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A. Från Michel och Petters kommentarer direkt efter inspelningen 
i. Ordnade efter session 

 
H: 

• Allmänt; long resonance, long reverb, lively, bright sound, many overtones and 
substance in the sound, comfortable acoustic; svaga nyanser och flageoletter 
skimrade, 

• Braid: Klangerna vävdes ihop på ett fint sätt, All the instruments on stage were 
very resonant and the tones didn’t decay quickly, felt encouraged to play with 
more resonance, almost as if performing in one of the best large concert halls 
I’ve experienced; It was not easy to hear the attacks, the articulation and the 
consonants 

 
 

L: 
• Allmänt: There were no sounds reflected from auditorium. The sound on 

stage was dry and the articulation was very precise and the tone decayed 
quickly like in a theatre for speech or conference hall; 

• Braid: All the instruments could be heard and because the acoustic was a little 
dry, it was very easy to be accurate in the playing. En mycket annorlunda 
upplevelse; Jag fick arbeta mer för att få fram gester i musiken. Klangen bar inte. 
Tempelblocken var tydliga. Överlag blandade sig klangerna sämre; Jag fick välja 
ett snabbare tempo i svaga delar då klangen dog. Det fanns mycket energi och 
uttrycksvilja i spelet men inget kom gratis. Dock blev ”flätorna” (Braid) i 
klangsjoken inte lika fint sammanvävda. Det kändes lite kantigare och lite för 
mycket ”material”-ljud 

 

M: 
• Allmänt: It was possible to hear each other clearly on stage; The overtones 

from the instruments were not so luxurious as in session 1; det kändes 
klangligt lättarbetat, 

• Braid: Tänker mig stycket som att ensemblen är en stor synthesizer och kände 
att det fungerade i denna akustik. Jag kunde välja lite bredare tempo och en 
något mer eftertänksam tolkning men blev denna version något energilös? 

 
 

ii. Ordnade efter parameter / session 



• Tempo: 
o H: Det var lätt att dirigera och att bygga längre linjer och flöden 
o L: Jag fick välja ett snabbare tempo i svaga delar då klangen dog 
o M: Jag kunde välja lite bredare tempo och en något mer eftertänksam 

tolkning men blev denna version något energilös? 
• Samtidighet/samspel: 

o H: With time and familiarity, it was possible to find a good homogeneity; 
Because it was easy to hear clearer overtones we could find a common 
intonation; 

o L: All the instruments could be heard and because the acoustic was a little 
dry, it was very easy to be accurate in the playing;”flätorna” (Braid) i 
klangsjoken inte lika fint sammanvävda; 

o M: I was able to hear my colleagues, but not really connect with them; The 
setting, may for some instruments be the most comfortable for rhythm 
and togetherness.Fin samtidighet och attack; 

• Dynamik: 
o H: Svaga nyanser och flageoletter skimrade 
o L: — 
o M: — 

• Klang: 
o H: Klangerna vävdes ihop på ett fint sätt; lively and bright sound; 
o L: Klangen bar inte; Överlag blandade sig klangerna sämre; Det kändes lite 

kantigare och lite för mycket ”material”-ljud; 
o M: On the other hand it may not be the best sound to find homogeneity, as 

it wasn’t so easy to hear the resonance of each other’s instruments. 
• Artikulation: 

o H: It was not easy to hear the attacks, the articulation and the consonants; 
The articulation, the beginnings of notes, the attacks (consonants) seemed 
a little delayed, perhaps swallowed by the resonance on stage;Vissa korta 
och accentuerade effekter, exempelvis i tempelblocken blev lite otydliga; 

o L: Tempelblocken var tydliga; the articulation was very precise 
o M: The consonants of the tones had clarity and were both clear and 

immediate; 
• Akustik: 

o H: Not the easiest acoustic to adapt to, but the most effective; I could hear 
sound rebound (feedback) from the auditorium; Tyckte mycket om att 
spela i denna akustik; 

o L: There were no sounds reflected from auditorium; the tone decayed 
quickly like in a theatre for speech or conference hall; 

o M: — 
• Helhet: 

o H: — 
o L: Känner mig ändå ganska nöjd med framförandet. Det fanns mycket energi 

och uttrycksvilja i spelet men inget kom gratis 
o M: Tyckte ändå som helhet om denna version i framförandets stund. 

 
 

B.F Från Michel och Petters kommentarer vid "direktlyssning" i efterhand 



i. Ordnade efter session 
 

H: 
• Braid: Some voices were stronger than others. Couldn’t hear so well the 

sounds from the percussion; Tydligt men lite spretigt. Klangerna gifter sig inte. 
Andra halvan av stycket upplever jag att det finns ett fint lyssnande och sökande 
i spelet, men överlag lite spretigt klangligt. Jag uppfattar tempot på några 
ställen som lite stillastående; 

 

L: 
• Braid: I could hear with clarity all the different instruments. Also I could the 

resonance from all the instruments. The sound seemed natural and not too 
close, not forced. Also I could hear distinctly the flute singing/humming; Bra 
attack och precision i spelet. Klangerna blandas fint och tempot upplevs levande. 
Alla effekter lyfts fram. Det är stor dynamisk variation och spännvidd. Den andra 
delen är sökande och vackert framförd. Flöjten kämpar lite med sångeffekterna. 
De riktigt svaga nyanserna låter fint och homogent. Överlag ett livfullt och 
berättande framförande. 

 

M: 
• Braid: Parts were well balanced and details from the different instruments 

could be vividly heard; Övertygande spelat och framfört. Klangerna blandas. 
Effekter som exempelvis sul ponticello lyfts fram och projiceras. Jag upplever att 
musikerna vågar ta ut dynamiken maximalt och klangen är homogen. Det finns 
ett lyssnande i framförandet; 

 
ii. Ordnade efter parameter / session 

 
• Tempo: 

o H: Jag uppfattar tempot på några ställen som lite stillastående 
o L: tempot upplevs levande 
o M: — 

• Samtidighet/samspel: 
o H: Tydligt men lite spretigt; Some voices were stronger than others 
o L: Precision i spelet. Klangerna blandas fint; 
o M: Parts were well balanced; Det finns ett lyssnande i framförandet; 

• Dynamik: 
o H: — 
o L: Det är stor dynamisk variation och spännvidd; De riktigt svaga nyanserna 

låter fint och homogent. 
o M: Jag upplever att musikerna vågar ta ut dynamiken maximalt; 

• Klang: 
o H: Klangerna gifter sig inte: överlag lite spretigt klangligt; 
o L: The sound seemed natural and not too close, not forced; Klangerna 

blandas fint; 
o M: Klangerna blandas; klangen är homogen; 

• Artikulation: 



o H: — 
o L: I could hear with clarity all the different instruments; Bra attack och 

precision i spelet; Alla effekter lyfts fram 
o M: details from the different instruments could be vividly heard; Effekter 

som exempelvis sul ponticello lyfts fram och projiceras; 
• Akustik: 

o H: — 
o L: The sound seemed natural and not too close 
o M: — 

• Helhet: 
o H: var den jag gillade minst 
o L: Överlag ett livfullt och berättande framförande; 
o M: Övertygande spelat och framfört; 

 
 

Från Petter och Michels jämförande efterhandskommentarer (B): 
 

i. Ordnade efter session 
 

H: 
• Braid: H är likartad med M men mindre homogen. H känns lite ”styltigare” än L; 

L: 
• Braid: Det är något högre intensitet i L än i M. Mer artikulerade attacker och 

större emfas i L än i M. Klangligt är de båda likartade. Föredrar L; 
Effekterna kommer fram lite bättre i L än i M och precisionen är lite vassare; 
Klangligt likartat med M men gillar intensiteten i L; L är mer klangligt homogen 
än H. Gesterna hänger ihop bättre och musiken andas; L känns mer omsorgsfullt i 
detaljerna. Ett större lyssnande; 

M: 
• Braid: Piece benefits from acoustic M. Instruments resonate in M much more 

than H and little more than L. For example, Clarinet top c and flute high trill in 
first phrase. S.D. resonates better in M. Instruments also sound a less edgy in 
M. High notes also sound more natural with more resonance; M andas något 
mer än ; Precisionen i M är bättre än i H, även intonationen; De sista 9 takterna 
är mycket bättre i M än i H där det trestrukna c:et ständigt förändras klangligt 
med vibrato och rytmer i olika instrument.; 

 
 

ii. Ordnade efter parameter 
 

• Tempo: 
o H: — 
o L: Likartat tempo med H. 
o M: tempot är lite långsammare än H men upplevs likartat; 

• Samtidighet/samspel: 
o H: 
o L: Ett större lyssnande i L än i H 
o M: Precisionen i takterna före G är bättre i M än i X 



• Dynamik: 
o H: — 
o L: — 
o M: — 

• Klang: 
o H: 
o L: Klangerna går in och ur varandra på ett bättre sätt än i H. 
o M: Instruments resonate in M much more than H and little more than L; 

Instruments also sound a less edgy in M. High notes also sound more 
natural with more resonance; 

• Artikulation: 
o H: Effekterna ”extended techniques” kommer fram bättre i H än i M. 
o L: Mer artikulerade attacker och större emfas i L än i M. Effekterna kommer 

fram lite bättre i Z och precisionen är lite vassare än i M. 
o M: — 

• Akustik: 
o H: — 
o L: — 
o M: — 

• Helhet: 
o H: X känns lite ”styltigare”. 
o L: L är väsentligen bättre framförd med större emfas i insatser och större 

uttryck än H. Verkar överlag som att musikerna spelar med större 
självförtroende i L än i H; gillar intensiteten i L; Allt hänger ihop i L; 

o M: andas något mer än H. 
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