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K R I S T I N A  F O R S M A N 
 

biografi / diskografi 
(senast uppdaterad 090909) 

– se mer och lyssna på www.kristinaforsman.se – 

 

Kristina Forsman låter en mängd inspirationskällor ta plats i sin musik. Intresset för det 
rytmiskt lekfulla utgör en underström i Forsmans komponerande och kan höras bland 
annat i orkesterverket Ninata, liksom i Berg-slagen för bleck, såg, slagverk och 
theremin.  

Men det är ändå det klangliga detaljarbetat som främst utmärker musiken. Den suckar 
och glider över små intervall. Täta harmonier öppnar sig i enkla konsonanser och sluter 
sig sedan igen. Som i den naket flämtande stråkvartetten Ghalán-ghalán. En liknande 
drömsk och nästan improvisatorisk karaktär hittar man i ett verk som Ingenting är evigt, 
utom förändring... för blockflöjt och glas. Och även då Forsman komponerar för 
muskelstarkt brass, som i Dekafonía, väljer hon att framför allt laborera med små 
ringlande rörelser och tunna hinnor av dissonanser.  

Orkesterverket Tissisat – water that smokes, är inspirerat av det blå Nilen-vattenfallet i 
Etiopien där Forsman bodde i fyra år som barn, inramar en sorts långsamt mässande 
musik ett mer rytmiskt centrum. Solist: Mamadou Sene: sång och riti (ensträngad 
Senegalesisk krokodilfiol). 

Bland vokalmusiken kan man nämna det melankoliska, vackert böljande körverket Rör 
mig, berör mig! med text av Forsman själv. Hon skrev även både text och musik till 
Tanketallen, en musiksaga för barn. 

Kristina Forsman studerade bland annat för Sven-David Sandström: ”Han har betytt 
mycket för att jag överhuvudtaget sysslar med musik. Han inspirerade och uppmuntrade 
mig enormt mycket”, säger Forsman.  

Efter musiklärarutbildning på Ingesunds Musikhögskola och studier på Gotlands 
tonsättarskola, studerade hon komposition vid Musikhögskolan i Stockholm för Pär 
Lindgren, Lars-Erik Rosell, Örjan Sandred och Lars Ekström.  

Vid sidan av komponerandet arbetar Kristina Forsman som musiklärare och spelar 
trombon. (text Tony Lundman) 

 

Kortfattad Curriculum vitae: 

1970 Kristina Forsman föds i Umeå. Barndom/uppväxtår i Etiopien och Ytterby i Roslagen. 
1989-1991 trombonstudier mm vid Sjöviks folkhögskola, Avesta/Krylbo. 
1995 lärarexamen vid Ingesunds Musikhögskola (GG, trombon). 
1995-1996 musiklärartjänst Walldorfskolan, Norrköping 
1996-1998 studier för Sven-David Sandström på Gotlands Tonsättarskola. 
1998-1999 musiklärartjänst i Norrtälje Kommun (bleckblås, orkestrar samt klass underv.) 
1999-2003 studier på grundutbildningen i komposition vid Kungliga Musikhögskolan. 
2003- 2009 komponerar, undervisar i perioder deltid/heltid, spelar trombon 

http://www.kristinaforsman.se/�
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”Diskografi” 

Endast verket ”rain-refrain” är utgivet av skivbolag (Caprice CRP21787) på samlings-
CDn Duo Dialog, framförd av Dan Larsson, klarinett, Magnus Grönlund, gitarr. Övriga 
verk är i stor utsträckning dokumenterade som liveinspelningar men alltså inte formellt 
utgivna. Därav nedanstående lite ovanliga listning. 

Kompositioner, samarbeten och stipendier i urval: 

2010 
Attackopera, Möte med förhinder:  
längtans tango av Kristina Forsman  
Attack! av Kjell Perder 
Uruppf. må 15/3 2010, någonstans i Stockholm. 
 
Ett samarbetsprojekt med stöd av Konstnärsnämden. 
Medverkande i operan är operasångarna Olle Persson och Hannah Holgersson samt 
kontrabasisten Johan Strindberg och ackordeonisten Anita Agnas. 
Kompositörer & librettister: Kristina Forsman, Kjell Perder. 
 
 
2009 (mer info om konserter, tid o plats uppdateras löpande på Kristinas hemsida) 
Ou´ va?  
Världsnamnet Pape Ibrahima Ndiaye ”Kaolack” - dansare/korreograf från Senegal möter 
Helena Lambert dansare/korreograf tillsammans med Abdou Diagne perc./dans  
Kristina Forsman EAM. 
Dansakademien Stockholm scenstudio 4 
lö 14/11 sö 15/11  
 
Namonala 
Uruppförande av Rikskonsertbeställning ”Namonala” för blåsorkester och 
saxkvartetten Rollin´Phones. 
 
 
2008 
Uppsala läns landstingsstipendium: 
”Med ett träffsäkert tonspråk skapar Kristina Forsman musik som trollbinder åhöraren. 
Hennes förmåga och känsla för att väva samman idéer och intryck från olika kulturer 
resulterar i ny och spännande musik med stort personligt uttryck. Kristina Forsman 
tilldelas stipendiet för att bearbeta sitt inspelade ljudmaterial samt digitala bilder och 
filmer från Senegal för att skapa ett allkonstverk” 
 
Detta stipendium gav även möjlighet till en tredje resa till Senegal, under en 9 månaders 
period, dvs totalt 4 månaders vistelse i Senegal. Även denna gång för att lära sig mer 
om Senegalesisk musik – spela in musik/ljud, lära sig spela djembe och talking drum, 
dansa, samt etablera kontakter bland musiker och dansare. 
 
”Jag bangar inte”, Scenstudio 4, Balettakademien, Stockholm 
Samarbete med koreografen och dansaren Helena Lambert. Kristina Forsman: 
ljud/musik/yoga. 
 
Musikresearchresa till Senegal med musikern och sångaren Mamadou Sene – känd från 
bla Ale Möller folk big band (resan finansierades med stipendium från 
Konstnärsnämden och Svenska Institutet)  
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Dubbelsidig porträttintervju av Kristina Forsman i UNT av Lena Köster: ”Tonsättare från 
Årsta jagar ljud i Senegal” 
 
Caprice Records släppte sin kritikerrosade CD av och med Duo-dialog, för klarinett och 
gitarr, där Kristina Forsmans verk rain-refrain ingår (spår 1!) 
Hennes rain-refrain spelades i sin helhet, 12 min. i P2 i programmet Aktuellt på en 
förmiddag i oktober. 
 
Under 2008 gjorde organisten Henrik Cervin en turné med bla Kristinas två orgelverk 
Miserere samt Vila, vila... (uruppf.) Tot 16 konserter i Sverige och Ryssland. 
 
Advent – ett hopp om yttre fred och inre frid 
Text och musik av Kristina Forsman görs i såväl Gustav Vasas kyrka, som Katarina 
kyrka. Brass från Hovkapellet resp. Filharmonien. Tot. 6 fullsatta kyrkokonserter på 
samma adventshelg! 
 
2007 
Mellan Kyrie och Gloria 
uruppförs i Strängnäs Domkyrka 16/12 (3:e Advent) kl 16. Domkyrkokören under ledning 
av dir. Britta Snickars. 
Text och musik av Kristina Forsman är beställt av Svenska Kyrkan, för att 
uppmärksamma att det har gått 40 år sedan 6-dagarskriget mellan Israel Palestina. 
Beställare hade en önskan att texten skulle behandla mellan mänskliga relationer i stort. 
 
"Den harhjärtade människan" (50 min utan paus)  
Poesi av den finlandssvenska lyrikern Eva-Stina Byggmästar kläs i toner av 
kompositören Kristina Forsman. Ord och musik vävs samman till en suggestiv helhet 
som nu uruppförs av skådespelerskan Sofia Rönnegård och Trio Ancker, bestående av 
violinisten Ylva Magnusson, violasten Karin Ancker och cellisten Hanna Thorell.  
 
Duo dialog; Magnus Grönlund gitarr och Dan Larsson klarinett spelar in mitt rain-refrain 
kontinuerligt runt hela Sverige – det är mitt mest spelade verk hittills! Se 
www.duodialog.com 
 
Kristina har samarbetat med många olika dirigenter såsom Stefan Solyom, Jukka 
Iisakkila, Jonas Dominique. Men den som framfört mest av hennes verk är dirigenten 
Ragnar Bohlin som numer arbetar o verkar i San Francisco med: The Choir of San 
Francisco Symphony Orchestra. 
 
2006 
Akkasí!, för stor symfoniorkester, uruppförs i Cassels konserthus, Grängesberg med 
Bergslagens Kammarsymfoniker. Dir. Jonas Dominique. (Rikskonsertbeställning) 
 
Exempel på verk framförda av Ragnar Bohlin är hennes: Franciscus sång (URUPPF!) 
för blandad kör, orgel och mezzosopransolist. Maria Magdalena Motettkör, sångsolist: 
Tove Dahlberg. 
 
Kristinas verk Rör mig, berör mig! med text av henne själv, gjordes på turné med Maria 
Magdalena motettkör, nu i en omarbetad version för Maria Magdalena motettkör 
tillsammans med jazzmusikerna Elise Einarsdotter – piano, Olle Steinholtz – bas, 
Rigmor Gustavsson – sångimprovisation.  
 
Kammaroperan som den lånade natten… 
Libretto Magnus ”Mankan” Nilsson.  
En färdig scen med 15 min. musik finns.  
(skrevs då Kristina fick ett stort arb.stip fr Konstnärsnämden) 
Nu saknas bara någon finansiär/operascen för att kunna slutföra verket! 
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Övriga framföranden i urval 

2005 
050417 uruppförs Rör mig, berör mig!  
av Maria vokalensemble (medlemmar ur Radiokören & Eric Ericssons kammarkör) 
dirigent: Ragnar Bohlin S:ta Maria Magdalena kyrka 
 
2004/2005  
Musiksagan Tanketallen på skolturné med Östgötabandet, länsmusiken i Östergötland 
(29 föreställningar) 
 
2003  
Ingenting är evigt utom förändring… Rikskonsertbeställning för blockflöjtisten Kerstin 
Frödin och slagverkaren Leif Karlsson (spelar på Kosta Boda skålar av Kjell Engman)  
 
Tissisat – ”water that smokes” för stor symfoniorkester, sång och riti (ensträngad 
Senegalesisk krokodilfiol) uruppförs under ledning av dirigenten Jukka Iisakkila. 
 
Dekafonia uruppförs för tiomannabrass i Karlskrona, beställt av BIBA, (dir: Kristina 
Forsman) 
 
2002  
Helig, helig, helig… för trombon och slagverk spelades bl.a. i operahuset i Kairo. 
 
2001  
I slutet rum… för stråkorkester uruppförs av Musica Vitae i Växjö Dir. Michael Bartosch. 
 
NINATA för stor symfoniorkester, uruppförs i Cassels konserthus, Grängesberg med 
Bergslagens Kammarsymfoniker. Dir. Stefan Solyom. 
 
2000  
Musik till Jullovsmorgon 2000 SVT, samarbetsprojekt med DI & KMH. 
 
1999  
Väntan EAM uruppförs. 
 
…but sometimes you really need to go harping on the same string… 
för 8 tromboner framförs på Royal Academy of music i Köpenhamn. 
 
Helig, helig, helig… spelas i Lau kyrka på Gotland. Peter Forsman slv, Mats Heineman 
trpt. 
 
1998 
Beställningsverket Berg-slagen för bleckblås, vatten såg och slagverk finns utgivet på 
CD:n ”Bergslagsbilder” (Nosag Records) med Bergslagens kammarsymfoniker. (numer 
finns en omarbetad, bättre version med bl.a. theremin som tillägg) 
 
1993  
ghalán-ghalán för stråkkvartett uruppförs på Ingesunds Musikhögskola. 
 
 
För mer info, se o lyssna: www.kristinaforsman.se  
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