STUDENTEN I FOKUS
studenter i huset, att
man behöver vila från
alla intryck när det
blir kväll. Då kan det
vara väldigt skönt att
bara komma hem och
ta det lugnt – kanske
se en film på TV eller
göra något annat avkopplande. Som tur
är bor jag väldigt nära
skolan, så jag behöver
i alla fall inte förlora
någon dyrbar tid på
resor.
Jag har spelat en
hel del utanför Musikhögskolan. Har
t ex jobbat i Malmö
symfoniorkester och i
Opera-orkestern samt
i Gävle och Karlskrona.

Ett ögonblick

Joakim Berg
musikerutbildningen åk 5
slagverk
Joakim Berg, 24 år och bördig från
Alvesta, går nu sista året på musikerutbildningen med slagverk som huvudinstrument och blir nyutexaminerad
slagverkare i början av juni.
Varför valde du att studera vid Musikhögskolan i Malmö?
– Jag har en slagverkskompis från
Växjö, som heter Martin Orraryd och
som redan gick musikerutbildningen
på slagverk i Malmö. Hans huvudlärare, Lennart Gruvstedt, kom upp till
Växjö ett par gånger och gjorde clinics
med en grupp ungdomar där jag också

Vad ska du göra
när du är klar med
din slagverksutbildning?
Foto: Leif Johansson
– Jag planerar att
söka diplomutbilddeltog. Dessa clinics imponerade stort ningen 80 poäng här på Musikhögskopå mig och efter att dessutom ha fått lan. Om jag skulle komma in innebär
några enskilda lektioner av Lennart var det ytterligare två års heltidsstudier,
jag fast besluten att välja Malmö i 1:a men jag känner mig motiverad att satsa
hand och Stockholm i 2:a hand.
på en solistkarriär också. DiplomsökJag var förstås jätteglad när jag kom ningarna sker den 2 maj, så stundens
in på mitt förstahandsval och fick Len- allvar närmar sig.
nart Gruvstedt som lärare.
Joakim Berg har redan hunnit skaffa sig ett antal fina solistmeriter. Han
Hur har du trivts i Malmö under har varit solist med Musikhögskolans
din utbildning? Vad har du gjort symfoniorkester och med kammarutanför skolan?
musikensemblen Musica Vitae från
– Malmö är en stad med fantastiska Växjö. Desutom har han vunnit tävmöjligheter till fritidsaktiviteter, men lingen Smålandsolisten i Jönköping
om man som jag tillbringar 10-12 tim- 2003 och fick återkomma i februari
mar på skolan varje dag för att öva och 2005 för att vara solist med Jönköfå undervisning hinner man inte med pings Sinfonietta igen.
så mycket annat. Under dagen träffar
Det är bara att önska Joakim
man ju så många människor på mu- lycka till i den hårda konkurrensen
sikhögskolan, både slagverkskollegor om de åtråvärda diplomutbildningsoch andra musiker- och musiklärar- platserna!
OVE TORSTENSSON
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