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T
he D

ulcim
er R

eport för piano, sam
plers, dator

och tape kom
ponerades 1992 för den svensk-

norske pianisten K
enneth K

arlsson och m
ed stöd

av N
O

M
U

S
.

A
rbetet m

ed stycket försiggick till stor del under
m

in period i B
erlin som

 D
A

A
D

* stipendiat.

A
vsikten var att gjuta sam

m
an klangvärldarna

från flygeln, m
ed tangentspel såväl som

 spel inne
i flygeln m

ed liknande klanger från sam
plers och

från band.
D

et som
 jag kunde åstadkom

m
a m

ed hjälp av
sam

plern skulle fungera som
 en utvidgning av

det pianistiska ordförrådet och jag kunde spela
bortom

 all virotuositet som
 gjorde att nya

klanger uppstod genom
 att klanger sm

älte ihop
på grund av rasande snabba tem

pi.
 Ä

ndå var det pianots klang som
 var kärnan och

genom
 att allt m

aterial bestod av inspelat piano
kunde stycket hållas ihop på denna grund.
D

ulcim
er R

eport uruppfördes 1992 under
Inventionen - en festival som

 då hölls årligen och
som

 idag lever ett tynande liv under upprust-
ningen av B

erlin som
 huvudstad. S

tycket har
aldrig spelats sedan dess även om

 det varit
efterfrågat.

* D
eutscher A

kadem
ischer A

ustauschs D
ienst
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