 
Från proggbandet Ragnarök till Silverbjörn vinnaren En Soap –
Magnus Jarlbo
Mångsidig film- och teaterkompositör
 
”innerlig” ”brasstjut” ”fuktigt ångande”

Magnus Jarlbo är en etablerad film- och teaterkompositör som tonsatt ett stort antal långfilmer, kortfilmer och teaterföreställningar. Han startade sin musikaliska bana i musikgruppen Ragnarök där han spelade trumpet och klaviatur. Magnus turnerade flitigt med dem 1980 – 81. Han skrev delar av gruppens repertoar, och hade redan då ett stort intresse för komposition. När han 1988 skrev musiken till Jan Hemmels TV-thriller Främmande makt ledde det till att komponerandet tog överhanden. 

Hans musik har en stor spännvidd. Den sträcker sig från den vemodiga tonen i Othman Karims långfilm För Kärleken 2010, via den suggestiva men lekfulla musiken i  Per Åhlins tecknade långfilm Hundhotellet 2000, till Anders Gustafssons långfilm Percy, Buffalo Bill och jag 2005, som har ett ljusare och lättare tonspråk. 

”Tillsammans med ett drivet soundtrack med massa brasstjut och lättnynnade visor blir Percy, Buffalo Bill och jag något mer än ett självupptaget ”när jag var liten”-dilldallande”, kunde man läsa i Tove Tormods recension i Norrbottens-kuriren 1/10 -05. 

I sin recension i Svenska Dagbladet 9/7-03 om Teater Nostras uppsättning Yngsjömörderskans sista resa skrev Ylva Gislén: ”Magnus Jarlbos innerliga musik, har ett drabbande naket anslag”.

"Svinalängorna" prisad i Venedig

Svinalängorna, som hade premiär i december 2010, blev utan tvekan både en kritiker och publiksuccé. Magnus skapade filmmusiken i samarbete med Sebastian Öberg från "Fläskkvartetten". På filmfestivalen i Venedig väckte den stor uppmärksamhet och belönades med kritikerveckans publikpris. Svinalängorna regisserades av Pernilla August och producerades av Helena Danielsson på Heppfilm. Natasha Senjanovic skrev i sin recension i The Hollywood Reporter: "The look of the film is grainy, which adds to the flashbacks, and the music unassumingly simple and haunting." Hynek Pallas skrev i Svenska Dagbladet: "Åsa Mossbergs klippning som tillsammans med musiken gör tidsövergångarna så snyggt effektfulla." 

Hösten 2009 kunde barn och vuxna avnjuta den 16 avsnitt långa SvT-serien Circus Imago. Våren 2011 kom säsong två av serien med 16 nya avsnitt. Magnus komponerade musiken, för regin stod Morgan Alling, som också medverkade i en av rollerna.

Jag är min egen Dolly Parton är en av de mest uppmärksammade svenska dokumentärerna under 2011. Filmen handlar om de fyra sångerskorna Nina Persson, Cecilia Nordlund, Lotta Wenglén, Helena Josefsson och musikproducenten Gudrun Hauksdottir. Den är regisserad av Jessica Nettelbladt. Magnus Jarlbo fick förtroendet att skapa soundtracket till filmen.


Prisbelönta dokumentärer

I september 2008 hade Magnus Gertten och Elin Jönssons långfilmsdokumentär Long distance love biopremiär. Bland många andra utmärkelser utsågs den, i oktober 2009, till bästa dokumentär på Hamptons internationella filmfestival i New York.
"Utsökta, stämningsladdade kompositioner" tyckte Annika Gustafsson om Magnus Jarlbos originella musik, i sin recension i Sydsvenska dagbladet 20/11 2008. 

Under 2004 komponerade han musiken till norrmannen Erlend E. Mos ungdomsdokumentär Kan man dö i himlen, som vann pris för bästa barn och ungdomsdokumentär och bäst ljud i den internationella tävlingen Copenhagen Dox 2005. Den blev också nominerad till Robertpriset 2006, i klassen lång dokumentär.

Nominerad till danska Robert

Under 2005 komponerade Magnus musiken till den danske regissören Pernille Fisher Christensens mycket uppmärksammade långfilm En Soap. Filmen vann både debutantpriset och en Silverbjörn vid filmfestivalen i Berlin 2006 och resulterade också i en Robertnominering (Danska motsvarigheten till guldbaggen) i klassen bästa filmmusik 2006. Delar av musiken skrevs i samarbete med Sebastian Öberg.

Magnus skapade också originalmusiken till Åke Sandgrens långfilm Den man älskar, med Rolf Lassgård, Jonas Karlsson och Sofie Ledarp i några av rollerna. Filmen hade premiär hösten 2007. Musiken spelades in av Danmarks radios underhållningsorkester under ledning av dirigenten David Firman.

Den efterlängtade dokumentären Ernst-Hugo, hade premiär i SvT 28 dec 2008. Erik Bäfving regisserade och Magnus Jarlbo skapade musiken.

Ett år tidigare visade SvT en dokumentär om Lasse Holmqvist. TV till varje pris. Den sågs av nästan två miljoner tittare. Magnus Gertten och Martin Theander stod för regin. Magnus komponerade musiken.

Samarbete med Varietéteatern Barbès

Han har också ett mångårigt samarbete med Varietéteatern Barbès, och dess konstnärliga ledare Pelle Öhlund och Nina Jämth. Barbès arbetar i en starkt surrealistisk stil som pendlar mellan det komiska och absurda till det djupt tragiska. Magnus har komponerat musik till flertalet av deras uppsättningar. Exempelvis Performance 1994, Tapetdamen 1997, En vanlig dag 2000 och Dagen då Leopold Blev ond 2005.

Hösten 2004 gjorde Barbès en dramatiserad, koreograferad ”konsertföreställning” som helt och hållet byggde på specialkomponerad musik av Magnus Jarlbo. Sweet box blev mycket väl mottagen av både publik och recensenter. "Sweet Box är en säregen, ljuvt musikalisk och porlande föreställning”, skrev Malena Forsare i sin recension för Kvällsposten och i Sydsvenska Dagbladet kunde man läsa: ”en fuktigt ångande lägesrapport från ensamheten”, signerat Boel Gerell.

I september 2008 hade Barbès kritikerrosade föreställning Ingen anledning till panik premiär. "Den alltid pålitlige kompositören Magnus Jarlbo överträffar till exempel sig själv med musik som är totalt integrerad med allt som händer på scenen", skrev Sydsvenska Dagbladets recensent Fredrik Pålsson.

Magnus Jarlbo är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö 1997- 2000 där han har gått utbildningen Komposition, Arrangering. 
 
