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Strupsång och saxofon – Johan och Tuukka lär kännaStrupsång och saxofon – Johan och Tuukka lär känna
Norden genom musikenNorden genom musiken

Johan Gustafsson och Tuukka Nissilä tycker att det varit roligt att lära känna människor från andra
kulturer, men ibland har det varit svårt att förstå danskan. Foto: Johanna Långbacka

Genom projektet Young Nordic Stars har tolv utvalda unga musiker fått
chansen att lära känna Norden lite bättre. Två Vasabor finns med bland
de utvalda.

JOHANNA LÅNGBACKA
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Swing Europe: Young Nordic Stars är ett tvåårigt projekt som sammanför
unga musiker från Finland, Åland, Danmark och Grönland. Målet är att
upptäcka nya kulturer genom musik.

Från Finland deltar Kuula-institutet och Musikinstitutet Legato, samt
Nordens institut på Åland. Bland de tolv utvalda musikerna finns tre
österbottningar, och två av dem är från Vasa.

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/301987 03-08-2019 23>31
Sida 2 av 15



De spelar en blandning av jazz och andra genrer. Till exempel blandas grönländsk strupsång med
orientaliska toner. Foto: Johanna Långbacka

Saxofonisterna Tuukka Nissilä, 17, och Johan Gustafsson, 18, fick veta om
projektet via musikinstitutet.

– Vi gjorde ansökan på en lektion. Det gjorde man genom att skriva ett slags
musik-CV, säger Nissilä.

Han har spelat saxofon i nio år, och klarinett i tre. Han är inriktad på
rytmmusik och håller på att slutföra studierna vid Kuula-institutet. Efter det
vet han inte om han ska satsa på att bli proffsmusiker eller välja en annan
bana.

– Men jag kommer nog aldrig sluta spela saxofon, säger han.
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Johan Gustafsson och Tuukka Nissilä spelar saxofon i bandet. Foto: Johanna Långbacka

För Johan Gustafsson är musiken också en del av framtidsvisionen.

– Vi får helt enkelt se vart jag hamnar, kanske blir jag kändis en dag, säger
han.

Gustafsson spelar främst jazz, rock, funk och pop. Han har spelat piano i
elva år och saxofon i sju.

Young Nordic Stars

Ett gemensamt projekt för att få en bredare inblick i Nordisk kultur och musik.

De som är med i projektet är: Swing Europe från Danmark, Børnehjemmet
Uummannaq från Grönland, Kuula-institutet och Musikinstitutet Legato från
Finland, samt Nordens Institut på Åland.
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12 unga musiker, 3 från varje deltagarland, är med och uppträder på olika håll i
deltagarländerna.

De utvalda bildar ett band, som hittar en egen ton med stöd av musikern och
kompositören Kenneth Dahl Knudsen.

Projektet fokuserar såväl på individerna som på bandet som helhet.

Projektet pågår under 2019 och 2020.

 
När de valts ut till Young Nordic Stars bar det av till Danmark. Där
träffades gänget för första gången en fredag och redan på måndagen hade
de sin första konsert.

– Vi övade två dagar och kände ingen av de andra i bandet. Under projektet
har jag blivit bättre på att improvisera, säger Nissilä.

Gustafsson konstaterar att de knappt gick igenom stycken, utan främst
improviserade redan från början. Men det har inte alltid varit lätt.

– Ibland har det varit lite svårt att förstå danskan. Man måste vara
fokuserad, tala långsamt och försöka förstå varje ord de säger. Men annars
har det varit kul att träffa människor från andra kulturer, säger Gustafsson.
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Miannguaq Jensen, Heidinnguaq Jensen och Jane Sakæussen från Grönland uppträder med en
traditionell grönländsk jaktsång. Foto: Johanna Långbacka

Young Nordic Stars turnerar genom deltagarländerna. Under vårvintern
2020 kommer de besöka Grönland.

– Vi är rätt så lika Åland och Danmark när det gäller kulturen och musiken,
men Grönland är lite annorlunda. Det har varit intressant att få uppleva och
lära oss mera om den grönländska musiken, säger Tomas Holmström,
rektor för Kuula-institutet.

Under en av spelningarna i Vasa kombinerades grönländsk strupsång med
orientaliska toner. En trumma och traditionella rörelser ackompanjerade
strupsången innan resten av bandet kom med.

– Fisket och jakten är så viktigt där så musiken har med det att göra. Det är
en del av den grönländska musiksjälen, säger Holmström.

"Målet är ju att få en bredare inblick i nordisk kultur,
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och i Vasa kommer vi lära känna varandra bättre
genom att klättra i träden på en äventyrsbana."
TOMAS HOLMSTRÖM
Rektor för Kuula-institutet

 
För att lära känna varandra har man under turnén planerat in program som
inte har med musik att göra.

– Målet är ju att få en bredare inblick i nordisk kultur, och i Vasa kommer vi
lära känna varandra bättre genom att klättra i träden på en äventyrsbana,
säger Holmström.

Kenneth Dahl Knudsen fungerar som bandets ledare. Han har skrivit en del av musiken som
ungdomarna uppträder med. Foto: Johanna Långbacka

VASA Följ
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JOHANNA LÅNGBACKA  Följ
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Första bilden på Asap Rocky efter att han släpps på fri fot. Foto: Fredrik Persson/TT

Förhandlingarna i rättegången mot Asap Rocky är avslutade. Jubel
utbröt i lokalen när det meddelades att rapstjärnan släpps från häktet i
väntan på dom.Åklagaren hade yrkat på sex månaders fängelse.

TT/MARC SKOGELIN 

     

– Han är jättelättad, han är verkligen lycklig, säger Asap Rockys advokat
Slobodan Jovicic.

Dom i målet meddelas den 14 augusti, men till dess försätts Asap Rocky
och de andra två åtalade männen på fri fot och de kan lämna Sverige. De
har suttit frihetsberövade sedan den 2 juli och rapstjärnan tackade fansen
och vännerna för allt stöd.

"Tack från djupet av mitt hjärta till alla fans, vänner och vem som än stöttat
mig under de här senaste veckorna", skriver Asap Rocky på Instagram.

Det var en kostymklädd Asap Rocky som tog plats i säkerhetssalen i
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Stockholms tingsrätt på fredagen. Under de tidigare rättegångsdagarna bar
stjärnan kriminalvårdens gröna kläder. Precis som tidigare var hans mamma
på plats bland åhörarna och hon var lättad efter beskedet att hennes son
släpps.

– Det känns jättebra, säger hon.

Yrkade på fängelse

Under rättegångens tredje och sista dag yrkade åklagare Daniel Suneson
på sex månaders fängelse för Asap Rocky och de två medåtalade männen.

– Av flera skäl ser jag inte att något annat än fängelse kan bli aktuellt, sade
Daniel Suneson.

Han ansåg även att Asap Rocky bör dömas hårdare än de övriga två på
grund av att han kastat målsäganden mot marken.

– Min uppfattning är att Rakim Mayers (Asap Rocky, reds anm) ska dömas
något hårdare eftersom han bör dömas även för kastet, sade Suneson.

Asap Rockys advokat Slobodan Jovicic argumenterade för att hans klient
skulle frikännas och direkt försättas på fri fot.

Han och de två andra försvarsadvokaterna menade att åklagaren hade
misslycktas bevisa att Asap Rocky och de två medåtalade utövade våldet
mot den 19-årige mannen i samförstånd. Dessutom ifrågasatte de
målsägandens historia.

– Det är i synnerhet försvårande för åklagarens påstående att målsäganden
svarat svävande och inte kunnat minnas sekvenser kring flaskanvändandet,
sade Slobodan Jovicic.

Vill ha samhällstjänst

Asap Rocky sade själv att han kan tänka sig att göra samhällstjänst i
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Sverige om han döms.

– Ni vet var jag bor, ni har mina kontaktuppgifter och min advokats
kontaktuppgifter och jag har arbetat med välgörenhet så jag skulle inte ha
något emot att göra något sådant på helgerna. Jag är "easy", säger
rapstjärnan.

Även de medåtalade kan tänka sig samma påföljd, och uppgav att de har
boende ordnat i Sverige om det skulle bli aktuellt.

Fallet har blivit mycket uppmärksammat, speciellt efter att USA:s president
Donald Trump uttryckt sitt stöd för Asap Rocky. Han skickade även
sändebudet Robert O'Brien för att bevaka rättegången för USA:s räkning.

– Jag har precis avslutat ett samtal med USA:s president och sagt att vi
kommer hem snart. Han var nöjd med det resultatet. En av
administrationens högsta prioriteringar är att få hem amerikanska
medborgare, sade O'Brien efter rättegången.

Ändrade vittnesmål om glas

Under fredagens förhandling i tingsrätten hördes flera vittnen. Två unga
kvinnor som blev ögonvittnen till händelserna Stockholm den 30 juni
närvarade via länk, då de inte vågar vara på plats i tingsrätten.

Deras vittnesmål var en viktig del av åklagaren Daniel Sunesons bevisning,
bland annat uppgifterna om den glasflaska som åklagaren menar har
använts som tillhygge. Men vid rättegången hade Suneson svårt att slå fast
att det gått till så.

– Jag vet inte om den träffade honom eller kastades på marken. Jag hörde
att glas krossades bara, sade ett av vittnena.

Den andra flickan filmade när Asap Rocky kastade målsäganden till marken.

– Jag ser Asap Rocky ta tag i killen och kasta honom ner på marken. Hans
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två kompisar hoppar in och börjar slå honom när han ligger ner. När de är
klara sticker de iväg. Vi ser att han blöder, sade hon.

"Slog honom med flaskan"

Även Asap Rockys livvakt vittnade och hävdade att målsäganden
trakasserat Asap Rockys följe och inte velat gå därifrån, trots att han sagt till
minst sex–sju gånger.

– Något stod inte rätt till med honom, jag märkte det, jag är livvakt och jag
kan plocka upp sådana signaler. Han skruvade på sig nervöst, hans ögon
var glansiga, sade livvakten.

Målsägandens vän vittnade även han.

– De slog honom väldigt, väldigt illa och slog honom med flaskan, sade han
via sin tolk, men han kunde inte svara på vem som ska ha använt flaskan.

Tingsrätten måste nu ta ställning till om de ska gå på åtalets eller försvarets
version av bråket den 30 juni.

"Att de släpps från häktet betyder att tingsrätten har ansett att det inte längre
finns skäl för häktning. Jag vill inte spekulera i om de kommer att dömas
eller frikännas, utan vi får avvakta tingsrättens dom den 14 augusti", säger
åklagare Daniel Suneson.

TT/MARC SKOGELIN
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