LEARNING TO SHOUT

en BERÄTTELSE
om KÄ R L E K , H E DE R o c h HÄ M N D

En ung kvinna har blivit misshandlad
till döds. Hon heter Hebe, hon är ungdomens gudinna. Hon har älskat Akilles men är nu tillsammans med Hektor,
två män ur rivaliserande fotbollsgäng.
Kommissarie Patrick Klos är först på plats.
Han stryker det regnvåta håret från hennes
ansikte. Han känner igen henne. Han har sett
brottet förut.

Kommissarie Klos söker svaret i sitt inre,
bland sönderrivna minnesbilder. Han söker bland gudar och människor. Han ser
gängen som slåss för sin heder. Han förstår
att brottet upprepas, att det sker igen och
igen och igen. I en obruten hämndkedja.
Hur bryter man en kedja av hämnd? Hur
stoppar man ett brott som är en oskiljaktlig del av oss själva, av människans natur?

Learning to Shout blandar gudar och människor, kärlek och våld, det överjordiska
med det personliga i en berättelse om heder
och hämnd. Är vi uppmärksamma kan vi
se hur kampen fortfarande pågår i vår egen
stad, på våra egna gator, inför våra ögon.
Uttrycken finns i vår närhet: tags på väggarna, färgerna på supporterhalsdukarna, brotten och polisens uttalanden i TV.
Vi ser det, om vi lär oss hur vi skall se.

HEDERSBROTT
o c h K L A N K U LT U R

Det var vintern 2002. Sverige skakas av berättelsen om Fadime Sahindals öde. Hon dödas
av sin egen pappa, för att hon älskar en svensk
man, en person som inte valts av fadern och
familjen.
Händelsen förbryllade mig. Jag kunde inte
förstå hur en pappa kunde slå ihjäl sitt eget
barn, som det sades, för hederns skull. Ett
barn som bar hans egna gener.
Jag förstod inte hur kulturen kunde vara starkare än naturen.

Jag började uppmärksamma tecknen omkring mig. Jag såg hederskoder och klankulturer överallt, i kvarteren där jag bor; inom
fotbollens supportergrupper, religiösa extremistgrupper och organiserad brottslighet.
Flera mord och mordförsök har inträffat i
min hemstad Malmö de senaste åren. Motorcykelgäng etablerar sig, kriminella ligor
befäster sin makt. I Helsingborg dödades för
en tid sedan en fotbollssupporter i samband
med en match. Han bar fel färger.

Frågan varför pappan dödade sin dottern söker sitt svar i vetenskapen, inom kyrkan och
i samhällets olika institutioner. Men ingen
färg är mer rasistisk än en annan ur fysikalisk
synpunkt. Det är hur människan använder
dem som är avgörande.
Det är i människans natur som svaret måste
sökas. Och den kan vi beskriva med konstnärliga uttryck. Toner, bilder och påhittade
karaktärer, hjältar och gudar, själva berättelsen, kan få oss att se frågorna.

MUSIKVIDEO 2.0

Musikvideon var ursprungligen en reklamfilm för att sälja musik. Men så
småningom växte en egen genre fram
där
sångaren
(berättaren),
sångtexten (berättelsen) tog form i bilder (film).
Learning to Shout (L2S) är en musikfilm, som
förvandlar den traditionella musikvideon,
med dess speciella estetik och berättargrepp,
till något nytt, till en musikvideo 2.0. Målet
är att fördjupa och utveckla genren och skapa
en ny form av musikdramatik för vår tid.

I L2S använder vi tre sorters bildmaterial: on
location, på scen och modern seriekonst och
grafik (graphic novels). Berättelsens originalteckningar är integrerade i filmmaterialet.
Berättelsen centrala teman speglas ur tre
olika synvinklar: kommissarie Patrick Klos
(filmen). Hektor (live-versionen) och Hebe
(Appen). Vår upplevelse av händelsen växlar
med perspektivet. Se bifogad pdf om live-versionen och appen, samt manuset till filmen.

Musiken är i vissa avseenden klassisk, men i
de flesta avseenden populärmusikalisk. I L2S
blandas unga röster med gamla, stråkar med
elgitarrer, afrikanska slagverk med flamencoinspirerade rytmer. Musiken hämtar inspiration från Pink Floyd och Radiohead, likaväl
som från Verdi och Wagner. På det sättet vill
Learning to Shout hitta en ny publik för en ny
musikdramatik. Vi tror att Sverige kan vara
först med att våga pröva en helt ny form av
opera för en yngre publik.

Samtliga bilder ur filmen Learning to Shout
Producerad
av
PeterA och Scen3
i samarbete med
Film i Skåne
och
Thomas Aminoff
Medarbetare
Totalt ett hundratal sångare, musiker, tekniker och filmteam
Kompositör, regi och manus
Peter Lång
Skådespelare
Rakel Benér, Birgitta Smiding, Nils Peder Holm, Sven Boräng,
Christian Adelhorst Rossil, Kristoffer Berglund
Sångare
Therese Karlsson, Svanholm Singers, dir Sofia Söderberg Eberhard
Musiker
Clas Ottelid, Anders Chico Lindvall, Oscar Fransson, Stephan Jarl,
Magnus Jonsson, Peter Lång
Tekniskt team
Mark Lowery, ljuddesign, Mathias Schlegel, ljuddesign
Filmteam
Chris Maris A-fotograf RED, Jansen Herr B-foto och DSLR
Konst och grafik
Peter Snejbjerg, Henric Mattsson, Peter Lång
Klipparbete
Bella Bryngelson, Peter Lång
Animation och grafik
Thomas Rogerstam, Konrad Nowakowski.

