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Joel Engström (f. 1987) är uppvuxen i 
Torsby i norra Värmland och har en lång 
bakgrund som kornettist i olika brassband, 
bl. a. Göteborg Brass Band under ledning 
av prof. Bengt Eklund. Han började sin 
kompositionsbana i 16-års åldern och tar i 
juni detta år sin kandidatexamen i komposi-
tion vid Kgl Musikhögskolan i Stockholm. 
Joel har skrivit mycket musik för blåsor-
kester men även för harpa, kammaropera, 
manskör, stråkkvartett m.m. Sedan 2010 är 
Joel även dirigent och konstnärlig ledare för 
Immanuel Brass i Stockholm.
www.joelengstrom.com 
     Efter regn kommer tystnad är mitt 
första stycke för stråkorkester. Stycket kan 
beskrivas som en illustration av mänskligt 
resonemang och den inre dialogen inom 
oss. I dessa resonemang försöker vi ibland 
kontrollera våra tankar för att skapa ord-
ning och harmoni, men när vi inte förstår 
och rationaliteten faller så har våra, vid det 
laget, kaotiska tankar tagit kontrollen över 
oss. Vi kan bli slutna och onåbara (tysta) 
inför vår omgivning då vi blivit fångar i ett 
mentalt inferno.

Hardi Kurda is a Kurd-Swedish composer 
and violinist currently based in Gothen-
burg, Sweden. He studies Master program, 
composition, last year, in Academy of Music 
and Drama, Gothenburg University with Ole 
Lützow-Holm, Ming Tsao and Claus-Steffen 
Mahnkopf at the University of music and 
theatre “Felix Mendelssohn Bartholdy” 
Leipzig, Germany. Before studying at Uni-
versity he studied at the Gotland School of 
composers with Per Mårtensson and Henrik 
Strindberg.   
     Shadow Dimensions In memory of 
my father Composed 2012. I want to show 
in my work that music notations could be 
played in an unconventional way. By the 
compromises between composition, free 
interpretation and improvisation could 
produce or open the door upon a reservoir 

of new sounds, which could emerge through 
the composed strategies. It depends on 
the musician’s free interpretation through 
their interaction with the music notation 
and with each other. This ultimately results 
in broadening listener’s sense of hearing 
and provides them with a new and exciting 
sound experience.

Hans Höglund är född 1987 i Uppsala 
och har studerat komposition vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm samt Gotlands 
Tonsättarskola. Han arbetar med instru-
mental- och elektroakustisk musik. 
     Passager bygger på en enkel melodisk 
rörelse, som gradvis fortplantas mellan in-
strumenten. Skiftande täthet och hastighet 
ger upphov till en klanglig väv som gradvis 
utvecklas.

Jonatan Sersam (f. 1986)
Jag går nu tredje året på kompositionsut-
bildningen i Malmö, där jag även inleder 
mina masterstudier till hösten. För närva-
rande studerar jag i Bologna som utbytes-
student. Min bakgrund är av varierande 
karaktär. Jag har varit teaterpianist, spelat 
persisk musik i orkestern Oomaigoosh, 
spelat munspel i bluesband och annat. Hela 
tiden med ett varmt intresse för konstmu-
sik, där jag strävar efter att skapa världar 
och ge liv åt diverse fantasifoster. Stycket      
     Reminiscenser är tänkt som en min-
nesbild. Det präglas av en längtan efter en 
förfluten händelse. I början skapas en bild, 
ett minne, som därefter fragmenteras, koms 
ihåg annorlunda, omtolkas, görs otydlig, 
nya element smyger in. Däremot återkom-
mer aldrig händelsen lika tydligt. Som ett 
minne som vittrar bort med tiden.

 

Hans Gurstad f. Kalmar 1965, har ett 
förflutet som antikvarie och arkeolog. 
Går masterutbildningen i komposition vid 
Högskolan för scen och musik i Göteborg 
där han studerar för Ming Tsao, Ole Lützow-
Holm och Joel Eriksson. Dessförinnan 
kompositionsstudier på Gotlands tonsät-
tarskola.     
     Open House När jag var barn fanns det 
många ödehus i hemstaden. Ibland kunde 
ett öppet fönster eller en uppbruten dörr ge 
tillträde till deras slutna värld. Mitt stycke 
har växt fram ur minnet av ett sådant hus. 
Det var stadens gamla varmbadhus, byggt 
1909, i rustik jugendstil. På baksidan, där 
förfallet hade gått längst, fanns ett stort hål 
i tegelväggen. Jag vågade egentligen inte, 
men kunde inte heller motstå frestelsen att 
klättra in. 
 

Per Jönsson: piano-och teoripedagog, 
femårig utbildning i komposition, lärare i 
musikteori vid Heleneholms gymnasium, 
Malmö. 
     Tripla har med ”tre” att göra. Musik-
en utgörs av tre skikt. Varje skikt har i sin 
ursprungliga form fyra tonhöjder som melo-
diskt förråd, tillsammans representerande 
en oktavs samtliga tolv toner. Melodiskt är 
ett skikt kopplat till en rytm. Rytmerna är 
olika – fem, sex respektive sju åttondelar 
långa, vilket innebär en självgenererande 
variation av konkurrerande rytmer i ett 
polyrytmiskt förlopp.

Vad som står på programmet i denna produktion 
är tack och lov alltid lika svårt att förutse. I en 
förteckning från 2011 kan man räkna till drygt 90 
nyskrivna stycken som har spelats sedan projekt-
et med unga kompositörer startade 1996.  
     Dirigent Michael Bartosch kan kallas 
projektets ständige dirigent och instuderare. 
Michael, som varit med alla år utom det första,  
är en kraft lika viktig för oss, som projektet är  
för musiksverige.www.musicavitae.com


