
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
Jorden är vår boning 
Våra program har alltid ett tema. I år har vi valt att 
göra ett program med utgångspunkt i ett ekosofiskt 
tänkande, musik som på ett eller annat sätt kan 
associeras till vårt liv på jorden och människans 
samspel med naturen. Vi har också haft människors 
förflyttning över jorden genom tiderna i åtanke.  

Ekosofer ser allt levande som en helhet. Naturen 
har ett eget egenvärde, människan är inte naturens 
självklara höjdpunkt utan allt – även naturen, har rätt 
till en sorts självrealisering. Ekosofer förespråkar en 
filosofi där man inte förbrukar mer än nödvändigt av 
jordens resurser. Människan måste i sitt tänkande och 
kännande solidarisera sig med världen i dess helhet, 
oavsett var på jorden man befinner sig. I programmet 
använder vi Lenes poesi som anknyter just till naturen 
och till livet här och nu, om det lilla och nära, det som 
vi lätt glömmer bort. 

Det har varit både roligt och inspirerande att söka 
efter musik som kan kopplas till dessa, idag mer än 
någonsin, viktiga tankar. Även framsidan med Pontus 
Ersbackens skulptur (nu hemmahörandes i Lenes 
trädgård) där musik, kalksten och konst förenas, tycker 
vi appellerar till detta tema. Med hopp om en njutbar 
timme i ekosofins tankebanor! 

Ann-Marie, Lene, Anna 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Programmet framförs 2012  i följande kyrkor: Grytnäs sö 15 juli kl 
18, Sundborn må 16 juli kl 19, Rytterne ons 18 juli kl 19, Norrbärke 
to 19 juli kl 19.30, Karbenning lö 21 juli kl 18, Skokloster sön 22 juli 
kl 18, Uppsala Ramsta sön 29 juli kl 18, Söderfors ti 31 juli kl 19, S:t 
Andreas Eskilstuna ons 15 aug kl 20, Tillberga to 16 aug kl 19. 
 
Trio Bas Fiol & Flöjt består av Lene Kristjansen 
Edström, kontrabas, Ann-Marie Josefsson, violin och 
Anna Risberg, tvärflöjt. Vi bor i Avestatrakten och 
har spelat trio sedan 2006. Lene är verksam som 
musikpedagog och musikterapeut vid Avesta 
kommunala musikskola samt skriver dikter och 
komponerar musik. Ann-Marie är verksam inom 
musik och trädgård i sitt företag Agro Musica. Anna 
frilansar inom musik och musikterapi samt ger ut 
egna barnböcker på Noton Music. Våra program kan 
beskrivas som en finstämd blandning av klassisk 
musik, folkmusik, populärmusik och poesi utifrån 
valda teman. Tidigare teman har varit Rymden, 
Vatten, Tiden, De fyra elementen mm. Vi turnerar i 
huvudsak på sommaren men ger konserter även 
andra tider på året. Vi erbjuder också melodikryss 
med allsång. Ett av dessa heter ”Mord och inga 
Visor”. Då spelar vi musik som har anknytning till 
deckare, mord och andra otäckheter. Publiken får 
vara med och kryssa och gissa!                  
               Trio Bas Fiol och Flöjt samverkar med  
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	  	  PROGRAMINNEHÅLL	  

DIKT 

La Folia                   Trad. Arr AM Josefsson  

Även musik, inte bara människor har förflyttats jorden över. 
La Folia är ursprungligen en populär dansmelodi från 
Spanien-Portugal som spreds i Europa under 1500 och 1600-
talet. Det tog bra mycket längre tid för dåtidens musik att få 
spridning jämfört med idag, när musik sprids via nätet med 
blixtens hastighet. Många klassiska tonsättare har använts sig 
av La Folia i sina verk. I Sverige förekommer den i folkmusiken 
och vistraditionen. Vi har valt att spela den italienska 
kompositören Corellis nedteckning av temat samt ett par 
polskor efter den legendariske spelmannen ”Hultkläppen” 
från Bergsjö i Hälsningland.  
 

Ljusa kvällar om våren,           B. Andersson. Arr L. Kristjansen-Edström 

När Karl-Oskars och Kristinas gröda dränktes i regn det tredje 
året och torkan förbrände allt fjärde året och barnen blev allt 
fler kändes det som om hemlandets mark var förbannad. Karl 
Oskar fantiserar om ett land där vetet står högt på åkrarna 
och ansluter sig med sin familj till övriga emigranter från 
Sverige i slutet av 1800-t. Här börjar de om från början vid 
stranden av Ki-Chi-Saga. I musikalen Kristina från Duvemåla 
uttrycks Kristinas hemlängtan i denna sång. Karl Oskar måste 
visa henne den första dottern Annas gamla skor; som 
påminner om varför de lämnade hemlandet. 
  
Bright Eyes             Mike Butt. Arr AM Josefsson  
Musiken kommer från filmen ”Den långa flykten” baserad på 
en bok med samma namn, en allegorisk berättelse om en 
flock vildkaniner som bryter upp från sina ängar, hotade av 
människornas framfart, för att söka sig en ny boplats. 
Allegorin har en klar ekosofisk bakgrund. Hur kommer 
framtiden att se ut om vi fortsätter exploatera jorden. Hur 
länge kommer det att hålla? Boken skrevs 1972 och har av 
svenska experter listats som en av världens 100 bästa böcker. 
 
DIKT  
 
Ovan regnbågen                Harold Arlen. Sättning/ EMI music publishing 
Filmen Trollkarlen från Oz från 1939 bygger på Frank Baums 
barnbok med samma namn. Over the Rainbow blev Judy 
Garlands signaturmelodi. Hon spelar i filmen flickan Dorothy, 
som råkar ut för en tornado. Den förflyttar henne till Landet 
Oz där sökandet efter den mäktige Trollkarlen Oz påbörjar, 
den som enligt alla kan lösa hennes problem. Även den här 
berättelsen sägs vara en allegori, denna gång om pengar och 
makt. Att trollkarlen, som visar sig vara tämligen liten bakom 
sin stora megafon, representerade USA ´s presidenter. 
 
Dimman lättar       C. Nielsen. Bearb Bas Fiol & Flöjt 
Detta kända flöjtstycke ingår i ännu en allegorisk berättelse, 
det danska dramat ”Moderen” av Helge Rode. Det skrevs vid 
Söderjyllands återförening med Danmark 1920. Separationen 
av det omstridda området Slesvig 1864 symboliseras av en 
mor som tar avsked av sin son. Musiken ”dimman lättar” 
inleder öppningsscenen. Melodin är inledningsvis ljus för att 
sedan övergå över i vemod och desperation och på slutet 
utmynna i sorg. I vårt program får det bli det sista på temat 
människans förflyttning, hur vi rör oss mellan länder, hur 
gränser skrivs om men att alltsammans sker på samma jord. 
Den enda jord vi har. 
 
Himmelen på jorden                     L. Kristjansen Edström 
är en del av ett större kör och kammarmusikverk. 
Kontrabasens melodi kommer från ett körstycke med texten: 

”Träd varsamt på jorden du går på en stjärna. 

Livet är blott en sekund. Vårt liv lämnar avtryck,  

som spår i sanden. Lägg mening i de steg du går.” 

Komponera är för Lene som att ”få ner himmelen på jorden” 
 
DIKT 

 
Intåg i sommarhagen         W.Pettersson-Berger. Bearb  Bas Fiol & Flöjt 

Ett av våra mest folkkära stycken ingår i Frösöblomster 1-3. 
Den är skriven i nationalromantisk anda och lyfter fram 
svensk sommar. I vårt program låter vi den omfatta allt som 
växer på jorden, alla blomstrande ängar världen över och 
skapar en jordisk sommarhage oberoende av landsgränser. 
 
Tjønneblommen                              Gjermund Haugen, Arr S. Westberg 
Tjønneblomen skrevs av den norske storspelmannen 
Gjermund Haugen som trakterade hardangerfela. Tjønne 
betyder damm och därför gissar vi att låten handlar om en 
blomma som växer vid dammen. Det är en vacker vals som 
speglar Haugens kynne, lyriskt och lite inåtvänt. 
 
Gigue ur Ouvertüre i C-dur    G.PH. Telemann 
Återvinning är en viktig del i ett ekosofiskt tankesätt. Vi 
besöker loppmarknader och secondhand affärer som aldrig 
förr. Vi ropar in på auktioner och handlar begagnat på nätet. 
Kanske har programmet Antikrundan inspirerat oss. Under 24 
år har vi fått följa TV teamet på olika platser i Sverige och hört 
experternas värderingar av föremål. Här är signaturmelodin.  
 
DIKT 
 
Dans över de saligas ängder      C.W.Gluck. Bearb Bas Fiol & Flöjt 
De Saligas Ängder, eller Elysian Fields är en föreställning om 
livet efter detta i den grekisk-romerska mytologin. Stycket är 
en musikalisk skildring av denna plats och ingår i operan 
Orfeus och Eurydike. Det sägs att Orfeus sjöng och spelade så 
vackert på sin lyra att till och med naturen och de vilda djuren 
stannade upp för att lyssna. Återigen en bild av hur vi kan 
uppleva det starka samspelet mellan människa och natur.  
 

Färger I en vind                               Alan Menken. Bearb Bas Fiol & Flöjt 
Legenden om Pocahontas berättar om de första 
kolonisatörerna med Kapten John Smith, som leder en grupp 
engelska sjömän och soldater till den Nya Världen för att 
plundra dess rikedomar. Indianhövdingens dotter Pocahontas 
liv förändras när skeppet lägger till nära hennes by. Djup 
vänskap uppstår mellan Pocahontas och Smith. I Disneys 
tecknade berättelse försöker hon lära kaptenen om naturen: 

”Du tror du äger jorden som du står på, att allt blir ditt där 

du har gått i hamn. Men berg och träd, ja allt som finns 

omkring dig har ett liv, har en ande, har ett namn. Men om 

du följer spåren du aldrig sett förr, kan du lära med ditt 

hjärta här och nu. Du kan äga jorden här. Men den får liv 

först när du lär dig att se att det finns färger i en vind”. 

DIKT 
 

Vilken underbar värld  GD Weiss/G Douglas. Arr A. Risberg  

Louis Armstrong, "Satchmo". Med sin starka utstrålning och 
hest beslöjade röst har vi hört honom sjunga denna älskade 
sång många gånger. Anna har i sitt arrangemang av sången 
låtit kontrabasen ta hand om melodin för att försöka 
återskapa Satchmos mörka, lite hesa stämma. Denna 
avslutande sång får bli en hyllning och påminnelse om den 
underbara värld vi faktiskt lever i och att vi har all anledning 
att ta till oss tankar som ansluter till ekosofins filosofi. 

                                 


