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Kristine Scholz med bakgrund i Tyskland, är sedan tidigt 1970-tal en betydande kraft inom svenskt 
musikliv. Hon tillhör en av våra främsta interpreter av nutida och experimentell pianomusik, med en 
såväl nationell som internationell repertoar. Scholz har ofta samarbetat med pianistkollegan Mats 
Persson och ingick tillsammans med honom i gruppen Harpans kraft. Hon har ett flertal 
skivinspelningar bakom sig. 2000 invaldes Scholz i Kungliga Musikaliska Akademien.

Jonny Axelsson är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och var redan då aktiv som 
kammarmusiker och solist, vilket ligger till grund för ett konstnärskap bestående av stor 
egensinnighet och stringens. Jonny Axelsson har blivit hyllad av musikkritiker för djupet och 
dimensionerna i hans uttolkningar. Andrew Clements skrev i The Guardian: ”Det finns inget 
överdrivet eller insmickrande med Axelsson, han bara tar sig an sina uppgifter med en bländande 
musikalitet.”, Roger Thomas i The International Record Review: ”Axelssons spel är flödesrikt, 
organiskt och ytterst artikulerat – kort sagt, helt enkelt enastående musikaliskt”, och Anna Picard i The
Independent: ”med all respekt för andra slagverkare vill jag säga att Axelsson är den mest 
fenomenale trumslagaren jag sett”.
Konsertverksamheten omfattar framträdanden över hela världen, och som solist med orkestrar 
såsom Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Göteborgs Symfoniker, Stråkorkestern Musica Vitae och 
KammarensembleN.  Av många nära samarbeten med tonsättare kan nämnas samarbetet med Kevin
Volans, vilket också är en av de mest långvariga.  CD’n "Percussione Con Forza" utnämndes i 
musiktidskriften the International Record Review till "bästa nutida musik CD år 2000", och hans 
inspelning av Zyklus av Karlheinz Stockhausen hyllades av tonsättaren själv och av György Ligeti. År 
2004 tilldelades han Föreningen Svenska Tonsättares Interpretpris.

Josef Doukkali & Anders Blomqvist
Jag hade förmånen att arbeta med Anders under 23 år, från 1983 till 2006. Under den tiden gjorde 
vi tillsammans flera bildspel, dokumentärfilmer och andra, mer kommersiella arbeten.
”Jaguar Revisited” var det första resultatet av vårt samarbete. Bildspelet uruppfördes i april 1984 på 
Fylkingen, Östgötagatan. 
”Sincere” uruppfördes på Fylkingen i oktober 1990, nu Münchenbryggeriet.
I övrigt av intresse här så jobbade vi med tonsättaren Sten Hanson. Ett arbete resulterade i filmen 
”Tonsättaren likt ett otyglat geni” — om Sten Hanson.
Anders tog aldrig, enligt mig, den plats han var värd som en av de mest framstående tonsättare i 
genren. Jag har Anders att tacka för bidrag till känslor av alla slag under de år vi hade tillsammans. 
Josef Doukkali, 1/11 2021


