Nu ar det Patrik som leder...
En epok har gatt i graven — men kanske har en nyfdtts nu ndr sormldnningen Patrik Andersson tagit over efter hemmasonen Kalle Almlof som
Idrare for terminskursen vid Malungs folkhogskola. Spelmannen har kdnt
Patrik pa pulsen efter sin forsta terminpd skolan...
I trettio ar eller nagot darat ledde Kalle Almlof den s k Kallekursen vid
Malungs folkhogskola. En terminslang kurs i fiolspel helt enkelt. Och en
institution bland unga, svenska fiolspelare.
— Jag forsoker lata bli att saga Patrikkursen. Kallekursen ar ju sa fruktansvart etablerat!
Patrik Andersson fran Malmkoping
pustar ut efter sin forsta termin som
larare pa Kallekursen i Malung. Han
har haft fjorton elever, inte riktigt fullt
gang, men det har varit roligt och det
har gatt bra. Men sa ar Patrik inte heller helt utan erfarenhet - han gick
helarskursen for Jonny Soling som
ung fiolspelare och fick dar sin forsta
riktiga kontakt med spelmansvarlden.
Och han vikarierade for Kalle en termin 2006. Sa han visste vad han gav
sig in pa nar han tackade ja till att
eftertrada legendaren pa skolan.
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Men Patrik var sjalvfallet oerhort
nervos nar han skulle borja.
— Hur skulle man kunna fa folk att
soka nar man eftertrader en sadan
portalfigur? Och hur lagger man upp
en kurs efter Kalle? Inte helt enkelt!
STOPA I EGEN FORM
For sjalvfallet kan man inte kopiera
en tidigare metod efter en helt annan
larare. Man maste stopa kursen i sin
egen form, gora sin egen grej, menar
Patrik. Och hoppas att folk soker.
- Det har inte varit nagot snack
om att fortsatta i nagons anda. Jag far
utforma den nya kursen. Innehallet
blir forstas lite annorlunda, vi har olika kunskaper och erfarenheter. Det blir
vad jag ar bra pa och tycker ar aktuellt.
Forsta terminen har blivit litet av
ett test. Patrik har pratat mycket med
premiareleverna efterat och kollat upp
vad som fungerat.

— Vi har samlat min kurs och helarskursen och diskuterat framtiden och
olika utvecklingsfragor.
Tiderna forandras. Och snart gar
ocksa Jonny Soling som leder helarskursen i pension...
Halvarskursen har egentligen arton
platser. I hostas var det fjorton elever.
Med full klass har man mer resurser
men med fjorton ar det lattare att se
alia ordentligt, menar Patrik.
Och var ligger da tonvikten?
- Det egna spelet ar i fokus, sager
Patrik. Det ar fiolspel som solist, i
duo, trio ... vi har provat alia konstellationer. Meningen ar att man ska utveckla sina fardigheter tekniskt men
ocksa fa verktyg for samspel. Och sa
ska det vara lustfyilt, det ar viktigt!
Spel till dans ligger Patrik varmt om
hjartat sa det har han propagerat for
och tranat sa mycket som mojligt. Sarskilt solospel till dans.

- Och sa sitter vi mycket och spelar ihop i grupp. Det ar inte sa vanligt
har jag markt, att man sitter och spelar ihop i flera timmar per dag under
en langre tid.
Kalle Almlof ar som bekant mer eller mindre en levande legend och har
stor kunskap vad galler traditionen.
- En tung bit historiskt, sager Patrik. Jag har val kort en del historia
men mer fokus pa utovandet, spelet.
Med en kurs pa en skola i sjalvaste
Vasterdalarna blir det forstas en viss
dalapragel pa undervisningen. Men
det ar inte Patriks huvudsakliga bit.
- Jag uppskattar den musiken mycket men det finns andra som kan den
battre. Kalle har till exempel varit
gastlarare har. Det ar viktigt att man
far med sig musiken fran runt hornet
ocksa.
Patrik har gjort nedslag i bingsjomusiken ocksa. Han gillar mojligheterna att improvisera pa skolan, att ha
det utrymmet att gb'ra ett spontant
nedslag i nagon specifik del. Han har
initierat samarbeten med andra skolor
som t ex Ingesund. Han vill ocksa
umgas mer med folkmusikeleverna pa
gymnasiet i Rattvik i framtiden. Liksom mer samarbete med ovriga kurser
pa skolan i Malung.
LADDAR BATTERIERNA
Hostterminen var hektisk. Varterminen innebar att ladda batterierna,
hoppa in lite pa helarskursen och
danskursen och spela sjalv. Patrik bor
i Malmkoping och livnar sig som musiker. Borjade spela fiol nar han var
nio. Sormlandska slangpolskor ar favoritratten.
- Det ar ett valdigt sug efter dem
just nu, sager han. Folk ar som laskpapper...
Patrik har ocksa gatt pa musikhogskolan i Stockholm och i Oslo. For ett
par ar sedan blev hans duoskiva med
Vegar Vardal arets dansplatta vid norska Folkelarm. Han spelar forstas i flera
konstellationer och har ett spannande
samarbete pa gang med cellisten i engelska folkrockbandet Oyster Band
som nu bosatt sig i Malmkoping.
Varterrminen innebar ocksa marknadsforing av malungskursen infor
hosten. I maj ska man soka om man
vill vara med.

— De gamla eleverna ar de basta
ambassadorerna, sager Patrik. Just
att de kommer hem och berattar om
kursen for sina spelkompisar.
Spannvidden bland Patriks clever
har varit stor. Fran 19-20-aringar till
nyblivna pensionarer. Fran erfarna
fiolspelare till sadana som ar tamligen
nya i sitt spel.

UTMANING
— Det ar haftigt men ocksa svart. En
stor utmaning nar man ska spela alia
tillsammans.
Sa varfor ska man soka Patriks kurs
i Malung da?
- Om man vill lagga fokus pa sitt
spel och utveckla saker under kort tid,
tillsammans med andra. Det finns
folk som gar dar som spelat ett halvar
- det ar inget hinder! Det ar en lyxig
tillvaro pa skolan med 30-40 studenter som dansar, spelar, sjunger. Det har
ar kalas om man vill ha inspiration att
spela vidare!
Och Patrik tycker att det funkar.
Han kanner att arbetet med den forsta
kullen gav resultat. Han blev glad nar
eleverna kom och sade att de fatt verktyg for att fortsatta utveckla sitt spel.
— Jag markte pa slutet av terminen
att jag horde saker som jag gor — i
eleverna! Vissa ideer i samspelet, till
exempel. Saker som jag inte horde i
borjan. Att satta sina spar pa det viset
ar ju tidernas egotripp!
Peter Ahlbom (text)
Tord Wdrman (foto)

Trynorglorifontd
Den 30 maj ar det munspelsstamma
pa Farsta gard i sodra Stockholm.
Munspelsstamman i Farsta ar en
speciell liten stamma skapad for att
lyfta fram munspelet som folkmusikinstrument. En omtyckt och valbesokt
stamma. Farsta gard, som ligger invid
sjon Magelungen, har anor fran
1400-talet. Sja'lva stamman ager rum
inomhus men i den omgivande parken bjuds manga mojligheter till
buskspel. I samband med stamman
halls aven en munspelskurs Id 10.
Info: 070-204 67 35.

Rid o(h py!
Gunnel J Mauritzson arrangerar nagra
heldagar dar man kombinerar ridning
med folklig sang. Platsen ar Norrtalje
och 27/3, 28/3 och 2/5 kan barn och
vuxna rida och sjunga tillsammans.
18/4 ar det bara vuxna med.
Info: 070-535 44 19.

Pa Gotland har Svenskt visarkiv och
Radio Gotland dragit igang en insamling av visbocker. Efter en dryg manad har gladjande nog mer an trettio
handskrivna visbocker lamnats in for
kopiering och arkivering.
Insamlingen pagar hela varen och
avslutas med ett viscafe i Radio Gotland 17 april.

