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S ångerskan Maria 
Sennvall och alt
violinisten Paula 
Gårsjö träffades 

för första gången 2009 när 
de båda medverkade i Lin
neateaterns operett Glada 
änkan och deras vägar har 
korsats flera gånger sedan 
dess. Men det var först ef
ter att Maria Sennvall kän
de att det var dags för nya 
musikaliska utmaningar 
som hon i februari i år kon

taktade Paula Gårsjö med 
idén om ett samarbete.

– Jag fick ett sms av Ma
ria, och undrade direkt 
vem som skulle kompa 
oss. Jag var så inställd på 
att det skulle vara en pia
nist med också, för det är 
det vanliga, säger Paula 
Gårsjö.

– Men det är en smidig 
konstellation att bara vara 
två. Vi kan i princip fram
föra vårt program var som 
helst, säger Maria Sennvall.

– Vår duo är också väl
digt flexibel om man ser 
till praktiska aspekter. 
Som musiker får man vara 
smart och sälja in sig på 
rätt sätt. Många ställen 
har i dag knappt råd att 
anordna en konsert över
huvudtaget, säger Paula 
Gårsjö.

Det kan dock vara knepigt 
för duon att finna passan
de repertoar till deras sätt
ning som altviolinist och 

vokalist. Inspirationen 
finner de bland annat på 
internet. De har fått 
många tips av vänner och 
kollegor. Även gammal re
pertoar från tidigare pro
jekt har arbetats om.

– Vårt aktuella program 
innehåller en Bachavdel
ning, några folkvisor och 
ett par lite nyare verk. De 
nya styckena kan kanske 
vara något kärvare och 
svåra för örat, men i och 
med att vi blandar så fung

erar det fint, säger Paula 
Gårsjö.

Duons Bachrepertoar 
innehåller instrumentala 
stycken som egentligen 
inte är skrivna för sång. 
Att sjunga vokalis, utan att 
använda ord, har varit en 
kul utmaning tycker Maria 
Sennvall.

– Jag får låstas att jag är 
ett instrument, det gäller 
att öva som bara den, så 
man får in det i kroppen. 
Man kan inte bara lyssna 
till stycket, det måste även 
sätta sig i muskelminnet. 
Har man en text så har 
man ju den att förhålla sig 
till, vilket kan ge en ytterli
gare dimension, säger 
hon.

ViolaVoice arbetar med 
att hitta balansen mellan 
låtarnas olika register. Det 

är en harmoni som de öns
kar utveckla vidare.

– Jag har spelat jätte
mycket kammarmusik 
men det har varit tillsam
mans med andra stråkar. 
Då har man ju någon slags 
känsla för hur det ska låta 
eftersom man spelar ett 
stråkinstrument själv. 
Men jag har aldrig spelat 
såhär naket förr, ihop med 
bara en sångerska. Det 
kräver mycket mer, att 
man verkligen är förbe
redd. Har man ett piano 
som kompar till så kan 
man gömma sig lite i 
piano spelet, säger Paula 
Gårsjö.

Tillsammans utforskar de 
hur deras röster kan smäl
tas samman. Båda är av 
bestämd mening att de är 
en duo. Ingen är “bara” ett 
komp till den andre.

– Bachs Badinerie, ex
empelvis, är egentligen 
skriven för orkester men 
där spelar jag bara en 
kompstämma kan man 
säga och det funkar fint. 
Mitt instrument, violan, är 
lite lägre stämt, vilket ger 
djupare toner än en vanlig 
fiol. När Maria är uppe och 
sjunger på höjden så mås
te jag ta i ordentligt för att 
höras, säger Paula Gårsjö.

– Violan är ganska stark 
i vissa lägen. Så när det blir 
lågt register för mig att 
sjunga så måste Paula spe
la svagare annars försvin
ner min röst helt, säger 
Maria Sennvall.

Musikerduon har fått fyra 
unika sånger skrivna till 
ViolaVoice av Julia Ek
ström, en tidigare kompo
sitionselev på S:t Sigfrids 
folkhögskola. Sångerna är 

skrivna utifrån Tomas 
Tranströmers korta haiku
dikter. Två av de fyra 
skräddarskriva låtarna 
kan man få höra ViolaVoi
ce framföra i Sjösås kyrka 
den 26 augusti.

– Vi vill så gärna ut och 
spela våra nya sånger och 
vår nya repertoar, säger 
Paula Gårsjö.

Än så länge så har duon 
hunnit med två konserter, 
i Vrå och i Vislanda. Re
sponsen har varit väldigt 
fin från både publiken och 
arrangörerna.

Vid sidan av ViolaVoice 
har de båda musikerna fle
ra småprojekt. Ingen dag 
är den andra lik men ar
betstillvaron som musiker 
är strävsam och osäker.

– Att leva så här är att 
inte ha så lång framför

hållning i kalendern. För
ra sommaren hade jag ing
enting inbokat inför den 
kommande hösten. Det 
var jag väldigt stressad 
över. Men i år har jag mas
sor inbokat. Man kan ald
rig sitta och vänta på att 
någon ska ringa. Man mås
te själv marknadsföra sig. 
Det brukar alltid ordna sig 
på något sätt, säger Paula 
Gårsjö, som även spelar 
med i Smålandsoperans 
ensemble i operan Figaros 
bröllop samt i Amadea
kvartetten.
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Duon ViolaVoice – sångerskan Maria Sennvall och altviolinisten Paula Gårsjö – arbetar med att hitta balansen mellan låtarnas olika register.

Musikerna håller konsert i Sjösås kyrka den 26 augusti.

Utdrag ur Bachrepertoaren.

– Nu har det ramlat på med massor av idéer till repertoar. Och 
så har vi fått nyskrivet, säger Maria Sennvall.

Duo stämmer upp  
i harmonisk samklang

ViolaVoice är en kreativ duo som söker balansen mellan sång och altviol. De drar sig inte 
för att utmana sig själva med en repertoar av både traditionell och nyskriven musik.

”Man kan inte bara 
lyssna till stycket, det 
måste även sätta sig  
i muskelminnet.”

MARIA SENNVALL
Om att sjunga vokalis, utan ord.

En välregisserad 
livshistoria
Bahar Pars bjuder in lyss-
narna till sin värld och sitt 
liv. Programmet är skick-
ligt gjort med fokus på 
personlig utveckling och 
hämmande strukturer.

RADIO. Det märks att Ba
har Pars har vana av att 
både skriva och regissera 
sitt eget material. Som
marpratet både börjar 
och slutar i hennes var
dag, med ett språk som är 
poetiskt.

Däremellan får vi kom
ma närmare Bahar Pars 
och vad som har format 
henne till den hon är i 
dag. Hur hon vägrade gå 
till skolan i Iran, hur hon 
blev sina föräldrars tolk 
efter flytten till Sverige 
och hur hon med sin sto
ra nyfikenhet festade sig 
runt hela Stockholm och 
varken diskriminerade 
slott eller koja.

Det är en bild av en 
stark och självständig 

kvinna som inte tar nå
gon skit som växer fram 
under sommarpratet, 
men vi får även följa med 
i hennes motgångar. Till 
exempel om misslyckan
det som var gymnasiet, 
(som sedan vändes till 
något gott) trots goda 
före satser, och den struk
turella rasism som hon 
har stött på som invand
rad från Iran, eller hur 
Trumps inreseförbud på
verkade henne inför 
årets Oscarsutdelning.

Det är ett fängslande 
liv som Bahar Pars har 
levt, så fängslande att det 
skulle kunna bli en ro
man, eller en film för den 
delen. Det är fint när Ba
hars mamma får vara 
med, kanske hade pro
grammet lyfts till högre 
höjder om det varit lite 
mer spontant och Bahar, 
regissören, hade tagit ett 
litet steg tillbaka.
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Det märks att Bahar Pars har regivana när hon lotsar 
 lyssnarna genom sitt sommarprat. FOTO: MATTIAS  AHLM/SR
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Bahar Pars

Född: 1979 i Shiraz, Iran.
Bor: Stockholm.
Är: Skådespelare och 
regissör, guldbaggenomi-
nerad för sin roll i Oscars-
nominerade En man som 
heter Ove.
Första meningen: 

”Klockan är nollåtta noll 
noll, jag vaknar med en 
speciell känsla”.
Roligast: Berättelsen om 
hur Bahar tog körkort 
genom att övningsköra 
med sig själv.

Jeanne Moreau 
har avlidit
FILM. Den franska skåde
spelerskan Jeanne More
au har hittats död i sitt 
hem i Paris.

Hon var en av 
1900 talets stilbildande 
aktriser. Känd för 
François Truffauts dra
mafilm Jules och Jim 
(1962), där hon gjorde en 
av huvudrollerna. Förut
om det har Jeanne More
au skrivit manus, regis
serat och till och med 
sjungit – bland annat 
med Frank Sinatra i Car
negie Hall.

Moreau har mottagit 

pris som bästa skådespe
lerska vid flera filmfesti
valer, till exempel i Vene
dig och vid César, den 
franska motsvarigheten 
till Oscarsgalan. Samt ta
git emot utmärkelse för 
sin livslånga gärning. 
(TT)

Jeanne Moreau blev 89 år.
 FOTO: FREDRIK SANDBERG / TT 
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