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Filip Rask har flera instrument
på sin lyra: ”Får ur mig mina
känslor”
Tonsäker tonåring. Filip Rask spelar flera instrument och siktar på ett liv
som musikproducent.
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Christer Seldevall
Skicka e-post

Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi
strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala
värden för vår nyhetsjournalistik.

Välkommen att kommentera
Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och
berörda personer i artikeln. Ulricehamns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer
som olämpliga.

Visa kommentarer och delta i diskussionen! ▾
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Läs mer
Fler vargvalpar konstaterade i Brängenreviret
Ulricehamn. Sju valpar i området har observerats av länsstyrelsen.

Trafik: Bil började brinna på R40 – orsakade köer
Ulricehamn. Trafik i västlig riktning påverkas.

Värvningarna låg bakom segern – ”Ska bidra offensivt”
Sport. UIF:s invärvade kedja från hockeyettan levererade.

Trafikverket överlåter vägsträcka åt kommunen
Ulricehamn. Ingen köpeskilling men ökade driftskostnader

Mångfacetterad trio till Karins lada: ”Man spelar och vistas för lite i
Ulricehamn”
Kultur. Programmet bjuder på en blandning av jazz, visa, pop och folkmusik.

Bröt Ultravasan: ”Haft det tyngre efter semestern”
Sport. Resan mellan Sälen och Mora tog slut i Evertsberg.

Ögonblicket: Daniel Norgrens antika gitarr på lagning i Brunn
Nyheter. Gitarrbyggaren på Bröderna Karlssons snickeri hjälper bluesstjärnan.

Då kan ett beslut om Emma å Andreas omtvistade uteservering komma
Ulricehamn. Långa handläggningstider fördröjer processen: ”Hamnar på efterkälken”.

Tre nya guld till SM-veteranen: ”Börjar bli många nu”
Sport. Ulf Palmér drygade ut medaljsamlingen under helgen.

Lions har koll på kulorna – från cyklist till avslutad forskning
Nyheter. Dags för Åsunden runt och motion för en god sak.

Torsk och sej är hans grej – Miro har startat Ulricehamns nya fiskbutik
Nyheter. ”Det inte kunderna kan får man lära dem”.

Nu vänder det för hotellen i Ulricehamn: ”Ganska bra bokat”
Ulricehamn. Bäst beläggning på ett år – men personalfrågan är ett problem.
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”Numera brukar jag spela piano som ett sätt att koppla av”, säger Filip Rask.
Foto: Christer Seldevall

Hans rum i familjens villa i en av backarna i centrala Ulricehamn är fyllt av instrument.

På väggen hänger en fiol, en inlånad elorgel tar upp en försvarlig del av golvytan och vid
fönstret står elgitarren. Till det kommer datorn, där en allt större del av hans musik skapas.
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Fotos ansehen Öffnen

Apartmenthaus Panoramic

– Och så har vi piano på övervåningen. Två stycken, säger Filip Rask.

Vi går upp för att höra hur det låter. Det ena är ett elpiano, men UT:s reporter ber att få höra
honom spela på det akustiska. Medan Filip går loss i en improviserad, rytmisk slinga, blir det
fotografering.

Han berättar senare att han är självlärd pianist.

– Jag bankade loss och testade tills jag lärde mig. Numera brukar jag spela piano som ett sätt
att koppla av, säger han.

Att UT träffar Filip Rask just nu hänger ihop med att han i dagarna ska medverka vid årets
upplaga av Ornungastämman. Det är ett arrangemang i folkmusikens tecken med mängder av
musikaliska möten.

– Jag har deltagit i Ornungastämman även tidigare. Det är ett trevligt tillfälle där man får möta
andra musiker och spela tillsammans, säger Filip Rask.

För egen del är han deltagare i musikprojektet Västra Låtverkstan, som kommer att medverka
vid stämman.

Filip Rask är självlärd pianist.
Foto: Christer Seldevall

En annan ulricehamnare, musikern Anna Mogren kommer också att vara på plats. Hon ska
vara guide på en av Ornungastämmans vandringskonserter, alltså den som lotsar publiken
mellan konsertlokalerna och samtidigt berättar om traktens kulturarv.

För Filip Rask är folkmusiken bara ett av flera musikaliska ben att stå på. Och han är
fortfarande i ett skede där han håller öppet för sitt fortsatta utforskande av musikens värld.

Närmast väntar tredje och sista året på Ljud- och bildskolan i Borås. En utbildning som främst
är inriktad på musikproduktion.
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– Det handlar alltså om inspelning, teknik, ljud och mixning. Vi lär oss att jobba med sound
och såna saker, säger han.

I utbildning ingår även en kurs med ensemblespel och en i sång.

För egen del var fiol det första instrument han började spela. Han var då i åttaårsåldern.

Sedan dess har musicerandet utökats med gitarr och piano.

– Sen har jag spelat bas i kyrkan för att kompa en kör. Och när jag sommarjobbade i kommunen
som gatumusikant, fick jag spela trummor. Det var ingen annan som ville det, så jag tyckte det
var ett bra tillfälle att lära sig, säger Filip Rask.

Efter gymnasiet har han planer på att söka till folkhögskola för att spela jazz. Därefter hoppas
han på högskolestudier inriktat på en kombination av musikproduktion och spel.

– Jag gillar tv- och dataspel och lockas av att producera musik till spel. Musik för film, reklam
eller tv-produktioner är också sådant som jag är öppen för att ägna mig åt.

”När jag sommarjobbade i kommunen
som gatumusikant, fick jag spela
trummor. Det var ett bra tillfälle att
lära sig”
Filip Rask, musiker från Ulricehamn

Delvis som en konsekvens av detta är datorn numera ett av hans viktigaste ”musikinstrument”.
Med olika program går det att skapa musik och musikaliska effekter, helt på egen hand,
konstaterar Filip Rask.

– Det innebär att du inte är beroende av att ha tillgång till andra musiker. Som dessutom ska
spela som du vill att det ska låta. Datorn ger på det sättet en större frihet. Samtidigt är det
naturligtvis även roligt att spela ihop med andra, men det är en annan grej.

En del av den musik han skapar lägger han upp på spotify-sidan F.Spry.

ANNONS

Så hur kommer det sig då att han håller på med musik, att musiken får spela en så stor roll i
hans liv?

– Främst för att det är roligt. Jag ägnar mig hellre åt kreativa grejer än teori. Det skulle vara
väldigt tomt om jag inte hade musiken. Fast då skulle jag säkert ha hittat något annat sätt att få
jobba kreativt, säger Filip Rask.

– Musik är för mig ett sätt att får ur sig sina känslor. Om man tänker sig en målning, så ser man
den en gång och tycker kanske att den är fin att se på. Med musiken är det annorlunda.
Musiken kan du lyssna på igen och igen, och upptäcka ny saker hela tiden.

”Musik är för mig ett sätt att får ur sig sina känslor”, säger Filip Rask
Foto: Christer Seldevall

Fakta
Filip Rask

Filip Rask, som fyller 18 år i år, är född och uppvuxen i Ulricehamn. Han pluggar vid Ljud- och
bildskolan i Borås, där han börjar årskurs tre nu till hösten.
Ett av hans huvudinstrument är fiol, vilket han började spela som åttaåring. Då han gick i sjunde
klass började han spela gitarr, och i åttan började han med folkmusik.
Han spelar även bas och trummor. Numera ägnar han en stor del av sin tid åt att skapa musik
på dator.

Fiol det första instrument som Filip Rask började spela. Han var då i åttaårsåldern.
Foto: Christer Seldevall

fakta
Ornungastämman 2021

Ornungastämman 13–15 augusti 2021 i Ornunga med omnejd bjuder på kombinerade natur- och
kulturupplevelser med konserter utomhus och i rymliga lokaler.
Det finns möjlighet att gå på konsert vid Trojaborgen, vandra mellan bygdens kyrkor eller gå på
kulningskurs längs Ornungasjöns strand. Vissa konserter kommer att live-streamas.
Spelmansstämman har byggts upp kring den låtskatt som finns i Ornunga, som ligger i Vårgårda
kommun. Här tecknades det 1929 upp låtar efter spelmannen Johan Albert Pettersson.
Utställningen "Musikarvet från Ornunga", om musiken, spelmännen och sångerskorna från
trakten, invigs i samband med söndagens vandringskonsert.
Ornungastämman arrangeras av Svältornas Fornminnesförening & Västergötlands
spelmansförbund med stöd av olika bidragsgivare och sponsorer.

Kulning: Kulningen är formad av kvinnor och har sina rötter i fäbodskötseln som härstammar
från medeltiden.

”Ornungastämman är ett trevligt tillfälle där man får möta andra musiker och spela tillsammans”,
säger Filip Rask.
Foto: Christer Seldevall
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