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R
olf E

nström
 kan blicka tillbaka på en tjugoårsperiod

som
 tonsättare. Verkförteckningen upptar ett tjugofem

tal
verk och om

fattar ett antal m
ycket genom

arbetade
kom

positioner av hög konstnärlig kvalitet. F
lera av hans

stycken har blivit ”klassiker” och uppskattade repertoar-
stycken såväl i S

verige som
 utom

lands - exem
pelvis

”D
irections” (1979 ), S

lutförbannelser (1981 ), T
jidtjag

och T
jidtjaggaise (1987 ) vilket eröll ”P

rix Italia”
sam

m
a år, bildspelet

”Io” ( 1996 ) och nu senast ”R
am

a” (1998 ).

R
olf E

nström
 är en tonsättare som

 hela tiden söker nya
vägar och prövar nya uttryckssätt, något som

 ofta lett
honom

 till att kom
binera m

usiken m
ed andra konstarter,

fram
för allt bildkonsten och litteraturen. B

ildspelen
tillsam

m
ans m

ed T
hom

as H
ellsing bildar en genre för

sig och är m
ycket uppskattade. R

olf E
nström

 är en
dram

atisk tonsättare som
 gärna arbetar m

ed starka
kontraster; det häftiga utbrottet och pausen / tystnaden
är viktiga elem

ent i hans m
usik. O

fta nog kan m
usiken

vara brutal och våldsam
, laddad m

ed ett dram
atiskt

allvar, m
en ibland tycker m

an sig också finna den
enström

ska glim
ten i ögat insm

ugen någonstans i form
av något oväntat litet ljud. E

nström
 uppvisar också en

väl utvecklad känsla för såväl form
 som

 för klang i sina
kom

positioner.
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