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Favoritmusik är ett musikaliskt projekt för personlig önskemusik.
Det här är våra frågeställningar (som inte är så lätta att svara på alla gånger)

* Vilken är din egen favoritmusik?
* Har du någon speciell favoritartist?

Välkommen till Favoritmusik!

Christer Sjögren Frank Sinatra Ulla Billquist

Evert Taube Elvis Presley

Wolfgang Amadeus Mozart

Del 1
* Min Favoritmusik - dokumentet

Del 2
* Min Favoritmusik - Manual

Del 3
* Så påverkas vi av musik

Innehåll



Del 1
Min Favoritmusik - dokumentet

Innehåll:

* Musikstilar (Vilken slags musik tycker du om?)

* Svenska favoritartister
* Utländska favoritartister
* Min skivsamling
* Sammanfattning



Favoritmusik

Vilken slags musik lyssnar du helst på?Om du tycker
om flera musikstilar bockar du för så många du vill!

Namn: Födelseår:

1. Musikstilar:

Min

Eller något helt annat...

Jazz
Opera

Dansband

Svensktopp

Rock & pop

Visor

Klassiskt

Country



Har du någon speciell favoritartist?
Bocka för så många du vill!

Eller....sätt en siffra mellan 1 och 10

2. Svenska favoritartister:

Tommy Körberg

Christer Sjögren

Evert Taube

Cornelis Vreeswijk

Jussi Björling

Ulla Billquist

Helen Sjöholm

Alice Babs

Einar Ekberg

Birgit Nilsson

Lasse Berghagen

8

Jerry Williams

Karl Gerhard

Gunnar Wiklund

Arne Domnerus

AlfRobertson

Eller någon helt annan...



Har du någon speciell utländsk favoritartist?
Bocka för så många du vill!

Eller....sätt en siffra mellan 1 och 10

3. Utländska favoritartister:

8

Eller någon helt annan...

Benny Goodman

Frank Sinatra

The Beatles The Rolling Stones

Harry Belafonte

Barbara Streisand
Luciano Pavarotti

Edith Piaf

Vera Lynn

Elvis Presley

Johnny Cash

Elton John Arja Saijonmaa

Dolly Parton

Queen



Vilka skivor har du i din skivsamling?4. Min skivsamling:

Vinylskivor

Stenkakor

CD-skivor

Vilka skivor?

Stenkakor - så kallades de grammfonskivor
som tillverkades av shellack och snurrade
på skivtallriken med 78 varv per minut.
Stenkakans storhetstid varade från ca 1902
till 1950-talet.

Under 1950-talet fick stenkakan konkurrens
av en ny produkt: vinylskivan. Den hade
längre speltid än stenkakan och var också
mindre ömtålig.

LP-skivan (Long Playing) som snurrade runt
med 33 och 1/3 dels varv/minut tog snart över och stenkakorna försvann ur butikerna.
Det fanns också mindre vinylskivor (45-varvare): Singelskivor med en sång på varje sida
och EP-skivor (Extended Play) med två sånger på varje skivsida.

För alla oss som sett en riktig skivbutik som
dignade av LP- EP- och Singelskivor verkade
det som ett dåligt skämt när vi fick höra:
Om ett par år kommer det bara att finnas
CD-skivor i butiken och inga vinylskivor alls!

Men så blev det ju faktiskt. I början av 1980-talet lanserades CD-skivan (Compact Disc) och blev genast en
stor succé. Nu var det vinylskivornas tur att ställas undan i källare och garderober.

I dag har skivbolagen stora problem med att sälja CD-skivor -
i alla fall till ungdomar. De flesta använder sig av internet för att
lyssna på musik. Musiktjänsten Spotify startade 2006 och har
sedan dess både vuxit och fått konkurrenter.

Det här är faktiskt en liten revolution i musikvärlden.
Ungdomar i dag köper sällan skivor i butik.
De bygger i stället egna spellistor med musik som laddas ner från internet.

Har du några favoritskivor?



Favoritmusik

Vilken slags musik lyssnar du helst på?

Namn: Födelseår:

1. Musikstilar:

Sammanfat
tning

2. Svenska favoritartister:

3. Utländska favoritartister:

4. Min skivsamling: Har du några favoritskivor i din skivsamling?

Noterat av:

Datum:

Övrigt:



Del 2
Min Favoritmusik - manual

Innehåll:

* Tips och tricks
* Så här kan det gå till...
* Hemma i Sverige
* Ute i världen
* Samtalsämnen



Min favoritmusik är en kortfattad "musikjournal" som dokumenterar vår egen, personliga
önskemusik. Dokumentet kan användas av alla; unga och gamla - friska och sjuka.

Den som vill och kan sammanfattar sina egna musikval själv.
Den som behöver hjälp kan få det i en grupp tillsammans med andra.

* Dokumentet skapar en möjlighet för var och en av oss att kunna få höra "min musik" hela livet.

* Dragspel, schlager, jazz, klassiskt eller något helt annat - här är alla val rätt och inga fel.

* Det finns ingen bättre eller sämre musik - det finns bara den musik vi själva vill höra.

Varför är det här viktigt?
Jo, det kan komma en dag när vi själva inte längre kan ge uttryck för våra musikaliska
önskemål. Då kan anhöriga och/eller personal ha stor nytta av dokumentet.

Favoritmusik - tips och tricksMin

Favoritmusiks grundidé är enkel -
men själva utförandet är lite av en utmaning!
Det gäller att hitta just den musik som varje
deltagare tycker bäst om och mår bra av.

Målet är att sammanställa en kortfattad
"musikjournal" som kallas "Min favoritmusik".
Den dokumenterar varje persons musikval.

När vi hittat rätt (eller i alla fall kommit en bit på väg)
sammanställer vi dokumentet "Min favoritmusik"
tillsammans med var och en.

Om att skriva i Min Favoritmusik:
Börja gärna med att lyssna och prata -
vänta lite med att skriva i dokumenten!
Till en början kan det vara en bra idé
att ha lösa lappar för var och en i gruppen.

När ni börjar skriva i dokumentet: kopiera så många
sidor ni vill - glöm inte att skriva datum!

Favoritmusik
Personlig önskemusik på CD

Om tålamod:
Det kanske känns lite segt och trevande den första gången ni träffas i gruppen.
Situationen är ovan för många och det gäller för den som leder gruppen att få alla deltagare
att känna sig trygga och lugna.

Låt allt få ta sin tid - sökandet kräver både engagemang och tålamod. Musik kan också vara ett
känsligt ämne för många. Det är inte säkert att det bara är glada och positiva minnen väcks.
Men - de allra flesta brukar ha goda erfarenheter och delar gärna med sig av sina musikminnen!



Här sitter vi nu samlade kring CD-spelaren. Var och en med sitt eget exemplar av
”Min Favoritmusik” framför sig på bordet. Om vi ska anteckna namn eller siffra
på bladen är säkert olika från grupp till grupp.

Vi lyssnar igenom sångerna tillsammans - inte för många sånger på en gång.
Kanske 2-3 stycken är lagom i början. Så samtalar vi kring musiken och vad vi tyckte om den.
Redan här kan det börja dyka upp tankar kring vilken musik man själv tycker om:
- Nej jag lyssnar hellre på dansbandsmusik!
- Finns det intenting med Jussi Björling?

Så här kan det gå till...

1

2

3

4
5

6

7

8

Eva
Lennart

Sonja

IngridÅke

Elsa

LouiseIrma

Efter att ha träffats några gånger under en tid börjar det (får vi hoppas) klarna lite grann.
Först måste vi hur som helst vänja oss vid situationen och varandra, det kan ta lite tid.
Den första gången behöver vi nog inte anteckna så mycket (om det inte är något av särskilt intresse)

Viktigast är att alla känner sig helt trygga. Allt vi känner inför musiken och våra egna musikval
är rätt - en frimodig och respektfull samvaro är en förutsättning för att vi ska lyckas.
Alla måste få gehör och gensvar för sina tankar och musikönskningar.

Ja, så går det några veckor....
Kanske kommer vi fram till någonting i den här stilen:
1. Eva - gillar Bruce Springsteen
2. Lennart - är inte så intresserad, men Taube är ju inte så dumt...kanske Helen Sjöholm också?
3. Sonja - har sjungit i kör och tycker mycket om Benny Anderssons sånger
4. Ingrid - har varit med i Frälsningsarmén och kan Pärleporten och hundra andra sånger
5. Louise - har svårt att hitta någon speciell favoritmusik, operett kanske?
6. Irma - är en riktig sångfågel. Hon kan alla sånger hon sjöng i skolan. Favorit: Christer Sjögren
7. Åke - har en jättestor skivsamling med jazz. Charlie Parker är Åkes husgud.
8. Elsa - äldst i gruppen. Hon har inga skivor kvar, men tycker mycket om Harry Brandelius.



     Hemma i Sverige

Kanske hittar du någon av dina egna favoritartister här?

1. Jussi Björling - Ack Värmeland du sköna

2. Cornelis Vreeswijk - Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind

3. Anna Öst (Lapp-Lisa) - Barnatro

4. Karl Gerhard - Den ökända hästen från Troja

5. Ernst Rolf - Din vår är min vår

6. Helen Sjöholm - Du är min man

7. Mia Marianne och Per Filip - Där rosor aldrig dör

8. Karin Juel - En ballad om den franske kungens spelmän

9. Ulla Billquist - En månskenspromenad

10. Siw Malmkvist - Flickor bak i bilen

11. Carola Häggkvist - Främling

12. Povel Ramel - Gräsänklingblues

13. Lasse Dahlquist - Gå upp och pröva dina vingar (Örnungar)

14. Alf Robertson - Hundar, ungar och hembryggt äppelvin

15. Hep Stars - I natt jag drömde

16. Fred Åkerström - Jag ger dig min morgon

17. Per Grundén - Jag vet ett litet hotell

18. Ted Gärdestad - Jag vill ha en egen måne

19. Sven Ingvars - Leende guldbruna ögon

20. Edvard Persson - Lite grann från ovan



21. Calle Reinholdz - Luffarvisa

22. Anna Lena Löfgren - Lyckliga gatan

23. ABBA - Mama mia

24. Vikingarna - Mitt eget Blue Hawaii

25. Gunnar Wiklund - Nu tändas åter ljusen

26. Hootenanny Singers - Omkring tiggarn från Luossa

27. Jan Sparring - Ovan där

28. Sven Arefeldt - Res med mig Stina

29. Monica Zetterlund - Sakta vi gå genom stan

30. Alice Babs - Stigbergsgatan 8

31. Anita Lindblom - Sån´t är livet

32. Zarah Leander - Sång om syrsor

33. Peter Lundblad - Ta mig till havet

34. Lars Berghagen - Teddybjörnen Fredriksson

35. Anders Börje - Två små röda rosor

36. Harry Brandelius - Ungmön på Kärringön

37. Evert Taube - Vals på Mysingen

38. Bertil Boo - Violer till mor

39. Mats Paulson - Visa vid vindens ängar

40. Sven Bertil Taube - Änglamark

Saknade du några artister? Vilka då?



       Ute i världen

Här gör vi en lång resa både i tid och rum bland många olika muskstilar

Kanske hittar du din egen favoritmusik här?

1. New Harlem Ramblers - Alexander´s Ragtime Band

2. Billie Holliday - All of me

3. Fats Domino - Blueberry Hill

4. Maria Callas - Carmen

5. Benny Goodman - Whispering

6. Paul Anka - Diana

7. Peggy Lee - Fever

8. Dolly Parton - Here you come again

9. Johnny Cash - I walk the line

10. Glenn Miller - In the mood

11. Harry Belafonte - Island in the sun

12. Luciano Pavarotti - La donna è mobile

13. Charles Trenet - La mer

14. Julio Iglesias - La Paloma

15. Barbara Streisand - Memory

16. Nat King Cole - Mona Lisa

17. Simon & Garfunkel - Mrs. Robinson

18. Frank Sinatra - My way

19. Edith Piaf - Non, je ne regrette rien

20. The Platters - Only you



21. Judy Garland - Over the rainbow

22. Ella Fitzgerald - Paper moon

23. Chris Barber - Petite Fleur

24. Bill Haley - Rock around the clock

25. The Rolling Stones - Satisfaction

26. Doris Day, Les Brown - Sentimental journey

27. Tommy Steele - Singing the blues

28. Elvis Presley - Suspicous minds

29. Maurice Chevalier - Thank heaven for little girls

30. Dean Martin - That´s amore

31. Bob Dylan - The times they are a-changin´

32. Fred Astaire - Top hat, white ties and tails

33. Vera Lynn - We´ll meet again

34. George Formby - When I´m cleaning windows

35. Bing Crosby - White Christmas

36. Elton John - Goodbye Yellow Brick Road

37. Stevie Wonder - Yester-me, yester-you, yesterday

Saknade du någon musik?



Samtalsämnen

Har du någon favoritar
tist?

Din mammas favoritmusik?

Din pappas favoritmusik?

Sjunger du iduschen
?

Vad då, om man får fråga?

Har du någon favoritsk
iva?

Brukar du ha radion på hemma?
1. Ofta 2. Ibland 3. Sällan

Tycker du om Evert Taubes visor?
1. Mycket 2. Lagom 3. Nej

Tycker du om att dansa?

Tycker du om operamusik?

Vikingarn
a eller Vivaldi -

vad gillar du bäst?

Om du fick välja en enda önskelåt
- vilken skulle du ta då?

Här får du en konsertbiljett!
Vilken artist vill du höra?Elvis Presley eller Tommy Steele?

1. Elvis 2. Tommy 3. Ingen

Brukar du titta på
Allsång på Skansen?

1. Alltid 2. Ibland 3. Sällan

Har du varit på någon konsert
som du tyckt riktigt mycket om?

Vilken är den bästa musik du vet?

Brukar du titta på
Schlagerfestivalen på TV?

1. Alltid 2. Ibland 3. Sällan

Löser du melodikrysset?

Vad heter är världens bästa artist?

Svensktoppen eller P2 på radion?

Sveriges bästa artist är:

Finns det någon musik du
undviker att lyssna på?

Lyssnar du hellre på musik
på radio än på skivor?

Då stänger jag av radion
- eller byter kanal...

LP eller CD-skiva?

Tja...
plats för egen fråga...



Del 3
Så påverkas vi av musik!

Innehåll:

* Vi mår bra av musik!
* Vad händer i kroppen?
* Hjärnans belöningssystem
* Hjärnan och musiken
* Thalamus och Amygdala
* Ormen och slangen
* Musikens makt
* Redan de gamla grekerna...
* David och Saul
* Allting går att sälja...



Vi mår bra av musik...

Musik har både sociala och biologiska effekter på oss människor.
Vi mår helt enkelt bra av musik - men det ska vara musik vi tycker om!

Det ska också vara musik vid rätt tillfälle. Musik som vi inte tycker om eller påtvingad musik
har en direkt motsatt effekt på oss. Den musiken mår vi inte bra av!

Alla människor påverkas av musik. Med hjälp av sång och musik kan vi väcka både sinnen och
minnen. Ofta kan vi också nå människor som vi annars skulle haft svårt att få kontakt med.
Musiken har en unik förmåga att ta sig förbi vårt sociala pansar och träffa vårt känsloliv.
Därför är det viktigt att vi nalkas människor med respekt och ödmjukhet.

Om vårt musikminne...
Vi människor är mottagliga för musik och kan minnas melodier redan på fosterstadiet.
En gripande berättelse kring detta handlar om en pappa som brukade sjunga ”Byssan lull”
för barnet i magen. Så föddes barnet. Allt verkade normalt tills det plötsligt fick en hjärn-
blödning. Barnet placerades i kuvös och kopplades upp till olika mätinstrument.
Tillståndet försämrades och hjärnaktiviteten började avta. När ingenting mer tycktes kunna
göras och hoppet egentligen var ute lutade sig pappan mot kuvösen och sjöng ”Byssan lull”.
Och undret skedde! EEG-kurvan hoppade till, hjärnaktiviteten ökade och barnet överlevde.

Vi börjar skapa aktiva minnen av händelser i 3-4 årsåldern. Under barndomen och de tidiga
ungdomsåren fyller vi sedan på med många livliga minnen, som är kopplade till musik. De
här tidiga minnena är ofta förknippade med känslor av närhet och trygghet till föräldrarna.
De melodier som vi lärde oss som barn bär vi med oss hela livet.

I 15-25-årsåldern formas mycket av vår vuxenidentitet. Här spelar musiken en mycket stor
roll vid många avgörande händelser. Starkast är ofta musikminnena kring förälskelser, lyck-
liga eller olyckliga.

Längre fram i livet tycks det inte som om vi kan ta in så mycket mer musik.
Vi har faktiskt annat att tänka på; barn, jobb, elräkningar och vad vi ska äta till middag t.ex.

...men det ska vara musik vi tycker om!



Vad händer egentligen i kroppen när vi lyssnar till musik
vi tycker om? Det är faktiskt en massa bra saker.

Det vanligaste måttet är att studera pulsfrekvensen.
Vid rätt sorts lugnande musik sänks pulsen - och vi
slappnar av.

Om vi istället lyssnar till glad och gärna också välbekant
musik händer det andra saker med oss. Först aktiveras
flera centra i hjärnan - och det i sin tur leder till att
andra delar av kroppen också stimuleras.
Det sker en aktivering av kroppens endorfiner, en ökning
av blodets koagulerbarhet och till på köpet en ökning av
immunförsvarets aktivitet.

Genom musikens förmåga att nå centrala hjärnfunktioner,
även i en skadad hjärna, har sjukvården fått möjlighet att
använda musik på flera olika vårdområden:
* inom demensvården
* behandling av strokepatienter
* behandling av förståndshandikappade personer
* smärtlindring
* i samband med operationer

Vad händer i kroppen?

Dopamin är hjärnans egen glädjemolekyl.

Det är ett ”må-bra-hormon” som är kopplat till
hjärnans belöningssystem och ger oss lustkänslor.
Dopaminet gör att vi mår bra och trivs med livet.
Det påverkar humöret, sprider glädje, skapar lugn och
motverkar depressioner. Det är till och med smärtstil-
lande, koncentrationshöjande och aktivitetsstimulerande.

Dopa
min

Dopaminet utsöndras till exempel...
...i trevligt sällskap
...om vi får mat när vi är hungriga
...om vi får värme när vi fryser
...om vi får gå på toaletten när vi behöver det
...vid sex och andra former av kärlek
...när vi klarat av en svår uppgift
...och många andra tillfällen när vi är riktigt nöjda med oss själva!

Det finns tydliga neurokemiska bevis för att känslomässiga reaktioner på musik
också aktiverar hjärnans belöningssystem, enligt hjärnforskaren Robert Zatorre.

Hjärnans belöningssystem



Hjärnan och musiken

Genvägen
Det intressanta är att det också tycks finnas en speciell snabbkoppling för musik
som går direkt till känslohjärnan via örat och thalamus. Den här genvägen berör inte
vårt intellekt, som värderar och återkopplar signaler från andra delar av hjärnan.

Musik har alltså en unik förmåga att ta en genväg in till vår känslohjärna - utan att
besvära vårt intellekt i någon högre grad. Det betyder att även om våra hjärnor är lite
skadade (av demens eller stroke t.ex) träffar musiken vårt känslohjärna utan att beröra
intellektet.

Via den här genvägen kan musiken nu aktivera många hjärnfunktioner som vi inte
skulle ha nått om vi gått den långa vägen.

(Förhållandet mellan Thalamus, Amygdala och Cortex utreds mer på de följande sidorna.)

- Finns det ett särskilt musikcentrum i vår hjärna?
- Nej, säger vetenskapen!

När vi lyssnar till musik aktiveras flera olika centra i våra hjärnor. Ljudimpulsen når först
thalamus som ligger djupt inne i hjärnan. Härifrån skickas impulsen vidare till olika delar
av hjärnan.

Hörselbarken, motoriska barken, sensoriska barken och även synbarken berörs.
Hippocampus - där vårt minne för musik och musikaliska sammanhang aktiveras.
Lillhjärnan - som bland annat kontrollerar rörelser sätts också i arbete.
Även känslohjärnan, bland annat amygdala får impulser och återkopplingar.

Hjärnbalken
Förbinder vänster-
och höger hjärnhalva

Motoriska barken
Rörelse, fotstampande,
dans, spelande av
instrument m.m.

Prefrontala barken
Skapande av förvänt-
ningar

Accumbenskärnan
Emotionella reaktioner
på musik

Amygdala
Emotionella reaktioner
på musik

Sensoriska barken
Taktil återkoppling vid
musik, dans och rörelse

Hörselbarken
De första stadierna av lyssnande.
Perception och analys av toner

Hippocampus
Minne för musik,
musikaliska erfarenheter
och sammanhang

Synbarken
Synintryck av andras
och egna rörelser

Lillhjärnan
Rörelse, fotstampande, dans,
spelande av instrument. Lill-
hjärnan är också involverad i
emotionella reaktioner på musik.Ljudin



Thalamus och Amygdala

Thalamus och Amygdala - det låter nästan som ett antikt kärlekspar.

De har också mycket riktigt ett särskilt och nära förhållande till varandra.

”Kopplingsstationen” Thalamus

Centralt placerad i hjärnan ligger Thalamus.
Thalamus tar emot alla sinnesintryck - utom lukten som har en egen väg.
Allt vi ser, hör eller känner når först Thalamus.
Härifrån kopplas signalerna vidare till olika
delar av hjärnan. Man kan likna Thalamus
vid en kopplingsstation som fördelar syn-
hörsel- och känselintryck till sina respektive
centra i hjärnan.

”Känslopaketet” Amygdala

Strax nedanför ”kopplingsstationen” Thalamusär Amygdala belägen.
Amygdala består egentligen av flera olika delar som vi lite förenklat
kan kalla för ”känslohjärnan”.

En av de senaste landvinningarna
inom hjärnforskningen är upptäckten
att det finns en ”snabbkoppling”
mellan Thalamus och Amygdala.

Amygdala förbereder också kroppen för handling genom att justerablodtryck,
andning och hjärtverksamhet som behövs för att sätta kroppen i larmberedskap.

Gunnar Wiklunds direkta inverkan på hjärnan

Tillsammans började vi sjunga en Wiklundssång:

Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag.....
- Åh, sa en i gruppen jag minns, jag minns!
Så blev det tyst en stund och så kom ett förtvivlat:
- Jag kommer inte ihåg vad jag minns!!!

Vi fortsatte i sången...
...om det händer ibland att vi ledsnar du och jag...
- Jo, nu minns jag! Det var på västkusten under semestern.

Då hörde jag den här sången första gången!

Först kommer känslan - sedan intellektet.

Thalamus



Scenen är ett växthus i en plantskola tidigt på våren.
In i växthuset kommer en kvinna som är lite rädd för ormar.
Hon ser sig omkring och upptäcker....En orm!!!!!

Synintrycket behandlas blixtsnabbt av Thalamus.
Härifrån går signalen snabbaste vägen till Amygdala
för omedelbar åtgärd.

- Amygdala: En orm! Fort härifrån!
Men signalen hinner även fram till Cortex för vidare bearbetning.

- Cortex: Det är ingen orm! Hur troligt är det? Det är förstås en vattenslang

som ligger hoprullad. Jag är ju i ett växthus! Nu får jag skärpa mig.

Och den här gången hinner Cortex inte med alls!

- Amygdala: Det är en orm!!!!! Fort härifrån!

Med hjälp av Amygdala aktiveras nu samtliga flyktmekanismer hos kvinnan.
Adrenalinet sprutar och musklerna aktiveras.
Med ett jätteskutt hoppar hon över två lådor med röda pelargonier.

Redan i luften har Cortex hunnit bearbeta situationen.
När kvinnan landat på andra sidan av blomlådorna säger hon förläget:
- Vad fånig jag är! Jag visste ju att det var en slang!

Ormen och slangen

Kvinnan lugnar sig så pass mycket att hon stannar
kvar i växthuset. Hon ställer sig faktiskt mitt i
slangrullen och säger:

- Vad otäckt! Att ni har en slang här
som ser ut precis som en orm!

- Vilken slang? Säger växthusarbetaren.

Förhållandet mellan Thalamus, Amygdala och Cortex (hjärnbarken)
återges här som ett skådespel där aktörerna är:
Thalamus: Kopplingsstation som fördelar sinnesintryck
Amygdala: Känslopaket, redo för snabba åtgärder
Cortex: Överordnad beslutsfattare (när den hinner med)



Musik är ett mycket kraftfullt verktyg för att påverka våra hjärnor. Musiken har en unik
förmåga att ta sig förbi vårt intellektuella pansar och spela direkt på våra känslor.
Eftersom musiken påverkar oss känslomässigt kan den också användas för att manipulera
oss på olika sätt. Ibland sker det med goda avsikter, men inte alltid.

I vår vardag möter vi stämningsskapande musik snart sagt överallt - i varuhuset, på bio,

i hissen, i telefonkön, på krogen, i reklamslogans o.s.v. Musiken kan bland annat få oss att;

bli glada och känna samhörighet med andra. Den kan också väcka minnen som vi trodde vi glömt
och att vilja dansa. Musik kan också få oss att bli lugna före - eller t.o.m. under en operation.

Musik kan också användas till att få oss att:

Musikens makt

...stanna längre i köpcentret och köpa
mer än vi tänkt när vi handlar ...marschera i takt när det är dags för det (igen)

...minnas ett reklambudskap
Glöggen heter .......

...dricka ur ölen snabbare på krogen
(om det är mycket folk)

...dricka ur ölen långsammare på krogen
(om det är lite folk)

...vänta längre i telefonkön

...snyfta på rätt ställe i filmen



Under antiken började man formulera idén om
att det finns en växelverkan mellan kropp och själ.
Vi vet att en stor del av läkarnas syssla var att upplysa
om en riktig livsföring för att bevara hälsan.

Det handlade inte bara om att äta sunt, det fanns också
en självklar föreställning om att stärka själens försvar
för att hindra kroppsliga sjukdomar.

Kulturaktiviteter var här en given ingrediens och musiken
hade en grundläggande funktion inom detta system.
Musikens påverkan ingick också i grundutbildningen
för läkare under medeltiden.

Om just detta med musikens stora påverkanskraft på själen,
hade man intressanta tankar under antiken. Musiken var
uppbyggd runt samma talförhållanden som grunden i
hela universum. Därför avspeglade harmonisk musik
harmonin i kosmos, menade man. Man kunde därmed
“stämma” människans själ med musik.
Disharmoni kunde omvandlas till harmoni.

Redan de gamla grekerna...

Grekiska legender berättar om Orfeus, som med sin lyra förtrollade vilda bestar och lugnade
oroliga sinnen. Homeros rekommenderade musik mot negativa känslor och läkaren Asklepiades
från Bitynien, 100 år f Kr, påstås ha använt musik för att bota sjukdomar i örat och ha föreskrivit
användandet av en trumpet, trakterad på frygiskt vis, på de angripna kroppsdelarna för att bota
ischias. Demokritos ansåg att många sjukdomar kunde botas med hjälp av de melodiösa tonerna
från en flöjt och Pythagoras påstås ha använt sig av sånger för att bota nervösa sjukdomar.

Platon gick så långt att han sammanband musiken med hela nationers framtida välstånd.
Aristoteles menade att den renade känslorna och hans namnkunnigaste lärjunge, Alexander
den Store, använde musik för att göra sina trupper stridsdugliga och även för att lugna dem
efter striden.

Källa: Sökandet efter den förlorade harmonin - Andrew Rooke

Raphael: Platon ochAristoteles

Platon Alexander den store Homeros



I Bibeln kan vi läsa om David och Saul i den första Samuelsboken, kapitel 16.

...Men sedan HERRENS Ande hade vikit ifrån Saul, kvaldes han av en ond ande från HERREN.
Då sade Sauls tjänare till honom: »Eftersom en ond ande från Gud kväljer dig,må du, vår herre,
tillsäga dina tjänare, som stå inför dig, att de söka upp en man som är kunnig i harpospel,
på det att han må spela på harpan, när den onde anden från Gud kommer över dig;
så skall det bliva bättre med dig.»

Då sade Saul till sina tjänare:
»Sen eder för min räkning om efter en man som
är skicklig i strängaspel, och fören honom till mig.»
En av männen svarade då och sade:
»Betlehemiten Isai har en son som jag har funnit
vara kunnig i strängaspel, en käck stridsman och
en förståndig man, därtill en fager man;
och HERREN är med honom.»

Så sände då Saul bud till Isai och lät säga:
»Sänd till mig din son David, som vaktar fåren.»
Då tog Isai en åsna, som han lastade med bröd,
vidare en vinlägel och en killing, och sände detta
med sin son David till Saul.

Så kom David till Saul och trädde i hans tjänst och blev honom mycket kär,
så att han fick bliva hans vapendragare. Och Saul sände till Isai och lät säga:
»Låt David stanna kvar i min tjänst, ty han har funnit nåd för mina ögon.»
När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade;
då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom,och den onde anden vek ifrån honom.

Invigda prästläkare i Egypten, som kallade
musiken för ”själens läkemedel”, specialiserade
sig på att använda den för att lindra en lång rad
olika sjukdomar, framför allt nervösa rubbningar.

David och Saul...

De gamla perserna spelade luta
för att bota många sjukdomar.

Och inte nog med det...



ICA-handlare med 1000 kvm butiksyta med musiklösning från License to play

”Vi har köpt fyra timmar musik från License To Play.
Man märker att musiken lugnar ned kunderna.
De dröjer kvar en liten stund och tar sig en extra titt
på vad hyllorna har att erbjuda. Inte minst viktigt
är att personalen fortfarande känner att musiken
är behaglig efter att den har spelats dagligen under
mycket lång tid.
Och, vi slipper alla krav på årliga avgifter till STIM
och SAMI. För en betydligt mindre kostnad än en
årsavgift äger jag licensen att spela musiken i min
butik för evigt.”

Källa: License to play - hemsida 2011

Royal Streaming - Vi erbjuder er den kompletta musiklösningen
Säljande musik, trendig musik, lugn musik. Alla företag är unika och rätt rytm för ditt företag kan ha stor
inverkan på försäljning och trivsel.
Oavsett om ni driver en klädeskjedja, gym, hotell eller ett café så har den musik ni spelar en otroligt
viktig roll för kundernas trivsel och beslutsprocess. Om rätt musik kan få kunden att stanna om än några
minuter längre så kommer det att öka er försäljning. Vi på Royal Streaming kan hjälpa er att hitta just
den typ av musik som ökar försäljningen men också är anpassat efter erat varumärke.Det är aldrig för
sent att öka sin försäljning och stärka ert varumärke med hjälp av musik.
Kontakta oss idag för mer information!

Källa: Royal Streaming - hemsida 2011

Musicpartner - Vi väljer bakgrundsmusik som säljer
Musik gör människor på gott humör. Särskilt om den är skräddarsydd och anpassad efter rytmen i
ditt företag och tiden på dygnet. Så enkel är idén bakom MusicPartner. Vi tror bestämt att dina
kunder eller gäster kommer att trivas bättre hos dig om du bjuder dem på rätt bakgrundsmusik. Och
det kan vi hjälpa dig med. Får vi låna ditt öra?

Hur påverkar ljud mina kunder?
Alla är överens om att musik påverkar oss. Men få vet hur man ökar eller minskar effekten.
Våra utbildningar och föreläsningar hos företag har gjort att vi nu startat upp delen Consulting.
Just nu arbetar vi tillsammans med Centrum för tjänsteforskning där vi mäter effekten av rätt musik.
Bakgrundsmusik ska vara anpassad till situationen och kunderna.
Med InRadio har du alltid rätt musik vid rätt tillfälle i dina lokaler. Dessutom alltid i jämn volym.
Vår modell för att kategorisera musiken bygger på känslor.
Vilken känsla vill du skapa hos dig?

Källa: Musicpartner - hemsida 2011

Allt går att sälja med musik, Gå in på ett kafé, ett varuhus, ett köpcenter eller en liten specialbutik
och chansen är stor att du möts av ett soundtrack avsett just för dig. Med lockande toner ska vi
bli mer köpsugna konsumenter. Men vad är det för musik som spelas i den offentliga miljön?
Vem väljer? Vem spelar vad för vem? Och går det verkligen att manipulera med musik?

– Manipulera är ett starkt ord, men självklart går det att påverka med musik.
Det händer hela tiden och överallt, säger Adrian North, forskare i musikpsykologi vid Heriot Watt Univerity
i Edinburgh. Alla är överens om att musikens makt är stark. Vi blir glada, ledsna, nostalgiska, lugna eller
hetsiga beroende på vilken musik vi lyssnar till. Vi rör oss snabbare till snabb musik – vilket kan vara avsikten
i till exempel en snabbmatsrestaurang – men tar det lite lugnare till en långsam ballad.
– Musik handlar om känslor, och känslor går att utnyttja kommersiellt. Det finns forskning som visar att musik
påverkar hur mycket vi konsumerar, vad vi konsumerar och hur länge vi stannar i en butik, säger Adrian North.

Källa: Dagens Nyheter

Musikbibliotek
Stanna kvar & upptäck
Impulser, snabba beslut
Förväntan, vad händer?

Längtan & minnen

Allting går att sälja...





Favoritmusik

Vilken slags musik lyssnar du helst på?

Namn: Födelseår:

1. Musikstilar:

www.favoritmusik.se

Sammanfat
tning

2. Svenska favoritartister:

3. Utländska favoritartister:

4. Min skivsamling: Har du några favoritskivor i din skivsamling?

Noterat av:

Datum:

Övrigt:


