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Textstorlek

Stöde kyrka
Den fantastiska harpan
Park Stickney spelar jazz

Jazz på harpa?

Bildextra

Inte är det direkt vanligt. Men i vissa
avseenden är ju harpan en flygel ställd på
högkant, och för en musiker som Park
Stickney spelar förmodligen instrumentet
mindre roll. Hade han valt att ägna sig åt
ett annat hade han förmått även det att ge
ifrån sig precis den musik han vill ha
fram.
Men nu valde han harpan och tur var väl det. Han är inte någon av de
ljuva, graciösa harpisterna man så ofta ser: lite krokig och gänglig
attackerar han harpan tufft, och den svarar tufft. Det är bett i tonen, och
för att få effekter låter han strängarna surra ibland, gör ansatserna
skarpa. Resultatet blir musik spelad med en pianists taktik och tonlager
men med klang av en hel strängorkester, förstärkt med bas. Men
mjukare och ymnigare.
Park Stickney är en suverän tekniker. I hans musik existerar inga långa
toner: allt är rörelse, varje moment i en melodi ornamenterar och leker
han med. Han är sin egen kompgrupp och behöver inget slagverk för att
förmedla den rytmiska känslan. Trots tempot och tonmassorna blir
musiken sällan hetsig och aldrig övermäktig: fast det ibland kommer
snabba gnoende rytmer bjuder han oftare in till den ljusa balladmusik
som tycks genomdränkt av förnöjsamhet och vardagslycka.
Roligast var att lyssna till hans egen musik, så varierad i rytm och
uttryck. "Where is Mary Ford?" skrev han i väntan på en harpelev som
aldrig dök upp, i en morgonlugn rytm med lite frågande melodi. I
latinklangerna i "Suddenly samba" förmådde han harpan att ge ifrån sig
ljudet av såväl det durrande oljefatet som den skälvande charangon.
Den föregicks dessutom av musik som den klassiska traditionen skulle
beteckna som en långsam sats, men rikt och känsligt utsmyckad.
Tricksiga rytmer tycks han njuta av, knepig kromatik som inte är lika
lätt att bemästra på harpan som på pianot möter inga hinder. De lugnt
vaggande kamelerna i Ellingtonfavoriten "Caravan" fick snabbt nog eld
under klövarna. Hans egen första komposition "Dirty laundry rag" blev
ett cirkusnummer som sprudlade av hans fingeriver, energi och fantasi.
Och gitarrstycket "Requerdos del Alhambra" hade han för min del gärna
fått spela i original också: sällan har man hört en så känslig och
sångbar inledning.
Den som inte vanligen gillar jazz kan med fördel prova att lyssna till
den på harpa. Aldrig har jag hört någon handskas med
änglainstrumentet så. Park Stickney är en ärkemusiker.
Susanne Holmlund
060-197278
susanne.holmlund@st.nu
Var den första att kommentera

2009-08-04 12:25

Cyklar, surströmming och personlig värme - Kultur - www.st.nu

1 av 2

Publicerad 30 juli 2009

http://st.nu/kultur/1.1230310?m=print

Textstorlek

Den tyska flöjtisten Veronica Fuchs är Stöde musikveckas mesta återvändare,
näst efter konstnärlige ledaren Lars Jönsson själv. Och hon kommer gärna
tillbaka fler gånger.
Fotograf: Johan Engman

STÖDE (ST) För femte året spelar den tyska flöjtisten Veronica Fuchs vid
Stöde musikvecka. Hon är, näst Lars Jönsson, den mest hängivna
återvändaren bland musikerna.
Orsaken är inte gaget, inte statusen. Det är värmen hon känner från
människorna i Stöde.

Stöde musikvecka pågår för fjärde året.
Men redan innan den blev musikvecka, då
den utgjordes av Lars Jönssons egna
årliga pianoaftnar, var Veronica Fuchs i
Stöde med honom som gästartist.
Och hon kommer gärna igen. Trots att
man varken blir rik på pengar eller
ryktbarhet av att framträda här.

Fotograf: Johan Engman

– Men jag älskar Sverige, jag älskar att
spela med Lars Jönsson och jag älskar
människorna här, säger Veronica Fuchs.
– De gör allt för oss. När vi sa att det
skulle vara bra att ha tillgång till cyklar
gav de sig ut och lånade ihop några. Om
vi vill göra en paddlingstur ordnar de det.
När människorna är så härliga kan man
åka vart som helst.
Musikerna bor tillsammans på campingen,
och bara det är annorlunda än de hotell
Veronica Fuchs sover på när hon turnerar
med tyska orkestrar. Men hon gillar sin
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stuga, och i år har hon sin man med sig
också.
– Det är som om man både jobbar och har
Fotograf: Johan Engman
semester. Vi bor här och vi har dagarna
på oss att repetera och umgås. Härom
dagen kunde jag gå omkring med Park (Stickney, harpist) mest hela
tiden och äta hamburgare.
En tradition är surströmmingskalaset för såväl nya som gamla gäster.
Alla som klarar provet får ett diplom.Veronica Fuchs har överlevt några
kalas och uppskattar till och med den luktande fisken.
– Människorna i Stöde älskar oss och får oss att känna oss så välkomna.
Det finns större musikfestivaler, men inga som är så personliga, säger
Veronica Fuchs.
Susanne Holmlund
060-197278
susanne.holmlund@st.nu
Var den första att kommentera
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