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et är sant att det inte funnits en an-
nan kvinnlig ledare tidigare, konstaterar 
hon anspråkslöst trots att detta är ett 
enormt kliv i karriären.
 Sedan den 1 juli är svenska Sofi 
Jeannin ledare för den franska radions kör 
i Paris. Etthundrafjorton personer, varav 

hälften är kvinnor och hälften är män.
 – Detta är väldigt spännande, tycker Sofi och 
tillägger att hon redan har lett radions ungdomskör 
vid flera tillfällen. Hon har även gästat den vuxna 
radiokören.
 – Vi har alltså redan hunnit starta bygga en rela-
tion. Så att få erbjudandet att ta över den vuxna profes-
sionella kören är ofantligt kul.

sofi Jeannin kommer från Stockholm. Hennes 
pappa är fransman och han talade franska med 
henne som barn. Men hon berättar att hon själv 
svarade på svenska. Idag talar hon dock flytande 
franska.
 Sofi kom tidigt in i musiken och studerade sång-
lära och piano. På 1990-talet kom hon till Nice för 
att studera till körledare vid musikkonservatoriet. 
Därefter bar det tillbaka till Stockholm för studier 
vid Kungliga Musikaliska Akademien. Hon har se-
nare lärt sig mer om yrket som körledare vid Royal 
College of Music i London.
 Directrice Musicale du Choeur de Radio France 
et de la Maîtrise de Radio France. Så lyder det tju-
siga namnet på Sofi Jeannins nya post.
 – Artistisk ledare och chefdirigent för franska 
Riksradions kör samt barn- och ungdomskören, 
kan man översätta det med på svenska, säger hon.
 Värt att notera är att Radiokören tidigare bara 
har haft en utländsk ledare. Som om det inte vore 
nog är Sofi Jeannin körens första kvinnliga chef-
dirigent.
 – Det känns inte så dumt att vara första kvin-
nan på den här positionen. Överhuvudtaget är det 
ovanligt med kvinnor i det här sammanhanget och 
det bör man förstås ändra på.
 När jag frågar om hon tror det kommer att bli 
svårt att vara kvinnlig ledare för kören tänker hon 
efter någon sekund.
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Kalla mig inte 
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 – Det har i det stora hela gått bra hittills. Men 
jag får väl medge att Radio France påminner om an-
dra musikaliska ställen i Frankrike. Jag känner som 
svensk och skandinav att man ser annorlunda på en 
kvinna i chefsposition här nere. Musikerna kan ha 
viss misstro till en när man står på podiet i början.
 
sofi, som inte har en egen familj, säger sig leva 
för musiken. Men vissa fransmän passar gärna på 
att retas när de tilltalar en vuxen kvinna som inte är 
gift. Då används på ett nedvärderande vis titeln ma-
demoiselle, alltså fröken. Sofi vet inte om man ska 
acceptera och förstå musikerna med tanke på att de 
inte är så vana att ha en kvinna som chef.
 – Men det har funnits stunder då jag har behövt 
sätta gränser.
 Hon berättar att vissa musiker har kallat henne för 
mademoiselle redan innan hon kommit upp på podiet.
 – Det känns inte lämpligt när man är inställd 
på att dirigera Mendelssohn. Så därför har jag med 
bestämdhet sagt till musikerna att inte kalla mig för 
fröken. Istället har jag uppmanat dem att kalla mig 
för Sofi eller Maestro. Det känns mycket bättre.
 
även om den nya ledarpositionen är ett stort steg 
i karriären låter Sofi inte självgod på rösten. Hon 
fortsätter helst att tala entusiastiskt om allt hon 
hoppas kunna erbjuda publiken och körsångarna. 
Hon säger sig ha ett stort förtroende för sångarnas 
musikaliska kapacitet.
 – Sedan är det förstås upp till mig att ge dem 
chansen att utvecklas och jag kommer att jobba 
hårt för att försöka utveckla deras utstrålning.
 Sofi gläds över att hon får fria händer för att 
utforma en stor del av säsongen, där ett trettiotal 
konserter ska ges och sändas i radio. Kören ska 
sjunga med radions orkestrar i deras program.
 – Och det programmet sätts av orkesterledaren 
i samarbete med mig.
Sedan kommer vissa förslag om repertoar från di-
verse gästdirigenter.
 Resten av säsongen är det Sofi själv som utformar 
och då har hon satt upp vissa riktlinjer.
 – Jag vill givetvis respektera de verk som redan 
existerar. Men det kan bli sterilt om man bara satsar 
på redan kända kompositörer. Säsongerna får inte 
bli dammiga utan man måste hitta nya verk som 
överraskar, tycker Sofi.
 Bland annat har hon beställt musik av unga brit-
tiska Helen Grime och av fransmannen Philippe 
Hersant.

 – Jag kommer att kämpa för att den lite mer 
okända musiken ska få finnas till och utvecklas. I 
vissa länder är man rädd för att konsertpubliken 
ska utebli då. Men jag tror att Parisarna kommer 
att besöka konserterna även om verken och tonsät-
tarna inte är kända, säger hon och tillägger att det 
i Paris finns en stor musikalisk nyfikenhet.
 Sofi Jeannin tycker även det känns viktigt att för-
svara fransk körrepertoar och det har hon beslutat 
att sätta upp på programmet.
 – Men jag kommer förstås även att presentera 
svensk körmusik, som verk av Stenhammar och 
Hillborg inflikar hon.
 
sofi Jeannin påpekar hur mycket hon «älskar» att 
få arbeta på en statlig radiostation som Radio Fran-
ce. Hon säger att man här försvarar ett kulturarv 
och uppmuntrar nutida musiker och kompositörer.
 – Det är ett fint ansvar vi har. Vi informerar och 
underhåller. Dessutom har vi en pedagogisk förhåll-
ning till musiken, där vi bjuder in skolbarn att med-
verka. Men vi låter även låter vuxna amatörer delta. 
Det känns viktigt och särskilt brådskande idag. 

sofi Jeannin tycker att det är märkligt att vissa 
kritiker vill lägga ned riksradions orkestrar och kö-
rer för att spara pengar.
 – Klassisk musik och konstmusik måste få finnas 
i varje civiliserat samhälle. Statens musikaliska an-
svar bidrar även till en del av ansvaret för samhället 
i sig. I Frankrike talas det dock inte just nu om att 
lägga ned musiken på radion.
 Sofi Jeannin kommer dock att få tampas med 
en annan sorts problematik som man kanske inte 
är varse om i Sverige. I Frankrike är körmusik inte 
lika utvecklat som i många andra länder och hon 
menar att det kan bli tufft att behöva «försvara» 
körmusiken i ett land där man inte alltid förstår 
dess värde.
 – I Sverige, Skandinavien och Baltikum har vi 
starka band till våra traditioner. Folkmusiken är 
levande och vi har även ett starkt kyrkligt arv. I 
Frankrike ser många ner på den traditionella musi-
ken och kyrkan har i sin tur brutit med folket. Den 
sakrala musiken kommer därför inte ut på samma 
sätt som hos oss. Vidare har musikskolorna under 
flera decennier satsat på att utbilda eleverna till att 
bli starka solister. Få franska musiklärare har funnit 
ett behov av att få musiker och sångare att spela och 
sjunga tillsammans.
 – Det finns mycket jag önskar förändras när det 
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gäller synen på körmusik och samarbete musiker 
emellan i Frankrike, säger hon.
 Sofi medger dock att det sedan en kort tid sker 
mycket på det här planet i landet. Intresset för 
körsång har ökat på senare år och musikkritiker 
är överens om att nivån är på väg uppåt.
 – Men visst är det fortfarande ett tufft jobb att få en 
musikalisk klang och få kören att verka tillsammans.

sofi Jeannin har sitt kontor på nionde våning-
en i Radio France lokaler – en rund byggnad med 
oändligt långa och anonyma korridorer belägen i 
Paris västra stadsdelar. Fast mitt i kyligheten finns 
en pärla: den nyrenoverade konsertsalen.
 – Ja, den är riktigt härlig och varm med sin 
runda form och sina träklädda väggar. Konser-

terna är öppna för såväl fransk som svensk publik 
på besök i Paris.
 Sofi tycker det är ganska överraskande att den 
lilla salen trots allt rymmer hela 1400 platser.
 – När konsertsalen återinvigdes efter renove-
ringen i december 2014 satte jag upp Benjamin 
Brittens Noaks Ark. Fyrahundra personer som 
stod upp och sjöng tillsammans. Det gjorde både 
mig och publiken helt känslomässigt tagna.        

«Jag kommer förstås även att presentera 
svensk körmusik, som verk av Stenham-
mar och Hillborg.»


