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Hannes har alltid tagit det piano
Kolmården
För 15-årige Hannes är det som en dröm. Åratal av tjat och övande har lönat sig.
Han är antagen till Nordiska musikgymnasiet i Stockholm, men vågar inte riktigt
tro det förrän han står där i höst.
När Hannes Häkänen Wisjö i mitten på mars åkte upp för att söka var det utan några
förhoppningar. Han berättar hur det var:

MORS DAG

- Jag hade inte en tanke på att komma in, det var bara kul att få åka upp. Det var så
himla nervöst. Jag hade ju sett på Youtube vilken hög nivå de har på skolan, förklarar
han och fortsätter:
- Först fick jag spela två valfria stycken. Jag valde Sommarsång och
Månskenssonaten. Det var teori, gehörsprov och jag blev också intervjuad där jag fick
berätta om mig själv och vilka planer och visioner jag har.
- Efteråt träffade jag Katarina Ström Harg, hon är konsertpianist och professor vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon ville gärna ge mig lektioner och undrade
om jag var intresserad.
- Det var en smärre chock.
Men vandringen på molnen var inte slut än. På väg ut efter alla prov träffade Hannes
på juryn vid receptionen. De hoppades att de skulle få se Hannes på gymnasiets
konserter till hösten och lovade att höra av sig dagen därpå. När de gjorde det sent på
kvällen sov en helt utmattad Hannes. Men pappa Jorma noterade vad han hörde i
telefonen.
"Fin musikbegåvning"
De hade konstaterat att Hannes var trevlig, att han hade en hög utvecklingspotential,
att han var lyhörd och de bad att han skulle behålla skolan som sitt förstahandsval.

Mor hedras med egen dag

En enkel och anspråkslös högtid. Det var så det
var tänkt när alla mammor skulle hedras på en
särskild dag. I år när traditionen Mors dag firar 90
år uppmärksammar vi tre mammor i tiden.
Barbro bryr sig om både stora och små
Livsviktigt för Evelina och Johan att få barn
Sofia prioriterar tiden med barnen
LÄSARKOMMENTARER (3 inlägg)

DAAGHBOKEN

För några veckor sedan hade Hannes sin första lektion med Katarina Ström Harg.

29/6
Bra idéer inte alltid
så bra

- Hon gav mig råd om hållning och fingersättning och berättade om hur hon undervisar.
Nästa lektion blir i juni.

8/6
Beredd att bita i
gräset

Katarina Ström Harg vet direkt vem Hannes är när NT ringer upp henne.
- Han är en väldigt fin musikbegåvning, som inte har spelat så länge. Vi försöker se tre
till fem år framåt i tiden och eftersom Hannes är väldigt sugen på att utvecklas så tror
jag vi kommer att få ett bra resultat under de tre åren.

18/5
Jag har även haft
riktiga jobb

Personlig undervisning
Vid Nordiska musikgymnasiet väljer eleverna själva sina lärare. Ser de att det inte
fungerar efter ett tag är det bara att byta. Skolan har 60 elever och 40 lärare. Varje år
väljs 20 nya elever ut bland 70-80 sökande.
- Det är en väldigt personlig undervisning där alla syns och hörs, säger Hannes.
Även om undervisningen är kostnadsfri är det inte gratis att studera i Stockholm.
Bostad och mat kostar.
- Jag vill tacka Ulf Svensson i Rotary och Barbro Westlund i Svenska kyrkan. Utan
deras hjälp att söka stipendier hade det här inte blivit möjligt.

UTTRYCKT
24/8
Hand i hand med en
clown

Även om Hannes inte tagit lektioner i mer än tre år har musikintresset alltid funnits där.
När han var liten lyssnade han på opera i radion och lekte dirigent.

07-10-29
Helikopterköp ger
nya perspektiv

- Jag har alltid haft en god kontakt med mormor och ofta övernattat där. Det stod ett
piano där som jag gärna spelade på, trots att jag inte kunde någonting. Jag tyckte om
att sitta där.

07-10-15
Allt är skrivet, allt är
sagt

Men givetvis hade det varit bättre om pianot stått hemma på Nyköpingsvägen i
Strömsfors. Efter ett halvårs tjat blev det verklighet. Nu väntade nästa tjatkampanj - att
få börja ta pianolektioner.
- Mamma trodde nog det var ett intresse som skulle rinna ut i sanden, gissar Hannes.
Lite pinsamt
Ett avgörande ögonblick kom när Hannes som tioåring var med mamma Åsa på en
kyrklunch där Krokekstjejen Rebecka Elsgard spelade piano.
Det här tycker Hannes är lite pinsamt att berätta, för Rebecka vet inte vilken avgörande
roll hon haft för honom.
- Jag tyckte hon spelade så oerhört vackert och frågade mamma om hon trodde att jag

BALANSGÅNG
1/9
Fåraktig eller
måsgalen?
30/3
Den olydiga
kroppen
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- Jag tyckte hon spelade så oerhört vackert och frågade mamma om hon trodde att jag
en dag skulle kunna spela så. Men nej, det trodde hon var för svårt.
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kroppen
9/3
Ska man älska
tekniken rakt av?

Då tänkte tioåringen "jag ska visa dem". Ett år senare kunde han, utan att ha tagit
lektioner, och med bara litet hjälp av mamma, spela ett av de stycken Rebecka hade
framfört.
Nu ökade kravet att få börja ta lektioner och som tolvåring kunde Hannes börja vid
Kulturskolan. Givetvis efter mycket tjat på rektorn.
- Det var litet trögt i starten.
Gener från mormor?
Egentligen är det helt osannolikt att Hannes har det musikintresse han har.
Han är en i en syskonskara på sju där ingen annan visat något musikkunnande. En
syster spelade tvärflöjt i fyra år, men blev aldrig riktigt intresserad. Mamma kan lite
noter.

SENASTE NYTT NÖJE & KULTUR
15:09 Stockholm
CDA ställer in betalningar
14:21 Stockholm
Skifs tillbaka med Cirkusshow

Kanske kommer generna från mormor. Även hon drömde som barn om ett piano, men
fick det aldrig. Hon fick nöja sig med ett dragspel.

13:34 Stockholm
Kvartetten som vill sprida julkänsla

Det piano Hannes nu spelar på köpte mormor för arvet efter sin mor. Gammelmormor
blickar från ett porträtt på pianot ner på Hannes när han spelar.

09:52 Stockholm
Moderna får backa om Nolde-tavla
07:44 Stockholm
Jay-Z gästar "Skavlan"

Även orgel
Något annat än piano har inte gällt för Hannes.
- Det går att få fram så många karaktärer med piano, och ännu mer med orgel, som jag
också börjat spela.
Får Hannes välja är det klassisk musik han lyssnar till. Först var det wienerklassiskt, nu
är det mera brett.
- Jag lyssnar inte så mycket till olika kompositörer som till olika stycken. Jag tycker om
att höra olika tolkningar. Chopin har gjort många fina stycken som skiljer sig mot allt
annat.

00:17
Bob Hund igen
Visa fler
KÄRT BESVÄR

Än så länge har Hannes inte spelat offentligt vid så många tillfällen. Det har blivit ett
framträdande med Kulturskolan varje termin och vid en handfull tillfällen har han spelat
vid gudstjänster i Krokeks kyrka.
Han hoppas på fler framträdanden vid musikgymnasiet.
- Skolan gör en utlandsturné varje år och sedan kan enskilda elever få göra ytterligare
resor.
Efter gymnasiet hoppas Hannes kunna ta en paus, resa runt i världen för att sedan
fortsätta studierna. Givetvis är det ett yrke inom musiken som hägrar.
- Om det blir som konsertpianist, musiklärare eller kantor spelar ingen roll. Bara det
handlar om musik.
Det är inte troligt att Hannes Häkänen Wisjö behöver ta till sin reservplan, att utbilda sig
till SO-lärare.
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Ingvar har inget behov av
att synas
Göteborg Nej, inte kröner han sin karriär på det här
sättet. Och inte måste han synas
i rutan heller.
Foto: Bosse
Håkansson/Bilduppdraget

Kunnig kämpe för reumatikerna

Markus kom aldrig mera hem

Norrköping Lördagen14 juli 2007. Det är
eftermiddag på Vråkvägen i Krokek. Per-Inge
håller på att klippa gräset och Riitta väntar på att
en väninna ska komma med sin nyckel, de har
lovat att vara husvakter när hon åker bort. Markus
ringer till sin kompis Emil i Åby och de kommer
överens om att ta en tur på crossbanan i skogen.
DEBATT
Markus kom aldrig mera hem (4
inlägg)

Charlotta "Lotta" Ryttegård, Linghem, avled den 23 augusti i en ålder av 42 år. Hon
arbetade som handläggare vid antagningsenheten vid Linköpings universitet.

Rebeccas dans på tunn is

Norrköping När hon dansar känner hon sig fri.
Hon är lycklig. Samtidigt stirrar salens speglar
hotfullt på henne.
"Tyckte aldrig att jag var riktigt
DEBATT
smal" (6 inlägg)

Agneta Sjödin skiljer sig

Knappt tre år efter att de gifte sig i Central Park i New York skiljer sig tv-profilen

MEST LÄSTA UNDER DYGNET
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Knappt tre år efter att de gifte sig i Central Park i New York skiljer sig tv-profilen
Agneta Sjödin, 42 år, och hennes ungdomskärlek Per Alkebäck, 44 år.
- Det stämmer att det är så.
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MEST LÄSTA UNDER DYGNET
07:28 Norrköping
Person påkörd på Norsholmsbron
8/9 Norrköping
Polisjakt i centrum

70 år

fyller i dag Ulla Ringman, Söderköping.

8/9 Norrköping
Se rånet på Klockmaster

Ulla Ringman, som är född i S:t Anna och har vuxit upp i trakterna av Molma och
Thorönsborg, har arbetat vid Birkagården i Söderköping.

8/9 Speedway, Norrköping
Bra start av vargarna
PÅ LIV OCH DÖD - DEL 8

65 år

fyller i dag Kerstin Söderberg, Norrköping.
Född i Malmö kom Kerstin Söderberg som treåring med
sin familj till Norrköping, en stad som hon varit trogen
sedan dess.

Carola Solar växte upp
med förbundna ögon

Foto: Tillfälliga fotografer

Guldmålvakt med pondus
IFK:s förre målvakt och landslagsspelaren Torsten
Lindberg, Malmö, avled på sjukhus i Malmö den 31
augusti. Han blev 92 år.

Foto: Blomqvist Joakim

Föräldrarna höll henne borta från all politik och i
skolan fick hon bara lära sig att flickor skulle gifta
sig. Först i tonåren förstod Carola Solar, 37, att
hon levde i en diktatur.
Fabiola var den enda som lyssnade
Farmors ande svävar över Alan
Gathunden Francía räddades mot alla odds
Lucia har bestämt sig för att leva
När verkligheten överträffar filmen
Rodrigo fick fly från diktaturen
Rodrigo lever i en dröm

50 år

fyller i dag Annika Helmesjö, Norrköping.

MEST LÄSTA UNDER VECKAN

Nu arbetar hon som sjuksköterska vid Vrinnevisjukhusets akutmottagning efter att
tidigare ha varit lärare i grundskolans låg- och mellanstadium.

3/9 Norrköping
Väpnat rån på Lindens köpcenter

Yvonne Ryding ska göra
kvällen roligare
Det blir Yvonne Ryding, 46, som blir den tredje
programledaren för TV 4:s underhållningsprogram
Förkväll. Yvonne Ryding ska leda programmet
tillsammans med Carin da Silva, 24 och Elisabet
Höglund, 65.

07:28 Norrköping
Person påkörd på Norsholmsbron
4/9 Norrköping
"Vansinnigt att ta bort plasten"
5/9 Norrköping
Peking-fan väcker uppmärksamhet vid Halvars

Foto: JANERIK
HENRIKSSON /
SCANPIX

Magikern Joe Labero söker fyrbent
kompanjon

Magikern Joe Labero växlar för tillfället bostadsort mellan Las Vegas och Los Angeles men nu är han på hemväg.

Chris Brown gjorde bort
sig hos Larry King

Nu får sångaren Chris Brown kritik för sin intervju hos
CNN-ankaret Larry King. I veckan talade Brown ut om
misshandeln av flickvännen Rihanna.

Foto: Nick Ut

Ger röst åt en desperat
längtan

Stockholm Vi lever i dag som om vi vore ensamma. Vi
tvingas glömma bort att vi är beroende av varandra
Foto: Pontus Lundahl /
SCANPIX

Backhoppare gör
meritlistan längre

Världsmästaren i backhoppning Andreas Küttel från
Schweiz har förlängt sin meritlista. Nu har han också
vunnit ett kändisrace i schweizisk ostrullning.

Foto: Jurek Holzer /
SvD / SCANPIX

Gamla krämpor gör sig påminda
Hej igen. Hoppas det varit en bra sommar.
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Hej igen. Hoppas det varit en bra sommar.

Bertil minns mötet med
Les Paul
Foto: Henrik Witt

Norrköping Den 13 augusti avled den legendariske
gitarristen Les Paul hemma i USA. 94 år gammal. Bertil
Ingwaldson, musikprofil från Norrköping, minns sitt möte
med den store inspirationskällan och mästaren i New
York för nio år sedan.

Han är en handlingens
man

Ringarum En före detta lanthandlare, som spelar bridge,
lyssnar på Rolling Stones, älskar kåldolmar och samlar
på cigarettändare....fyller 60 år i morgon. Sören Kjellgren
är namnet.

Foto: Bo Cederqvist

Eric Lundqvist har avlidit

Norrköping Han kom som 39-årig pastorsadjunkt till
Norrköping 1974, för att förbli stadens kyrkor och dess
församlingsbor trogen. När han gick i pension 2000 var
det som prost.
Foto: Strand Mikael

Tågluffningen som blev
en bröllopsresa

Söderköping - Först sade de "kan ni komma tillbaka i
morgon?"."Nej, det var så svårt att komma hit, så vi vill
gärna göra det nu", svarade vi.

Foto: Tillfälliga fotografer

Popikonen Michael Jackson begravd

Nu har popstjärnan Michael Jackson har nu fått sin sista vila vid Forest Lawn
Memorial Park i Los Angeles. Vid högtiden deltog hans familj och 200 andra släktingar
och vänner.

Nu har Klaar flyttat klart

Vånga Det är ingen idé att fråga Bertil Klaar om var han
har sina rötter, för det har han inga. Och inte tycker han
att det behövs heller.

Foto: Matz Glimhed

Scenräv blev katt

Stockholm - Min karaktär är tokig. Det passar mig
alldeles utmärkt, förklarar Ann-Louise Hanson.

Foto: Pontus Lundahl /
SCANPIX

Guillou vs Bratt i storbråk
STOCKHOLM Ett storgräl har blossat upp mellan de
forna vännerna Jan Guillou och Peter Bratt.

Foto: SCANPIX

Cate Blanchett skadad på
scenen

Australiensiska storskådespelerskan Cate Blanchett fick
en huvudskada under en teaterföreställning i Sydney på
onsdagen. Hon träffades i huvudet av en stor radio och
fick avbryta föreställningen, uppger Sydney Morning
Herald.

Foto: Evan Agostini

Grey?s Anatomy-stjärna tar paus

Ytterligare en av läkarna i tv-serien Grey’s Anatomy tar paus i höst. Det är av seriens
största stjärnor, Katherine Heigl, 30, som spelar Isobel "Izzie" Stevens, som kommer
att ha ett fem avsnitt långt uppehåll från serien då hon ska spela in den romantiska
komedin Life as we know it.

Först kom Oskar...

Söderköping Tidigt föräldralös. Tusenkonstnär. Tolvbarnsfar. Det finns mycket att
berätta om Oskar Edvard
Linus Lindqvist.

http://www.nt24.se/personligt/artikel.aspx?articleid=5135436

2009-09-09

Hannes har alltid tagit det piano - Personligt - nt.se - Norrköpings Tidningar - Norrkö...

Sida 5 av 5

Kontakta Norrköpings Tidningar: 011- 200 000
011-2...
Kontakta webbredaktionen: webben@nt.se eller
011-200 119
Webbchef: Mikael Sundgren
011-200 135
Publisher chefredaktör ansvarig utgivare: Anders Nilsson
Om upphovsrätt, ansvarig utgivare och publicering på nt.se
Om cookies
Om tekniken

http://www.nt24.se/personligt/artikel.aspx?articleid=5135436

2009-09-09

