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Subproject 2, Flute – Sara Hammarström 

The listeners’ annotations 

Del I – direktlyssning i Studio Acusticum i tre olika akustiker 15/8 2015. Lyssningarna skedde utan noter. 

Från Petters, Helges, Karin och Sverkers kommentarer direkt efter livelyssningen 
 

Verk: 

Georg Philipp Telemann (1681-1767): Fantasi in f#, nr 10, TWV 40:2--‐13, Del 1, A tempo giusto 

Luciano Berio (1925-2003) : Sequenza I (1958) 

Claude Debussy (1862-1918): Syrinx (1913) 

Generella kommentarer:  

(PS) Vid lyssningen i Studio Acusticum satt jag placerad mitt på bland publikplatserna på parkett.  

Gillade Telemann bäst i den torraste akustiken (nr.2) och Syrinx definitivt bäst i full akustik (nr.3). I Berio föredrog jag den första [M] eller sista [H] akustiken 

med viss övervikt för den sista tolkningen. Kanske är det stilistiskt relaterat? Föredrar jag barockmusik i en mindre sal? Men jag upplevde även att 

framförandet och interpretationen var mer levande i den torra akustiken. Tydligheten i artikulation och i harmonik var att föredra i den torra akustiken. I 

Berio hördes för mycket materialljud och flöjtistens egna ljud i de olika extended techniques. Dessa missljud försvann helt i den stora akustiken och 

effekterna blev en naturlig del av verket. Syrinx var mycket inspirerande framförd i den största akustiken med stor variation, sentiment, uttrycksfullt spel 

och klangfärgsrikedom. I den torraste akustiken kändes både Syrinx och Berio lite som en ”musikuppvisning i aula”. 

(KN) Vid inspelningstillfället tyckte jag bäst om session H och minst om session M. I den tredje sessionen [H] fann jag störst uttryck, jag upplevde att Sara 

kommunicerade mer i denna version. Den första versionen upplevde jag en aning återhållsam och försiktig. I session L uppfattade jag att flöjten sjöng på ett 

annat sätt än i session 1, den klingade mer, det var större nyansskillnader och klangligt större kontraster. Detta förstärktes ytterligare i session H då jag även 

fann att det musikaliska uttrycket var större än i de två tidigare framförandena. 

(HK) session 1: Fin stillhet i rommet, session 2: Taket lavest. Tekte at alt klang veldig bra. Favoritt sessionen, Alt veldig fint synes jeg. Telemann og Debussy 

hadde et ärlig og rent uttykk. [ingen generell kommentar om session 3] 
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(SJ) Det går knappast att ur anteckningarna utläsa vilken version som föredrogs.  

I Telemann finns en tydlig skillnad i tempoupplevelsen: i M "lugnt i grunden, meditativt", i L "snabbt", i H "fritt, expressivt".  Hörbara andningar nämns i 

M och H, medan L talar om "långa andningspauser". Agogisk tyngd på 1:orna nämns för M och L, tydlighet för L och H. För M och H nämns olika typer av 

ekoeffekter. Beträffande akustiken nämns "viss rymdkänsla" för M, "mycket rymd" för H.  

I Berio skiljer sig kommentarerna främst beträffande akustiken; medan den för M noteras "stumt mellan fraserna" och för L "obetydlig efterklang" så 

talas för H i stället om "spel med efterklang" och "rymd kring klangen".  Diminuendon beröms i M och H. 

I Debussy uppmärksammas vibratot i samtliga tre versioner i termer som "bra" (M) och "varierat" (L och H). Slutdiminuendot beröms i M och H; legatot 

betecknas som "skönt" i L och "tydligt" i H. 

 Petter Sverker Helge Karin 
Mellantak     

Telemann Lite distanserat, lugn i i frasslut, 
någon andning upplevs oorganisk 
efter dynamisk höjdpunkt, andra 
delen mkt flödande och livfull. 
Fint som helhet men en del lite 
märkliga andningar/pauseringar. 
Frågor (diskant) – svar ( bas) mkt 
fint spelade i andra delen 

lugnt i grunden, meditativt , 
expressivt cresc i 1a delen 
hörbara andningar 
agogik på ettorna 
2a repr 2a ggn svagare? 
trots allt viss rymdkänsla 
 

fin og mye klang, tonene 
blander seg litt mye sammen 

Fri första fras, avfraseringar 
med dynamik, ganska lugnt 
tempo, töjer på vissa toner. 
Andra reprisen (d v s sista 
gången) startar relativt svagt. 
Även här mer vibrato på höga 
toner. Repris pp från början, 
mer eftertänksamt. I mitten 
upplever jag ett driv på den 
följande frasen.  Stort 
ritardando innan kadensen som 
slutar på d1 (d v s takt 50). 
Generellt ganska återhållsam 
version. 

Berio Klingar mkt fint, akustiken 
perfekt, livfull inledning, klang i 
pauser, dynamiskt framförande, 
hela registret klingar. Frullaton, 
key-clicks och tongue slaps 

stumt mellan fraserna 
dramatik 
snygga diminuendon al niente 
 

fin klang for denne 
musikken, fine effekter; 
spyttet i flöyten og bare 
fingre, flattertungen 
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(rams), ger spännande reflexer, 
tystnaden i rummet är påtaglig 
och allt hörs. Mkt fint som helhet 
med bra musikalisk nerv rakt 
igenom 

Debussy Väl avvägt tempo, tar ut pauser 
med fin andning och flöde, 
dynamiskt, naturligt och varierad 
vibratobehandling, som helhet 
mycket fint framförande 

bra, ej överdrivet vibrato (variation 
i vibratot) 
subtil nyansering 
diminuendo al niente i slutet 

fint og fin dynamikk  

Lågt tak     

Telemann perfekt närbild, hör artikulationen 
tydligt, livfullt spelat, varierad 
artikulation och aktiv frasering, 
glittrat om akustikreflexer. 
Genomgående ett medryckande 
och engagerande fördrag av 
stycket. 

Driv i fraserna 
Snabbt tempo 
Ibland långa andningspauser  
Tydligt 
Tyngd på ettorna 
Ej överdrivet vibrato 
Ej ornamenterat i repriserna 
 

Mye klarere toner enn i 
session 1, fin flyt i tempoet, 
fin flöteklang. Musikken kom 
til sin rett 
 
 

Flöjten klingar 
närmare/starkare men ändå 
med mer efterklang. Tonerna 
låter som pärlor, lyster i 
klangen, sjunger. Flöjten låter 
stark på höjden – större 
kontraster i det starkare 
registret. Andra reprisens andra 
del visar på ytterligare 
kontraster innan d1 (d v s takt 
50). Denna ton är väldigt svag 
och relativt kort. Vackert. 

Berio Klingar medryckande, mer 
”materialljud” än i akustik 1, 
något stressad 
andning/pauseringar mellan olika 
avsnitt, långa topptonen har lite 
klämd klang, frullaton i höga 
lägen skär i öronen, fin dynamik, 
närbild av musiken – lite känsla av 
undervisningsrum, bra musikaliskt 
drama rakt igenom. 

Variation i vibrato 
Energi 
Olika klanger (mer el mindre luft i 
tonen) 
EJ så långa pauser 
Obetydlig efterklang 
 

Klart, hörer fortsatt rommet 
i pausene, kommer også her 
i mere direkte kontakt med 
musikken enn session 1. 
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Debussy tempovalet känns inte 100-
procentigt, lite för nyktert, 
mellandelen när temat 
återvänder klingar mycket fint, 
genomgående saknas lite magi i 
framförandet med slutet är 
övertygande. 

skönt legato 
varierat vibrato, klang 
 

Fine organisk tempo, god tid 
i pausene, varmt 
mellomregsister og mere 
brilliant klang enn i 1. 
 

 

Högt tak     

Telemann lite distanserat, stundtals svårt att 
höra artikulationen, harmoniken 
kolliderar stundtals med 
efterklangen, låter som en kyrka, 
vacker klang, värdigt framförande 
mer än medryckande, stör mig på 
några i min upplevelse oorganiska 
andningar. 

Mycket rymd 
Fritt, expressivt 
ekoeffekter 
hörbara andningar 
tydlig artikulation 
 

Tonene blander seg for mye i 
hverandre igjen, tyngre 
versjon nå enn nr.2 [L] 

Mycket efterklang – klingar 
stort, tonerna flyter mer ihop. 
Första reprisens andra gång, 
här tas svängarna ut mer. Efter 
reprisen uppfattar jag större 
skillnad mellan lång och kort 
artikulation. Även större 
nyanser och mer temperament 
i musicerandet. Andra reprisens 
andra del har mer agogik, här 
görs större skillnader, 
svängarna tas ut mer. Snyggt, 
detta gillar jag! Det känns som 
om Sara själv verkligen berörs 
av musiken och glömmer 
situationen. 

Berio Fint, dynamiskt framförande, 
gillar att effekterna (extended 
techniques) klingar kvar, stycket 
andas och upplevs inte 
distanserat trots lång efterklang, 
frullaton klingar mycket bra, 
flöjten fyller rummet, livfullt och 
tydlig artikulation, tydliga effekter 
men inget ”materialljud”, svaga 

Spel med efterklang 
Rymd kring klangen 
Dramatik, dynamik, resolut spel 
effektfulla diminuendi 
 

presser klangen litt synes jeg  
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nyanserna efter key clicks är 
lysande, genomgående mycket 
fint framförande med härlig 
energi. 

Debussy Superbt tempoval i inledningen, 
lugn andning och pausering, 
varierad klang med stort 
spektrum av färger, stor variation 
i dynamiken och fin 
vibratobehandling, ömsint 
framförande med mycket 
sentiment i temats återtag, slutet 
är magiskt. 

Varierat vibrato 
Lång paus 
Tydligt legato 
Sublimt slutdiminuendo 

for mye rom og klang  

 

Del II (A) – ”livelyssning” av inspelningarna i hemmet. Lyssningarna skedde utan noter. 

Från Petters, Helges, Karins , Sverkers och Jans kommentarer 

Generella kommentarer: 

(PS) Lyssningarna i hemmet utfördes vid datorn och med samma volyminställningar – en relativt låg lyssningsvolym. Högtalarna är två studiomonitorer som 

är någorlunda klangligt neutrala. Inför CD-utgivning har jag använt dessa vid korrektur av olika inspelningar vid många tidigare tillfällen.  

Generella reflektioner: X: Lite splittrat. Tyckte mycket om både Berio och Debussy i denna akustik. Hade däremot problem med Telemann som jag upplevde 

lite oorganisk och överarbetad. 

Y: Positiv upplevelse även om Telemann även i denna version inte kändes optimal. 

Z: Främsta upplevelsen, där alla tre versionerna faller på plats 

(HK) inga generella kommentarer  

(KN) inga generella kommentarer 
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(SJ) Kommentarerna skiftar i karaktär mellan de olika styckena: från mer parameterorienterat i Telemann till karakteristiker av helhetsupplevelsen i Berio, 

med Debussy någonstans däremellan. Även om uttrycken skiftar finns det mycket litet i kommentarerna som antyder någon påfallande skillnad mellan de 

olika inspelningssessionerna. Eftersom det handlar om en spontan lyssnarupplevelse, har jag skrivit ner det som i första hand ”slog” mig vid respektive 

lyssning, utan någon systematik 
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 Petter Sverker Helge Karin Ljudtekniker Jan 
Mellantak      

Telemann Fritt fördrag, mycket agogiskt 
men en del andingar och 
pauseringar känns oorganiskt 
långa, som helhet lite 
överdriven agogik i min smak 
– upplever den stundtals lite 
sökt 

Tempo: rel. flexibelt, med 
tyngd på 1:a 8-delen i delar 
av stycket 
känsligt, uttrycksfullt, 
variationsrikt 
överblåsning mankerar på 
några toner 
rymdkänsla, trots avsaknad 
av hörbar efterklang 
andning mkt hörbar 
 

Hörer mye pusting, fint 
lavt register, stort 
lugn,  
 

Fri första fras, 
avfraseringar med 
dynamik, ganska lugnt 
tempo, töjer på vissa 
toner. Andra reprisen (d v 
s sista gången) startar 
relativt svagt. Även här 
mer vibrato på höga 
toner. Repris pp från 
början, mer 
eftertänksamt. I mitten 
upplever jag ett driv på 
den följande frasen.  Stort 
ritardando innan 
kadensen som slutar på d1 
(d v s takt 50). Generellt 
ganska återhållsam 
version. 

Luftigt, lätt, 
studsande, 
dynamiskt 
Pulserande (2’45”) 
 

Berio mycket livfullt och 
kontrastrikt, organiska 
pauseringar och som helhet 
mycket övertygande 
framförande 

explosivt, virtuost 
espressivt vibrato 
stor dynamisk spännvidd 
tonansats, klaffljud mkt 
hörbara 
svårt säga ngt om 
interpretationen (brist på 
referenser) 
 

klart, lange toner 
utvikler seg ved 
vibratoaccel, her også 
fine effekter, hörer luft 
utslipp som jeg ikke 
hörte i y og z, mye 
fingre her også 

En relativt återhållen 
version, tonerna flyter 
ihop, mycket legato, även 
korta toner får en rund 
ansats. Inga stora 
nyansskillnader, jag 
uppfattar att nyansen till 
stor del rör sig mellan ett 
mp till ett mf, låter inte 
som den dynamik som 

Kamfilter/svävning 
(8’30”) 
Rörelse (9’45”) 
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efterfrågas i partituret. 
Inte så mycket 
temperament, klingar 
ganska likvärdigt. 
Klammer med klaffar låter 
svagt med kraftigt 
diminuendo. Därefter 
klingar även flöjten 
svagare än tidigare. 

Debussy Musiken andas övertygande 
och ”i akustiken”, väl avvägda 
pauseringar, fina klang- och 
färgskriftningar, mycket 
övertygande som helhet. 

uttrycksfulla tystnader 
hörbara andningar 
kraftigt vibrato 
varierad blandning av ton 
och luft 
 

her også hörer litt 
luftutslipp, mye pust, 
fin klang 

Inte särskilt stora 
nyansskillnader i stycket. 
Stor paus innan Un peu 
mouvementé på tredje 
systemet. Ingen större 
skillnad i tempo eller 
uttryck i detta parti i 
jämförelse med 
inledningens Très modéré. 
Avsnittet Rubato upplever 
jag spelas ganska lugnt, 
inga stora kontraster. Näst 
sista systemet med 
nyansen p spelas betydligt 
svagare än tidigare 
avsnitt. Stor paus innan 
sista takten, sista tonen 
spelas med kraftigt 
diminuendo. 

Energiskt 

Lågt tak      

Telemann Några andningar/pauseringar 
stör flödet, fritt agogiskt, 
resonerande och 
deklamerande framfört 

rörligt tempo 
varierad artikulation inom 
takten 
”short-term” dynamisk 

direkte fl klang, jevnt 
klang i alle register, 
fint  
 

Flöjten klingar 
närmare/starkare men 
ändå med mer efterklang. 
Tonerna låter som pärlor, 

Början mer rytmisk 
Får jobba hårdare 
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variation 
mycket hör- och märkbara 
andningar, påverkar flödet 
viss rymdkänsla 
 

lyster i klangen, sjunger. 
Flöjten låter stark på 
höjden – större kontraster 
i det starkare registret. 
Andra reprisens andra del 
visar på ytterligare 
kontraster innan d1 (d v s 
takt 50). Denna ton är 
väldigt svag och relativt 
kort. Vackert. 

Berio Medryckande, fina 
pauseringar, tydlig 
artikulation, fina 
karaktärsskiftningar och 
subiton, allt hörs på ett 
positivt sätt, känns som att 
exekutören är medveten om 
detta och mkt noggrann med 
detaljerna, stor intensitet i 
uttrycket, stor variation i 
klangfärg, expressivitet och 
vibratobehandling. 

kapriciös karaktär 
ingen uppfattbar efterklang i 
pauserna, men klangen ändå 
inte inständg 
stor dynamisk spännvidd, 
även på enskilda (långa) 
toner 
flöjten uppfattas ”nära”, 
andningar, klaffljud mycket 
hörbara 
  

klart og tydelig, bra 
artikkulasjon, hörer 
spyttingen i fl veldig 
godt, og mye fingre 
uten toner, 

Ingen större skillnad 
mellan pp och ff. 
Nyansskillnaderna beror 
mest på själva attacken, 
svagt liten attack, starkt 
mycket attack. Blir starkt 
på de riktigt höga tonerna 
högst upp på sid 3. Även 
svagt på c1 tredje 
systemet. Sista sidan ppp 
klingar riktigt svagt. Gör 
inte så mycket av pauser 
generellt. Stort 
diminuendo på sista 
tonen, effektfullt. 

Saknas kommentar 

Debussy Perfekt avvägda tempon, 
levande och organisk agogik, 
allt hörs, fina skiftningar i 
klangfärg och uttryck. Mycket 
övertygande framförande. 

I känsligt, differentierat i 
dynamik och agogik 
diminuendo mindre ”al 
niente” än i Berio 
 

Fin klang, spesiellt lave 
register, stor lugn, 
hörer stillheten i 
pausene  

Nästan ingen skillnad i 
tempo mellan Très 
modéré och Un peu 
mouvementé. Inte heller 
några stora 
nyansskillnader.  
 

Dras in i musiken, 
intimt 
 

Högt tak      
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Telemann Pauseringar och andningar 
för det mesta organiska, 
deklamerande och retoriskt 
framfört, övertygande som 
helhet med uttrycksfull 
agogik som hänger ihop i 
större linjer 

moderat grundtempo 
rytmisk frihet inom takten, 
tyngd på 1:orna, stannar upp 
ibland 
mycket tydlig och varierad 
artikulation 
jämn dynamik, enstaka 
ekoeffekt 
rymdkänsla, men samtidigt 
närhet, andningarna hörs 
tydligt 
 

Fint tempo, fin fl klang, 
klart fint frasert, 
enkelhet 

Mycket efterklang – 
klingar stort, tonerna 
flyter mer ihop. Första 
reprisens andra gång, här 
tas svängarna ut mer. 
Efter reprisen uppfattar 
jag större skillnad mellan 
lång och kort artikulation. 
Även större nyanser och 
mer temperament i 
musicerandet. Andra 
reprisens andra del har 
mer agogik, här görs 
större skillnader, 
svängarna tas ut mer. 
Snyggt, detta gillar jag! 
Det känns som om Sara 
själv verkligen berörs av 
musiken och glömmer 
situationen. 

Värdigt, mindre 
spänstigt, stor 
klang 
 

 

Berio Kontrastrikt, stor variation i 
uttryck, klang, dynamik och 
artikulation, fina pauseringar 
som ”andas” i akustiken, 
känns både inspirerat och 
medryckande att lyssna till, 
fladdertunga, klickljud och 
andra effekter smälter in i 
helheten 

dramatik, intensitet 
mycket effektiva diminuendi 
(al niente), både med ton och 
med klaffljud 
 
 

klart, bra artikkulert, 
hörer alle effekter 
tydelig, god dynamikk 

Mer driv i inledningen, 
större kontraster, det hörs 
ibland när Sara närmast 
spottar i flöjten, mycket 
temperament i spelet.  I 
denna inspelning hörs 
stora dynamiska 
konstraster, till exempel 
blir det extremt svagt på 
sista sidan: ppppp, detta 
går verkligen fram. Sista 
diminuendot på tonen 
ciss1 är tydligt, det är stor 

Saknas kommentar 
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nyansskillnad mellan den 
starkaste och svagaste 
tonen. Det riklig 
efterklang i rummet efter 
sista tonen. 

Debussy trolsk och dunkel atmosfär, 
stor variation i uttryck och 
klangfärg, perfekt avvägd 
agogik och pauseringar, mkt 
övertygande 

naturlig, organisk 
tempokänsla 
raffinerat spel med dynamik, 
expressiva pianissimi och 
diminuendi 
varierat vibrato 
överblåsning mankerar något 
i början 
 

fin klang i mörke 
register, liker alt her 

I inspelning Z upplever jag 
lyster i klangen, större 
resonans och direkt klang. 
Vibratot känns bredare, 
flöjten sjunger, större 
skillnad i klangfärg 
beroende på de olika 
lägena. Även i denna 
version är det ingen större 
skillnad mellan Très 
modéré och Un peu 
mouvementé däremot 
uppfattar jag stora 
nyansskillnader.  

tar ut ritardandon 
ordentligt, sfäriskt 
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Del III – jämförelse av anteckningar från direktlyssning i konsertsal och ”livelyssning” i hemmet 

Från Petters, Karins och Sverkers kommentarer 

Petter Karin Sverker 

 
När jag jämför mina anteckningar från 
direktlyssningen i konsertsalen med mina 
anteckningar från livelyssningen i hemmet och nu 
vet att den första sessionen är mellantak (M) och 
X, andra sessionen lågt tak (L)  och Y samt tredje 
sessionen högt tak (H) och Z så märker jag att det 
finns en överensstämmelse i upplevelsen av 
musiken i M och H samt att den avviker något i L. 
I M upplever jag fraseringen i Telemann mycket 
agogisk men stundtals lite sökt och med lite 
märkliga andningar/pauseringar. Å andra sidan är 
upplevelsen av Berio i M mycket positiv. Den 
betecknas vid båda tillfällena som livfull, 
dynamisk/kontrastrik och övertygande framförd. 
Debussy är också en positiv upplevelse i M. 
Helheten betecknas som övertygande/”mycket 
fint framförande”, ”tar ut pauser med fin 
andning”/”väl avvägda pauseringar”. 
I den torra akustiken (L) beskrivs Telemann som 
en positiv upplevelse vid direktlyssningen, 
däremot kvarstår en kritik mot vissa 
andningar/pauseringar vid livelyssningen i 
hemmet;  ”Några andningar/pauseringar stör 
flödet”. Däremot är den senare som helhet mer 
positivt beskriven än M, ”fritt agogiskt, 
resonerande och deklamerande framfört” och vid 
direktlyssningen ”livfullt spelat, varierad 

 
Telemann: Fantasi i fiss-moll, nr 10, TWV 40:2-13, 
del 1, A tempo giusto 
 
INSPELNING X (nersänkt tak?) 
I inspelning X tas ganska stora friheter, de olika 
delarna skiljs åt, lugnt tempo, andningarna hörs 
tydligt. Stort ritardando innan reprisen, ganska 
tät artikulation, inga stora nyansskillnader, 
förutom sista reprisen som är avsevärt svagare 
och artikuleras mer. Från takt 39 lite rörligare. 
Ritardando och fermat i takt 50. 
 
Jämförelse med anteckningar från 
inspelningstillfället 13 augusti session 1 med 
nersänkt tak: 
Fri första fras, avfraseringar med dynamik, 
ganska lugnt tempo, töjer på vissa toner. Andra 
reprisen (d v s sista gången) startar relativt svagt. 
Även här mer vibrato på höga toner. Repris pp 
från början, mer eftertänksamt. I mitten upplever 
jag ett driv på den följande frasen.  Stort 
ritardando innan kadensen som slutar på d1 (d v s 
takt 50). Generellt ganska återhållsam version. 
 
session Y (taket i mellanläge?) 
Rubato i slutet av första frasen, stor dragning i 
takt 6, mycket töjning på vissa toner. Vid reprisen 

 
Tempo och agogik kommenteras i 
direktlyssningen endast i Telemann. Liksom i A 
pendlar karakteristiken: för en inspelning ”lugnt”, 
för en annan ”snabbt”. Både i direktlyssningen 
och i A noteras särskilt tyngden på ettorna, i 
någon inspelning beskrivs agogiken även mer 
allmänt som fri. 
 
Artikulationen kommenteras sparsamt. I 
direktlyssningen noteras legatot i Debussy som 
”skönt” resp ”tydligt”; ingen sådan kommentar 
finns i A. I A kommenteras däremot 
artikulationen i Telemann i två av inspelningarna 
(där variationen i artikulation framhålls), utan 
motsvarighet i direktlyssningen. I 
direktlyssningen kommenteras, till skillnad från i 
A, även pauslängd (Telemann: ”ibland långa 
andningspauser” [motsvaras möjligen av 
kommentaren ”stannar upp ibland” i A]; Berio: 
”inte så långa pauser”; Debussy: ”lång paus”) 
 
När det gäller dynamiken finns i både 
direktlyssningen och A kommentarer om subtila 
diminuendi (al niente), framför allt i Berio men 
även i Debussy. Mer allmänt framhålls i båda 
dynamiken i Debussy som subtil, raffinerad eller 
expressiv. I direktlyssningen observeras, till 
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artikulation och aktiv frasering, Genomgående 
ett medryckande och engagerande fördrag av 
stycket”. Berio beskrivs i L med mycket positiva 
ordalag vid livelyssningen i hemmet. I 
direktlyssningen fanns det en kritik mot akustiken 
, ”mer ”materialljud” än i akustik 1, långa 
topptonen har lite klämd klang, frullaton i höga 
lägen skär i öronen, närbild av musiken – lite 
känsla av undervisningsrum”, denna upplevelse 
finns inte alls omnämnd när jag lyssnar på 
inspelningen. I Debussy finns det diskrepans när 
det gäller tempoupplevelsen, direktlyssning: 
”tempovalet känns inte 100-procentigt”, 
livelyssning i hemmet: Perfekt avvägda tempon.  
I H gällande Telemann finns det fortfarande en 
kritik mot några pauseringar och andningar ”stör 
mig på några i min upplevelse oorganiska 
andningar”/”Pauseringar och andningar för det 
mesta organiska”. I övrigt beskrivs framförandet 
positivt förutom vid direktlyssningen där det 
finns en viss kritik mot hörbarheten i den rymliga 
akustiken. Berio beskrivs mycket likartat och 
genomgående positivt. Detsamma gäller 
Debussy. 
 
 

rörligare start, fermat i takt 6, ibland stor 
andning. Inledningsvis efter reprisen en nyans 
starkare. Töjer mycket på ettor, särskilt efter takt 
45. Vid andra reprisens andra gång uppfattar jag 
mer flöde, större rörelse i fraserna. 
 
Jämförelse med anteckningar från 
inspelningstillfället 13 augusti session 2 med tak i 
mellanläge: 
 
Flöjten klingar närmare/starkare men ändå med 
mer efterklang. Tonerna låter som pärlor, lyster i 
klangen, sjunger. Flöjten låter stark på höjden – 
större kontraster i det starkare registret. Andra 
reprisens andra del visar på ytterligare kontraster 
innan d1 (d v s takt 50). Denna ton är väldigt svag 
och relativt kort. Vackert. 
 
session Z 
Lite rörligare än sessionerna X och Z, jag upplever 
bättre riktning i fraserna. Betydligt mer 
efterklang än tidigare, jag associerar till en 
historisk miljö, t ex en slottssal eller ett kyrkorum 
med stengolv. Efter reprisen större 
nyansskillnader. Andra reprisens andra del, kring 
takterna 32-37, tas svängarna ut, här lite 
långsammare. Spelar personligare än tidigare.  
 
Jämförelse med anteckningar från 
inspelningstillfället 13 augusti session 3 med tak i 
upphissat läge: 
 
Mycket efterklang – klingar stort, tonerna flyter 

skillnad från i A, även vissa drag i dynamiken i 
Telemann (ekoeffekt, crescendo). 
 
Vibratot kommenteras både i direktlyssningen 
och i A, i båda framhålls att det är varierat, men 
medan det i direktlyssningen betecknas som ”ej 
överdrivet”, omtalas det i A som ”kraftigt” eller 
”expressivt”. 
 
Variationer i klangen (i form av ton-luft-
proportioner) kommenteras i både 
direktlyssningen (Berio) och i A (Debussy) 
 
Flera omnämnanden av hörbara andningar finns i 
både direktlyssningen och A. 
 
Rymdkänsla uppfattas i direktlyssningen i de två 
högre lägena (dock talas om ”stumt mellan 
fraserna” för mellanläget), och skillnaden i 
förhållande till versionen med takets lägsta 
position framhålls ”obetydlig efterklang”.I A talas 
om ”rymdkänsla” i samtliga inspelningar. 
Avsaknad av hörbar efterklang i pauser 
kommenteras däremot i A. 
 
Den allmänna karaktären i Berio beskrivs med 
liknande, men inte identiska uttryck i båda 
direktlyssningen och A. Den typen av 
helhetskarakteristiker av musiken saknas för de 
två andra styckena. 
 
Jämförande totalupplevelse: 
Totalintryck: 3 största klangupplevelsen 



14 
 

mer ihop. Första reprisens andra gång, här tas 
svängarna ut mer. Efter reprisen uppfattar jag 
större skillnad mellan lång och kort artikulation. 
Även större nyanser och mer temperament i 
musicerandet. Andra reprisens andra del har mer 
agogik, här görs större skillnader, svängarna tas 
ut mer. Snyggt, detta gillar jag! Det känns som 
om Sara själv verkligen berörs av musiken och 
glömmer situationen. 

Längre pauser i 3 (åtm ibland) 
Artikulation: inga påfallande skillnader 
Andning uppfattades mindre i 2 än i övriga 
Mer dramatik i 3 än i övriga 
Crescendo och (framför allt) dim upplevdes mer i 
3 och 1 än i 2 
Telemanntempo upplevdes snabbare i 2 och 3 
(kanske snabbare i 2) 
Klangen mer blåsig i 2 än i 1 (osäkert betr 3) 
Agogik i Telemann: inga större skillnader 
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Del IV (B) – jämförande parvis lyssning av inspelningarna i hemmet. Lyssningarna genomfördes med noter. 

Från Petters, Helges, Karins, Sverkers och Jans kommentarer 

Generella kommentarer: 

(PS) Lyssningsupplevelsen från Studio Acusticum jämfört med ”livelyssningen” hemma gör mig lite osäker över vilken version som det gäller när jag jämför 

anteckningarna. Det verkar som jag stundtals haft olika uppfattning om interpretationen. Generellt upplever jag tolkningen av Sequenza som mest 

konsekvent med minst skillnad mellan de olika upptagningarna. Där upplever jag också att akustiken fungerar förvånansvärt väl i de olika ”rummen”. Störst 

skillnader upplever jag i Telemann där framförallt tempo, andningar/pauseringar och artikulation skiftar ganska stort mellan de olika versionerna. I Syrinx är 

det en upptagning som sticker ut som den främsta när jag jämför inspelningarna med varandra. Tror att Z är synonym med akustik 3 då jag upplevde den 

tredje versionen som den särklass främsta i Studio Acusticum. Blir spännande att stämma av lyssningsintrycken mot information från inspelningstekniker. 

(SJ) I stort sett tycks H utmärkas av större agogisk frihet och även snabbare tempi än övriga (undantaget i båda fallen är Debussy) 

(HK) Telemann; H er klart min favoritt; lett og fint frasert, tempoet er perfekt. Stor enkelhet i spillet, Både M og L föles romklangen for stor synes jeg. Begge 

disse er betydelig tyngere vesjoner, men igjen heller jeg mere og mere mot tanken om at det er rommet som gjör at H blir lettere for igjen hörer jeg ikke 

store interpretatoriske forskjeller. Synes jeg kom i kontakt med Telemann mest direkte og ujålete i H. 

Berio: Her også kommer jeg mest direkte kontakt med både musikken og flöyteklangen i H. Det er som det i  både M og L er for mye klang i rommet for solo 

flöyte. I H er det som musikken flyr. 

Debussy: Har ingen klar favoritt her, hörer ikke så store forskjeller, kanskje H 32 deler ibegynnelsen er litt lengre enn i i M + L 

Noen generelle tanker som jeg har tenkt mye på under denne og orgel sessionene; Påvirker akustikken en interpretasjon så mye? En akustikk kan kle en 

type musikk bedre enn enn annen, men forandrer vi tolkningen eller bare anpasser den til romklangen? Kanskje tempo påvirkes mest? En tolkning har man 

jo arbeidet seg frem til under den lange öveperioden frem til stykket skal fremföres. Kan dragninger väre tilfeldige? Lettere å gjöre dragninger når man har 

klang rundt seg. 

(KN) Jag uppfattar det som att lyssningssession X motsvarar livelyssning 1, Y – livelyssning 2 och Z – livelyssning 3. [Detta är korrekt uppfattat, men det 

framgår tidigare att Karin antar att X är den lägsta takhöjden istället för Y] Om detta stämmer föredrog jag mest inspelningen där taket var upphissat och 

minst inspelningen när taket var nersänkt som i inspelning X. Uppmuntrar den större efterklangen i rummet till att musikern vågar ta större risker i 
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musicerandet? Eller finns det andra förklaringar, t ex att det vid det här specifika tillfället – om min ordning stämmer – var dagens tredje och sista inspelning 

och att det just varit lunchpaus, som kanske gjorde att situationen var mer avspänd och därför uppmuntrade till större kreativitet? 

(JB): saknas generella kommentarer 

(TJ): Över lag är Z mindre övertonsrik än X och Y. Detta kan bero på placering mellan mikrofon och flöjtist men också hur flöjtisten gör klangbildning.  

Telemann, durata:  M = 2,59’ 
L = 2,51 
H = 2,45 
 

Berio, durata:  M = 6,26 
  L = 6,40 
  H = 6,23 
 
Debussy, durata:  M = 2,36 
  L = 2,42 
  H = 2,56 
 
 

 Petter Sverker Karin Ljudtekniker JB  
H mot M     

Telemann H är väsentligen raskare vilket jag 
föredrar, tempot är ju angivet som 
tempo giusto vilket kanske inte 
riktigt rimmar med det fria 
fördraget, båda versionerna är 
mycket fria agogiskt men det raskare 
tempot i H gör att jag upplever att 
fraserna hänger ihop på ett bättre 
sätt, jag upplever också 
artikulationen mer varierad i H 

H snabbare, men skillnaden upplevs 
mindre än vad uppmätt tid anger, 
Större agogisk spännvidd [M]; 
”stannar upp” ibland, men driver 
också mer. M gör sluttakterna 
märkbart långsammare än tidigare, 
så ej i H, Större skillnad mellan 
repriserna i H (mer stacc 2.a ggn i 
första delen) 
ö h t mer staccato i H, Mordent i H i 

M är långsammare än H, i M tas 
ganska stora friheter och olika 
delar skiljs åt. H flyter mer än 
M, det är bättre riktning i 
fraserna, ”spelar personligare 
än tidigare”. I M inga större 
nyansskillnader, i H däremot, 
särskilt andra gången i andra 
reprisen är skillnaderna större 
än tidigare. Har noterat att i M 

(JB): H: Högre tempo. 
Första fras rakare i 
tempo, ngt stressat, 
väntar inte ut klangen 
alternativt spelar över 
den, kortare åttondelar? 
(50”) M: Första fras mer 
rubato, generellt friare i 
dragningar, länge och 
därmed mer markerad 
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reprisen av t 23:1 ”andningarna hörs tydligt”. etta. (– . . . . . )  
 
(TJ): H: Lite snabbare än 
M. Något styltigare fraser 
än M. 
M: Jämn harmonisk, bra 
flöde i fraser med 
skiftande tempo. 

Berio Mina kommentarer under 
föregående jämförelse stämmer in 
överens även här, föredrar H 
genomgående även om det är 
akustiskt mer lika förutsättningar 
mellan M och H. Tempomässigt är H 
och M likartade även om variationen 
är större i H. 

Uppmätta skillnader finns mellan 
olika delar av stycket, vissa av de 
långa tonerna (med 
sekundangivelser) hålls olika länge 
Allmänintryck 
Små skillnader, möjligen mer 
raffinerat i H (diminuendi, 
flageoletter) än i övriga 

Inga jämförande lyssningar (JB): M: Även här friare i 
tempo 
 
(TJ): M: Bra flöde i fraser; 
H: varmare klang. Inte lika 
bra intonation som i M. 

Debussy Takt 1-8: Klanglikt liknar de 
varandra. H är bredare anlagd och 
har en större klangvariation och mer 
uttryck 
Takt 9-15: Klangligt likartade. H är 
väsentligen långsammare och med 
större sentiment 
Takt 16-25:2: likartade klangligt men 
H större skiftningar i uttrycket 
Takt 25:3-slut: H är väsentligen 
bredare anlagd och har mer 
sentiment 

Takt 1-8: Samma typ av agogik, men 
ngt mer markerad i H (t ex 32-
delarna i t 2) 
Takt 9-15:  H har ngt lugnare tempo, 
Mindre agogik i H (skillnad i t 13:3, 
där M retarderar), Samma toner 
markeras i båda (t ex t 14:3), 
Likartade, möjligen något större 
dynamisk spännvidd i H (cresc i t 
21?) 
Takt 16-25:2: H genomgående 
hörbart långsammare, I H mer 
agogiska accenter på enskilda toner 
i början (fr a gb1 i t 16). I M äv. 
större skillnad mellan den 
långsamma inledningen (t o m t 19) 
o det snabba partiet (fr a t 22), 

Inga jämförande lyssningar (JB): H: Långsammare, 
varsammare, mindre 
övertonshalt, Rubato-
delen friare och 
långsammare. Kontrast 
mot Telemann för samma 
version. 
M: Snabbare. Très 
retenu-delen rakare än H. 
 
(JB): M: Självsäkert spel. 
Kontroll. Jag tycker mig 
märka att flöjtisten trivs 
med efterklangen och 
presterar bättre av 
denna. Många nyanser. 
H: Mycket lik M. 
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Likartade, möjl något större 
dynamisk spännvidd i Z (cresc i t 
21?),  
Takt 25:3-slut: första tonen (t 25:3-
26:1) betydligt längre i H, äv. dess3 i 
t. 27:2b förlängt i H, t 30 (upprepn 
av t 29) långsammare än 
föregående i H, ej i M (dock rit. på 
sluttonerna i M) 

 

M mot L     

Telemann M är lite bredare anlagd i tempot, 
det lite snabbare tempot i L 
korresponderar bra mot den kortare 
efterklangen, båda inspelningarna 
känns stundtals något överarbetade 
agogiskt, andningarna känns 
stundtals inkonsekventa och lite 
oorganiska framförallt i M, som 
helhet föredrar jag L med sin närhet 
och friskare tempo. 

Takt 1-20: Ingen påfallande upplevd 
skillnad i tempo, Ingen större 
[agogisk] skillnad generellt; möjligen 
något mer eftertrycklig i starten i M.  
M har accelerando i takt takt 14-15 
utan motsvarighet i L, Luftigare 
artikulation (ställvis) i M, påfallande 
skillnad i starten, Manualen klingar 
mer avlägset i L. Pedalen mer 
dominerande i L, Mer ornamentik i 
M (6–7 ställen) än i L (1 ställe 
[slutkadensen, dock på annan ton 
än i M]) 
Takt 21-61: Något ”försiktigare” spel 
i L. Från takt 55 lugnare, mer 
eftertänksamt i båda versionerna, 
Inledande temainsatser mer 
agogiska i M (accelerando i 
tonupprepningarna). Från takt 55 
mer agogiskt i båda versionerna, 
Relativt tät artikulation i 
tonupprepningarna i båda 
versionerna, Ornamentik på ett 

I M tas stora friheter, de olika 
delarna skiljs åt. Större 
nyansskillnader i L, andra 
gången i första reprisen 
upplever jag att den spelas 
starkare än första gången. 
Första reprisen i M artikuleras 
mer än första gången. L har 
större flöde och rörelse i den 
andra reprisen. I L töjs det på 
många toner. Ett rejält 
ritardando och fermat i takt 50. 
I båda versionerna har jag 
noterat att andningarna hörs 
tydligt. 
 

(JB): M har ibland kortare 
toner, rummet svarar 
mer. Mer dragningar i 
tempo; L har mer 
markerade ettor i 
inledningen: ger mer 
jämn puls. Ngt högre 
tempo. 
 
(TJ): M: Jämn harmonisk, 
bra flöde i fraser med 
skiftande tempo.  
L: Flöjtisten får kämpa 
mer för att få rätt klang. 
Halsljud hörs tydligt. gm, 
u, 
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flertal upptaktstoner i M; ej i L 
Takt 62-69: Ingen märkbar skillnad 
[tempo], Ingen påfallande skillnad 
[agogik], Friare, utförligare 
ornamentik i M (dock riklig i båda 
versionerna) 
Takt 70-86: Något mer upplevd 
energi i M, Mer driv i M (kanske mer 
flexibilitet); mer markerat 
slutritardando i L, Ingen större 
upplevd skillnad; M tätare 
upprepade ackord i slutfrasen, M 
direkt över till nästa avsnitt; Y paus 
Takt 87-94: Långsammare i M; mer 
”vila”, Något mer pausering mellan 
fraserna  i M, Drilltoner mer 
artikulerade i M, tre arpeggi i M, ett 
i L,  
Takt 95-110: Mer ”tyngd” i M, Mer 
agogisk bredd (större spännvidder) i 
M, mer markerade avfraseringar, 
Ngt mer artikulerat i M 

Berio Stor klanglig skillnad mellan 
inspelningarna där L är väsentligen 
torrare, gillar nerven och närheten i 
L, känns som en större kamp för 
instrumentalisten vilket i sig skänker 
en dimension till musikupplevelsen, 
agogiskt upplever jag båda 
inspelningarna likartade, blir lite 
förvånad då jag ser att L är 
långsammare, som helhet föredrar 
jag ändå M då jag upplever större 

M långsammare, Mer drivande i 
fraserna i L (undantag 1:a frasen). M 
tendens till att göra 1:a 8-delen i 
taktdelar längre än den 2:a. 
Långsammare starter i M, Ingen 
märkbar skillnad [artikulation]: 
genomgående legato i båda 
versionerna, Dynamik och agogik i 
fraserna följs åt mer konsekvent i L 
(dock ej alltid) 

Inga jämförande lyssningar (JB): M: Ngt mer 
ornamentik (?), mer 
vibrato (7’); L: ngt 
intensivare, mer attack 
 
(TJ): M: Bra flöde i fraser; 
L: Precis som i Telemann 
och Debussy verkar det 
som att flöjtisten har 
svårare att få ett bra 
resultat.  
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linjer och en organisk andning över 
framförandet. 

 

Debussy Takt 1-8: Klangligt är M att föredra. I 
övrigt är båda inspelningarna 
mycket likartade 
Takt 9-15: Klangligt är M att föredra, 
i övrigt är de likartade 
fraseringsmässigt och agogiskt. 
Takt 16-25:2: Mycket likartade men 
M klingar vackrare 
Takt 25:3-slut: M är väsentligen 
snabbare annars likartad känsla 

Takt 1-6: M långsammare, Något 
mer driv i M i fras 2, i L i fras 3. Mer 
rit i slutkadensen i M, Mer 
övertonsrik klang i M 
Takt 7-21: Ingen märkbar skillnad. 
M känns något mindre ”tungfotad” 
före accelerandot (mer agogik 
där?), M något mer flexibel i senare 
delen med vissa tyngdpunkter (t ex i 
början av sista takten). Mer 
markerad slutkadens i M, Ingen 
skillnad [artikulation] 
(genomgående legato), Perfekt 
samordning accelerando-crescendo 
i takt 12-16 i M! 
Takt 22-23: Jämnt tempo förutom i 
slutet i M; i L ritardando även i 
slutet av takt 22, Överstämmans 8-
delar i början av varje triol hålls ut 
till 4-del i L (undantag 1:a tonen), 
vilket ger obrutet legato i stegvis 
sjunkande rörelse! M gör detta i 
takt 23:3 men inte annars 
Takt 24-33: Mer agogiska 
dragningar i M (framför allt i början 
av takter) i takt 24–28 i M. Mer 
accelerando i L i takt 29:3–31:1?, 
Genomgående legato; ingen skillnad 
mellan inspelningarna [artikulation] 

Inga jämförande lyssningar (JB): M: Mer dragningar 
L: Kortare fras (11’18”), 
mot slutet långsammare 
 
(TJ): M: Självsäkert spel. 
Kontroll. Jag tycker mig 
märka att flöjtisten trivs 
med efterklangen och 
presterar bättre av 
denna. Många nyanser. 
L: Precis som i Telemann 
verkar det som att 
flöjtisten har svårare att 
få ett bra resultat vilket 
bland annat märks i 
intonation 

H mot L     

Telemann Jag föredrar H med sitt större flyt Takt 1-20: H upplevs som snabbare, Jag upplever att H är lite (JB): H: Jämnare och 
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och längre linjer, samtidigt känns 
närbilden och den lite torrare 
efterklangen i L passande för 
musiken, artikulationen i H är mer 
varierad och andningar/pauseringar 
genomgående mer organiska 

åtminstone i senare delen (uppmätt 
tid totalt: H  2 sek snabbare; i takt 
13:1–18:1 Z 2 sek snabbare!), 
Pausen i takt 2 (avsnittets enda) 
görs större i H, Artikulation i 
pedalen förefaller mer ”pedantisk” i 
L, Manualen klingar mer avlägset i L. 
Pedalen mer dominerande i L 
Takt 21-61: Inga större skillnader 
[tempo]; dock uppfattas partiet 
med 16-delar från takt 55 som mer 
återhållsamt i L, Partiet från takt 55 
förbereds mer i L; annars mycket 
likartad, Mycket likartad 
[artikulation]; längre resp. kortare 
upptaktsåttondelar på samma 
ställen i L och H. Möjligen ställvis 
ngt luftigare art i H, Ett par 
skillnader i ornamentik fr a 
inledande skala i H (acciaccatura + 
mordentdrill i L.); dock generellt av 
samma omfattning 
Takt 62-69: Ingen upplevd skillnad 
[tempo], möjligen något 
långsammare i H, Obetydliga 
skillnader [agogik], Tätt 
”Ordentliches Fortgehen”i båda 
versionerna; enstaka toner mer 
artikulerade i H, Ett par skillnader i 
ornamentik fr a inledande skala i H 
(acciaccatura + mordentdrill i L.); 
dock generellt av samma 
omfattning 

rörligare än de två andra 
versionerna. I version L töjs det 
mycket på första slaget i 
takterna, särskilt efter takt 45, 
andningarna hörs tydligt. I båda 
versionerna spelas andra 
reprisens sista gång med större 
flöde, svängarna tas ut mer. L 
upplever jag har ett 
personligare uttryck. Har 
noterat att i L hörs ”stor 
andning ibland”. 
 

kortare notvärden, 
spänstigare; L: 
Långsammare, mer 
kännbar puls (ettor) 
 
(TJ): H: Lite snabbare än 
L. Något styltigare fraser 
än L; 
L: Flöjtisten får kämpa 
mer för att få rätt klang. 
Halsljud hörs tydligt. gm, 
u, 
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Takt 70-86: Ingen upplevelse av 
skillnad [tempo], Möjligen något 
mer ”dröjande starter” (t ex i takt 
70) i H, Ofta något mer skillnad 
mellan ”goda” och ”dåliga” 8-delar i 
L; dock tvärtom i 85:2. Längre paus 
vid övergång till nästa avsnitt i H 
Takt 87-94: Legato i L (utom i början 
av t 92), annars mer artikulerat i 
takt 92 i H; i H även tendens till mer 
artikulation på några få andra 
ställen; takt 88: ackordet i 
manualen släpps längre i förväg i H; 
längre paus efter t 92 i H, H 
arpeggio i takt 89, ej i L 
Takt 95-110: Upplevt tempo 
snabbare i H, Intryck av mer 
”retorisk” gestik i H; t ex mer driv 
framåt i takt 96-98, På enstaka 
ställen (som i takt 100:4 och före 
takt 104) något mer luft i H, men 
samma grundartikulation 

Berio Stor klanglig skillnad där L är 
väsentligen torrare, H är överlag 
väldigt kontrastrik och 
genomgående framförd med stort 
uttryck,  upplever större variation i 
artikulation, klangfärger och 
tempoagogik, framförandet andas 
och pulserar med stor nerv, i alla 
hänseenden att föredra mot Y. 

H upplevs långsammare och 
stadigare, trots accelerando i 
fraserna, Ngt mer driv i M i fras 2, i L 
i fras 3; mer ritardando i 
slutkadensen i M, Genomgående 
legato i båda, Svällardynamik i båda; 
små skillnader 

Inga jämförande lyssningar (JB): L känns ngt mer 
eftertänksam, H mer rakt 
på. 
 
(TJ): H: varmare klang.  
L: Precis som i Telemann 
och Debussy verkar det 
som att flöjtisten har 
svårare att få ett bra 
resultat.  

Debussy Takt 1-8: Klangligt är H att föredra. H Takt 1-6: Mindre långsamt, mer Inga jämförande lyssningar (JB): H: Mindre kraft, mer 



23 
 

är väsentligen långsammare och har 
en fantastisk fin atmosfär, större 
klangvariation och mer uttryck 
Takt 9-15: Klangligt är H att föredra. 
H är bredare och har större 
sentiment, mer skiftningar i 
klangfärg och uttryck 
Takt 16-25:2: H är väsentligen 
långsammare, andas mer och har 
större sentiment  
Takt 25:3-slut: H har mer sentiment 

”sakligt” i L, Mer statisk i L; skillnad 
tydligast i fras 2, Genomgående 
legato i båda 
Takt 7-21: I början ngt ”släpigt”, 
mer jämnt flytande i H (uppmätt 
ngn sek kortare i H), i andra frasen 
mer accelerando i L än i H men mer 
rit före tredje frasen, Genomgående 
legato [båda] 
Takt 22-23: Båda retarderar i slutet 
av båda takterna men mer i t 23, 
särskilt i H, i L förlängning av 8-del 
till 4-del i alla trioler utom i 22:1 
(ger obruten sjunkande legatolinje i 
överst); H ingen förlängning i 22:1 
och 23:1, däremot i övriga trioler 
som i L (dock något lite luft i t 22). 
Takt 24-33: Likartad: någon gång 
mer ritardando i H vid övergång till 
ny registrering (takt 29:2), 
Artikulationspaus före slutackordet 
mer markerad i H, i Y kraftfullt 
inträde av överoktav i sista takten 

rund ton, varsam (t ex Un 
peu mouvementé) 
L: Har mindre dynamik 
 
(TJ): L: Precis som i 
Telemann verkar det som 
att flöjtisten har svårare 
att få ett bra resultat 
vilket bland annat märks i 
intonation. 
 
 

 

 


