
Subproject 2, Flute solo – Sara Hammarström 
 

The performer’s annotations 
 

Takläge Session nr Inspelning 
Hög, 15 meter 3 Z 
Mellan 12,6 m 1 X 
Låg 10,3 m 2 Y 

 
 
Repertoire 
Georg Philipp Telemann (1681–1767). 10. Fantasia, from 12 Fantasien für Flöte ohne Baß, TWV 
40:011 
Luciano Berio (1925–2003), Sequenza I 
Claude Debussy (1862-1918). Syrinx, L. 129 

Från Saras kommentarer direkt efter inspelningen: 
 

Ordnade efter session / repertoar 
M: 

• Telemann: "Flow" (=glömma andningen) till 70%. Ovana vid situationen gav 
osäkerhet om emotionellt uttryck (vill undvika alltför "romantiskt"). 

• Berio: Tonen "tog" inte i längre partier. Kändes långt och tungt (oro över att spela 
stycket ytterligare 2 ggr). 

• Debussy: kändes bäst i denna session. Fann den eftersträvade "ljusa flyktiga 
klangen". "De små ornamentet vilade i 'skelettet'". Naturligt framåtdriv. 

 
L: 

• Telemann: "Flow" till 85%. God energi (mer van vid situationen), men upplevde 
brist på variation i repriserna. 

• Berio: Visualiserade "samtal med mummel och utrop"; "rätt kul". Ändrade 
klangfärg i små ornament; "tog kommando över situationen" och vågade ta 
risker. 

• Debussy: Prioriterade storformen framför klang och uttryck. Naturligt flyt och 
känsla av närvaro. 

 
H: 

• Telemann: "Flow" till nära 100%. Kände sig "helt fri" och ville spela "studsigare"; 
lät "intuitionen ta över" över stilfunderingar ("romantiskt" eller ej). 

• Berio: störd av början i ff (noterat); hade föredragit mf. Kunde vända missljud till 
musikaliskt uttryck. 

• Debussy: Kändes bra "ända till slut" trots vissa missar i notläsningen. 
 

Ordnade efter parameter / session 
• Allmänt: 

o M: lyckades i Telemann till "70%" få "flow" (inte tänka på 
andningen) 

o L: i Telemann "flow" till "85%"., men störd över brist på variaiton i 
repriserna. Tog "kommando över situationen" i Berio: 
"visualiserade ett samtal med mummel och utrop och hade rätt 
kul"; vågade ta risker. 

o H: i Telemann "flow" till 100%. Debussy kändes "bra ända till slut". 
• Ordningsföljd: 



o M: oro för att behöva spela Berio ytterligare två gånger, "kändes 
långt och tungt", besvärad av att åhörarna satt med noter. 

o L: i Telemann "mer bekant" med situationen, "tog kommando över 
situationen". 



o H: kände sig "helt fri”, "lät intuitionen ta över". 
• Tempo: 

o M: i Debussy upplevdes ett "naturligt driv framåt" 
o L: började i Telemann med god energi: Debussy flöt "naturligt" och 

Sara "var där" 
o H: — 

• Agogik (emotionellt utspel): 
o M: tvekade att bli "romantisk" i Telemann 
o L: — 
o H: lät "intuitionen ta över" och struntade i om det blev 

"romantiskt" 
• Artikulation: 

o M: — 
o L: — 
o H: spelade Telemann "studsigare"(en följd av "frihetskänslan") 

• Dynamik och klang: 
o M: Debussy det stycke som "kändes bäst"; här hittade S den 

önskade "ljusa flyktiga klangen". 
o L: i Berio vågade ändra klangfärg i ornamenten; i Debussy satsning 

"mer på storformen än på klang och uttryck". 
o H: i Berio "störd" över att behöva börja i ff; kunde dock "utnyttja 

missljud" för att få "ett musikaliskt uttryck" 
• Tonbildning: 

o M: i Berio "tog inte tonen" i de längre partierna. 
o L: — 
o H: — 

 
B. Från Saras kommentarer vid "direktlyssning" i efterhand (A) 

 
i. Ordnade efter session / repertoar 

 
M: 

• Telemann: Början "något tung och långsam", klangen OK. Fraseringen "något 
fyrkantig" men "lite schvung" i andra reprisen. 

• Berio: "Ganska lättsam lyssning", utan "enorma nyansskillnader"; "rätt fint 
stycke" 

• Debussy: "Fint flyt. Behaglig lyssning. Ljus ton och quasi improvisando-känsla". 
Lät "överraskande franskt". 

 

L: 
• Telemann: Lät "mer traversflöjt". Fint flyt. I huvudsak en "mer naturlig och 

lättsam variant". 
• Berio: "Roligt att lyssna på" men "kändes kort". "Nyanserna kom ut bra. Förstod 

musiken bättre" 
• Debussy: "Tyckte om musiken", "kände…igen mig själv". "Sympatisk känsla" 



H: 
 

• Telemann: "Bra flyt i början". Först lugnt i fraserna, därefter "mer 
experimenterande", stundtals "lite hoppiga". Störd av småmissar och "ljudliga 
andningar" 

• Berio: "Lite aggressivt och våldsamt", särskilt i början, "flöjt och flöjtist 
"efterhand mer sams". 

• Debussy: Intryck av "något tröttare flöjtist", men friare tolkning, där flöjten 
ställvis fick "blomma ut". 

 
ii. Ordnade efter parameter / session 

• Allmänt: 
o M: Berio "fint stycke" och "ganska lättsam lyssning". Debussy 

"behaglig lyssning" 
o L: Telemann i huvudsak "mer naturlig och lättsam variant". Berio 

"Roligt att lyssna på"; kändes "kort" men "förstod musiken bättre" 
o H: i Telemann störd av ljudliga andningar och småmissar. 

• Tempo: 
o M: Början i Telemann tung o långsam. I Debussy "fint flyt" 
o L: "Fint flyt" i Telemann 
o H: i Telemann bra flyt inledningsvis; först lugnt sedan mer 

"experimenterande". 
• Agogik, artikulation: 

o M: i Telemann "Något fyrkantig" frasering, dock mer "schwung" i 
andra reprisen. I Debussy "quasi improvisandi-känsla". 

o L: en mer "naturlig och lättsam variant" av Telemann. 
o H: i senare delen av Telemann "kanske litet hoppiga" fraser. 

• Dynamik: 
o M: i Berio inga "enorma nyansskillnader" 
o L: nyanserna i Berio "kom ut bra" 
o H: i Berio "lite aggres[s]ivt och våldsamt", men efterhand blir flöjt 

och flöjtist mer "sams". 
• Klang: 

o M: "OK" i Telemann; i Debussy "ljus ton"; lät "överraskande 
franskt". 

o L: Telemann "lät mer traversflöjt 
o H: i Berio "lite aggres[s]ivt och våldsamt", 

C. Från Saras jämförande efterhandskommentarer (B) 
 

i. Ordnade efter session / repertoar 
Generell kommentar om Telemann: "stämmer till 100% med det jag tidigare skrivit" 
M: 

• Telemann: "mindre flöjtig och mer bara Telemann" 
• Berio "har en pratigare karaktär" 
• Debussy: "mer personlig", har en attraktiv närhet 

L: 
• Telemann: — 
• Berio: "tänker först på flöjtens klang, att det är toner" 
• Debussy: "mer imponerande" 



H: 
 

• Telemann: "tänker mer på ton och andning, men samtidigt 
"engagerad i lyssningen" 

• Berio: mer opersonlig än L, "man blir gäspig" (dock osäker om omdömet). 
• Debussy: har en mer improviserad karaktär än L. Tar ut svängarna, tar fler 

risker (än L), är mer "dansig" (än L?) och mer "eterisk" (än M). 
 

ii. Ordnade efter parameter / session 
• Allmänt: 

o Generellt: beträffande Telemann: den jämförande 
lyssningen "stämmer till 100% med det jag tidigare 
skrivit". 

o M: Berio har "pratigare karaktär", Debussy "mer personlig" 
o L: Debussy "mer imponerande" 
o H: Berio mer opersonlig än i L, "man blir gäspig" (dock osäker 

på omdömet) 
• Allmänt, agogik: 

o M: — 
o L: — 
o H: i Debussy mer improviserad, "tar ut svängarna", är mer 

"dansig" och risktagande än L 
• Klang: 

o M: i Telemann mindre "flöjtig" och mer "bara Telemann". I 
Debussy "attraktiv närhet". 

o L: i Telemann fokus på flöjtens ton och andning. I Berio fokus 
"på flöjtens klang, att det är toner". 

o H: Debussy mer "eterisk" än i M. 
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