det ut på scenen? Vad 
fanns i rummet? Hur många musiker såg ni på scenen? 
Vad var det för musik? Vilka instrument användes?

2. Tolka
Nästa steg är att ställa frågan ”varför” till alla beskrivning-
ar. Varför såg scenen ut just så? Varför hade musikerna på 
sig sådana kläder osv?

3. Reflektera
Det tredje samtalet är de fria associationerna och 
reflektionerna. Med vilken känsla lämnade ni konserten? 
Vad har konserten fått er att tänka på? Om ni fått ändra 
något i det ni sett/hört, vad skulle det vara?
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