
Subproject 3, Flute and piano  
Sara Hammarström and Helge Kjekshus 

 
The performers’ annotations 

 
Repertoire 
Johann Sebastian Bach (1685–1750). 1st movement, Adagio ma non tanto, from Sonata in E minor 
for flute and basso continuo, BWV 1034 
Carl Reinecke (1824–1910), 2nd movement, Intermezzo: Allegro vivace, from Sonata in E minor for 
flute and piano, “Undine,” op. 167 
Francis Poulenc (1899–1963). 2nd movement, Cantilena, from Sonata for flute and piano, FP 164 
 

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

A. Från Saras och Helges kommentarer direkt efter inspelningen 
i. Ordnade efter session / repertoar 

 

L: 
• Bach: tvangs av den låga rumstemperaturen att "lägga på mer"[dynamik] och 

spela "säkert", kunde därför inte "sväva på ackorden". "Föltes fint å spille, 
hörte Sara veldig bra, fölte at jeg kom i kontakt med musikken uten jåleri." 

• Reinecke: Spänd i början, efterhand "bättre". Negativa tankar p g 
a startsvårigheter, fokus enbart på att bekämpa dem. 

• Poulenc: Även här intonationsproblem p g a kyla; därför spel på säkerhet 
utan risktagande; tonen OK; "Helge följde fint och lyhört". Önskade mer 
efterklang, eftersom "Poulenc er et klangstykke". 

H: 
• Bach: tog ett "flödigare och stadigare grepp". Avslappnad, "bra" känsla i början, 

som dock senare stördes av en ljudlig inandning;"tog för stort fokus". Svårt höra 
flöjten i låga register. Flygeln kändes tyngre; mycket klang i rummet att förhålla 
sig till. 

• Reinecke: fortfarande "inte riktigt bra känsla"; lyckas inte helt med 
fraseringen. Ovan vid tempot. Problemet med negativa tankar kvarstår, gick ut 
över 1:a delen. 

• Poulenc: temperaturproblem: "la på luft hela tiden" för att hålla uppe 
intonationen; en "legatissimo-version"; inga "alltför stora timbre-variationer"; 
"stabilt och säkert" men "kanske inte så spännande". Hörde ffg "luftutslipp" 
från flöjten. 

M: 
• Generellt: "föltes veldig bra; hörte Sara veldig bra"; tempi stabila och 

stressfria, "fornöyd". Flygeln "lettere å kontrollera" än i H. Flöjtklangen 
"finere" än i H och "mere brilliant" än i L. M är Helges "favoritt". 

• Bach: "lättare att spela"; efterklangen gav positiva effekter ("utrymme 
åt andningen, "lugn och en trygg rörelse framåt"); "stämde bra". 

• Reinecke: "lugnare och lättare flöde"; staccatotonerna "kom ut som jag ville". 
• Poulenc: "Härligt", "lät fint", "lust att frasera mera", mer "avslappad känsla" än 

i övriga versioner. 
 



ii. Ordnade efter parameter / session 
 

• Allmänt: 
o L: Bach föltes fint å spille, kom i kontakt med musikken uten jåleri. Reinecke 

kändes "spänd" i början, efterhand bättre, men Helge har negativa tankar 
p g a startsvårigheter, fokus enbart på att bekämpa dem. 

o H: "flödigare och stadigare grepp" om Bach, "avslappnad, bra känsla" 
men "för stort fokus"; i Reinecke kvarstår problemet med negativa tankar, 
fortfarande "inte riktigt bra känsla". Poulenc "stadigt och säkert" men "inte så 



 
 
 
• Tempo: 

spännande" 
o M: Bach "lättare att spela"; Poulenc "härligt", "lät fint"; mest avslappnade 

känslan i Poulenc. Hela M "föltes veldig bra". M är Helges "favoritt". 

o L: — 
o H: i Bach "lugn och trygg rörelse framåt". I Reinecke "ovan vid tempot" 
o M: i Reinecke lugnare och lättare flöde; Helge kände tempi i M 

genomgående stabila och stressfria; "förnöyd". 
• Agogik: 

o L: 
o H: "skönt gung" i Bach. I Reinecke fraserna inte helt lyckade. 
o M: i Poulenc fick Sara "lust att frasera mera" 

• Artikulation: 
o L: — 
o H: lyckas inte helt med fraseringen i Reinecke 
o M: i Reinecke kom staccatotonerna "ut som jag ville". I Poulenc blev M en 

"legatissimoversion" 
• Andning, akustik: 

o L: i Poulenc är mer efterklang önskvärd. 
o H: i Bach oroar hörbar andning; I Poulenc hör Helge ffg "luftutslipp" i 

flöjten 
o M: i Bach gav efterklangen utrymme åt andningarna; i Bach mycket klang i 

rummet att förhålla sig till. 
• Dynamik: 

o L: fick lägga på mer för att inte bli för låg i Bach i L isht i pp, kunde inte 
"sväva". 

o H: — 
o M: — 

• Intonation: 
o L: låg temperatur störde och orsakade problem med intonationen i Bach och 

Poulenc; kunde därför inte ta risker. 
o H: fick lägga på luft för att undvika alltför låga toner 
o M: — 

• Klang, instrument: 
o L: i Poulenc kändes tonen "OK" 
o H: i Bach känns flygeln tung och klangen metallisk. I Poulenc: inga stora 

"timbrevariationer" 
o M: Flygeln lättare att kontrollera än i H. Flöjtklangen "finere" än i H och 

"mere brilliant" än i L. 
• Andning, akustik: 

o L: i Poulenc är mer efterklang önskvärd. 
o H: i Bach oroar hörbar andning; I Poulenc hör Helge ffg "luftutslipp" i 

flöjten 
o M: i Bach gav efterklangen utrymme åt andningarna; i Bach mycket klang i 

rummet att förhålla sig till. 
• Samspel, hörbarhet: 

o L: Helge "hörte Sara veldig bra"i Bach. "Helge följde fint och lyhört" i 
Poulenc. 
o H: I Bach har Helge har svårt att höra Sara i det låga registret 
o M: Helge hörde Sara mycket bra genomgående 

 
Från Saras och Helges kommentarer vid "direktlyssning" i efterhand (A): 



Ordnade efter session / repertoar 
 

L: 
• Bach: i början "Stramare, taktfastare, med tyngd", efterhand "innerligare". Bra 

tempo, "inget tjafs". Fint flyt och riktning, tempot organiskt; klangen slank. 
• Reinecke: början "rätt okoncentrerad" men fint staccato och "mjuka fina fraser". 

Bra tempo, okomplicerat och enkelt spel. 
• Poulenc: "Början bra och drömmande", därefter "obegripligt fippel" i flöjten. 

Tonen "krämig…som mjukglass". Vissa mindre intonationsproblem men ändå 
"lyxig känsla". "Organiske tempi, flyter fint" 

 
H: 

• Bach: [Flöjt]klangen "fin", med "bra värme"; "härliga fraser". Pianospelet "fint, 
lätt, följsamt." Blir senare störd av hörbar andning. I början "litt tungt", 
pianoklangen "litt stolpete", bättre dock senare. Flöjtklangen fyllig och fin i lågt 
register, jämn och fin flöjtklang i alla register, mycket flöjt i relation till piano. 

• Reinecke: Intonationen "åker hit och dit"; tempot lågt. Riktning saknas, 
"jämnsnällt". Nerver i första delen, B-delen långsam och tung, A2, "stabil", slutdelen 
"fin" 

• Poulenc: Fokus på intonationen, som inte är "100%". "Går inte fram i fraserna." 
"Opersonligt, försök att spela 'duktigt' men ändå inte bra". Försummar samspelet 
p g a egna "tillkortakommanden". Stora dynamiska skillnader. 

 
M: 

• Generellt: "likte hele denne sessionen" 
• Bach: "Fint tempo, naturlig inledning" men "återigen" tröttare mot slutet. 

Intonation och andning "bra". "Organisk tempo, lett karakter, fin dialog"; mindre 
klang i flöjtens låga register. 

• Reinecke: Intonation "bra", tempot "lågt" men "med flyt". Hörbara 
cirkulationsandningar i B-delen. Tempot "stabilt", bra överlappning av 16-delarna 
i A-delarna; i B-delen "fin, stringent flyt" men "også fritt.", C-delen "flyter fint". 

• Poulenc: Börjar "tjusig" med "snygga legaton" och "härligt lättjefullt" samspel. 
Cirkulationsandningarna knappt hörbara. Intonationsproblem mot slutet. "Slank 
klang, fin flyt, enkelt." 

 

Ordnade efter parameter / session 
• Allmänt: 

o L: början av Reinecke "rätt okoncentrerad". I Poulenc "början bra och 
drömmande, sedan dock "obegripligt fippel". 

o H: i Poulenc "opersonligt, försök att spela ’duktigt’ men ändå inte bra”. 
o M: — 

• Tempo: 
o L: i Bach "bra tempo" och "inget tjafs"; "fin flyt og retning, organisk". I 

Reinecke "bra tempo". I Poulenc "organiske tempi, flyter fint” 
o H: Bach tungt i början, men bättre i fortsättningen. "Lågt" tempo i 

Reinecke, ingen "riktig riktning och jämnsnällt". Reinecke långsam och 
tung i B-delen, A2 stabil, C-delen "fin". 

o M: i Bach fint" , "naturlig" inledning men tröttare mot slutet; i Bach 
"organiskt" i Reinecke "lågt " men "med flyt". "Stabilt" i Reinecke; 
"stringent flyt" i B-delen, fint flyt även i C-delen. I Poulenc "fin flyt". 

• Agogik: 
o L: i Bach "stramare, taktfastare början med tyngd; efterhand något 

innerligare". "Rätt mjuka fina fraser" i Reinecke. I Reinecke okomplicerat, 



enkelt. 
o H: "Går inte fram i fraserna" i Poulenc. 
o M: — 

• Artikulation: 
o L: "härliga fraser" i Bach. 
o H: Poulenc "börjar tjusigt med snygga legaton". 
o M: Staccatotonerna "satt fint" i Reinecke. 

• Andning: 
o L: — 
o H: upplevs i Bach störande efter ett tag; 
o M: bra i Bach, men cirkulationsandningarna i långsamma delen av 

Reinecke "hördes rätt mycket" men knappt" i Poulenc 
• Intonation: 

o L i Poulenc små intonationsproblem "på de känsliga ställena". 
o H: "åker hit och dit" i Reinecke och inte heller "100" i Poulenc. 
o M:"bra" i Bach och Reinecke, men "lite intonationsproblem" i slutet av 

Poulenc 
• Dynamik: 

o L: — 
o H: stora dynamiska skillnader i Poulenc 
o M: — 

• Klang: 
o L: i Bach "slank klang" 
o H: "fin", "bra värme" i flöjten i Bach. I Bach fyllig och fin flöjtklang i det låga 

registret, jämn flöjtklang i alla register, mycket flöjt i relation till piano. 
Pianot i Bach klingar "litt stolpete" i början 

o M: ii Bach mindre klang i flöjtens låga register. i Poulenc "krämig ton som 
mjukglass", slank klang. 

• Samspel: 
o L: — 
o H: pianot "följsamt" och "fint lätt" i Bach; i Poulenc försummade Sara 

samspelet, eftersom "upptagen med mina egna tillkortakommanden". 
o M: I Bach "fin dialog". I Reinecke överlappar 16-delarna fint mellan 

instrumenten. I Poulenc "härligt lättjefullt spel tillsammans" 
 

Från Saras och Helges jämförande efterhandskommentarer (B): 
Ordnade efter session / repertoar 

 
Generellt: 

• I Reinecke: "Inga avvikelser" från tidigare intryck" 



• Svårt att höra stora skillnader i tolkningen. 
L: 

• Bach: renare och "mer avskalat spel" än i M, men "många små andningar"; 
"stressar mer" än H. Mer organisk än H, flyter fint, musiken kommer till sin rätt; 
slankare klang och mer flyt än i H. Flöjtens låga register hörs mindre här än i 
övriga versioner. 

• Reinecke: Ej optimalt spel; något för "småpirkete". 
• Poulenc: "härligt, nära släpigt sound", mer dramatik än i M. 

 
H: 

• Bach: "köttigare" än M, med mer ton och mer [hörbar?] andning; "lugnare och 
pampigare" än L, bredare spel och längre hållna fraser än L. Alltför tung och 
långsam, men flöjtens låga register hörs bäst här. 

• Reinecke: Ej optimalt spel; tung B-del, men C-delen OK. 
• Poulenc: Lugnare och mer sökande och utsatt än L. 

 

M: 
• Bach: Lättare och mer varierad i fraserna än H. Mer organisk än H, flyter fint, 

musiken kommer till sin rätt; slankare klang och mer flyt än i H. 
• Reinecke: Bästa versionen och den enda där Helge spelar "opptimalt". Tempot 

stabilt och nära optimalt, med fasta och stringenta A-delar, "direkte" B-del och 
"organisk, romantisk" C-del. 

• Poulenc: Mer "elegant" än L, mer "i kontroll" än H, "bra legato". Har i takt 1–2 ett 
organiskt flyt och klangsammansmältning som övriga versioner saknar, dock ej 
perfekt synkronisering; även i övrigt är M Helges favorit. 

 

Ordnade efter parameter / session 
• Allmänt: 

o L: spelet i L i Bach "renare och mer avskalat" än i M. I Reinecke alltför 
"småpirkete". I Poulenc ett "härligt nära släpigt sound" med mer dramatik 
än M 

o H: — 
o M: i Poulenc "elegantare" i uttrycket än L och "mer i kontroll" [än H]. 

Flygeln lättare att kontrollera i Poulenc. 
• Tempo: 

o L: "stressar mer" i Bach än H; Bach mer organisk än H och flyter fint. 
o H: Bach "lugnare och 'pampigare' än L, bredare och håller fraserna längre, 

Bach för tung och långsam; Reinecke har "veldig tung" B-del men OK C-del 
Poulenc är lugnare "och mer sökande och utsatt" än i L. 

o M: Bach mer organisk än H och flyter fint. Reinecke har stabilt, närmast 
optimalt tempo med rätt karaktär på de olika delarna. 

• Artikulation: 
o L: — 
o H: — 
o M: Bach "lättare och mer varierad i fraserna" än i H. "Bra legato" i Poulenc. 

• Andning: 
o L: många små andningar i Bach. 
o H: I Bach mer andning [hörs mer?] än i M 
o M: — 



• Dynamik: 
o L: i Bach mer ton än i H 
o H: — 
o M: — 

• Klang: 
o L: I Bach slankare än i H. 
o H: Bach "köttigare" än i M: mer ton. 
o M: Slankare än i H 

• Akustik: 
o L: — 
o H: — 
o M: kanske gjorde rummet att Poulenc kom bäst till sin rätt här. 

• Samspel, hörbarhet: 
o L: flöjtens låga register hörs minst 
o H: flöjtens låga register hörs bäst 
o M: — 

• Helhet: 
o L: bäst (tillsammans med M) i Bach p g a slankare klang och mer flyt i 

tempo 
o H: — 
o M: bäst (tillsammans med M) i Bach p g a slankare klang och mer flyt i tempo. 

Bäst i Reinecke (den enda version där Helge spelade "optimalt"). I Poulenc 
klar favorit, isht de två första takterna. 
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