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Slump. Park Stickney började spela harpa som sjuåring – av en slump. ”I början var jag väldigt neutralt inställd till harpan. Det var inte förrän flera år senare
som jag insåg att jag verkligen gillade att spela” berättar han. Foto: Andreas Hansson

Jazzkonsert – på harpa. I Stöde kyrka i dag tänker världskände harpisten Park Stickney visa vad instrumentet går för. – Harpan har inga
begränsningar, säger han till Dagbladet.

Park Stickney är en av musikerna som just nu är på plats i Stöde för att delta i konserterna under Stöde musikvecka.
Amerikanen Stickney skiljer sig dock från många av de klassiska världsmusikerna som uppträder i Stöde kyrka under veckan. Hans
specialitet är nämligen att spela jazz – på harpa.
– Att det blev jazz beror på att jag var en dålig elev. I stället för att spela de klassiska stycken som min lärare gav mig spelade jag
teman från tv-serier, jullåtar och allt möjligt bara för att jag tyckte att det var kul och för att utforska harpan, berättar han
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– När min musiksmak sedan drog mot jazz var det naturligt att börja spela sådan musik.

Turnerar i hela världen
Park Stickney har spelat harpa sedan han var sju år gammal – mest av en slump då hans mamma såg att en kurs i instrumentet skulle
dra i gång i familjens hemstad i Arizona.
I dag delar han sin tid mellan en lägenhet i Brooklyn, New York, och en gård i Schweiz samtidigt som han reser runt hela världen och
spelar musik – förutom klassiskt och jazz har han också spelat med stora rockband som Crash Test Dummies.
Under musikveckan i Stöde deltar Park Stickney i Lars Jönssons klassiska kammarensemble men han kommer också att ge en egen
konsert – i Stöde kyrka i dag ska han visa vad harpan går för.

Många olika ljud
– Jag kommer att spela jazzstandards, egna verk och klassiska kompositioner framförda som improvisationsstycken, berättar han.
– Man kan göra så mycket med en harpa, det finns inga begränsningar i instrumentet, bara i harpisten. Vad som är så fantastiskt med
harpan är att den har så många olika ljud, man kan aldrig vara säker på vilket instrument som spelas. Det kan låta som en gitarr men
det är inte en gitarr och den kan låta som en japansk koto men det är inte en koto.
• Vilken typ av musik föredrar du att spela?
– Jag spelar mest jazz så det finns en trygghet i det. Men det spelar egentligen ingen roll vilken musik det är, jag gillar att spela allt
som är bra och allra helst om jag får göra det med människor jag gillar och respekterar.

”Som en dinosaurie”
Under musikveckan i Stöde får de internationella gästerna testa olika saker – som paddling, surströmming och bastubad. Än så länge
har dock Park Stickney inte hunnit se så mycket av bygden.
– Nej, men vi får låna cyklar så vi har cyklat runt en del och det är mycket fint. Det häftigaste var dock när vi åkte upp hit från
Stockholm och en älg sprang över vägen, den var gigantisk, som en dinosaurie. Lyckligtvis var chauffören på alerten så vi krockade
inte.
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