
Jag tror på ledarskap 
förankrat i ett 
emotionellt varför

Hösten 2019 arbetar dirigenten och konstnärliga ledaren Lone 
Larsen i Kanada. Intoleranta vindar blåser över världen. Under 
ett besök på The Museum of Human Rights i Winnipeg blir Lone 
knockad av de historier hon möter. En vision om en föreställning 
kring mänskliga rättigheter börja ta form. 

Vill du berätta om arbetet med nya 
föreställningen I Am Like Many?
– Jag börjar alltid med research för att se ifall 
visionen håller, den här gången tolerans och 
kategorisering. Etik och rättvisa har intresserat 
människan i flera tusen år. De mänskliga 
rättigheterna formulerades redan efter andra 
världskriget, så vi borde vara bättre på att leva 
tillsammans i världen idag. Så varför är vi inte 
det då? 

Vi människor rymmer ”både och”. Vi 
innehåller grymhet, vi innehåller förlåtelse, 
vi innehåller både det vackra och det fula. Vi 
innehåller så mycket, det är därför det är så 
svårt. Vågar man erkänna det kan man kanske 
bemöta det? 

Tidigt i processen kopplas ensemblen VoNo 
in, som består av 12 professionella sångare. Häften 
kvinnor, hälften män. I början är det på samtals
nivå.  Sedan konstnärlig forskning och ”tryouts”. 
Gruppen testar uppemot femtio frågor för att 
hitta de som fungerar. ”Vad är respekt? Vad skulle 
du stå upp för? Om demokrati vore ett djur…?” 
osv. Frågor som blir input till improvisationer.

Musik är utgångspunkt för en vokal ensemble 
så när temat är bestämt, letar Lone musik och 
stämningar som stödjer det. Man bestämmer att 
nyskriven musik kan binda ihop temat bättre. 
Valet faller bland annat på tonsättaren AnnSofi 
Söderqvist med texter av Malin Hülphers. Två 
personer gruppen arbetat med tidigare. Malin tar 
fram texten ”Crossroads”, om människors möjliga 
vägval i olika situationer. 

– VoNo:s ambition är att hela tiden höja 
angelägenheten inom ensemblen. Varför 
står vi på scen? Vad gör vi där? Vad är vårt 
scenberättigande? Ibland händer det att vi som 
jobbar i körvärlden glömmer att man inte kan 
ickekommunicera. I det ögonblick du ställer 
dig på en scen kommunicerar din kropp och 
din röst. Man måste vara medveten om det och 
förhålla sig till det för du har ett ansvar för vad 
du ska kommunicera. 

Det ställer gruppen inför nästa fråga. 
VoNo är en typisk svensk, etnisk homogen 
vokalgrupp.  För att skapa engagemang och 
trovärdighet i ämnet måste de hitta förankring 
i ämnet utifrån dem själva. Eftersom HBTQ
frågor fanns representerade i gruppen valde 
VoNo ”allas lika värde” som utgångspunkt. 

Så föddes föreställningen I Am Like Many. 
HBTQ får representera alla andra frågor kring 
mänskliga rättigheter och allas lika värde. 
I det här stadiet söker VoNo finansiering. 
Ensemblen har inget fast bidrag. Stödet till 
förställningen kommer via Statens Musikverk 
och Kulturrådet.

Vad skiljer er från andra körer?
– Tidigt tänker jag, vad har VoNo inte gjort 
förut? Ett av våra mål är att våga gå utanför vår 
komfortzon och utveckla VoNo och sångarna 
för varje projekt så att vi med nyfikenhet och 
mod testar att göra saker på nya sätt. Jag är helt 
övertygad om att det påverkar sångarnas ingång 
till ”varför sjunger jag det här”. Vet man det, 
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kan man förmedla någonting som bottnar mera 
i kropp och röst. 

För tillfället är jag inspirerad av skridsko
åkaren Nils van der Poel. Han menar att om 
ditt ’varför’ är tillräckligt tydligt, blir ditt ”hur” 
hyfsat enkelt. Men är du osäker på ditt varför, 
blir ditt hur väldigt sökande. För mig är det 
klockrent. Vi har premiär om två månader och 
jag vet inte exakt hur vår föreställning ska bli, 
men vi vet varför vi gör den och det är skillnad 
och skapar tillit inför ”hur”.

Blir dina föreställningar alltid som du 
tänkt dig?
– När jag stod på museet i Winnipeg var jag 
tagen av situationen i världen och ganska 
allvarlig. Sedan kom det en lång, grå pandemi. 
Under den tiden har det blivit tydligt för mig att 
vi måste göra en färgfest. Vi måste visa världen 
att det finns annat än grått skit. Vi måste få syn 
på vad som är blomman i oss själva. Det är en 
del av de mänskliga rättigheterna. Att våga vara 
den man är. Men även ha lite självdistans.

Är du mer dramaturg än körledare idag? 
– Jag är dirigent och konstnärlig ledare. Mitt 
ansvarsområde går även utanför musiken, vilket 
kopplar till min grundsyn att du inte bara kan 
ställa en kropp på scen, vi har ansvar för vad vi 
gör där och vad det kommunicerar. 

VoNo har ibland fått etiketten ”scenisk 
kör”, vilket jag tycker är missvisande, för 
mig är alla körer som ställer sig på en scen, 
sceniska. Men vi jobbar mycket medvetet med 
vad och hur vi kommunicerar och sångarna gör 
ett helt fantastiskt jobb! De memorerar stora 
nyskrivna verk, lär in koreografi, inkorporerar 
scenografi i rörelser, övar mimteknik och 
vågar modigt utmana sig själva och reflektera 
över tunga frågor.

Föreställningens mål är att beröra. Det 
blir allvar, eftersom det är tunga ämnen som 
diskriminering gruppen arbetar med, men vi 
ställer också allvaret mot pastisch och humor. 
För att uppnå det jobbar vi med scenografen 
Fanny Senocq och Ulf Evrén som lär ensemblen 
koreografi och mimteknik.
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Ibland glömmer 
vi som jobbar i 
körvärlden att 

man inte kan icke-
kommunicera
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Vad driver dig?
– Nyfikenhet och av att beröra, skapa och 
jobba kreativt. Men också av det som körsång 
innebär, relationsskapande. Mellan sångare, 
mellan mig och sångare, mellan publik och 
sångare. I ett större perspektiv, mellan människor 
överhuvudtaget.  För mig är nyckelordet kreativt 
medskapande. När du jobbar med röster och 
människor, måste du skapa tillit och trygghet. 
Det är då sången kan sättas fri. En nervös 
sångare, som är rädd för att göra fel, som är rädd 
för att bli bedömd på ett hårt sätt, har väldigt 
svårt för att sjunga fritt. Det ligger i instrumentets 
– röstens – karaktär. I ett kreativt medskapande, 

är tillit och trygghet viktigare än rätt och fel. Det 
betyder inte att jobba på en lägre nivå, vi jobbar 
på en extremt hög konstnärlig och musikalisk 
nivå, men med ett annat mindset och det bygger 
på sångarnas individuella potential. 

Jag tror på ledarskap förankrat i ett 
emotionellt varför och i Sverige finns så 
otroligt många fina körledare med en enorm 
ledarskapskompetens och förmåga att lyfta och 
utveckla människor i grupp. Hade vi mer av 
sådant ledarskap skulle vi inte vara rädda för att 
ta beslut som skulle vara bättre för klimatet, för 
jorden, för människor, för djur. Men när vi har 
ledarskap styrd av andra värden, som pengar 
och status, blir det svårt. Vilket man föredrar är 
förstås en smaksak.

Hur kommer dina ämnen till dig?
– Gunnar Eriksson, körledare och mental mentor 
sa en gång till mig; När man tittar tillbaks på de 
konsertprogram man gjort är det som att man 
förstår sig själv i efterhand. Intuitivt så skapar 
man program och efteråt förstår man att ”det där 
var viktigt i livet för mig då”. Jag tror att det är så 
konst oftast skapas. 

Vad vill du skicka med till publiken?
– I Am Like Many är en livsbejakande 
föreställning man ska kunna komma till och 
bara njuta av. Men att man som publik bjuds in 

aktivt att vara med och reflektera kring ämnet. 
Vi har två huvudmindset, det traditionella, 
där vi gör musiken vi uppför full rättvisa, det 
är mångstämmiga, klassiska, nyskrivna verk 
som finns nedskriven med noter, och man gör 
den och kan upprepa den. Vi ”vet först och gör 
sen”. Men i våra föreställningar finns också 
improvisatoriska moment. Det är något som 
vi utvecklat och kontinuerligt jobbar med där 
vi har en särskild metod för att jobba med 
improvisation. Här handlar det om någonting 
annat. Egenvärdet ligger i att du inte kan 
uppleva det fler gånger. Vi kan inte göra samma 
improvisation två gånger. 

Vi ”gör först och vet sen” men med en stor 
erfarenhetsbank av musikalisk kunskap. Så 
vi låter de två mindset berika varandra och 
förhoppningsvis ger det en känsla av tydlig 
scenisk och musikalisk närvaro. ×
PATRICK SMITH

LONE LARSEN – I AM LIKE MANY

Vi måste visa 
världen att det finns 
annat än grått skit

Det finns många 
duktiga körer, det 
känns viktigt att vi 
står för nyfikenhet 
och mod att göra 
saker på nya sätt

Från vänster Lisa Fagius Hålling, Tove Fagius, Lone Larsen, Adam Jondelius och Peder Curman. 
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