
Sa arbetar juryn
Det ar manga som undrar hur det gar
till nar juryn for Zornmarkesuppspel-
ningarna gor sina bedomningar av spel-
mannens prestationer. Bedomning av
musikaliska prestationer ar ingen exakt
vetenskap. Man kan dock strava efter
att minimera risken for inkonsekvens
eller godtycklighet genom att folja sam-
ma procedur for alia bedomningar. Det
ar det zornjuryn gor, samtidigt som ju-
ryn forsoker halla det hela sa informellt
som mojligt.

Jury
Det finns en grupp pa 8-9 personer som
utsetts av Svenska Folkdansringen att
vara bedomare vid uppspelningar for
Zornmarket. Personerna i gruppen bar
fatt detta uppdrag darfor att de anses
ha goda kvalifikationer for uppdraget.
De bar ocksa lite olika specialiteter vad
galler repertoar, instrument etc. Varje ar
samlas jury gruppen till ett mote dar man
bl a gar igenom foregaende ars uppspel-
ningar, diskuterar eventuella problem
som uppstatt etc med sikte pa att kva-
litetssakra bedomningsprocessen. Jury-
gruppen utser ocksa vilka som skall sitta
i juryn vid na'sta uppspelningstillfalle.
Vanligtvis utser man tre medlemmar ur
gruppen. En av dessa skall ha varit med
vid foregaende uppspelningstillfalle. Ef-
tersom det i regel kommer manga
uppspelande fran naromradet kring
uppspelningsorten utses ocksa en fjarde
jurymedlem, som ar expert pa folk-
musiken fran den aktuella landsanden.
Denne kan vara medlem av jury gruppen,
men kan ocksa vara nagon som inte in-
gar i gruppen. Pa sa satt bevaras konti-
nuiteten i bedomningen samtidigt som
juryn fornyas och rigiditet forhoppnings-
vis undviks.

Vid uppspelningarna arbetar juryn
efter ett schema som bygger pa pass
om ungefar en timme vardera. Under
varje pass spelar tre personer upp for
juryn. Varje uppspelning tar cirka 15
minuter. Resterande 15 minuter av tim-
men an vander juryn till att komma fram
till en gemensam bedomning av det som
var och en av de tre uppspelande pre-
sterat. Innan en jury borjar sitt forsta
arbetspass for uppspelningsveckan bar

man nagra "forakare", d v s nagra som
spelar upp utan att kandidera till nagon
utmarkelse. Pd sa satt forsoker juryn
"kalibrera" bedomningsprocessen.

Innan den som ska spela upp kom-
mer in i till juryn bar de som arbetar i
sekretariatet fyllt i vissa uppgifter i en
blanket! som ocksa ar ett bedomnings-
protokoll. Dar star namn, fodelsedatum,
bostadsort m m. Dessutom den "musi-
kaliska hemvist" som den som ska spe-
la upp i de fiesta fall uppgivit. Med "mu-
sikalisk hemvist" menas den del av
Sverige dar den uppspelande bar sina
musikaliska rotter. Pa blanketten star
ocksa oftast de latar den som spelar upp
tanker spela. Det ar dock inte obligato-
riskt att i rorvag uppge vare sig musika-
lisk hemvist eller latar. Infor varje upp-
spelningspass far varje jurymedlem ett
exemplar av bedomningsprotokollet for
var och en av de tre som skall spela upp
i det passet.

Bedomningskriterier
Pa bedomningsprotokollet finns fern
bedomningskategorier. Dessa ar: Rytm,
Intonation/tonbildning, Teknik, Egenska-
per som spelman samt Ovrigt. Dessa
kategorier ar inte belt oberoende utan
gar del vis in i varandra. Jury gruppen bar
diskuterat mycket kring vilka bedom-
ningskategorier som skall tillampas och
till slut for manga ar sedan kommit fram
till att dessa kategorier i praktiken fung-
erar bra som ramverk for bedomningen.

"Rytm'' star forstas for det rytmis-
ka utforandet av de latar som spelas.
Eftersom de fiesta latar som spelas ar
avsedda for dans, sa ar det dansanta i
det rytmiska utforandet av sadana latar
viktigt. Den uppspelande kan ta med sig
dansare som dansar till latarna under
uppspelningen.

"Intonation/tonbildning" galler
hur nara det som spelas ligger den into-
nation/tonbildning pa instrumentet som
ar norm i den folkliga tradition som de
spelade latarna kommer ifran. Det kan
ocksa galla att den uppspelande har in-
konsekvent intonation, d v s "spelar
falskt" i forhallande till traditionen, na-
got som ocksa beror bedomningskate-
gorin "Teknik".

"Teknik" avser den uppspelan
formaga att beharska sitt instrument
framfora de valda latarna enligt sina
tentioner utan att spela fel eller g
andra misstag gallande t ex strakfori

"Egenskaper som spelman"
ser spelmansmassigheten i framfor
det. Det har bl a med sakerhet, krop
sprak och utstralning att gora, men o
sa annat beroende pa den tradition
pertoaren kommer ifran. "Det dar
en riktig spelman" ar en replik man c
hor, vilket visar att man inom folkrj
sikkretsar lagger vikt vid just "egens!
per som spelman".

"Ovrigt" ar en kategori dar jui
vid behov kan fora in saker som ar re
vanta for ett visst instrument eller en v
repertoar men inte tacks av de ovri
kategorierna.

Sa gar det till...
Nar den som ska spela upp kommer
till juryn sa ha'lsar man och byter na£
ord. Nagon jurymedlem kan ha en fra
i borjan eller vanligen senare und
uppspelningen gallande det instrume
som den uppspelande har, den musik
liska hemvisten, hur man lart sig latar
eller nagot annat. I varje fall fragar j
ryn: "Vilken lat vill du borja med?" I
fiesta spelar upp latarna i den ordnii
de uppgivit i sekretariatet, medan and
tar dem i en annan ordning eller byter
nagon lat. Manga presenterar latan
och berattar lite om bakgrunden till i
man spelar en viss lat. Detta ar myck
trevligt och ofta larorikt. Det forekon
mer att spelman har dansare med s:
som dansar till alia eller nagon av lat;
rna. Juryns bedomning galler dock ei
bart framforandet av sjalva latarna.

Nar de tre latarna ar spelade ka
juryn be om en fjarde lat. Det kan t e
handa att nagon spelar tre polskor fra
en trakt dar valser ocksa ar mycket var
liga. Juryn kan da be den uppspeland
att ocksa spela en vals.

Medan latarna spelas gor varje ju
rymedlem sin personliga bedomning
varje bedomningskategori av varje spe
lad lat. Inom varje bedomningskategoi
finns fyra nivaer: Otillracklig, Diplom
Bronsmarke, Diplom efter bronsmark
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samt Silvermarke eventuellt med phis
eller minus efter. Bedomningen gflkr
framforandet vid uppspelningNtillfallet.
inte vad man eventuellt rakar vela om
hur spelmannen ifraga kan spela efler
bar spelat vid andra tillfallen.

Den sista k\aner
set vager jur\ medlemmarna
sina bedomningar till en gemensam bc-
domning. Del gar till sa att var octo en
av jur> medlemmarna talar om hur hon/
ban bedomt uppspelningen pa sin blan-
ket: och ger motiveringar vartor Man
andrar turordningen i denna redogorel-
se sa att den som pratat forst pratar Mxt
gallande nasta.

I de allra fiesta fall ar jurymedlem-
marnas bedomningar valdigt likartade
och man kommer latt fram till en g i
mensam bedomning av pa vilken nivd
en viss uppspelande sammantaget lig-
ger. Ibland kan det finnas skillnader i
bedomningarna och da uppstar en dis-
kussion, dar man forstas tar hans\ n till
om nagon eller nagra av jurymedlem-
marna bar sarskild kompetens nar det
galler den aktuella repertoaren och in-
strumentet. Om den uppspelande tillde-
las en utmarkelse sa formulerar jur\ n
ocksa en motivering som sedan star pa
utmarkelsens diplom.

Den gemensamma bedomningen av
den uppspelandes niva inom de olika

bedomningskategorierna och samman-
taget samt motiveringen for eventuell
utmarkelse fors in pa en protokollsblan-
kett som sedan utgor det officiella pro-
tokollet. Den uppspelande har ratt att
se detta protokoll. De som spelat upp
kan ocksa fa prata med juryn pa kval-
len efter det att dagens uppspelningar
agt rum. Vid detta samtal kan den upp-
spelande fa narmare motiveringar till
juryns bedomning och rad infor framti-
den. Ett aterkommande rad ar att trana
pa att spela solo infor en "latsasjury",
som kan besta t ex av spelkompisar, sa
att man blir van vid den speciella upp-
spelningssituationen. Det bander att upp-
spelande ringer enskilda jurymedlemmar
veckorna efter uppspelningen. Jurygrup-
pen har antagit en policy att inte privat
diskutera enskilda spelmans uppspel-
ningar med spelmannen sjalv eller na-
gon annan.

Under en uppspelningsvecka lyss-
nar juryn pa narmare 100 spelman. Detta
plus samtalen pa kvallarna innebar ett
ganska omfattande men roligt jobb.

Krister Malm

Tavla i sydostsvenskt sp(
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ETTARSUTBILDNINGAR
htlO-vtll

FOLKDANSKURSEN
Huvudlarare: Andreas Berch-
told, Ingrid Frykmo och Ami
Petersson Dregelid

FOLKMUSIK
pa Nyckelharpa/Fiol
Huvudlarare; Ditte Andersson,
O/o v Johansson och Son/a
Sahlstrom, Amneslarare: Mia
Marin - fiol Niklas Roswall - ar-
rangering

Ansok till 1-arsutbildningrna snarast
om du vill komma med

SOMMARKURSER 2010
13-17 juii
NYCKELHARPA
Ditte Andersson, Cajsa Ekstav, David
Eriksson och Markus Svensson
13-17 juli
LatarpaKLARINETT
Mats Andersson

DISTANSKURSER htlO-vtll
DANSLEDARUTBILDNING -
4 helger med Andreas Berchtold

SJUNG & BERATTA -
4 helger med Agneta Stolpe

NYCKELHARPA/FIOL -
4 helger med Ditte Andersson och Sonia
Sahlstrom

NYCKELHARPBYGGE 2010-2012 -
16 helger med Esbjorn Hogmark

Se SOMMARKONSERTER och KORT-
KURSER i host pa www.esitobo.org

Mer info om alia vara kurser
och anmalningsblanketter:

www. esitobo. org
0295-34290 • info@esitobo.org

ERIC SAHLSTROM INSTITUTE!
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