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M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G

General forsamling og
Rundvisning i Operaen

t irsdag d.18.apri l
Generalforsamlingen finder i år sted tirsdag d.18.april i det ny operahus
på Holmen.

Vi har først arrangeret en speciel rundvisning med guide i Operaen
kl.16.00, hvor vi får indblik i huset via de tre medlemmer af foreningen,
der har deres daglige dont på Holmen.

Kl.17.00 afholder vi generalforsamling, og der afsluttes med lækre hånd-
madder og drikkevarer i Cafeen.

1166..0000  RRuunnddvviissnniinngg  
- mødested i foyeren 
i Operaen, Holmen

1177..0000  GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg  
- mødested i foyeren
i Operaen
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Præsentation af foreningens 
nye medlemmer
af Bodil Heister

PAUL TERRACINI, 48, Nykøbing
Falster er dirigent, komponist og
spiller fast som trompetist i Stor-
strøms Kammerensemble.
Han har for nylig komponeret og
dirigeret musikken til en filmse-
rie på 13 afsnit Classical Destinati-
ons for BBC TV om de vigtigste
byer i vestens musikhistorie.
Den havde premiere i Australien
forrige måned og kommer på TV
i de engelske lande. Desuden
udkommer serien på DVD/CD
på Decca Classics. 

Paul interesserer sig meget for kir-
kemusik og har været arrangør og
dirigent (2002-4) på det ameri-
kansk/australske TV-projek Hym-
ns of the Forefathers, som handler
om historien over engelsk kirke-
musik. I den forbindelse dirigere-
de han bl.a. Ars Nova på nogle af
indspilningerne. 
Han var grundlægger og for-
mand for det danske Belcanto
Selskab og skal dirigere en af de
store belcanto-operaer til som-
mer i Hofteatret.
Paul Terracini studerer teologi på
universitetet og har planer om at
skrive bøger om kirkehistorie.
Og så ved han alt om cricket,
som han selv har spillet meget i
Australien, hvor han er født.
Han har boet 16 år i Danmark.

KJELD LAURITSEN, 49 år, Køben-
havn, er hammondorganist/
keyboardspiller og er kapelme-
ster og freelancemusiker med
speciale i blues-, godspel-, bebob-
og jazzmusik på hammondorgel.
Han har i næsten 15 år spillet
fast med The Organizers, som
har turneret i ind- og udland og
indspillet mere end 6 cd’er.
Gruppens seneste CD Yes Yes
Yes er netop udkommet med
Kjeld Lauritsens og Bob Rock-
wells egne kompositioner.
En anden cd, som også udkom-
mer her i foråret, er med bandet
Grand Danois i samarbejde med
Nulle og Fessor.
Kjeld har en bibliotekaruddan-
nelse fra 1980 og har været ansat
på Frederiksberg Musikbibliotek
i 3 år, hvorefter han valgte at bli-
ve musiker og komponist.
Kjelds trompet er blevet væk! og
derfor ønsker han sig en ny til
sin 50 års fødselsdag 25.marts -
han har ikke spillet trompet i 25
år, og drømmer om at begynde
igen.

TORBEN WESTERGAARD, 45 år,
København, er kapelmester,
komponist, bassist og uddannet
på New School, Jazz and Con-
temporary Music Program, New
York.
Han har netop udgivet cd’en
Torben Westergaard-OKTOBER
med egne kompositioner og
arrangementer - en blanding af
jazz-, folke- og klassisk musik.
Med gruppen skal han på orkes-
terturne i anledning af cd-udgi-
velsen.
Torben Westergaard skal være
kapelmester på DR2 i forbindel-
se med en temalørdag-udsendel-
se Skygger og Skønhed om C.V.
Jørgensen, hvor forskellige orke-
stre giver deres bud på Jør-
gensens musik. 

Torben er begyndt at træne til
Kapelmester-Marathonløb i maj
måned. Foreløbig er Jonas
Johansen og Hans Ulrik med på
holdet. Hvis flere kapelmestre i
foreningen er i god form og har
lyst at deltage i kapelmester-
gruppen, kan man henvende sig
til Torben.
Desuden har Torben en NLP-
uddannelse og underviser i coa-
ching, performance og målsæt-
ning/motivation, og har haft
mange kurser både inden for
musikerkredse og i firmaer.
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Med Søren Elbæk foran sig med
violinen, som spiller en hoved-
rolle i historien, og de seks andre

Kapelmesterforeningens jule-
og fødselsdagsfest begyndte
med Stravinsky på en historisk
scene

Christian den Syvende var ung
og nygift, da han indviede Hof-
teatret i 1767. Struensee kom fra
maskeradefest på Hofteatret den
aften, han blev arresteret. 
H. C. Andersen var elev, da den
kongelige balletskole holdt til på
Hofteatret, og han var med i en
enkelt forestilling, før det stod
klart, at det ikke var det fag, han
skulle blive berømt i. Frederik
den Syvende og Grevinde Dan-
ner brugte Hofteatret til selska-
belighed.

Helt så meget historisk vingesus
kunne Kapelmesterforeningen
selvfølgelig ikke fremkalde, da
man holdt jule- og fødselsdags-
fest på Hofteatret den 21. decem-
ber, men alligevel… 68 år er
mange år at fejre, og det blev
gjort med maner. Med Stra-

vinskys ”Historien om en sol-
dat”, opført på den historiske
scene af Storstrøms Kammer-
ensemble, dirigeret af Guy Feder,
og med operasanger og skuespil-
ler Carl Christian Rasmussen
som fortæller, djævel og soldat.

Frans Rasmussen fortalte, før
tæppet gik, om Stravinsky, som
før Første Verdenskrig altid skrev
stor musik for 120 mands orkes-
ter, men som pludselig oplevede,
at der ikke var flere penge.
”Historien om en soldat” kræver
kun syv, men til gengæld syv
fremragende musikere. Stra-
vinsky havde hørt om jazzmu-
sikken, men han mente, den
måtte være proletarmusik, tred-
jerangsmusik, indtil han fik
noden til Scott Joplins Ragtime
og mødte en ny verden. Nu
kastede han sig ud i at skrive
musik med ”en sindssyg, vidun-
derlig rytmisk energi”. ”Histori-
en om en soldat” blev et vende-
punkt i hans musikalske liv.

Djævelens værk på Hofteatret
af Else Cornelius   fotos: Jens Astrup

Storstrøms Kammerensemble 

Carl Christian Rasmussen fortæller

Guy Feder dirigerer
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På grund af en trykfejl i blad 26, vedlægges en ny side 4.

skab på Århus Universitet, fik
den brede musikalske reference-
ramme, som har vist sig at være
fin at have, og skrev speciale om
Debussy, som han var dybt fasci-
neret af. Siden har han udeluk-
kende arbejdet inden for teatret,
først som repetitør, siden som
dirigent. Hans første opgave var
A Chorus Line på Århus Teater i
1985.

”Jeg har været så heldig at have
meget at lave lige siden, hoved-
sagelig på teatrene i Århus og Ål-
borg, med alt fra små cabaret´er
til revyer og store musicals. Når
jeg taler med Kevin Amos, synes
han, at mine arbejdsforhold er
mere spændende end hans egne.
Jeg har tre-fire måneders arbejde
på en teaterforestilling, med for-
beredelse, prøver og 30-40 fore-
stillinger. Jeg har mulighed for at
præge forestillingen og arrangere
tingene om. Hvis han siger ja til
en forestilling, er det for mindst et
år, og det musikalske ligger fuld-
stændig fast. Derfor er han
begyndt at sige nej tak. Han har
fortalt om en cellist, som sad i
orkestret til Phantom of the Ope-
ra i 20 år, syv-otte gange om ugen
– og missede fem forestillinger.”
Det ultimative ønske? ”Jeg kom-
ponerer til teatret, men den musik
bliver mest spillet med mig på
klaver, måske en trio. At komme
til at dirigere det, jeg selv har
skrevet, med et større orkester.

musikere i uniformer gik den 31-
årige Guy Feder i gang med
Stravinsky. Det var første gang,
han optrådte i Danmark siden
sin debut fra dirigentklassen på
DKDM, og han var meget glad
for at være tilbage. Kapelmester-
foreningens eneste medlem i
Israel fortalte:
”Jeg kom til København i år 2000
og gik et år hos Michel Tabach-
nik, før jeg blev Frans Rasmus-
sens elev. Nu er jeg hjemme i
Israel igen. Jeg er leder af
musikskolen i Kiryat Ono, som
ligger tæt ved Tel Aviv, en velre-
nommeret, gammel skole, som
jeg selv var elev på som dreng.
Vi har 260 elever mellem 6 og 18
år plus en stor gruppe tidligere
elever, og jeg dirigerer flere elev-
orkestre. I Israel tager vi musik-
uddannelsen alvorligt og lægger
vægt på kvalitet og disciplin. Før
jeg tog hertil for at arbejde med
forestillingen, afleverede jeg en
hel bog med instruktioner til
musikskolens lærere!”

Frans Rasmussen og Christian Kluxen

Kapelmesterforeningens fødsels-
dag bød på de årlige uddelinger
af Arne Hammelboes uddannel-
seslegat og Emil Reesens min-
delegat. Frans Rasmussen lagde
ud med at fortælle om den
meget unge tidligere Tivoligar-
de-fløjtenist og dirigent, som
kom med på Kapelmesterfore-
ningens kursus i Ukraine i 2003
som passiv deltager, men en dag

fik chancen for at stå foran orke-
stret. Det var som at se ”en hest,
der havde været lukket inde i
stalden en hel vinter” sagde han.
Den nu 24-årige Christian Klu-
xen, som stadig studerer, dirige-
rer i dag alle mulige amatørorke-
stre og har for nylig været assi-
stent for Giordano Bellincampi
på Den Jyske Operas ”Rosenka-
valeren”. Ifølge Frans Rasmus-
sen er han for ung til at være
medlem af Kapelmesterforenin-
gen endnu, men der er ingen
tvivl om, at han er en kommende
dirigent. For fremtiden kan Chri-
stian Kluxen tage en af Grethe
Kolbes dirigentstokke med sig,
når han skal på arbejde.

Den anden rare portion af Arne
Hammelboes uddannelseslegat
gik til Niels Søren Hansen for
hans aldrig svigtende lyst til at
meddele sig musikalsk. Den 46-
årige pianist, kapelmester, kom-
ponist og arrangør var ikke i
tvivl om, hvad pengene skulle gå
til. Han tager timer i direktion
hos Kevin Amos, som arbejder i
Londons Westendteatre med sto-
re musicalforestillinger. Niels
Søren Hansen har arbejdet sam-
men med Amos om nogle fore-
stillinger på Ålborg Teater, som
er et af hans egne faste arbejds-
steder.
”Jeg har været hos ham to gange
allerede. Jeg vælger nogle steder,
han spiller klaver, jeg viser, og
han retter. Han kender mig godt
og har set mig dirigere på teatret,
og han bygger 100 procent på,
hvad jeg kan og hvad jeg ikke
kan.”

Niels Søren Hansen kommer fra
en rock-jazzbaggrund, og havde
der eksisteret et Rytmekonserva-
torium, da han ville i gang med
en uddannelse, var han søgt der-
ind, men det gjorde der ikke
endnu. 
I stedet for læste han musikviden-

Niels Søren Hansen og Frans Rasmussen
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Det er nok svaret.”
Emil Reesens Mindelegat ”er vi
meget ømme over”, sagde Frans
Rasmussen. Han var glad for at
overrække det til en værdig mod-
tager, Erik Moseholm, som bag
sig har en lang stribe opgaver og
titler som f. eks. Årets jazzmusi-
ker 1958, chef for DRs Big Band,
medlem af Statens Musikråd, rek-
tor for Rytmisk Musikkonserva-
torium, indehaver af 80 tillidspo-
ster. 
Erik Moseholm er også øm over
Emil Reesen. Moseholms mor

sang Emil Reesens sange for ham,
da han var barn, og det betød
også meget for ham at se kendte
navne på tidligere modtagere af
mindelegatet. Oskar Hegner, Ole
Schmidt, Lavard Friisholm og
Svend Asmussen har på forskel-
lig måde haft betydning for hans
karriere.

Sådan sluttede den officielle del af
festen med et lille historisk tilba-
geblik, og kapelmestrene kunne
ønske hinanden glædelig jul over
hvidvinen i Hofteatrets forge-
makker.

Revisor Bjarne Hansen og Peder Kragerup 

Ove Krüger og Bodil Heister

Open Space
Pladeselskabet Dacapos afde-
ling for ny dansk musik hedder
Open Space. 
På hjemmesiden præsenteres ny
dansk musik. Man kan lytte til
endnu ikke udgivede tracks af
helt unge komponister, koncert-
optagelser samt stifte bekendt-
skab med de nye kunstmusik-
genrer. 
Der er også mulighed for selv at
"lege" med interaktive soundsca-
pes, finde lyde i lydbanken og
meget mere, forklarer Komponist-
foreningen i deres nyhedsbrev.
www.open-space.dk 
BH

Cd salget faldt igen

Med et svagere julesalg i 2005
har den danske pladebranche
for femte gang i træk taget
afsked med et år med en samlet
tilbagegang. Salget af downlo-
ads forventes at kunne kompen-
sere for ca. halvdelen af dette
fald. Der spores dog en vis opti-
misme alligevel, da årsopgørel-
sen også rummer positivt nyt. 
Det danske salg stiger nemlig,
og ligger nu på en andel på 
45,7 % af det samlede salg. Der
blev ialt solgt for knap 279 mio.
kr. www.pladebranchen.nu
BH

Svenskerne først 
Den svenske pladebranche har
nu i et par uger publiceret en
ugentlig officiel download hitli-
ste. Listen baserer sig på statistik
fra musiksalg via 20 Internet
musikbutikker herunder også
download af hele sange og
musikvideoer til mobiltelefoner.
I Danmark lader downloadlisten
dog vente på sig; "Så snart de
danske portaler kan og vil levere
data, er vi kørende. Fra IFPI's
side har vi været klar i et år nu.
Jeg håber på medio februar,"
siger pladebranchens forening,
IFPI's danske marketingchef
Jesper Bay.
BH

Frans Rasmussen og Erik Moseholm
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v. Peter Ettrup Larsen

Navn: Jørgen Svare
Alder: 70 år 
Uddannelse:Autodidakt musiker. 
Aktuel beskæftigelse: Kapel-
mester og jazzklarinettist

Hvorfor og hvordan blev du kapel-
mester?
Faktisk sprang jeg først ud som
kapelmester i 1985 efter en lang
karriere som musiker. Tilbage i
50’erne, kort efter at jeg var
begyndt på universitetet, fik jeg
sammen med tre andre musi-
kere job på Skipperkroen i
Nyhavn. En dag kom bl.a. Papa
Bue og spillede med, men da
værtshusholderen kun havde
bevilling til fire musikere, og da
naboerne syntes, vi larmede for
meget, blev vi i stedet engageret
til at spille på Kap Horn, så sam-
men med Papa Bue dannede jeg
Papa Bue’s Viking Jazzband,
hvor jeg var spillede klarinet fra
1956-1985. Efter 29 år i det sam-
me orkester syntes jeg imidler-
tid, det var tid at prøve noget
nyt, og jeg valgte at blive min
egen herre som kapelmester
først med en trio, så med en
kvartet, og efter jeg købte Slukef-
ter i Tivoli også med en kvintet
sammen med trompetisten Ole
Stolle. 
I dag spiller jeg stadig i mange
forskellige sammenhænge, og
jeg er kapelmester for ”Jørgen
Svare New Jazz Trio” og for en
trio med to islandske musikere. 

Hvordan gik det til, at du kom til at
spille sammen med islandske musi-
kere?
Sidst i 80’erne var jeg på Island
for at deltage i en minikoncert til
ære for en islandsk musiker, der
var død. Senere blev jeg inviteret
derop igen som solist, og på et
tidspunkt dannede jeg så denne
trio sammen med Bjørn Thorod-
dsen (guitar) og Jon Rafnsson
(bas). Vi har efterhånden spillet
mange steder både på Island, i
Nordamerika og f.eks. ved jazz-
festivalen i København. Vi er
også ved at lave en ny cd og skal
på en kort turne i marts.

Hvis du ikke var blevet kapelmester,
hvad var du så blevet?
Det aner jeg ikke. Da jeg i sin tid
begyndte på universitetet stude-
rede jeg romansk filologi, et fag
der beskæftiger sig med alle de
latinske sprog. Men jeg tror nu,
jeg var blevet noget ved musik-
ken under alle omstændigheder.
I 50’erne og 60’erne var der mas-
ser af arbejde at få, og da vi fik
stor folkelig popularitet med
Papa Bue bl.a. pga. hits som
’Nyboders Pris’ og ’Wiegenlied’,
gik det pludselig stærkt. Også i
Tyskland var vi meget popu-
lære. ’Schlafe mein Prinschen’
solgte i over 1 million eksempla-

rer, og i Østtyskland var vi også
meget populære, fordi vi jo spil-
lede temaet på alle Olsenbanden
filmene, som var utroligt popu-
lære der.

Hvad forstår du ved begrebet ’kapel-
mester’?
I mit tilfælde er det jo ikke at
dirigere. For mig er kapelmeste-
ren en person, der udøver retti-
dig omhu med hensyn til, hvor
vi skal hen og spille og hvornår.
Endelig vælger han repertoiret,
hvilket dog tit sker i samråd
med de andre musikere. Det er
det. Kapelmesteren skaffer jobs
og samler trådene. Fra min tid i
Papa Bue har jeg en masse kon-
takter over hele verden, så jeg
har bl.a. været på turne med min
kvartet i Hongkong, Japan, In-
donesien og Malaysia.

Hvad er din bedste oplevelse som
kapelmester?
Det ved jeg ikke. Jeg nyder fak-
tisk altid at spille, så det er en stor
oplevelse hver gang, men det var
nu ualmindeligt sjovt at spille til
jazzfestivalen med kapelmester-
orkestret. 

Hvad er din værste oplevelse som
kapelmester?
Det var nok da vi i 1996 var i
Thailand og spille. På vej til luft-
havnen brød bussen sammen
midt på en stor omfartsvej i Bang-
kok. I sådanne situationer må
man tage initiativet som kapel-
mester, og jeg fik da også fat i
nogle biler, så vi nåede flyveren!

Hvad er dine fremtidsplaner?
Jeg fejler intet og har ingen ska-
vanker. Jeg har ikke gigt i fingre-
ne, læberne er i orden, og jeg kan
trække vejret, så jeg vil fortsætte
med at spille!
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Han er født og opvokset i Dan-
mark, og alligevel er det en
udbredt - og alt andet end fejlag-
tig - opfattelse, at saxofonisten
John Tchicai er en global kunst-
ner. For findes der nogen anden
dansk musiker, der har bevæget
sig så vidt omkring i verden og
alle steder fundet fodfæste? Nej –
som få andre lever han op til
betegnelsen kosmopolit. John
Tchicai er født i København og
opvokset i Århus. Hans far, der
var congoleser, var også far til en
anden berømt dansk jazzmusi-
ker, nemlig trommeslageren og
kapelmesteren Kaj Timmermann,
som var 24 år ældre end John
Tchicai, og som døde for 10 år
siden.

John Tchicai spillede violin fra
han var ti, og klarinet og saxofon
fra han var 16. Han studerede to
år ved konservatoriet i Århus, og
fra begyndelsen af 1960erne kun-
ne han opleves som altsaxofonist
på den danske jazzscene, oftest i
selskab med barytonsaxofonisten
Max Brüel.
Ved en festival i Helsinki i 1962
mødte John Tchicai to repræsen-
tanter for den nye, progressive,
afro-amerikanske jazzmusik, nem-
lig trompetisten Bill Dixon og
tenorsaxofonisten Archie Shepp.
Umiddelbart følte han et slægt-
skab med disse musikere, og sam-
me efterår drog han til New York,
hvor det næsten øjeblikkeligt lyk-
kedes ham at placere sig centralt i
kredsen af unge, rabiate avantgar-
de-musikere.

John Tchicai blev medlem af Bill

Dixons orkester, og sammen med
Archie Shepp dannede han The
New York Contemporary Five,
som i 1963 gæstede København.
Året efter skabte John Tchicai
sammen med basunisten Roswell
Rudd, The New York Art Quar-
tet, som i høj grad baserede sig på
kollektiv improvisation. Endvide-
re blev det til indspilninger med
to - nu legendariske - tenorsaxo-
fonister, Albert Ayler og John Col-
trane.

I 1966 vendte John Tchicai tilbage
til Danmark, hvor han blev den
naturlige leder af det store work-
shop-ensemble, Cadentia Nova
Danica. Men efterhånden som en
stor del af de musikere, der havde
bevæget sig på den danske free-
jazz-scene, fik smag for rock og
fusionsmusik, valgte John Tchicai
at optrappe sit pædagogiske og
kompositoriske virke. Han opda-
gede yoga og meditation, som
siden har haft stor betydning for
hans liv, og han indgik mere og
mere i samarbejde med åndsbe-
slægtede musikere ude i Europa –
og snart også i Indien, Japan og
Afrika. Ja, grundet en uophørlig
global inspiration og en personlig
musikalsk tankegang har John
Tchicai fra midten af 1970erne ført
en slags nomadetilværelse.

John Tchicai har dog aldrig helt
forladt den danske scene, hvor
han gennem årene er indgået i
ensembler som Strange Brothers,
Clinch, New Jungle Orchestra,
Ok Nok…Kongo og Copenhagen
Art Ensemble. I årene 1988-91
underviste han på Rytmisk Mu-

sikkonservatorium, og herefter
slog han sig ned i Davis i Califor-
nien, hvor han siden har under-
vist samt stået i spidsen for et
syv-mands-fusionsband, John
Tchicai & The Archetypes. I de
senere år har han sideløbende
haft fast adresse i Claira i Syd-
frankrig.

John Tchicai, som i mere end 20 år
har haft tenorsaxofonen som sit
hovedinstrument, og som den 28.
april fylder 70 år, har på ingen
måde nedtrappet sine kreative
aktiviteter. Tværtimod. Flere
CDer med internationale musi-
kere er på vej, og kalenderen for
foråret 2006 rummer koncerter og
workshops og andre bemærkel-
sesværdige projekter i byer som
Boston, Budapest, Chambéry,
København, London, Montreal,
Paris, Pavia, Perpignan, Roskilde
og Tórshavn. Og nævnes skal det
da også, at Anna-Lise Malmros
netop nu skriver på en bog om
John Tchicai.

Jazzens kosmopolit
Saxofonisten, komponisten og kapelmesteren John Tchicai fylder 70 år
– og har fortsat hele verden som både arbejdsplads, hjemsted og 
inspirationskilde

af Kjeld Frandsen tegning: Beat Kennel
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af Michael Bo

Da klokken er ti minutter i 20, og
Manfred Honeck stadig sidder i
sin højhalsede og langærmede
sorte bluse og slapper af i Ope-
raens kantine, tager jeg mig
sammen og siger: »Nå, det er
ikke dig, der dirigerer i aften
alligevel?«.
»Jovist, jovist«, siger Honeck og
begynder langsomt at samle
bestik og tallerken sammen for
sådan pø om pø at begive sig
mod sin garderobe. Irriterende
ligevægtig og unervøs.
Han har nu også noget at have
selvtilliden i, samme Honeck.
Man kunne næsten høre Politi-
kens Jan Jacoby gispe i sin
anmeldelse af Flagermusen i
Operaen: »Det helt uventede
knald kom (…) under fremkal-
delserne: Kapellet beærede diri-
genten med en touche! Det har
jeg aldrig før oplevet fra en orke-
stergrav«, og Jacoby fortsætter:
»Og det var velanbragt«.
Det første danske orkester, Man-
fred Honeck dirigerede, var Det
Kgl. Kapel sidst i 80’erne, og
hans næste forestilling på Det
Kgl. tegner til at blive noget
Richard Strauss, der endnu ikke
er færdigforhandlet. Han åbne-
de Operaen på Dokøen med
Aida og fik for nylig Eisensteins
og Rosalindas Østerbrolejlighed
i Mia Stensgaards scenebillede
til at danse og boble, som lå den
midt i Wien ved forrige århun-
dredskifte.
»Det kom ligeså meget bag på
mig som på alle andre, da orke-
stret pludselig gav mig den tou-
che«, siger Manfred Honeck.

»Men vi har også fået en rigtig
god kontakt, og det bliver hele
tiden bedre. Der er altid mange
nye musikere i orkestret, og hver
gang får det tilført ny entusias-
me, elasticitet og præcision. Det
er ret utroligt, at et orkester på
den størrelse kan være så fleksi-
belt, og at musikerne i den grad
følger med og lytter«.

Det er Mozart-år i år, og jeg ved,
at du også får travlt med at spille
ham rundt om i verden. Hvor-
dan har du det med, at et orke-
ster som Det Kgl. Kapel ikke
længere spiller Mozart, men
overlader det til mindre, speciali-
serede ensembler som RadioUn-
derholdningsOrkestret og Con-
certo Copenhagen?
»Det er afgjort ikke godt«,

mener Honeck. »De er nødt til at
spille Mozart for at rense deres
lyd, for at sikre, at hver note er
på nøjagtig den rette plads, og at
lyden frembringes på den rette
måde. Hvis den sidste andenvio-
linist spiller med et forkert
udtryk, så hører du det med det
samme i Mozart. I næsten al
anden musik kan man gemme
sig bag den store lyd. Hos
Mozart er hver en lyd nøgen.
Altid. Og hvem siger, der ikke
må spilles med vibrato hos
Mozart? Som Leopold Mozart
lærte sine elever, så bør alt gøres
med smag og aldrig overdrives,
og det gælder også vibrato. Det
er klart, at hvis du dirigerer et
orkester med 16 førsteviolinister,
så er det ekstremt vigtigt, at
vibrato ikke er en privatsag, men
noget vi bliver enige om«.

Er det noget, du diskuterer
meget med de orkestre, du diri-
gerer?
»Jeg diskuterer det ikke, jeg for-
tæller dem det bare«, siger Hon-
eck og griner – ved godt, at lige
nu lyder han meget wienerisch
og autokratisk.

Kapellet bliver stadig mere præcist
og entusiastisk
Den østrigske stjernedirigent Manfred Honeck har dirigeret på 
Det Kgl. Teater i cirka 15 år og har netop været i København igen, 
nu for at dirigere Strauss’ Flagermusen

foto: Toshiyuki Urano
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»Det, man som dirigent fordrer,
er at høre et musikalsk afsnit
nøjagtig, som du hørte det, da du
indstuderede musikken hjemme
med partituret. Og vi har kun tre
eller fire prøver, så …«.

Forklar mig, hvor du vil forsvare
at bruge vibrato i Mozart?
»Vibrato har én farve, non-vibra-
to har en anden. Når Mozart
udtrykker håb, så skal den far-
ves anderledes, og det gøres
med en smule vibrato – ikke for
meget. Jeg ved, hvad jeg vil,
med hver en tone i Mozarts
Requiem, og jeg har været inde
og diskutere med mig selv, om
denne passage er en sørge-
march, der skal sukke, om den
skal dufte af melankoli, eller om
den smager af tårer. Og hvis
ikke frasen ’luceat eis’ (Giv dem
lys, red.) spilles med lidt vibrato
hen mod slutningen, så bliver
det tørt, koldt, alt for trist. Og
hos Mozart var der altid håb,
også i døden«.

Manfred Honeck, der har til-
bragt størstedelen af sin diri-
gentkarriere i Wien og har stået i
spidsen for de største af de
største orkestre, bl.a. naturligvis
Wiener Filharmonikerne, går
meget op i, hvor forskellig øst-
rigsk musik er fra tysk. Han
taler tysk tysk til mig efterfulgt
af østrigsk tysk, og det lyder så

nærliggende og dog musikalsk
væsensforskelligt som spansk og
portugisisk.
Anmelderne var uenige om Det
Kgl. Teaters nye Flagermusen.
Især opsætningen fik knubbede
ord fra bl.a. Berlingske og Infor-
mation, der fandt den for køligt
nordisk og uidiomatisk. Honeck
har ingen problemer med den:
»Det var dejligt at arbejde sam-
men med Peter Langdal, som er
en instruktør, der virkelig lytter.
Jeg har arbejdet sammen med en
instruktør, der gik rundt med
teksthæftet fra en cd-indspilning
og iscenesatte efter den!«.
Et teksthæfte, så han kunne se
oversættelsen …?
»Ja netop! Det var utroligt! Han
kendte ikke musikken, og så dur
det jo slet ikke. Opera udsprin-
ger altid af musikken, det kan
ikke være anderledes. Og en
instruktør er nødt til at diskutere
med dirigenten, hvordan man
f.eks. forstår slutningen på Così
fan tutte. Ender den lykkeligt
eller ulykkeligt? Det giver jo
ikke sig selv. Men der er alt for få
dirigenter, der tager opgøret, og
så ender det med, at Fiordiligi
synger sin store arie, mens hun
står på hovedet. Mange er bange
for konflikten, fordi det er meget
nemmere at skifte dirigenten ud
end instruktøren, for så ryger
hele hans koncept jo med ud,
mens man altid kan hyre en diri-

gent i sidste øjeblik til at dirigere
noderne. Og hver gang er det
kunsten, der bliver offeret«.

Men hvordan har du det med at
dirigere Johann Strauss, og det,
publikum ser, er en dagligstue
på Østerbro i 2006?
»Det vigtige er, om figurernes
gestik er den rigtige. Om de sid-
der rigtigt, om de kommunike-
rer med hinanden, så man tror
på det. Vi er alle kun mennesker,
og det er de samme følelser, der
står på spil, om operetten så
foregår i Wien ved forrige
århundredskifte eller i Danmark
her og nu. Jeg er slet ikke bange
for opdateringer af de kendte
værker. Alt er tilladt, når bare
du har tillid til figurerne og
musikken. Når de begynder at
lyve så meget, de kan slippe af
sted med det i Flagermusen, er
det så ikke lige meget, om det
foregår her eller der?«.
Han gør mig nervøs, gør Hon-
eck. Aftenen inden interviewet
var jeg i Operaen for at se og
høre Langdals og hans Flager-
musen, og så sent som otte
minutter i 20 stod han og jeg og
småsnakkede i foyeren.
Han med hænderne mageligt i
lommerne. 
Mig? Hændervridende.

Michael Bo er journalist ved dag-
bladet Politiken.

Kunstrådet har udpeget råds-
medlem Ulla Strømberg og
musikudvalgsmedlem Inger Al-
lan som dets repræsentanter til en
nordisk arbejdsgruppe, der skal
udarbejde forslag til et nyt kunst-
program inden for det fællesnor-
diske kultursamarbejde.

Programmet skal træde i kraft den
1. januar 2007. Det nye nordiske
kultursamarbejde afløser den tid-
ligere struktur for kultursamarbej-
det under Nordisk Ministerråd.

BH

Arbejdsgruppe om nyt nordisk
kultursamarbejde

Succes 
er at finde det, 

du er udset til - og 
siden gøre det, 
som behøves.

Epiktet
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Pris til Peter Hanke
Peter Hanke har modtaget den
dansk-svenske pris på 50.000 kr.
af Einar Hansens Forsknings-
fond 2005 for sit arbejde som
dirigent og forsker i lederskab.
Bag Einar Hansens Forsknings-
fonds beslutning om at tildele
Peter Hanke denne pris for 2005
ligger bredden i hans virke
inden for musik, særlig kormu-
sik, samt organisation og ledelse
på disse områder. Der er tale om
en usædvanlig originalitet, som
fortjener stor anerkendelse.

Bredden i Peter Hankes virke
kan illustreres ved nogle af de
mange opgaver, han har påtaget

sig gennem årene i kulturlivet
ved siden af sit dirigentarbejde.
F.eks. som producer og koncert-
arrangør i Danmarks Radio
(1991-95), kulturchef på Kunst-

museet Arken (1995-97), produ-
cent ved Radiosymfoniorkestret
(2000-2001), organisator ved Cho-
ral Denmark fra 2002, og endelig
som Kunstnerisk leder ved Cen-
ter for Kunst og Lederskab på
Handelshøjskolen i København.
Han har været tilknyttet DR
Radiokoret siden 1994 og haft
opgaver i et stort og varieret
repertoire.
Særlig skal fremhæves hans
arbejde som dirigent for Kam-
merkoret Carmina 1986-2002,
med over 300 koncerter i ind- og
udland. Opførelserne har ofte
været ledsaget af instrumentali-
ster fra Radiosymfoniorkestret og
Det Kgl. Kapel.
BH

ved Bodil Heister

Efterklange af Ukraine

Dirigentkurset i Ukraine i okto-
ber 2005  blev udførligt omtalt
her i bladet før jul.
Men for mit eget vedkommende
førte min deltagelse i kurset til en
fornyet kontakt med Kharkovs
Symfoniorkester.
Allerede efter den første prøve
blev jeg af flere musikerne spurgt
hvor jeg har studeret direktion.
Jeg svarede at stedet, hvor jeg har
lært mest, er St. Petersborg Kon-
servatoriet og at jeg var så heldig
at kunne studere hos den legen-
dariske professor Ilya Musin.
De fortalte mig derefter at orke-
strets amerikanske chefdirigent
Gavriel Heine også studerede
direktion hos prof. Musin, og så
observerende var de unge musi-
kere at de kunne se at deres chef-
dirigent og jeg har den samme

skoling. Men det som gjorde
udslaget var min  sidste prøve på
Tchaikovski’s Romeo og Julie. Det
viste sig at orkestrets 2. dirigent,
Shaliko Paltadjan, var til stede
den dag, og da jeg var færdig, sag-
de han højt at man både kunne se
og høre at jeg var prof. Musins
elev!
En anden omstændighed som
havde en betydning, var at både
musikerne og orkestrets kunstneri-
ske chef Garry Abagjan var meget
fascinerede af Carl Nielsens musik.
De har aldrig før hørt eller spillet
den. Og da jeg fortalte at der findes
mange andre dejlige værker af
danske komponister, var de meget
interesseret i at lave en koncert
med dansk klassisk musik. De vil
simpelthen præsentere dansk mu-
sik for det Ukrainske publikum! 
Den dirigent som orkestret helst
ville have inviteret (med et hvilket
som helst program) var Frans
Rasmussen som gjorde et dybt
indtryk på dem alle ved sin ildhu
og myndighed. Men adspurgt,
sagde Frans at han var meget dyr,
så nu har jeg fået en invitation fra

Kharkovs Symfoniorkester til at
lave en koncert med dansk klas-
sisk musik i juni 2006.

Desværre er det sådan at efter
Sovjet Unionens sammenbrud
har både de ukrainske og russi-
ske orkestre ikke råd til at  betale
hverken rejsen, leje af orkester-
materiale eller dirigentens honor-
ar. Så projektets gennemførelse
afhænger af  den økonomiske
støtte som jeg forsøger at få fra de
forskellige danske  fonde. De
samme problemer stødte jeg på
allerede i 2001 da jeg skulle diri-
gere en koncert med dansk klas-
sisk musik i Letland; uden hjælp
fra Dansk Kapelmesterforening
ville det ikke have været muligt
at gennemføre den.
I lyset af de sidste ugers begiven-
heder hvor sammenstød mellem
ytringsfrihed og religiøse følelser
har sat fokus på Danmark, vil jeg
med glæde og stolthed dirigere
en koncert med Dansk klassisk
musik i Ukraine

Venlig hilsen Esther Bobrova
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foto: Bodil Heister

Gensyn med Lille Skiveren

I vinteren 2003 havde min familie
og jeg fornøjelsen af en uges op-
hold i J.O. Krag’s gamle sommer-
hus Lille Skiveren. Det var den-
gang en forunderlig og ”kriblen-
de” fornemmelse at færdes i
omgivelser med et så stærkt og
velbevaret tilhørsforhold til én af
Kongerigets store sønner. To år
senere var vi så heldige, at vores
nummer endnu en gang blev
trukket op af hatten. Hvordan vil-
le det mon føles endnu en gang at
betræde disse hellige haller?

Først og fremmest trådte vi over
dørtærskelen med en noget mere
afslappet holdning end første
gang; vi kendte jo huset og dets
indretning. Jeg vil næsten sige, at
vi følte os ”hjemme” med det
samme. Men efterfølgende kun-
ne vi konstatere, at vi stadig hav-
de oplevelser til gode, som denne
unikke blanding af museum og
praktisk anvendelig beboelse
havde forholdt os første gang. Jeg
tænker først og fremmest på, at vi
nu havde bedre tid til at dykke
ned i den tidligere Statsministers
bogsamling - deriblandt også
egne udgivelser med egne ret-
telser og kommentarer indføjet i
margenen - og derigennem fik et
nyt indtryk af personen. Også
hans forsøg udi den ædle male-
kunst blev genstand for fornyet
diskussion, selv om resultatet be-
klageligvis ikke blev ændret i
positiv retning, hvad angår vores
opfattelse af Krag’s talent på
området. Det uomgængelige be-
søg på Skagens museum med de
pragtfulde billeder af Krøyer,

ved Bodil Heister

Ancher m.fl. har nu nok påvirket
vores holdning kraftigt!

Det faglige udbytte af opholdet
for mit vedkommende indskræn-
kede sig til at få orden på en lang
række notater, jeg i årenes løb har
gjort vedrørende et helt unikt
dansk militærorkester – Kongens
Livjægerkorps – som eksisterede
fra 1801 – 1870. Orkestret var ene-
stående alene derved, at det kun
bestod af valdhorn – 9 i alt, som –
før ventilsystemet blev indført
efter 1840’erne – dækkede hele
det tonale spektrum ved brugen
af stoptoner samt forskellige stem-
ninger af hornene. Adskillige kom-
ponister skrev direkte for dette
orkester, blandt andet E. Dupuy
og J.F. Fröhlich. Sidstnævnte
skrev en bragende flot og virtuos
nonet, som blev ét af korpsets
glansnumre og som – når man
hører den spillet på moderne
instrumenter – garanteret har
været en udfordring af de store
for den tids hornister. Nonetten er
desværre det eneste nummer af
Livjægerkorpsets repertoire, som
har overlevet frem til i dag i sin
originale form. Vi kender andre
værker, som Livjægerkorpset har
spillet (bl.a. en sørgemarch og to
Livjægermarcher af Dupuy), men
de originale noder kendes ikke.
Derfor har undertegnede af og til
(bl.a. i ”Lille Skiveren”) puslet
med at rekonstruere eksisterende
klavernoder til Dupuy’s marcher

tilbage til den oprindelige besæt-
ning med 9 forskelligt stemte
horn. En sjov opgave, men med
mange mulige løsninger. Det ville
unægtelig være mere spænden-
de, hvis man kunne finde de ori-
ginale udsættelser. 

Noder efter nedlagte militærorke-
stre har ofte lidt en krank skæbne.
Meget er heldigvis havnet de rig-
tige steder: Det kgl. Bibliotek eller
Hærens arkiver (jeg har naturlig-
vis ledt begge steder). Men man-
ge gange har nodematerialet fået
lov at ligge hen i lokale depotrum
og er derved blevet glemt, og
mange gange er det overdraget til
en interesseret musiker (sandsyn-
ligvis fra det orkester, som blev
nedlagt). Selv om det nu er 135 år
siden Kongens Livjægerkorps
ophørte med at eksistere i deres
oprindelige besætning, har jeg
ikke opgivet håbet om, at der en
dag vil dukke én eller helst 9
nodebøger op af glemselen. Skul-
le nogen i vores kreds falde over
gamle nodebøger, som bare lugter
lidt af valdhorn, så kontakt mig
venligst!

Til slut vil jeg – for anden gang -
sige tak til Kapelmesterforenin-
gen for den enestående mulighed
for afslappelse og faglig fordybel-
se, der ligger i et ”Lille Skiveren-
ophold”.

Venlig hilsen Erik Hammerbak
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Globale muligheder

af Peter Ettrup Larsen

Hele næste år vil alle medlemmer af
Dansk Kapelmesterforening også
være individuelle medlemmer af
Conductors Guild i USA! 

Vi lever i en tid, hvor alting går
hurtigt. For blot nogle få hun-
drede år siden tog det omkring
en generation, inden mængden
af opfindelser i verden blev for-
doblet, men i dag er vi nede på
nogle få år, og forskerne forud-
ser, at fordoblingen i løbet af
nogle få år vil ske på blot nogle
få måneder.
For nylig hørte jeg ”Hjerne-
Madsen” i radioen. Han fortalte
om den menneskelige hjerne og
de færdigheder, vi rent genetisk
er udstyret med. Det hele starte-
de med, da mennesket fandt
sammen i stammer og begyndte
at lave bopladser. Her lavede
man en arbejdsfordeling, der gik
ud på at mændene gik på jagt og
skaffede føden, mens kvinderne
blev hjemme og passede børn og
boplads. Når mændene stod ude
på stepperne og havde fået øje
på et bytte, havde de brug for at
samle al deres opmærksomhed
om det ene formål at få dyret
nedlagt. Anderledes forholdt det
sig med kvinderne. Hjemme på
bopladsen havde de konstant
mange gøremål: De skulle se
efter børnene, de skulle holde liv
i ilden, de skulle hente vand etc.
Alt imens de udførte disse gøre-
mål, kunne de sagtens tale sam-
men, og ”med øjne i nakken”
kunne de lige gribe deres baby,
inden den faldt ud af vuggen.

Det betød, at kvinderne rent
genetisk efterhånden blev pro-
grammerede til at kunne ”multi-
taske”, mens mændene blev
bedre til at fokusere. 
Denne genetiske programme-
ring slæber vi stadig rundt på,
men i dag er den desværre ikke
særlig praktisk. I løbet af
1950’erne og 60´erne begyndte
verden at ændre sig med så høj
en hastighed, forklarede Hjerne-
Madsen, at vores hjerner rent
udviklingsmæssigt ikke længere
kunne klare presset, og derfor er
vi i dag gået i en slags udvik-
lingsmæssig dvale. Vi kan sta-
dig lære nye ting, fordi vi alle
render rundt med en ufattelig
mængde uudnyttet hjernekapa-
citet, men rent biologisk er vi
altså gået i stå, og derfor bliver
vi let stressede.
Derfor har vores hjerner brug
for en gang i mellem at ”få lettet
trykket”, og et af de bedste mid-
ler til dette er MUSIK! 
Og vi kapelmestre har en stor
fordel, for vi kan jo både fokuse-
re og multi-taske. Det gør vi jo
hver gang musikken spiller!
Men det er ikke nok, vi skal også
forny os, eller som statsministe-
ren sagde i sin nytårstale:
For tryghed i fremtiden kræver, at
vi bliver bedre til at skabe ny viden
og nye idéer. Bedre til at omsætte
nye idéer til produktion og arbejds-
pladser. Bedre til at sætte nye ting i
gang. Bedre til at opnå en god
uddannelse for alle unge. Og bedre
til at forny vores uddannelse gen-
nem hele livet. Så vi hver især bli-
ver bedre til at omstille os.
Derfor er vi i bestyrelsen rigtig
glade for og stolte over at kunne
fortælle: at alle medlemmer af

Dansk Kapelmesterforening,
hele næste år er blevet fuldgyl-
dige medlemmer af Conductors
Guild. Det kommer ikke til at
koste jer noget, til gengæld får I
fuld adgang til alle Conductors
Guilds aktiviteter: To gange om
måneden vil I modtage en e-mail
med ”Conductor Opportunities
Bulletin”, som er en opgørelse
over alle ledige kapelmesterjob i
(primært) USA. I løbet af året vil
I også modtage medlemsbladet
”Podium Notes” og tidsskriftet
”Journal of The Conductors
Guild”, samt få direkte informa-
tion om kurser, masterclasses,
konkurrencer etc. I vil få en per-
sonlig kode, så I kan komme ind
på de lukkede områder af Con-
ductors Guild’s hjemmeside, og
I vil kunne benytte ”The Adviso-
ry Board”, der er en gruppe vel-
anskrevne (ældre) dirigenter og
kapelmestre, der stiller deres
viden til rådighed for spørgsmål
og diskussioner. Alt dette vil
være tilgængeligt over nettet,
men vil I have publikationer til-
sendt på papir, må I dog selv
betale. Til gengæld er dette års
medlemskab helt gratis, så nu er
det op til jer selv at udnytte
mulighederne, så vi kan være
med til at indfri statsministerens
nytårsopfordring:
Vi skal værne om den tryghed, vi
har i dag. Men verden omkring os er
i forandring. Derfor skal vi forny os,
hvis vi også i fremtiden skal være
blandt de rigeste og socialt bedst
fungerende lande i verden.

Første skridt kunne være at
checke Conductors Guild’s hjem-
meside på:
www.conductorsguild.org

apelmesterens
lummeKapelmesterens
lummeK
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af Kjeld Frandsen

Den 24. september 1980 så et nyt
københavnsk band dagens lys.
Eller måske skulle man snarere
sige nattens mørke. I hvert fald
fandt begivenheden sted ud på
aftenen i Musikcaféen i Huset i
Magstræde. Her havde guitari-
sten Pierre Dørge og saxofonisten
Simon Spang-Hanssen samlet en
stor flok af musikere, der var
kendt for at bevæge sig i de rela-
tivt avantgardistiske cirkler.
Inspirationen var i vidt omfang
hentet i den form for avantgarde-
jazz, som var skabt af den ameri-
kanske saxofonist Ornette Cole-
man, og i den farverige ”jungle”-
stil, som den amerikanske or-
kesterleder og pianist Duke
Ellington dyrkede i årene om-
kring 1930.

Efter en del omskiftning og
udskiftning i konstellationen og
med Pierre Dørge som ene-kapel-
mester kom der hen ad vejen stil
over foretagendet, og elementer
fra diverse verdensmusikalske
strømninger var i høj grad med til
at gøre New Jungle Orchestra
udadvendt og medrivende. I
1980erne kunne orkestret gang på
gang fylde Montmartre i Nørre-
gade, og også ude i den store ver-
den blev der lagt mærke til det
danske band. Snart kom der
skred i den turné-virksomhed,
som siden har ført orkestret rundt
til samtlige beboede kontinenter.

I årene 1993-1996 havde Pierre
Dørge & New Jungle Orchestra
æren af at være Danmarks officiel-
le stats-ensemble, hvilket klart
sagt gav solidt fodfæste - plus tal-
rige musikerkontakter - i alver-

dens riger og lande. Og disse akti-
viteter er bare fortsat med ufor-
mindsket styrke. Eksempelvis var
bandet i januar på Bali, hvor det
sammen med et fremtrædende
gamelan-orkester indspillede ma-
teriale til både film og CD.

Pierre Dørge har selvfølgelig
også haft en løbebane uden for
New Jungle Orchestra. Han er
født på Frederiksberg den 28.
februar 1946, er selvlært som
guitarist, og han begyndte sin
musikalske karriere, da han i åre-
ne 1961-63 vandt Danmarks
Radios amatørjazzkonkurrencer
med sin Copenhagen Jazz Quin-
tet. Senere i årtiet spillede han
både med swing-bandet Leo-
nardo Pedersens Jazzkapel og
med avantgarde-orkestret Ca-
dentia Nova Danica, og han ind-
ledte et mangeårigt samarbejde
med saxofonisten John Tchicai. 

I 1970erne markerede Pierre Dør-
ge sig både inden for fusionsmu-
sik og freejazz, og ind imellem
blev der også tid til en lærereksa-
men og studier ved Musikviden-
skabeligt Institut og Danmarks

Lærerhøjskole. Populære og tid-
stypiske grupper som Totalpetro-
leum og Hos Anna fik glæde af
hans alsidige evner, og fra 1978
markerede Pierre Dørge sig med
gruppen Thermænius, som var
opkaldt efter en svensk meje-
tærsker, og som i et meget kreativt
og ofte humoristisk regi forenede
elementer af jazz og østeuropæisk
folkemusik.

Men der skulle et New Jungle
Orchestra til, før det for alvor blev
til synlighed og succes. Pierre
Dørge har udvist enestående
evner for at holde styr på den far-
verige musik og de farverige
musikere, og hans tørre, under-
fundige humor, har heller ikke
været til nogen skade. Og så skal
det selvfølgelig ikke glemmes, at
han spiller en meget personligt
klingende guitar, der også i høj
grad kommer til sin ret, når han
optræder med den trio, han gen-
nem mange år har haft med sin
kone, pianisten Irene Becker, og
saxofonisten Morten Carlsen.
Små og store ensembler samt tea-
tre, film og TV har gennem årene
nydt godt af Pierre Dørges kom-
positoriske evner, og hædersbe-
visninger er det naturligvis også
blevet til. I 1984 modtog han
JASA-prisen, og i 2002 blev det til
en Django d’Or-pris i kategorien
”Bandleader of Excellence”.

Fortsat liv i Junglen
Guitaristen, komponisten og kapelmesteren Pierre Dørge fylder 60 år – og
han har i 25 år været en farverig leder af det farverige New Jungle Orchestra

foto: Jens Astrup
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En mand smider en giftslange
ind over hækken til naboen. Alle
kan blive enige om, at det er et
problem, men hvilken type pro-
blem? En dyrebeskyttelsesfor-
kæmper vil tænke på slangens ve
og vel, en læge vil tænke på en
mulig modgift ved bid, en jurist
vil tænke på naborettigheder og
de særlige erstatningsregler, der
gælder i forhold til vilde dyr.
Ingen går gennem livet uden at
møde en række problemer. Nog-
le skaber man mere eller mindre
selv; andre løser sig til gengæld
helt af sig selv. De fleste vil dog
allerhelst helt undgå problemer. 
Når man indgår en aftale, så er
det centralt at få afklaret hinan-
dens forventninger. Rammerne
mellem de to parter må med
andre ord være klare og på plads. 
Jeg har set flere kontrakter og
hørt flere historier, hvor jeg tæn-
ker, at det kunne være gjort bed-
re for kapelmesteren - eller at
den opståede konflikt helt kunne
være undgået. Hvis jeg med en
lille huskeliste kan bidrage til, at
blot et par konflikter ikke opstår,
vil jeg være nået langt som fore-
ningens advokat.

Da denne artikel kun er tænkt
som en hjælp, så prøver jeg at
opliste, hvad I som minimum
skal være opmærksomme på. 
Dem, der engagerer jer, er udsat
for en større konkurrence end
tidligere. Det gør det mere
nærliggende at forsøge at spare
lidt i forhold til den kontrakt-
mæssige ramme.
Lad mig forsøge at opridse de
gængse problemområder:

1. Hvem er kontraktens parter?
Det er næppe et problem i for-
hold til kapelmesteren. Men

hvem er det, der antager ka-
pelmesteren? Et navn er ikke
tilstrækkeligt, hvis det ikke
afklarer, hvilken juridisk per-
son, der er tale om. ”Musiksel-
skabet” giver ingen mening,
hvis ikke man ved om Musik-
selskabet er et ApS, et A/S, en
forening, et interessentskab
eller andet.

2. Hvad er vederlaget? Se det kan
mange forholde sig til, hvad
bør være. Alligevel ses det
ofte, at der ikke er taget stilling
til, hvad vederlaget omfatter.
Hvad med ekstraforestillinger,
hvad med lydoptagelser under
forestillingerne og dermed ef-
terfølgende udgivelser? Kan
lyden lægges på internettet
som appetitvækker? Hvad hvis
det bliver et hit, får du så andel
i ekstra-indtægterne? Et ”navn”
bør naturligvis altid veder-
lægges bedre end de udøven-
de kunstnere, der lettere kan
erstattes af andre. Husk dit
eget værd.

3. Hvad er arbejdstiden? Hvilke
prøver omfattes af engage-
mentet, hvad med ekstrafore-
stillinger? Er du forpligtet til at
tage ekstra forestillinger eller
tage på turné? Er det forventet
af dig alligevel?

4. Hvad med ferie og sygdom
ved længerevarende engage-
menter? Du vil som udgangs-
punkt være beskyttet af ferie-
loven og dagpengeloven, men
ikke med fuld løn. 

5. Hvor stor ledelseskompetence
har du som kapelmester? Kan
du selv sammensætte dit orke-
ster? Kan du udskifte musike-

re, der ikke fungerer eller skal
du spørge først? Kan du an-
sætte en musiker mere, hvis
det viser sig hensigtsmæssigt?

6. Hvordan er din ophavsret? Skal
du altid navngives, og i givet
fald hvordan? Udgangspunk-
tet er, at der er pligt til kredite-
ring efter ophavsretsloven. Må
der “klippes” i din koncert, og
herefter bruge klippene til un-
derlægningsmusik? Skal du i
så fald navngives, eller er du
hellere fri? Må forestillingen op-
tages og udgives? Hvis ja, eller
hvis der er tale om en egentlig
indspilning, på hvilken måde
skal dit navn så indgå? Kan der
blive tale om genudgivelse?
Hvis ikke pladeselskabet vil
genudgive, men du vurderer, at
der stadig er et marked, kan du
så selv udgive?

7. Må du have bibeskæftigelse
ved andre produktioner, mens
du er engageret?

8. Hvordan beskattes dit honorar?
Er der tale om A-indkomst
eller B-indkomst?

9. Hvordan kan aftalen opsiges
fra din og deres side? Hvad
sker der ved aflysning?

10. Er engagementet omfattet af
overenskomst? Hvis nej, strider
aftalen så mod, hvad der må
betegnes markedsprincipper?

Dette er de mest praktisk relevan-
te punkter, som jeg har forsøgt at
fremdrage.
Tid investeret i at opnå den rigtige
kontrakt, vil efter min mening
kunne spare jer både tid og bøvl
senere. Husk problemerne afhæn-
ger af, hvem der ser dem, og selv-
om musikken er det vigtigste, så
er det også meget værd at passe
på sig selv og sine….

Kapelmestres juridiske udfordringer
af foreningens advokat Pernille Backhausen
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Uddelinger af kollektive midler i 2005
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik):

Amadeusensemblet Koncerter i nordsjællandske kirker

Athelas Sinfonietta Cph. Koncert Den Sorte Diamant

Bent Axen Bogen “Jazz på Dansk”

Basic Classics Festival Basisensemble-festival i København

Copenhagen Jazz Festival 3 Bandleaders Sessions på Nytorv

Dansk Kapelmesterforening Fødselsdagskoncert på Hofteatret

Den Anden Opera “Absence - Face to Face” og “N - Kvindens kærlighed og liv”

Den Danske Ambassade, Vietnam Gallashow H.C. Andersen 200 år

Den Fynske Opera Mozarts “Bortførelsen” og Schultz’ “Hosekræmmeren”

Den Ny Opera Mozarts “Figaros Bryllup” og Wagners “Valkyrien”

Det Danske Belcanto Selskab Koncertopførelse Donizettis “Maria de Rudenz”

Det Jyske Musikkonservatorium Fælles messingblæserprojekt med Prinsens Livregiment

“Django d’Or” 2005 Jazzprisen “The Bandleader of Excellence”

Edition Samfundet Koncert Kronos Kvartetten og Paul Hillier

Elverhøj Koret Koncertrejse til Rom og Siena

Ensemble AMP Koncert med ny kompositionsmusik

Ensemble 2000 Julekoncerter med uropførelser af danske komponister

Fotonoto Festkoncert Cairo Sympony Orch., H.C. Andersen 200 år

Fotonoto Stravinskys “Historien om en soldat” på Hofteatret

Gints Glinka Koncert Warszawa Philharmonic

Gints Glinka Koncert i Filharmonien, Skt. Petersborg

Anne Marie Granau Koncerter med Nielsen Ensemblet, Royal College of Music

Grønlandstourneen Koncertturné med Mozarts “Requiem”

Hafnia Kammerorkester Koncerter i Odense og København

Hotel Pro Forma Forestillingen “Jeg er kun skindød”, Köln

Jonas Johansen Gruppen “Move” turné Spanien

Kammerkoret Camerata Bachs Matthæus Passionen i Holmens Kirke

Kammerkoret Camerata 40-års jubilæumskoncerter

Københavns Bachkor Bachs Juleoratorium del 4-6 og H-mol Messe

Københavns Festival Orkester Sensommerfestival i Frederiksberg Slotskirke

Københavns Politi Orkester Tattoo i Hobart, Tasmanien

Københavns Yngre Strygere Skole- og kirkekoncerter

Ture Larsen Koncerter med Copenhagen Art Ensemble og “Pace”

Lyngby-Taarbæk Symfoniork. Bruckners 9. symfoni

MALKO 2005 Talentpris

Marilyn Mazur Koncertturné “Marilyn Mazur’s Percussion Paradise”

Erik Moseholm Bogen “Jazz på Dansk”

Nordsjællands Kammerensemble Vivaldi-koncert i Tikøb Kirke

Nordsjællands Symfoniorkester Koncertrejse Polen
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Paradise Jazz Café “Monday Night Big Band”, Cph. Jazz Festival

Pilotradio.dk Tilskud til driften

Tine Rehling The 9th World Harp Congress i Dublin

Kaisa Roose Assistance Atlanta Ballet “Svanesøen”

Rødovre Concert Band Koncertrejse Tyskland og Schweiz

Morten Schuldt-Jensen Optagelse og julekoncerter Sokkelund Sangkor

SPOR-festivalen Forestillingen “Lohengrin” af Sciarrino

Statens Museum for Kunst Kunst- og operaprojektet “Circus Pentium”

Syddansk Univ. Kammerkor Koncertturné Argentina

Syddansk Univ. Symfoniork. Koncertrejse Tyskland

Sydfyns Amatør Symfoniork. Schuberts Ab-dur Messe

Universitetskoret Lille Muko Udvekslingsrejse til Kina

Jesper Vigant & Rialto Teatret Forestillingen “Yves Montand - Menneske”

Jens Winther Turné “Jens Winther European Quintet”

Wonderful Copenhagen Sommerkoncerter Christiansborg Slotsgård

Wonderful Copenhagen Sommerkoncerter i Hofteatret

Saul Zaks Koncert Giuseppe Sarti Ensemblet, Faenza, Italien

Støtte til 59 projekter Ialt uddelt: 1.190.052

Fonogramstøtte (til indspilning, udgivelse og promotion af fonogrammer):

Niels Abild CD “Kansas City Stompers & Verner Worck”

Jorge Cordero Optagelse af musikvideo og danse-DVD “Team Latino”

Jan Glæsel CD-produktion “Art of Nature”

Hans-Henrik Nordstrøm Indspilning af værket “Riverrun” til portræt-CD

Søren Siegumfeldt CD-indspilning musik af Bent Fabricius Bjerre

Simon Spang-Hanssen CD-indspilning gruppen “Ear Witness”

Viggo Steincke CD-projekt egne kompositioner

Jørgen Svare CD-indspilning gruppen “Svare/Thoroddsen” i Reykjavik

John Tchicai CD-indspilning gruppen “The All Ears Trio w/ Sirone”

Trinitatis Kantori CD-optagelse Bachs Juleoratoriet I-VI

Hans Ulrik CD-indspilning egne kompositioner med Klüvers Big Band

Jens Winther CD-indspilning ”Jens Winther European Quintet”

Støtte til 12 CD-produktioner        Ialt uddelt: 240.500

Støtte til uddannelseformål (tilskud til faglig uddannelsse, studie- og rejselegater):

Niels Borksand, Jorge Cordero, Mogens Dahl, Niels Søren Hansen, Peter Harbeck, Christian Kluxen, Lars
Møller, Kaisa Roose, Casper Schreiber (legater)

Dansk Kapelmesterforenings dirigentkursus med Kharkov Symphony Orchestra, Ukraine samt opfølgning
på jazzdirigentkursus 2004 med Klüvers Big Band 

Støtte til 12 formål Ialt uddelt: 289.960

Samlet er der ved 83 projekter og studieformål bevilget kr. 1.720.512 til musikfremmende foranstaltninger
og  uddannelsesmæssige formål. Ved samtlige projekter er støtten givet til medvirken af professionelle diri-
genter og kapelmestre. Peder Kragerup



17

Hvis du er interesseret i italiensk
opera og ønsker at få et super-
intensivt lynkursus på italiensk
og har nerver af stål, så er dette
foretagende noget for dig!

Una lingua in più - una vita in
più

I august måned 2005 var jeg til
den første internationale work-
shop og konkurrence i Orvieto
for kapelmestre. Jeg fik meget
positive erfaringer ud af det, og
jeg vil gerne dele mine oplevelser
med jer, måske er det noget for
dig næste sommer. 

Denne konkurrence er tilknyttet
International musikkursus Spazio
Musica i Orvieto. De arrangerer
hver sommer operaworkshop for
dirigenter, sangere, iscenesættere,
akkompagnatører og orkestermu-
sikere. 

International Luigi Mancinelli
konkurrencen for kapelmestre
foregik første gang i 2005 i Orvi-

eto. Kurset foregik på italiensk.
Juryen bestod af dirigenter Mau-
rizio Arena, Aldo Ceccato, Aldo
Faldi, Marco Guiarini og sanger
Gabriella Ravazzi. Repertoiret til
konkurrencen var  La Traviata
og overturen fra Il Barbiere di
Siviglia.

Alle 42 deltagere samledes d.15.
august om morgen på musiksko-
len i Orvieto.
1.runde var en 20 minutters
prøve med sangere og piano.
Deltager nr 42 endte første dag
klokken 24.00 om natten. 
2.runde var vi 12 tilbage og skul-
le dirigere 20 min. ouverturerne
fra La Traviata og Il Barbiere di
Siviglia med et ungdomsorke-
ster fra Irland. 
Ved semifinalen var vi 7 tilbage,
og vi skulle lave 30 minutters
prøve med orkester og sangere
og til finalen valgte de 2, som
dirigerede finalekoncerten. 
Jeg var meget glad for at komme
med i semifinalen.

Den følgende uge startede en
operaworkshop og endelig fandt
jeg svaret: hvorfor er jeg her? 
Jeg fulgte prøverne med Aldo
Faldi, Dante Mazzola og Gabriel-
la Ravazzi, og deres kompetence
og entusiasme var smittende og
inspirerende. De talte meget om
baggrunden og stilen af italiensk
opera, og mit partitur fyldtes
med interessante og nyttige
bemærkninger.

Da jeg rejste til Italien troede jeg,
at jeg kendte La Traviata udmær-
ket, men derover fandt jeg ud af,
hvad jeg ikke vidste, og nu læser
jeg partituret igen og igen og
opdager nye detaljer.

Jeg takker Dansk Kapelmester-
foreningen for økonomisk støtte,
som muliggjorde min deltagelse
i den 1. Internationale Luigi Man-
cinelli workshop og konkurrence
for kapelmestre i Orvieto.

Venlig hilsen Kaisa Roose 
(redigeret af Bodil Heister)

Workshop og musikkursus for dirigenter og sangere i
Orvieto, Italien

Ny etårig musical
solistuddannelse 
Det Danske Musical Akademi i
Fredericia tilbyder nu en etårig
solistuddannelse for professio-
nelle scenekunstnere der ønsker
at videreuddanne sig. Uddannel-
sen er den eneste af sin art inden-
for musical i Danmark. Der
afholdes audition d. 29.-30. april
2006. Sidste frist for tilmelding d.
3. april 2006. Yderlige oplysnin-
ger, brochure og ansøgningsske-
ma hentes på
www.musicalakademiet.dk

Årets Leif er en ny konkurrence
for upcomingbands. 

Konkurrencen lanceres i Køben-
havn af Huset i Magstræde og
Klub Leif Upcoming, og de kal-
der det selv for "Danmarks
største talentkonkurrence for
upcoming bands." 

Årets Leif afvikles i Musikcaféen
2. marts - 18. maj, hvor der hver
torsdag præsenteres et af ti ud-

valgte bands, og vinderbandet
vinder en lønnet koncert som
hovednavn i Musikcaféen i
Huset til efteråret og en efterføl-
gende koncertturné til Magasi-
net i Odense, Tobakken i Esbjerg
og forhåbentlig også i Århus.       

BH

Talentkonkurrence for upcoming
bands
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af Niels Borksand

Det lykkedes, og det lykkedes.
Det lykkedes at få samlet det hid-
til største beløb til en tourne i de
36 år, vi har rejst i Grønland, og
det lykkedes at få et stort projekt
til at fungere på bedste vis med
koncerter i Nuuk, Ilulissat og
Aasiaat.

Forhistorien er at koret, der med-
virkede i Messias påsken 2004 (i
de 4 satser de på det tidspunkt
havde lært) gerne ville fortsætte
samarbejdet og selv kom med
ideen om at opføre Mozarts
Requiem. Ikke just en nem opga-
ve for et nyetableret kor. Men for-
søget skulle gøres og gennem-
føres.
Og det blev gennemført med et
meget respektabelt resultat.
Bl.a. p.gr.a. mange rejser til Nuuk
tirsdag til torsdag eller fredag til
mandag for mig og Søren Johann-
sen, der fungerede som assistent,
hvor vi holdt prøver med koret
og fortsatte den basisindstude-
ring, der var foretaget af Bente
Colding Jørgensen i løbet af vin-
teren.

Programmet for de 2 koncerter i
Kulturhuset Katuaq i Nuuk var
lagt tilrette, så der var mulighed
for lokale kræfters medvirken.
Som en slags prolog spilledes 1.
satsen af Leopold Mozarts Bør-
nesymfoni, hvor Musikskolens
14 dygtige violinelever sammen
med deres lærer, musikskolele-
der Hanne Qvist sad placeret
mellem Sinfonietta Arcticas mu-
sikere fra Det Kongelige Kapel og
Radiosymfoniorkesteret og spil-
lede sammen med dem med ild-
hu og præcision. Da det ikke
havde været muligt at løse trans-
portproblemet for en kontrabas,
måtte basstemmen her spilles på
tuba en oktav lavere af min søn

Jonathan (13 år). Denne blanding
af erfarne musikere og børn og
unge vakte naturligvis stort
bifald og blev også brugt som
indslag i Grønlands Radios
nyhedsudsendelse på TV, Qanor-
ooq, ligesom hele koncerten blev
optaget til senere udsendelse.
Efter denne ouverture fortsatte vi
med den langsomme sats fra kla-
verkoncert nr. 21 med pianisten
Vagn Sørensen som en velspillen-
de solist. 
Derefter kom det andet indslag
med grønlandsk medvirken:
Fløjtekoncerten i D-dur med
Arnannguaq Gerstrøm som en
fremragende og musikalsk spil-
lende solist. 
Efter pausen "Requiem" med
Bodil Øland, Elisabeth Hanke, Bo
Kristian Jensen og Jørn Pedersen
samt Nuuk Koncertkor, - grøn-
landske og danske korsangere i en
nærmest fifty fifty blanding, der
leverede en stor og respektindgy-
dende indsats. Det omhyggelige
indstuderingsarbejde blev fulgt
op af den sidste fases prøver med
orkester og gav derigennem et
løft ved koncerterne, der kun for-
tjener beundring.
Endelig skal det nævnes, at pau-
kestemmen i orkestret blev ud-
ført af en grønlandsk dreng,
Kasper på 13 år. 
De lokale aviser omtalte koncer-
terne meget rosende under over-
skrifterne "Mozart i Katuaq - en
stor oplevelse" - "Succeskoncert i
Katuaq. Publikum kvitterede
med stående hyldest" (Sermitsi-
aq).

Efter Nuuk gik det nordover med
skib til Aasiaat, dog via Ilulissat.
Dette var naturligvis for at give
de af holdet, der ikke tidligere
havde været i Grønland mulig-
hed for at opleve sejlads i Disko-

bugten og ikke mindst se Isfjor-
den.
Skibets sejlplan opererer med 1
1/2 times havneanløb i Ilulissat.
Lige tid nok til en koncert i Kultur-
huset "Sermermiut" med Mozart-
programmet, klaverkoncerten,
fløjtekoncerten og de tre solisti-
ske satser fra Requiet.
Dette kunne lade sig gøre ved
hjælp af bus-afhentning i havnen,
- kørsel direkte til Kulturhuset, -
opstilling af pulte, lys osv.,  - for-
prøve, ikke mindst på klaverkon-
certen, der skulle udføres på
byens bedste el-instrument med
"interessant" pianolyd. Derefter
en fyldt sal, ca. 150 tilhørere, der
havde hentet billetterne i forvejen.
150 billetter var udleveret. 120
med billet mødte frem, 30 uden
billet ligeledes, så salen var fuld.
Koncerten sluttede 7 minutter før
normal skibsafgang, men takket
være skibsførerens velvilje, hav-
de vi fået bevilget et ekstra kvar-
ter, så vi ikke risikerede agterud-
sejling.

I et brev fra Arctic Hotels direk-
tør, Erik Bjerregaard, karakterise-
res denne koncert som:
"En god klassisk oplevelse, - hek-
tisk, intens samt opløftende midt
i vores tilstundende mørke perio-
de."

Sidste del af tourneen var i Aasia-
at med et større og mere varieret
program. En velbesøgt offentlig
koncert. Programmet igen først
som i Ilulissat og derefter  "blan-
dede bolsjer", arier fra Figaros
Bryllup, Maskarade, Carmen og
Rigoletto, populære orkester-
numre og som afslutning, Sousa's
Stars and Stripes, hvor Arnann-
guaq spillede piccolofløjte-stem-
men i orkestret, og Jonathan på
tuba igen, der var nemlig en tuba

Grønlandstourneens 30. tourne 
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i Aasiaat. Dagen efter to arrange-
menter på gymnasiet. Først en
for de elever, der havde musik
som tilvalgsfag og efter frokost
for alle.
Arnannguaq var atter solist i Fløj-
tekoncerten, og jeg måtte konsta-
tere, hvor stor en inspirationskil-
de det var for de studerende at
opleve en grønlandsk pige
mestre et klassisk instrument,
nærmest som rollemodel. 

På disse koncerter havde jeg ele-
ver, der var forsøgskaniner som

dirigenter af Stars and Stripes,
hvilket naturligvis vakte jubel
hos deres kammerater. Men det
der vakte mest opsigt ved disse
arrangementer var, når det Kon-
gelige Kapel's solotrompetist
Ketil Christensen som led i de
forskellige musikeres demonstra-
tion af deres instrumenter, arbej-
dede med frivillige trompet-ele-
ver. Et var demonstration af
blæseteknik, noget andet når han
lagde sig på gulvet og bad de fri-
villige stå på maven af ham,
mens han spillede oktavspring i

det høje register, og vedkommen-
de så løftedes 10-15 centimeter
op ved hver ansats.
Dagen efter to arrangementer, et i
folkeskole-regi og så afslutnings-
vis det gennem årene traditionel-
le besøg på alderdomshjemmet,
hvor ikke mindst Ketils trompet-
demonstration, denne gang med
den mest rørige og vitale ældre
beboer med stok som forsøgsper-
son vakte stormende jubel blandt
beboerne.

50 tilhørere ved dette arrange-
ment bragte tilskuerantallet i
Aasiaat op på ca. 600, hvilket sva-
rer til godt 18% af beboerne. 
Eneste problem i forbindelse
med besøget i Aasiaat var, at jeg
ved ankomsten efter sejlturen fra
Ilulissat kl. 23.30 om natten fandt
ud af, at hvad jeg troede var 14
enkeltværelser på et vandrehjem,
viste sig at være en sovesal med 8
køjepladser og 1 med 6 ditto.!!!
Da var gode råd dyre, men tak-
ket være hjælp fra Sømands-
hjemmet, der i forvejen havde
sponseret et 3-sengsværelse, lyk-
kedes det at få etableret enkelt-
værelser til holdet, bortset fra
undertegnede med familie, der
så delte sovesalsværelserne (dis-
se var i øvrigt på størrelse med
en almindelig dagligstue).
Men bortset fra dette, er et besøg,
som det der blev gennemført
med forgreninger fra børn og
unge til alderdomshjemmet af
meget stor værdi.
Ligesom naturligvis hele tourne-
en var en klassisk musikmarke-
ring for alle der kom i berøring
dermed.



20

Nye CD’er

- Nye nodebøger
v. Bodil Heister

Søren Johannsens forlag - ny nodebog
Overstemmebogen af Lars Bo Jensen
117 melodier og overstemmer til den danske
koralbog arrangeret for fløjte og trompet eller
tilsvarende instrumenter af Lars Bo Jensen.
Et udvalg af de mest kendte salmer til brug ved
gudstjenester, højtiderne jul og påske og pinse
samt bryllupper og begravelser.
Skrevet for trompet i C og fløjte, men kan tillige
anvendes af f.eks. violin, obo, basun, cello. Man
kan spille den høje eller lave overstemme og
kombinere dem efter behag.
Man kan anvende den som inspiration i forbin-
delse med arrangementer af salmer til brass-
band, harmoniork. m.m.
Pris 298,-  Udgivet på Johannsen Forlag
Læs mere på www.festivalorkester.dk 

Benjamin Koppel - ny cd
Paris Abstractions
Medvirkende: Benjamin Koppel (sax), Palle
Danielsson (kontrabas), Daniel Humair (trom-
mer).
”Jeg ville gerne skrive noget musik til denne
trio. Jeg kender både Palle Danielsson og Dani-
el Humairs måde at spille på, og da jeg var i
Paris på det tidspunkt, så blev det byen, der
inspirerede mig til en del af numrene. Daniel
har jo også en position som en ”grand old man”
i fransk jazz, som NHØP var det her i Dan-
mark, mens Palle på mange måder er en bas-
sens mester i Sverige. Resultatet blev albummet
Paris Abstractions.”
Udgivet 2006 på Pladeselskabet Cowbell Music
www.cowbellmusic

Jan Kaspersen - ny cd
Mind Pictures med Jan Kaspersen på solopiano
"Mind Pictures " er et nyt cd-udspil fra under-
tegnede. Det er det første siden 2001, og er en
solo-cd udelukkende med egne kompositioner.
CDen indeholder materiale, der ikke har været
indspillet før, og som udfolder sig i feltet mel-
lem improvisitations- og kompositionsmusik.
Skal der sættes navne på inspirationerne, kan
man bl.a. nævne så forskellige piani-
ster/komponister som Jelly Roll Morton,
James P. Johnson, Ellington, Monk, Bill Evans,
Abdullah Ibrahim, Erik Satie, Bartok, Ravel og
H.D. Koppel.
Ugivet i slutningen af november 2005 på Oluf-
sen Records DOCD 5507

John Tchicai - nye cd’er
Hymne til Sofia og Musica Sacra Nova 
"Der er grøde i dansk musikliv. Komponisten
Tchicai's og Høeg's Kantate beviser at  Kirken er
med på beatet.
“Det var sognepræst Kristian Høeg, der satte
mig igang med projektet. Jeg har før spillet min
egen musik i kirker i det tidlige Østtyskland,
men det er første gang, jeg har lavet et så gen-
nemkomponeret stykke musik for kirke”.
Hymne til Sofia 
Tekster: Kristian Høeg, dirigeret af Ib Bindel.
Koreografi: Annamaija Rolf-Petersen.
Sangere: Ingeborg Børch, Karin Norrinder, Kjeld
Taarup, Kristian Høeg.
Orkester: Benita Haastrup, Maj Kullberg, Philip-
pe Skov, Jens Skou Olsen, Bent Clausen/Thomas
Sandberg, Christian Kyhl og John Tchicai.
Kor: Dania Koret, Messiaskirkens koncertkor
og Gentofte Gospel.
Musica Sacra Nova: fem stykker for orgel, saxo-
fon og slagtøj. Kollektive kompositioner og
improvisationer.
Medvirkende: John Tchicai, Frederik Magle og
Peter Ole Jørgensen.
Læs mere på www.calibrated.dk/, slå op under
"artists" og derefter John  Tchicai
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Mindeord om Finn Ziegler

En stor musiker er død. En alsidig naturbegavelse. Veluddannet på DKDM. Fortrolig med klassisk, jazz,
underholdnings-, danse-, og verdensmusik, Violinist, bratchist, bassist, vibrafonist og pianist, Multiinstru-
mentalist, der havde smagt på mange genrer og fundet ud af, at livretten var jazz serveret på violin. Det fik
han ikke megen ros for de første tres år af sit liv af "seriøse" jazzskribenter. Måske fordi han dengang var
vanskelig at placere. Eller måske fordi han dyrkede genrer, som jazzskribenter ikke brød sig om. 
Kun i hans sidste år skortede det ikke på omtale og opmærksomhed. Den første hæderspris fik han som
58-årig af Dansk Tonekunstner Forening, og en måned inden sin død, modtog han den største danske
jazzpris: Silkeborgprisen, 
Musikere elskede at spille med ham. Han gav job og rum til de professionelle, der kunne swinge. Finn
Ziegler kunne lide den enkle melodi og hans omfattende repertoire indeholdt også egne kompositioner.
Uvurderlig betydning for jazzmiljøet fik han med skabelsen af to jazzsteder i København: først "La Fontai-
ne", senere "Finn Zieglers Hjørne". Her swingede ungt talent med ældre erfarne musikere. Som kapelme-
ster var han vellidt.  Han krævede koncentration og at orkestrets optræden hele tiden var rettet mod til-
hørerne, som skulle mærke, at det var for dem, der blev spillet. Også som solist med utallige orkestre i ind-
og udland skabte han spilleglæde blandt musikere og oplevelse for publikum, der voksede fra år til år og
endte med stor popularitet. Altid fulde huse og begejstret stemning. En musiker af de helt store.

Erik Moseholm

Mindeord om Finn Ziegler

Finn Ziegler havde blandt mange talenter, en særlig evne til at læse sine medmennesker. 
Var du en ung musiker, og I skulle spille sammen, registrerede han straks din styrke og dine svage sider,
og derefter så han det som sin opgave at hjælpe dig, så du voksede og udviklede dig. Vi er mange i
jazzverdenen som på den måde har tilbragt en tid under hans vinger, og lært en hel del af det, hvilket de
meget gæstfri jazzscener som han bestyrede, LaFontaine og Zieglers Hjørne, er et godt eksempel på. Her
var der altid plads til et nyt ansigt, og en jamsession. Tiden på LaFontaine, med Finn som kapelmester,
blev den læreplads hvor staminaen blev opbygget. Og det var ikke bare den fysiske udholdenhed det
handler om, men også den psykiske blev trænet. Det var dengang man spillede hver aften, hele året
rundt, og det faktum at man aldrig havde fri, stiller krav til den mentale udholdenhed. 
Finn byggede sin musik på nogle faste grundprincipper. Man skulle altid varme op, hvilket han selv
omhyggeligt gjorde, før hvert eneste job. Når vi var på scenen, brugte han megen energi på at etablere det
helt rigtige tempo til hvert nummer. Det måtte ikke være for hurtigt eller for langsomt, og denne interesse
for tempoets betydning, er en af mange ting, jeg har kunnet drage lære af. Det skulle swinge som ind i hel-
vede, og selv, havde han et helt forrygende swing. Når man spillede hver aften, ofte for et ret blandet pub-
likum, som ikke behøvede at være specielt jazzinteresseret, kunne det efterhånden ske at rutinen indfandt
sig, og at man slækkede lidt på kravene til sig selv. Det var én af de yderst få situationer hvor Finn kunne
blive rasende. Jeg kom selvforskyldt, til at opleve dette, fordi jeg var begyndt at spille uengageret og lige-
gyldigt, men for både publikums og for vores egen skyld, havde vi pligt til at spille, som om vi var i Car-
negie Hall, og at dette var vort livs sidste job.
Finn var ikke blot en fremragende musiker og kapelmester. Han var også ægte interesseret i sine med-
mennesker. Når det gjaldt livets mere alvorlige sider,  havde man en loyal ven i Finn, som kunne lytte og
hjælpe humøret lidt på gled. 
Finn var verdensmester i at hygge sig, hvilket enhver, som har haft fornøjelsen af hans selskab i festligt
lag, kan bevidne. God mad, vin, en drink og en lille cerut i ny og næ, var ting han satte stor pris på. Han
havde et enormt arsenal af anekdoter og vittigheder, og var man heldig, kunne man opleve ham fyre en
stime af disse af, så alle vred sig af grin. Da Finn blev alvorligt syg første gang, var det ikke mindst takket
være hans hustru Birgits enestående indsats at han klarede skærene, men Finns legendariske jernvilje
havde sikkert også en vis betydning.  
Finn gik meget op i kvalitet. Han elskede når håndværket var i orden, og det var ikke blot det musikalske
håndværk, men også det materielle. Han var begejstret for dippedutter og dimser, men det skulle være af
bedste kvalitet.
Livet skulle være af kvalitet, og heldigvis blev livet for Finn, ikke mindst sammen med hans elskede
hustru Birgit og hele familien, af højeste kvalitet. - Finn vil blive forfærdeligt savnet.

Jesper Lundgaard  
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Tom Wilke 
In Memoriam.

Tom Wilke er død. Tom og jeg  kendte hinanden fra 1962, hvor han akkompagnerede mig på tournéer her
i landet og i Sverige. Tom var vandmand ligesom jeg og vi var jævnaldrende og født med 8 dages mel-
lemrum, så allerede dér var der kontakt fra første færd.
Vi rejste meget sammen og blev knyttet til hinanden gennem musikken, men ikke mindst gennem et utal
af oplevelser på scenen og i det private.
Han var en gudsbenådet musiker og en endnu bedre akkompagnatør, hvilket jo ikke nødvendigvis
behøver hænge sammen, og hans store forkærlighed til f.eks. Burt Bacharach gjorde, at han altid eksperi-
menterede med nye becifringer til alt fra Angelique til Ave Maria, til stor morskab for os og dyb forun-
dring hos publikum.
Ligeså veloplagt og velspillende han var på scenen, ligeså stille og tænksom kunne han være i det private,
og hans drømmenatur gjorde at alle vi solister, han spillede til, kunne more os over ham og med ham, når
han fyrede én af sine mange, ofte pudsige livsanskuelser af !  - Dem og ham vil vi savne!
Æret være hans Minde.

Dario Campeotto

Mindeord om Tom Wilke

Tom Wilke, pianist kapelmester og komponist er død 66 år gammel.
Han blev uddannet på Musikkonservatoriet i København. I de senere år boede han i Portugal, men til-
bragte efter en ulykke - med svære smerter i skulder og nakke - en stor del af tiden i Thailands varme
klima. Tom døde af kræft på Phuket og blev efter eget ønske begravet der.
Tom Wilke blev født 8.februar 1939 og døde 8.janaur 2006.                                                      

Birthe Wilke

Sommerhus i
Gilleleje
På Nordlævej 10 udlejes et fri-
tidshus med opholdsstue, sove-
værelse, køkken, toilet med brus.
Stor grund. Leje 1.200,- pr. uge.
Fritidshuset er velegnet til 2
voksne (der findes 2 senge + en
gæsteseng).
Udlejning sker i sommerhalvåret
(fra uge 15 - 42, 2 uger ad gan-
gen) med fortrinsret for kunstne-
re, herunder malere, musikere,
forfattere, fotografer og oversæt-
tere der ønsker ferie- eller studie-
ophold.
Henvendelse til Borgervennen af
1788, Fortunstræde 1, 1065 Kbh.
K.    Tlf: 33134604.

Lodsgården på
Hirsholmene
Dansk Kunstnerråd har de sene-
re år stillet huse på Hirsholmene
til rådighed for sine organisatio-
ners medlemmer.
Øen, der er et fuglereservat, lig-
ger 40 minutters sejlads fra Fre-
derikshavn. Kun fire mennesker
er fastboende, og kontakten til
fastlandet besørges af postbåden,
som lægger til 3 gange og ugen,
en af gangene med forsyninger
fra brugsen, så ingen risikerer
hungersnød i isolationen.
Der er vel en snes huse på øen,
som også kan byde på en hoved-
gade med det særprægede navn
Ned forbi Per Jørgensens, for

engang boede flere hundrede
mennesker på skæret, nemlig i
slutningen af 1800-tallet, da øen
rådede over stenbrud, lodsdrift
og et bemandet fyrtårn. 
Nu er fyrtårnet tomt, lodsdriften
nedlagt og stenbruddet fortid.
Men husene og den lille sømands-
kirke står der stadig som et char-
merende fortidslevn midt i en
uberørt natur, hvor måger i
tusindvis sørger for et energisk
akkompagnement til blæst og
bølger.
Henvendelse Dansk Kunstnerråd:
Tlf: 35 38 44 01 Fax: 35 38 44 17.
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Paul Terracini, Skovtoften 2, 4800 Nykøbing Falster
Kjeld Lauritsen, Marstalsgade 2, 2.th., 2100 Kbh. Ø
Torben Westergaard, Lyngbyvej 345 B, st.th., 2820 Gentofte
Emil De Waal, Sankt Peders Stræde 20, 3., 1453 Kbh. K
Allan Bo, Gammel Køge Landevej 800, 

2665 Vallensbæk Strand
Elith Nykjær Jørgensen, Prinsessegade 55, 2,tv,, 1422 Kbh. K.

ADRESSEÆNDRINGER
Christian Baltzer, Lien 7, 7100 Vejle
Michael Bojesen, Tirsbækvej 10, 2720 Vanløse
Claus Efland, Florastrasse 67 A, D 13187 Berlin
Lars Fjeldmose, Christoffers Alle 182, 2800 Lyngby
Søren K. Hansen, Mårhøj 34, 8751 Gedved
Bodil Heister, Strandboulevarden 40, 3.th., 2100 Kbh. Ø
Henrik Krogsgaard, Sander Dicks Gade 2, 3740 Svaneke
Jonas Viggo Pedersen, Marbjergvej 13, 1., 2700 Brønshøj
Mikkel Rønnow, Bækvangen 13, 8530 Hjortshøj

DØDE
Finn Ziegler 11.12.05
Tom Wilke 08.01.06

HUSK at meddel ny mailadresse og flytning 
til sekretæren se nedenfor
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DANSK KAPELMESTERFORENING
Husk Dansk Kapelmesterforening homepage: www.kapelmesterforening.dk

Dansk Kapelmesterforenings kontor: Sankt Hans Torv 26, 5., 2200 Kbh. N.
Tlf.: 35353567. Fax: 35240250.
NB! Breve til sekretæren (legatansøgninger m.m.) og kassereren bedes sendt direkte
til deres adresser.

Formand: Frans Rasmussen, Skrænten 9, 3060 Espergærde, tlf. og fax: 4917 0517
(mobil: 20646311).  frans.rasmussen@email.dk

Næstformand: Jesper Grove Jørgensen, Strandvejen 611 B, 2930 Klampenborg,
tlf. og fax: 3963 8151.  grove_jorgensen@post.tele.dk.

Kasserer: Peder Kragerup, Gersonsvej 31, 2900 Hellerup, tlf.: 3962 3074, fax: 3962 2374.
kragen@isa.dknet.dk

Sekretær og Redaktør: Bodil Heister, Strandboulevarden 40, 3.th., 2100 Kbh. Ø.
tlf.: 3538 4758, fax: 3538 4754.  bheister@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem: Peter Ettrup Larsen, Hestemøllestræde 3, 3., 1464 Kbh. K
tlf.: 3316 2407/2082 2407.  peter@ettruplarsen.dk.

Husk Dansk Kapelmesterforening homepage: www.kapelmesterforening.dk

Næste blad udkommer
juli 2006.

Deadline til bladet 
1. april.

Læserbreve og artikler
modtages med største

glæde.

Tjek venligst 
din hjemmeside på

www.kapelmesterforening.dk
og henvend dig 

til sekretæren (se nedenfor)
hvis du har rettelser 
til din hjemmeside.

SØGER DU ØKONOMISK
STØTTE ? Så husk, at rekvirere 
en ansøgningsblanket hos
sekretæren eller downloade den
på nettet. Ansøgningen skal
indsendes senest en måned før
projektets start, hvis du ønsker
at søge penge til cd-indspilnin-
ger, kurser, dirigenthonorar, stu-
dierejser m.v., så bestyrelsen
kan nå at behandle ansøgnin-
gerne rettidigt.
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RUNDE FØDSELSDAGE
13.3 John Frandsen 50 år
25.3 Kjeld Lauritsen 50 år
15.4 Jack Lawrence 50 år
28.4 John Tchicai 70 år
09.5 Niels Bernhart 60 år
15.5 Lars Fjeldmose 50 år
09.6 Thyge Thygesen 65 år

MEDLEMSJUBILÆER I 2006
Finn Savery 25 år

Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke

LILLE SKIVEREN I SKAGEN
De heldige vindere af 1 uges gratis ophold i Lille
Skiveren i Skagen blev Allan Andersen i uge 12 og
Mogens Dahl i uge 17.

KLASSISKE KOMPONISTER
Er man på jagt efter data om klassiske komponister,
kan Classical Composers Database være et udgangs-
punkt for søgningen på Internettet. I den stadigt vok-
sende database finder man i skrivende stund mærke-
dage og biografier for 2386 komponister.
www.classical-composers.org

KLITGÅRDEN I SKAGEN
Refugieophold er især henvendt til kunstnere, for-
skere og videnskabsfolk, som har brug for at kon-
centrere sig om et værk eller et projekt.
Der kan ansøges legater til  ophold på Klitgården
ved at henvende sig til Dansk Kunstnerråd tlf:
35384401 eller mail: dkr-eca@inet.uni2.dk.
Ansøgningen skal være Dansk Kunstnerråd i hæn-
de senest 13.september
Klitgården, Damstedvej 39, 9990 Skagen, 
www.klitgaarden.dk

DIRIGENTDEBUTKONCERT
Casper Schreiber debuterer fra solistklassen som
dirigent 26.april kl.19.30 i Hellig Kors Kirken med
Sjællands Symfoniorkester. Programmet byder på
Mozarts symfoni nr.29, Wagners Wesendonk Lie-
der med den svenske sopran Ann Kristin Jones
samt Stravinskys Ildfuglen Suite.
Casper debuterer som den første danske orkester-
dirigent siden 1994.

GENERALFORSAMLING
Husk foreningens generalforsamling tirsdag d.18.
april på Operaen, Holmen.

MUSIKLEXIKON FOR BEDREVIDENDE
Mozart var vidunderbarn. Det varede hele livet,
som til gengæld ikke varede længe, hvadenten
man tænker på hans mange kompositioner eller
lader være og tænker på noget andet. Både Karajan
og Mozart boede i Salzburg og Karajan kendte
Mozart ud og ind, men ikke omvendt, og derfor
blev de så berømte.
Mozart, som var gift med Constanze og havde nok
at se til foruden sit Requiem og Billard, spillede
violin og klaver i sin fritid og kendte kejserinden.
Det gjorde Karajan ikke.
Mozart og Karajan hørte til dem der døde - den ene
efter den anden - i Wien og i Salzburg. Mozart kom
i fællesgrav. Det gjorde Karajan ikke, nærmest
tværtimod.                                 Asger Lund Christiansen
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