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Albumet “Mest ibland tistlar” släpps 29 maj 2016
på Tröstlösa Records. Albumet innehåller ett
urval av Allan Petterssons Barfotasånger i nyskrivna
arrangemang
signerade
Mikael
Karlsson.
Stadigt förankrade i kammarmusikalisk tradition, får sångerna samtidigt en ny klangdräkt
i våra tolkningar. Ambienta ljudlandskap och
elgitarrloopar samsas med improvisationer och
öppen form. Med på skivan finns också en tolkning
av Enrico Tosellis Serenata Op.6, nr 1, ett
stycke som spelade en viktig roll i den unge
Allans musikaliska resa. Spår nr 10, Nytorget, är en fri
improvisation som leder in till skivans avslutande spår,
Herren går på ängen.

1. Stjärnan och gallret
2. Klokar och knythänder
3. Hundarna vid havet
4. Vännen i söndagslandet
5. Blomma vid min fot
6. Visa i sorgton
7. Tosellis Serenata
8. Min längtan
9. Han ska släcka min lykta
10. Nytorget
11. Herren går på ängen

ola sandström - sång
mikael karlsson - elgitarr & loopar
anja strautmanis - cello
johan renman - vibrafon

PRODUKTION
Spår 1-6, 8-9, 11: musik & text Allan Pettersson,
© Nordiska Musikförlaget/2007 Gehrmans Musikförlag AB,
arrangemang © Mikael Karlsson
Spår 7: Johan Renman, rekomposition
baserad på Enrico Tosellis Serenata op.6, nr 1
Spår 10: Johan Renman, Anja Strautmanis, Mikael Karlsson
Inspelad i Studio Big Red, Resarö, september 2015
Producerad av Mikael Karlsson och Ola Sandström
Mixning och mastering: Katarina Gottfridsson, Livart AB
Fotografier: Elena Shumilova (framsida), Nordiska museet
(Nytorget), Gunnar Källström (Allan Pettersson),
Joakim Gellertz (ensemblen), Mikael Karlsson (hav, fönster)
Omslagstext: Mikael Karlsson och Ola Sandström
Grafisk form: Mikael Karlsson

ALLAN OCH BARFOTASÅNGERNA
Allan Pettersson (1911-1980) var en av vår tids mest
betydande tonsättare. Under en period då
konstmusikens avantgardister börjat överge konventionella ensemblesättningar och formbegrepp till förmån
för bland annat elektroakustisk musik och slumpbaserat
komponerande, skrev Pettersson nästan uteslutande
symfoniska verk för traditionell orkesterbesättning. Ofta
ensatsiga, stort anlagda, sprängfyllda med musikalisk
information och uttryck.
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I början av sin karriär skrev Pettersson också
kammarmusik. Det var då Barfotasångerna kom till,
24 sånger för röst och piano. Under hela sitt fortsatta komponerande återanvände han sedan
material från Barfotasångerna, i symfonierna
och andra orkesterverk. Ibland citeras hela melodier
i intakt form, ibland används ett enstaka
motiv som utgångspunkt för vidare bearbetning. På så vis intar Barfotasångerna en central
position, ett slags utkikspunkt, i Petterssons hela livsverk.
De är också betydelsefulla som biografiskt dokument.
I sångerna, som han själv skrivit texterna till,
beskriver han sin barndoms miljöer och upplevelser
på Södermalm i Stockholm, sin familj, sina drömmar
och sin längtan.

