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Præsentation af foreningens
nye medlemmer
af Bodil Heister

ALEX RIEL, 66 år, Liseleje, har
været aktiv som trommeslager
siden 50'erne. Han måtte dog
igennem en uddannelse som
damefrisør, før hans far gav ham
lov til at hellige sig musikken
som fuldtidsbeskæftigelse.

I 1963 blev Alex således hus-
trommeslager i det legendariske
Montmartre i Store Regnegade,
hvor han igennem nogle år sam-
men med bassisten Niels-Hen-
ning Ørsted Pedersen akkom-
pagnerede et hav af stjerner fra
ind- og udland. Erfaringen herfra
førte bl.a. til, at han i 60erne også
blev medlem af den legendariske
Bill Evans Trio.

Alex har i årtier været en af lan-
dets mest benyttede jazztromme-
slagere og har medvirket ved
utallige koncerter og flere hun-
drede pladeindspilninger med
navne som Ben Webster, Dexter
Gordon, Chet Baker, Stan Getz,
Oscar Peterson etc.

Desuden har han været flittig
udenfor jazzen bl.a. som med-
stifter af beatgruppen Savage

Rose og som trommeslager for
sangeren Sebastian igennem en
årrække.
Dette år vil han desuden spille
med Benjamin Koppels Trio,
Niels Lan Dokys Trio, den nor-
ske pianist (og forfatter) Ketil
Bjørnstad-gruppe, den amerikan-
ske sanger Mark Murphy, Dahl-
Vinding-Riel Trio m. sangerinden
Hanne Boel.

Udover musikken er Alex kendt
som en stor hundeelsker og en
varm fortaler for en sund levestil
og kropsbevidsthed. Frisørsaksen
har han ikke rørt siden 60'erne. Til
gengæld kan hans hønsehund
spille både hi-hat og stortromme!

JACOB ANDERSKOV, 32 år, Køben-
havn, er pianist, komponist og
kapelmester.
Han er uddannet fra Rytmisk
Musikkonservatorium i 2002 som
pianist. Han er leder og initiativ-
tager i orkestrene Anderskov
Accident, Jacob Anderskov Trio,
Jacob Anderskov på dansk, An
Auf og Doctor Structure og har
udgivet 10 plader som kapel-
mester.

Jacob modtog Statens kunst-
fonds 3-årige legat i 2004. P.t.
udnævnt til "spydspids" med
Anderskov Accident i "Inter-
national Jazz Lancering".

Han har som kapelmester op-
trådt i USA, Canada, Frankrig,
Holland, Tyskland, Norge, Sve-
rige, Finland, Litauen, Tjekkiet,
Serbien, Kroatien, Montenegro -
og på Fyn!

Han optræder i sommer med An

Auf, Anderskov Accident på
jazzfestivalerne i Århus og Kbh.
og han har plader på vej med
Accident, Airto Moreira og som
solopianist.

Jacob Anderskov har undervist
på 5 konservatorier og på Film-
skolen.
Han er formand for pladesel-
skabet ILK, bestyrelsesmedlem
i DJBFA og kondiløber.

PER GOLDSCHMIDT, 64 år, Køben-
havn, er barytonsaxofonist, klari-
nettist og kapelmester.
Er klassisk uddannet på DKDM.
Han har været aktiv i dansk
musikliv siden midten af 60erne
først med i Riel-Mikkelborg kvin-
tet og har siden 70erne ledet en
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Ole KockHansen
- Den excellente
kapelmester
af Kjeld Frandsen

Det blev kapelmesteren, kompo-
nisten, arrangøren og pianisten
Ole Kock Hansen, der i kategori-
en ”Bandleader og Excellence”
blev dette års modtager af
”Django d’Or prisen”. Uddelin-
gen skete ved et arrangement
hos ingeniørfirmaet Niras i Alle-
rød den 14. maj, og i motivatio-
nen lød det, at Ole Kock Hansen
har haft en uvurderlig betyd-
ning for Radioens Big Band, og
at han fortsat er yderst efter-
spurgt blandt såvel klassiske
som jazzrelaterede ensembler.
Fremhævet blev også hans dybe
indsigt i den danske sangtraditi-
on og det nordiske tonesprog og
hans altid swingende jazz-kla-
verspil.

Sidstnævnte blev demonstreret,
da Ole Kock Hansen sammen
med dagens øvrige ”Django
d’Or Pris”-vindere, saxofonisten
Benjamin Koppel og bassisten
Mads Vinding, kvitterede med
en fornem version af ”You Don’t
KnowWhat Love Is”.
Ole Kock Hansen blev en statu-
ette af billedkunstneren Keld
Moseholm samt 5.000 kroner
rigere.

masse grupper der har inklude-
ret bl.a. nogle af landets bedste
jazzpianister Horace Parlan, Ole
Kock Hansen, Thomas Clausen,
Nikolaj Bentzon, Niels Lan Doky,
og Carsten Dahl.

Per har siden år 2000 været leder
af Ernie Wilkins Almost Big
Band, som i den periode har spil-
let med solister som trompeti-
sterne Clark Terry, Jon Faddis,
Randy Brecker, klarinettisten
Putte Wickman, sangerne Bobo
Moreno og Cæcilie Norby.
Der er netop udkommet to cd’er
med Putte Wickman og med
BoboMoreno.

Per er uddannet skuespiller fra
Statens Teaterskole.

PETER JENSEN, 32 år, København,
er uddannet basunist på Ryt-
misk Konservatorium.
Han spiller i Tivolis Bigband og
DR-bigband.

Peter er i gang med at arrangere
musikken til den nye cd Danske
Film Hits 2, og musik til en CD
med Klüvers Bigband og Cecilie
Nordby, som skal optages live
under jazzfestivalen i Århus.

Liv i musikken
fortsætter
Der vil fortsat være liv i mu-
sikken efter Kulturministeriets
pilot-musikhandlingsplan ”Liv i
musikken 2004-2007”, lyder mel-
dingen fra Kulturministeren, der
tildeler musikken 21 mio. kr.
årligt i perioden 2008-2011.
"Efter 4 års indsats er musiklivet
mere vitalt end nogensinde. Med
et nyt tilskud på 21mio. kr. årligt
sætter vi yderligere skub i “arbej-
detmed talentplejen,” siger Brian
Mikkelsen, der samtidig nedsæt-
ter et udvalg, der skal kigge på
det rytmiske vækstlag.

BH

DR's spareplaner
på musikområdet
Besparelserne på DR på 300 mio.
kr. rammer ikke kun DR’s medar-
bejdere hårdt, men også hele det
danske kulturliv. De stort anlagte
underholdningsprogrammer, hvor
flere musikere har haft gode jobs,
bliver ramt hårdt, og live program-
mer somJazzLivenedlægges fuld-
stændig. Dog er den danskemusik
stadigmed i den pulje af program-
mer, der satses på med en budget-
forøgelse på 2%. BH

Det engelske underhus har netop
udgivet en rapport, der konklu-
derer, at musikere bør have en
"moralsk ret" til kontrollen over
deres musik – hele livet. Kultur-
udvalget anbefaler derfor, at
alderen for ophavsret sættes op
fra 50 år til minimum 70 år.
Ændres loven ikke, vurderer
udvalget, at over 7000 kunstnere
mister royalties de næste 10 år.
Børsen refererer rapporten, som

Rapport: Ophavsretten bør forlænges
kommer forud for EU-Kommis-
sionens udspil på området, der
forventes senere i år. Også musi-
kerforbundene, herunder DMF,
arbejder for sagen; "Den inter-
nationale musikerorganisation
FIM mener principielt, at de
udøvende kunstnere bør have
samme beskyttelsestid som op-
havsmændene," fortæller DMF's
direktør Martin Arnoldsen.

BH
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nens forestilling! Forbløffet over
denne udskiftning spørger jeg
efter forestillingen om ikke de
ansatte finder dette en smule
mærkeligt, men med en blanding
af overbærenhed, resignation og
tør russisk sarkasme mødes
spørgsmålet med en lettere
hovedrysten og en mikroskopisk
smilen.
Følgende eksempler illustrerer
meget godt de kolossale forskelle
i ledelsesstil mellem et vesteuro-
pæisk og et russisk operahus.
Korchmar har inviteret mig til at
overvære den sidste prøve på
Falstaff inden morgendagens
premiere og forventningsfuld
indtager jeg min plads til plan-
lagt start kl. 20. Men det viser sig
hurtigt at Gergiev ikke er til stede
i salen. Efter en halv times almin-
delig russisk forvirring går ryg-
tet, at Maestro er til møde med
byens borgmester og prøven der-
for først begynder 21.30. Da
ankommer Gergiev og starter
prøven uden antydning af und-
skyldning overfor de MANGE
ventende medvirkende (sangere,
orkester og scenepersonale) og
kvitterer ydermere med, at for-
længe prøven en time indtil han
finder det musikalske resultat til-
fredsstillende. Musikere udskif-
tes også efter hans dekret hvis
han ikke finder deres præstatio-
ner rimelige.
Mariinsky Teatrets orkester be-
står i praksis af tre orkestre med
en tydelig nivellering i kvalitet

Månen tur-retur
Et studieophold ved Mariinsky
Teatret, Skt. Petersborg.

af Casper Schreiber

Det sidste halvandet års tid har
jeg jævnligt besøgt Skt. Peters-
borg for til dels at finpudse min
nyligt afsluttede uddannelse fra
konservatoriet i København, og
dels for at følge det daglige
arbejde i et af verdens førende
operahuse, nemlig Mariinsky
Teatret.

Efter en god og solid undervis-
ning på konservatoriets orkester-
dirigentklasse, deltog jeg i som-
meren ’05 i enmesterklasse hos et
dirigent-fakultet bestående af for-
henværende studerende af afdø-
de Ilya Musin. Denne har etable-
ret en højt estimeret pædagogisk
tradition samt uddannet nogle af
nutidens mest interessante diri-
genter som fx Mariss Jansons,
Yuri Temirkanov, Semyon Bych-
kov og Valery Gergiev. Efter 14
dages intense studier vendte jeg
begejstret og fagligt omvendt til-
bage til Danmark med den klare
overbevisning, at der i Skt.
Petersborg med de rette impulser
kunne erhverves musikalsk unik-
ke kvaliteter og enestående inspi-
ration. Således begyndtemin fagli-
ge tilknytning til det fascinerende,
russiske musikliv.

Leonid Korchmar er en af Rim-
sky-Korsakov Konservatoriets
professorer og samtidig en af
Mariinsky Teatrets bærende diri-
gentkræfter. Han har status af
institutionens 2.-dirigent efter
Valery Gergiev og deres samar-
bejde tegner i høj grad teatrets
kunstneriske profil. Her er altså
tale om en musiker der både er
en i særklasse kompetent under-
viser og samtidig dirigent på

højeste internationale niveau.
Udover at konsultere Korchmar
for faglig rådgivning var mine
mange besøg også møntet på
prøvearbejdet ved operaen. Det
er disse oplevelser og mødet
med russisk kultur jeg vil vide-
rebringe til artiklens læsere.

Mariinsky Teatret er et repertoire-
teater med omkring 60 værker,
hvilke kan tages frem fra reolen
og opføres med enten en enkelt
eller slet ingen prøve. Herudover
er der hver halvanden måned en
premiere som imin tid ved teatret
bl.a. har inkluderet Falstaff, Skru-
en strammes og Kærligheden til
tre appelsiner. Planlægningen af
hvilke værker der skal program-
sættes sker med få måneders var-
sel – fx fortalte Aleksander Polya-
nihtsko mig i begyndelsen af
marts, at teatret med ham som
dirigent påtænkte at opsætte
Janaceks Makropulos Sagen til
juni indeværende år, men at det
stadig var på projektplan!

Gergiev regerer Mariinsky Teatret
absolut enevældigt. Han bestem-
mer ALT hvad der foregår og
tager sig selv hovedsagligt af
sæsonens premierer og presti-
giøse festivaler, samt et par
håndfulde af de store russiske
operaer samt Verdi og Wagner.
Han er notorisk uberegnelig.
Trods programsætning af ham
som en forestillings dirigent kan
han sagtens forlade Skt. Peters-
borg for et andet (for ham) vigti-
gere ærinde som fx et møde med
Putin. Et godt eksempel udspille-
de sig da jeg står ved Mariinskys
personaleindgang for via bagve-
jen at blive lukket ind til Gergievs
opførelse af Khovanschina. Ope-
raen begynder kl. 18 og 17.45
møder jeg ovennævnte Polyani-
htko, der netop har fået at vide, at
han pga. Gergievs afrejse samme
eftermiddag skal dirigere afte-
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og arbejdsområder. A-orkestret
spiller til premiererne og rejser
ellers verden rundt som turneor-
kester sammen med Gergiev. B-
orkestret varetager det daglige
arbejde påMariinsky og i særde-
leshed opera-repertoiret mens
C-orkesteret varetager levnin-
gerne, herunder det russiske
balletrepertoire.
De bedste musikere spiller natur-
ligvis i A-orkesteret og tjener efter
russisk målestok gode penge,
mens livet som musiker i C-orke-
steret er forbundet med betydelig
lavere gage og glamour. Og når
Gergiev bestemmer hvem der
spiller hvorhenne og uden dis-

kussion kan degradere musikere,
- ja så er der mere end kunstne-
risk forfængelighed på spil.
Beretningen her giver sikkert
læseren en forestilling om Mari-
insky Teatret som et organisato-
risk galehus og Gergiev som
skånselsløs autokrat. Men at føre
et falleret operahus som Mari-
insky (eller Kirov som det be-
nævntes under sovjettiden) fra et
økonomisk og kunstnerisk lav-
punkt til nutidens internationale
berømmelse har krævet en fast
hånd kombineret med jernvilje.
Man får indtrykket af at alle
beslutninger tages, hvor absurde
og nådesløse de måtte opfattes

(og dette især ifølge vesteuro-
pæisk tankegang), med ambitio-
nen om at præsentere det bedste
russisk kultur kan bibringe i dag.
Hvis man som tilhører er heldig
at overvære en forestilling hvor
alle de bedste kræfter på samme
tid er samlet for at opføre russisk
opera, så kan man få absolut
enestående oplevelser på Mari-
insky. Der er noget dybt dragen-
de over stedets musiceren, der
altid afleveres med største inten-
sitet. Man fornemmer tydeligt at
det er regulær overlevelse det
handler om – såvel musikernes
som selve Mariinsky Teatrets.

DR og repræsentanterne for ret-
tighedshaverne i Copy-Dan har
færdigforhandlet en aftale, der
betyder, at DR kan stille sit pro-
gramarkiv til rådighed for befolk-
ningen on-demand. Aftalen ind-
gås i tilknytning til det udvalgs-

arbejde, som Kulturministeriet
har iværksat om bevaring og til-
gængeliggørelse af kulturarven.
Aftalen vil give rettighedshaver-
ne en betaling på gennemsnitligt
15 mio. kr. om året de første syv
år. BH

DR-aftale sikrer rettighedshaverne
100 mio.

Ny uddannelse i pop og lyd
Populærmusik og lydproduktion
er en ny studieretning, som Aal-
borg Universitet udbyder med
start 1. september 2007. Studiet
henvender sig til studerende, der
ønsker at kombinere færdighe-
der på et bestemt instrument,
med kompetencer inden for
arrangement, komposition, pro-
duktion, analyse og formidling af

moderne populærmusik, fra jazz
og slagermusik, til rock og elec-
tronica. Uddannelsen sigter pri-
mærtmod et praktisk og produk-
tivt virke inden for det moderne
kulturliv som musiker, lydtekni-
ker, komponist, producer, arran-
gør, organisator eller formidler.
www.poplyd.hum.aau.dk

BH

1,8 mio. kroner til kultur i provinsen
Kulturminister Brian Mikkelsen
meddeler, at han har besluttet at
tildele 1.842.000 kr. af Puljen til kul-
tur i hele landet til seks projekter
uden for hovedstaden. Af musik-
projekter støttes Carl Nielsens

Masterclass 2007 på Fyn med
95.000 kr. mens de større beløb på
hhv. 800.000 kr. og 600.000 kr. går
til LandArt Lolland-Falster og
videofestivalen "Machine RAUM".

BH

Brugervenlighed
fremfor
kopibeskyttelse
TDC Musik har netop lanceret
verdens første dual-download
tjeneste for musikvideoer. Med
den nye tjeneste kan kunderne
med et køb frit vælge, om en
musikvideo skal overføres til
mobiltelefonen eller computeren
– eller begge dele.
Samtidig meddeler EMI, at de
nu er klar med DRM-frie down-
loads (dvs. musik uden beskyt-
telse via Digital Rights Manage-
ment). EMI kom i forlængelse af
MBO, der for nogle uger siden
frigav deres repertoire som
MP3-downloads. Tendensen er
at gøre det nemmere for forbru-
geren. Nogle vil endda give
musikken væk gratis.

BH

Maleriet
forvandler rummet

til tid, musikken tiden
til rum

Hugo vonHofmannstrhal
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Hvad er meningen?
af Peter Ettrup Larsen

For et par måneder siden over-
værede jeg en korkoncert i USA.
Koret blev akkompagneret af
firehændigt klaver. Midt i den
anden sang, var det, som om
den ene pianist (en ældre dame)
pludselig fik en ordentlig knock-
out, der rent fysisk kastede hen-
de bagover. Jeg forstår nu fuldt
ud, hvorfor man taler om et slag-
tilfælde. Koret stoppede, den
anden pianist skreg og alle i
salen sad som forstenede. Det
var som om tiden både stod stille
og styrtede afsted. Selvom det
er 13 år siden, jeg aftjente min
værnepligt i søværnet, hvor jeg
fik den store førstehjælpsuddan-
nelse, reagerede jeg nærmest på
rygmarven, så få sekunder efter
befandt jeg mig på scenen, hvor
jeg uden at tøve tog ansvar for
situationen (jeg sad heldigvis
yderst på en række nede foran!).
Vi fik båret pianisten backstage,
og mens vi ventede på ambulan-
cen, gjorde vi, hvad vi kunne, for
at holde hende i live. Vi var klar
til at gå i gang med hjertemas-
sage, da ambulancen heldigvis
kom, og efter fire stød, kom pia-
nisten tilbage til livet. Først da
ambulancen var kørt med
damen, mærkede jeg en vis
blødhed i knæene, indtil da
havde jeg overhovedet ikke vak-
let. I virkeligheden mindede
situationen meget om dirigen-
tens, for selvom jeg var totalt
ukendt for alle i salen, var der
ingen, der betvivlede min auto-
ritet, og alle spillede med på min
tolkning.
Bagefter har denne oplevelse sat

mange tanker i gang, for hvor er
fernissen dog egentlig tynd mel-
lem liv og død, eller mellem
total musikglæde og totalt
ingenting.
Rent personligt har jeg lært af
oplevelsen, at det måske godt
kan betale sig at udstyre det
indre frustrationsfilter med lidt
større masker, så man ikke kom-
mer til at hænge alt for fast i små
– og i den store sammenhæng –
fuldstændigt ligegyldige detal-
jer.

I bogen ”The Art of Possibility”
af dirigenten for Boston Philhar-
monic Benjamin Zander refere-
rer han til en undersøgelse over
forskellige menneskers jobtil-
fredshed, som blev gennemført i
1996. Af denne undersøgelse
fremgår det, at musikere gene-
relt er meget lidt tilfredse med
deres job, ja faktisk kommer de
ind på pladsen under fængsels-
personale. I stedet for at se dette
som en forhindring, har jeg nu
valgt at se det som en udfor-
dring, for tænk hvis vi i fælles-
skab kunne give hinanden et lille
”frikvarter” fra al den elendig-
hed, tænk hvis jeg som dirigent
kunnemedvirke til, at vi i fælles-
skab kunne lade os opsluge af
det klingende nu, hvor tingene
giver deres helt egen mening.
Det er jo alligevel efterstræbel-
sen af dette ”klingende nu”, der
har drevet os alle til millioner af
øvetimer livet gennem.
Den 20. maj bragte New York
Times en længere artikel med
overskriften ”Making theMaestro

Collaborator in Chief”. Artiklen
giver et bud på, hvad det ideelt
set er, der er dirigen-
tens/kapelmesterens fornemste
opgave. Ar-
tiklens forfatter Anthony Thom-
masini beskriver, hvordan den
ideelle dirigent bliver en slags
”samarbejdets øverstbefalende”.
Alle musikere har i løbet af
deres uddannelser mødt lærere,
der var noget helt specielt, lære-
re, der kunne formå dem til at
yde mere, end summen af deres
oprindelige formåen. Når så
man har fået sin uddannelse, bli-
ver man sendt ud i verden på
egen hånd, men pointen er iføl-
ge Thommasini, at alle musikere
i virkeligheden længes tilbage til
dette lærer/ elevforhold. ”Så når
man spørger musikere i de større
orkestre, hvad det er, de ønsker
sig af dirigenten, svarer de
næsten enstemmende: ”En stor
musiker, gennemsyret af traditi-
on og repertoire, en fortolker
med indsigt og dybde, med tek-
niske færdigheder, der gør ham i
stand til at formidle sine ideer
og frembringe resultater. Med
andre ord, de ønsker en, der
minder dem om den hovedfags-
lærer, de forgudede i deres stu-
dietid.”

Dette betyder naturligvis ikke,
at man som dirigent skal føre sig
frem som en slags skolemester-
repræsentant for den sorte skole,
men tværtimod, at man ikke
skal lade hverdagens fortræde-
ligheder kvæle det musiske
engagement. Vi skal nok i højere
grad gøre som Benjamin Zander
foreslår i sin ovenforomtalte
bog: ”Give yourself an A” (giv
dig selv et 13-tal), for når man
har fået sådan et, kan man jo
nærmest gå på vandet, og det er
når vi gør det, at vi har overskud
til at dele med andre.
Rigtig god arbejdslyst!

apelmesterens
lummeKapelmesterens
lummeK
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Ud fra devisen om -
hvad stiller man op med en flok
aktive børn i 4 til 8 års alderen i
en Idrætshal i 45 minutter?
har en projektgruppe udarbejdet
projektet ”Action Kids – børn i
bevægelse” - et opvarmnings-
og træningsprogram for børn.

Øvelserne er gennem sæsonen
blevet testet af børnene fra
Nørholm Bjørn IF, til alles - i
mindst børnenes - uddelte til-
fredshed.

Til projektet har Spar Nord Bank
givet 50.000 kr. til musik, sang
og lydproduktion.

BH

Viggo Steincke har modtaget 50.000,- fra
Spar Nord Bank

Jazzfestivaler
med dansk
deltagelse
Den 11.-14. maj afholdtes festi-
valen “VII. International Chil-
dren Competition-Festival Jazz
Parnas” i Skt. Petersborg.

Festivalen var for børn og unge
under 18 år fra Rusland og
nabolande. Det Danske Kultur-
institut og Rytmisk Musikkon-
servatorium deltog for anden
gang i festivalen “Jazz Parnas”,
i år med studerende ved Ryt-
misk Musikkonservatorium.

Trioen gav to masterclasses for
russiske børn og spillede sam-
men med unge russiske musi-
kere ved en gallakoncert. Trio-
ens deltagelse var sponsoreret
af Rytmisk Musikkonservatori-
um og Jazz Parnas.

BH

IV International Festival NordicMusic

Det Danske Kulturinstitut deltog
med to projekter i ‘IV Internatio-
nal Festival Nordic Music', der
fandt sted i Skt. Petersborg den
13.-27. maj. Festivalens organise-
res af Foreningen Norden i Skt.
Petersborg med finansiel støtte
fra alle nordiske repræsentatio-
ner i Skt. Petersborg, og den har
til formål at give det russiske kon-
certpublikum større kendskab til
nordiskmusik.

Randers Kammerorkester med
dirigent David Riddell gav kon-
cert i Scheremtjevev Paladset.
Korets deltagelse i festivalen var

støttet af Randers Kammerorke-
sters sponsorer.
Teater- og musikstykket om
“Vitus Bering” med Sejer Ander-
sen i rollen som Bering, “Og her
ligger man så som en anden
idiot” af Gregers Dirckinck-
Holmfeld med musik af Bo Hol-
ten, vistes to gange i hhv. Museet
for Arktis og Antarktis (mellem
bjørne og ulve!) og Russisk Et-
nografisk Museum. Teaterstyk-
kets opførelse på festivalen var
støttet af Kunststyrelsen, Det
Danske Kulturinstitut og Det
Danske Generalkonsulat i Rus-
land. BH

Endnumere danskmusik til download
10.000 danske musiknumre vil
nu blive frigivet til MP3-down-
load. Det sker efter den største
samlede udgiver af dansk musik
MBO (Music Business Organisa-
tion) under Nordisk Film, udgi-

ver sit katalog i MP3-formatet.
Dermed bliver det endnu lettere
at downloade og afspille dansk
musik fra nettet på alt fra MP3-
spillere, til bilradio, mobiltelefon
og stereoanlægget. BH
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af Peter Ettrup Larsen

Siden seneste nummer af Kapel-
mesteren, er Tivoli åbnet, og
siden seneste nummer af Kapel-
mesteren har tre af foreningens
medlemmer rundet de 60 år.
Umiddelbart kan det måske
være vanskeligt at se den helt
dybe sammenhæng mellem dis-
se to begivenheder, men i de tre
fødselarers univers, er Tivoli den
samlende fællesnævner. Alle tre
har de nemlig tilbragt ganske
mange timer i den gamle have,
hvor de tilbage i 70’erne spillede
i Tivolis Harmoniorkester under
salig Poul Akerøs ledelse. I dag
holdes kontakten ved haven
også ved lige, for fødselar nr 1 er
i dag musikalsk leder af Tivoli-
Garden, fødselar nr. 2 er fast
kapelmester for Tivolis Prome-
nadeorkester mens fødselar nr. 3
selv har børn i Tivoli-Garden.
Lad os først lige få placeret de
tre fødselarer på det musikalske
landkort:

Fødselar nr. 1

Svend Kragelund (29/1-1947).
Umiddelbart stod det ikke skre-
vet i stjernerne, at Svend Krage-
lund skulle ende op i København.
Svend er født i Aalborg, hvor han
også fik den første skoling i vald-
horn. Som 13-14-årig deltog han

på det navnkundige sommer-
stævne på Askov Højskole, og
her mødte han en ung fyr, der
spillede i Tivoli-Garden. Han for-
talte meget begejstret om, hvor-
dan man der både fik undervis-
ning og masser af koncerterfa-
ring, og den beretning bed sig
fast i Svends bevidsthed. Fra
Aalborg måtte Svend dog se
langt efter Tivoli-Garden, for
selv når familien var på udflugt
til København, var det byens
museer og ikke de folkelige for-
lystelsesetablissementer, der stod
på dagsordenen. Men efter en
lang professionel karriere som
hornist, der foruden tiden i Tivo-
lis Harmoniorkester også talte
seks år i Livgardens Musikkorps
og 23 år i Kapellet, gjorde Svend
et bemærkelsesværdigt come-
back, da han i 1997 blev ud-
nævnt til kunstnerisk leder af
Tivoli-Garden. Undervisning af
unge mennesker lå ham til
gengæld ikke fjernt. Dels havde
han været med til at opbygge
Lyngby-Taarbæk Musikskole,
hvor han i flere år, ved siden af
arbejdet i Den kgl. Livgarde
også havde undervist fem dage
om ugen, dels havde han overta-
get det populære Vesterlund
orkestersommerkurser efter sin
far, musikpædagogen Herluf
Jensen, et job han passede igen-
nem 10 år. I 1998 fik Svend et til-
bud om sideløbende med jobbet
i Tivoli, at blive musikchef i
Gladsaxe Pigegarde hvor han
praktiserer den samme stramme
disciplinerede stil som i Tivoli-
Garden.

Svend udtrykker det selv såle-
des: “Hornspillet har bragt mig
rundt i det meste af verden, men
jeg har altid satset på andet end

blot hornspillet. Det har natur-
ligvis begrænset mig rent horni-
stisk, men dét med menneskeli-
ge relationer har jeg altid fundet
meget interessant og måske
dybest set følt var meningen
med livet. At være kapelmester
er så summen af det hele. Man
skal vide noget om musik, men
utrolig meget om mennesker, og
det er nu især her med alderen
blevet meget mere interessant.”

Fødselar nr. 2

Svenn Skipper (22/4-1947).
Svenn Skippers forbindelse til
Tivoli startede i begyndelsen af
70-erne. Han var startet på kon-
servatoriet i 1970, hvor han stu-
derede solfege og klaver. Lyn-
hurtigt blev han en central skik-
kelse i den københavnske teater-
verden, og en dag blev han så
ringet op og tilbudt en plads
som pianist og janitshar i det nu
hedengangne Tivolis Harmoni-
orkester. ”Tivoli er jo et pragt-
fuldt sted at være”, erindrer han,
”når man går ind igennem por-
ten, sker der et eller andet. Der
kan naturligvis stadig være prak-
tiske problemer, men de øde-
lægger ikke glæden ved at være
der.” Janitshar-tjansen skræmte
ham i øvrigt ikke, for han havde
spillet trommer i et danseband
som teenager. ”Det eneste jeg

3 x 60 = meget erfaring
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ikke fik lært var en dobbelthvir-
vel. Til gengæld lærte jeg orke-
sterdisciplinen.” Det høje aktivi-
tetsniveau betød imidlertid, at
han nær var blevet smidt ud af
konservatoriet, men heldigvis
gik det op for lærerne, at han
rent faktisk havde lært noget af
at spille så meget rundt om-
kring, så han slap med en advar-
sel. I dag er Svenn så tilbage i
haven igen, nu som kapelmester
for Tivolis Promenadeorkester.
Men også her spiller Tivolis Har-
moniorkester indirekte ind, for
Svenns første dirigentlærer var
nemlig Poul Akerø. Da Svenn for
første gang skulle lede en musi-
calforestilling, bad han Poul
Akerø om råd og vejledning.
Poul Akerøs første spørgsmål
lød: ”Skal du lære at dirigere –
eller kan publikum se dig?” I
dag har Svenn heldigvis lært at
dirigere, så nu gør det ikke
noget, at publikum også kan se
ham, og det er der rigtig mange,
der gør, når de går forbi pro-
menadepavillonen eller dvæler
lidt foran Pantomimeteateret.
Og det generer ikke Svenn at
dirigere den samme forestilling
mange gange, for han starter
forfra hver gang. Han lærte fak-
tisk tricket af Fritz Helmut. På et
tidspunkt turnerede Svenns
kone Ghita Nørby med netop
Frits Helmut. Hver aften lige
inden de skulle på scenen,
spurgte Frits: ”Hvad handler det
her egentlig om?” Githa svarede:
”Ingen anelse”. ”Godt,” svarede
Frits, ”så tager vi den derfra.”

Fødselar nr. 3
Jørgen Misser Jensen (28/5-1947).
Misser startede ligeledes sin
musikalske løbebane i Tivoli,
han gjorde det blot nogle år tid-
ligere, idet han allerede som 7-
årig søgte optagelse i Tivoli-Gar-
den. Optagelsesprøven fandt
sted i den norske bjælkehytte,
der dengang fungerede som

Tivoli-Gardens kaserne, og han
husker endnu, hvordan man
nærmest måtte skære sig igen-
nem tågerne fra juryens cigarer.
Allerede som dreng var han ofte
i koncertsalen og lytte til symfo-
niorkestret, der dengang gav tre
koncerter hver dag, undtagen
pinsedag! Og så var de fleste af
disse koncerter i øvrigt gratis.
Allerede under studietiden på
konservatoriet blev han ansat i
Tivolis Harmoniorkester under
Poul Akerøs ledelse, ”og det var
fest og farver” husker han! Kort
efter - i 1975 - vandt han så plad-
sen som soloklarinettist i Sjæl-
lands-/Tivolis Symfoniorkester.
Her var mængden af daglige
koncerter nu skåret ned til to og
så var det til gængæld også
”kun” fem dage om ugen. ”Folk
blev sindsygt gode til blad-
læsning, for vi spillede alle de
store symfonier uden prøver.
F.eks. husker jeg, vi spillede
Sibelius’ 2. symfoni med Welle-
jus uden prøve. Måske var det
ikke helt i top, men jeg husker
det nu som OK!” Efter fem år
vandt han så pladsen som alter-
nerende soloklarinet i Radio
Symfoniorkestret, hvor han har
spillet lige siden. Direktionen
har dog været en tro følgesvend
hele vejen, for Misser er - nu på
37.år - dirigent for Rødovre Con-
certband. Det startede med at
Islev skole i 1967 lavede sit eget

skoleorkester. RadioUnderhold-
ningsOrkestrets daværende solo-
basunist Poul Ivan Møller, skulle
dirigere, men orkestrets niveau
levede vist ikke helt op til for-
ventningerne, så i 1970 overtog
Misser ”12 forkølede drenge i
korte bukser og med snot ud af
næsen”. 11 år og mange timers
hårdt arbejde senere tog orke-
stret så på sin første udlands-
rejse. Turen gik til en konkurren-
ce i Wien, hvor orkestret vandt
2. prisen og dermed retten til
at give to koncerter i selveste
Musikverein. Misser var således
i mange år den eneste danske
kapelmester, der havde dirigeret
i denne berømte sal to gange. I
dag er han dog blevet overhalet
afMichael Schønwandt.
Til gengæld er Rødovre Concert-
band i dag et af landets bedste
harmoniorkestre, der langt hen
ad vejen fungerer som rugekas-
se for vores kommende professi-
onelle blæsemusikere.

Musiklivets udvikling
Alle tre fødselarer er enige om,
at kvaliteten i musiklivet er
højnet markant i den periode, de
selv har været aktive. Som Mis-
ser udtrykker det ”Der er ikke
samme plads til fest og farver og
originaler i dag, men udviklin-
gen er dog bedre, for kvaliteten
er højnet hele vejen rundt - også
i landsdelsorkestrene.”

På spørgsmålet om, hvor man
kan finde de tre fødselarer om 10
år, er der til gengældmindre klar-
hed. Alle er de begrænset af tidli-
ge pensionsaldre såvel på Radio-
en som i Tivoli, selvom et nyt EU-
direktiv muligvis åbner for, at
man kan fortsætte, til man bliver
70. De to blæsere ser begge
instrumenterne forsvarligt an-
bragt i bunden af et mørkt skab,
mens de til gengæld også begge
forestiller sig, at de stadig dirige-
rer i henholdsvis Gladsaxe Pige-
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garde, hvor Svend Kragelund
allerede i mange år har været
musikchef, og i Rødovre Concert-
band, hvor Misser agter at
fortsætte så længe hjernen og hel-
bredet tillader det. Heller ikke
Svenn Skipper kalkulerer med en
pensionsalder, for som han siger:
”Så længe jeg selv kan finde på og
kan kombinere med andre, der
synes, det er en god idé, jeg delta-
ger, så er jeg der, for jeg prøver
hele tiden på at udvikle mig.”

Musik – en verdensmagt
Lad os lige slutte med lidt vis-
domsord fra fødselar nr. 2 (Svenn
Skipper): ”Fundamentalt er kapel-
mesterstillingen nærmest en
umulig stilling. Man er i et uni-
vers, hvor alle er så afhængige af
hinanden, hvor alle byder ind,
men hvor man alligevel skal be-
stemme. Egentlig er det jo umu-
ligt. Derfor skaber det også kon-
flikter. Det interessante er, hvor-
dan man får løst dem. Her hand-

ler det om at bruge magten - ikke
tage magten, - men om at bruge
den magt, musikken gir og
musikken har. Musik er en ver-
densmagt. Hvis man kan få
mennesker til at gå sammen om
det, så er det fantastisk. I den
situation er den nemlig til glæde
for alle, - for mig, for musikerne
og for publikum!”

Kapelmesteren ønsker alle tre
fødselarer STORT TIL LYKKE!

For fjerde år i træk stod Dansk
Kapelmesterforening for tre kon-
certer i forbindelse med Copen-
hagen Jazz Festival. Men hvor
aktiviteterne i de foregående år
var henlagt til Nytorv på festiva-
lens tre første dage, alle med en
slags overordnet genrebetegnel-
se, ja, så var der i år mere spred-
ning i feltet. Nu var der tre for-
skellige lokaliteter og tre forskel-
lige kapelmestre, der alle mødte
op med egne ensembler og egen
musik.

På festivalens førstedag, hvor
der som bekendt var overlap-
ning med Roskilde Festivalen
og derfor solide mængder af
smat-regn, havde organisten
Kjeld Lauritsen bragt sit Ham-
mond B3 til scenen på Frue
Plads. Her blev han sekunderet
af sine faste ledsagere, guitari-
sten Per Gade og trommeslage-
ren Esben Bach, og trioen lagde
– ganske velvalgt og finurligt -

Sommerens swingende kapelmestre
af Kjeld Frandsen, foto Jens Astrup



11

udmed det gamle NewOrleans-
slagnummer ”Bourbon Street
Parade”.

Så kom fire blæsere på banen,
og udover denne tilføjelse af
klang og dynamik til den i for-
vejen velswingende trio, var
der dejligt solospil – Hans Ulrik
på tenorsaxofon i den irske fol-
kemelodi ”Danny Boy”, Benja-
min Koppel på barytonsaxofon i
funknummeret ”Booker For T.”,
Erling Kroner på wah-wah-
basun i den seje blues ”Jazz
Girls” og Søren Siegumfeldt
på altsaxofon i den muntre
reggae, ”M”.

Der var regn - og lidt opklaring
– og lydhørhed - og lidt regn, og
så var der sol – og langt mere sol
i Kongens Have mandag efter-
middag - til trods for ensemblet-
navnet, Måneklar XL. Tenor-
og sopransaxofonisten Simon
Spang-Hanssen var kapelmester
og komponist, og der var tale
om en lidt speciel, men bestemt
ikke uspændende konstellation

med violinisten Kristian Jør-
gensen, fløjtenisten Mariane Bi-
tran, vibrafonisten Bent Clausen,
altsaxofonisten og basklarinetti-
sten Peter Fuglsang, bassisten
Peter Danstrup, trommeslageren
Benita Haastrup og percussioni-
sten Jacob Andersen.

Alle medvirkede til en original
gruppelyd, ligesom der var en
lang række fremragende solisti-
ske indslag. Musikken bevæge-
de sig fra ”Space On Earth”,
hvor Kristian Jørgensen spillede
forrygende mol-blues, over sui-
ten ”Fire byer i et imaginært
land”, hvor sidste-sats var en
swingende calypso, og så til
”Swabo” – en rigtig tenorsaxo-
fon-tour-de-force for Simon
Spang-Hanssen.
Efter pausen fortsatte den nuan-
cerede musik, blandt andet med
”Dream World”, et stykke blød
latin med Mariane Bitrans
meget fine spil på basfløjte – og
med gode mængder af uforfal-
sket romantik.
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som dagens kapelmester, el-bas-
sisten Torben Westergaard, stod
for. Også han havde samlet sig
et besætningsmæssigt lettere
atypisk hold, kaldet ”October”,
med den sicilianske harmoni-
kaspiller Francesco Cali, tenor-
saxofonisten og basklarinetti-
sten Anders Banke, cellisten
Ida Nørholm, pianisten Henrik
Gunde, trommeslageren Jonas
Johansen og – nok engang –
percussionisten Jacob Andersen.

Den indledende ”Glemsel” var
letflydende og med latinameri-
kansk islæt, og den melodiøse
musik blev båret af Francesco
Calis mesterlige harmonikaspil.
Der blev kort sagt anlagt en god
stemning, som ikke fik lov til at
forsvinde. Her var musik med
fine detaljer, gode temaer og
en god – og ikke sjældent lidt
skæv-rytmisk – puls. Og så var
der ”Fest”, en calypso, som leve-
de helt op til sit navn, og som
gav Henrik Gunde lejlighed til
at markere, at han er blandt
tidens fineste og mest originale
danske jazzpianister.

Romantiske ingredienser var i
høj grad til stede i den musik,
der på den solrige søndag efter-
middag – altså på festivalens
sidste dag – lød i Mogens Dahl
Koncertsal. Det smukke lokale
var velegnet til den på mange
måder kammermusikalske stil,

Elementer af klassisk musik var
også til stede, ikke mindst i kraft
af cellisten Ida Nørholm, som
ofte var i god dialog med
Anders Banke på basklarinet, og
som var en fornem solist i den
lyriske ”Tromsö”.
Programmet blev afrundet med
et stykke, hvor harmonika og
cello anlagde en romantisk
stemning, inden der gik uptem-
po-samba – med en herlig gang
harmonikajazz - i foretagendet.
Titlen var passende for festival-
aktiviteterne: ”Dag Ud, Dag Ind”.
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KABEL-TV-
vederlag for 2006
TV-kontrakter skal sendes til
kassereren inden 20. august

De kapelmestre og dirigenter,
som har medvirket i produktio-
ner, transmissioner eller genud-
sendelser på TV (alle kanaler) i
2006, skal nu indsende kontrak-
ter eller anden dokumentation
til kassereren for at få deres
andel af årets Kabel-TV-midler.

Genudsendelser af tidligere
optagelser skal kunne dokumen-
teres gennem udbetalingsbilag
fra DR eller andre selskaber.

På udbetalinger fra Danmarks
Radio bruges udover kode 03 nu
også kodebetegnelsen 56 for
kapelmestre og dirigenter.
Ved de særlige frikøbskontrakter
(RSO, RUO o.a.) skal det kunne
dokumenteres, hvis der har
været TV-genudsendelser i 2006.
Man vil her også kunne opnå
Kabel-TV-vederlag ved at ind-
sende originalkontrakterne.

Fordelingen til rettighedshaver-
ne finder sted i løbet af septem-
ber måned.

Kassereren

af Merethe Jensen

Måske har I kendskab til en del
af de fonde og muligheder,
som Kulturens Kontanter inde-
holder, men der kan være tale
om et spændende supplement
til jeres viden samt en lettelse af
jeres arbejde.

Kulturens Kontanter er:
• En unik database med en nem
og hurtig adgang til støtte-
muligheder for oplevelses-
branchen, kombineret med en
månedlig mail om de næste
måneders støttemuligheder

• En guide til hvordan man får
udarbejdet en god fonds-
ansøgning

• En værktøjskasse med red-
skaber til, hvordan man får
opbygget en solid organisati-
on med styr på strategi, mål-
sætning, sponsorering, regn-
skab og PR

• E-learningskurser om ”Øko-
nomi og finansiering” og
”PR og markedsføring”

• En linksamling med de væ-
sentligste aktører inden for
oplevelsesbranchen i
Danmark, Norge og Sverige

Fordelene ved Kulturens Kon-
tanter er, at den samler oplysnin-
ger om europæiske, nationale,
regionale og lokale fonde med
interesse for kulturlivet på ét
sted. Det betyder for det første,
at I kun skal rette jeres op-
mærksomhed ét sted hen for at
finde de oplysninger, I har be-
hov for, og for det andet bliver I
måske inspireret til at give jeres
arrangementer en ny, utraditio-
nel drejning, som kan være vejen
til nye finansieringsmuligheder.
Samtidig giver Kulturens Kon-
tanter inspiration og konkrete
værktøjer til, hvordan man kan

styrke sine aktiviteter og sin
organisation inden for PR, fund-
raising og fremtidsvisioner.
I bliver således løbende mindet
om muligheden for, at jeres
medlemmer kan få tilført mange
nye midler, og I kan benytte
værktøjerne i jeres rådgivning,
så medlemmerne kan blive bed-
re til at ansøge midler og få
gjort deres drømme til virkelig-
hed.
For jer kan jeg forestille mig, at
et abonnement både kan være
gavnligt i forbindelse med at få
finansieret efteruddannelse, ska-
be nye spændende samarbejds-
former inden for jeres forening
og i samarbejde med nye parter
og spændende projekter.
Jeg håber, det har givet jer et
billede af mulighederne i Kultu-
rens Kontanter.

I er meget velkomne til at kon-
takte mig på telefon: 3324 0032
for at høre mere, eller tage en
snak om, hvordan Kulturens
Kontanter specifikt kan hjælpe.
Jeg kan også tilbyde adgang til
en demo-udgave af Kulturens
Kontanter, hvor I kan få et klart
indtryk af hele indholdet. Desu-
den vil jeg gøre opmærksom på,
at blandt andet Dansk Artist
Forbund benytter indholdet til
deres medlemmer med stor til-
fredshed.

Bedste hilsner
Merethe Jensen
Wischmann Innovation
Enghavevej 40
1674 København V
Tel: 3324 0032
mail: mj@winnovation.dk
www.winnovation.dk
www.winwinners.dk

Kulturens Kontanter
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riet af et tilsvarende musikhus. Der er naturligvis
stor glæde at spore begge steder.

JAZZ m.m. Ved årets Copenhagen Jazz Festival i
juli måned stod foreningen bag 4 koncerter på Ny-
torv. Der var igen en Swing Session og en Open
Mind Session, denne gang under ledelse af John
Tchicai. Desuden en big band koncert med The
Orchestra, og som noget helt nyt i denne sammen-
hæng Athelas Sinfonietta i et rent Steve Reich-pro-
gram for to klaverer og 4 slagtøjsspillere.
Ved den kommende sommers jazzfestival bliver
der ingen koncertscene på Nytorv. Foreningen vil i
år præsentere 3 jazzkapelmestre, der ikke tidligere
har deltaget i Bandleaders Sessions. De vil på for-
skellige scener rundt omkring i byen spille koncert
med deres egne grupper.
Django d´Or Jazzprisen for 2006 med titlen ”Band-
leader of Excellence” gik til saxofonisten og orke-
sterlederen Per Goldschmidt. Også to af forenin-
gens medlemmer modtog priser: Marilyn Mazur
som ”Legend of Jazz” og en ”Æres-Django d´Or”
gik til Max Leth, der netop sidste år med støtte fra
foreningen fik udgivet 2 CD´er med gamle trio-
og kvartet-optagelser fra Danmarks Radio.

FØDSELSDAGOG LEGATER Endnu engang dan-
nede Hofteatret rammerne om foreningens fød-
selsdag d. 21. december.
Denne gang var det Bo Holten og hans Musica
Ficta som sammenflettede prisuddelinger og taler
med smuk julemusik.

Emil ReesensMindelegat på 50.000 kr. blev i år givet
til Peter Ernst Lassen ”med tak for hans begavede
virke og interesse for at synliggøre vores nationale
arv”. Peter Ernst Lassen kvitterede med anekdoter
om foreningens stifter og hans sublime kunnen.

Grethe Kolbes Mindelegat på 20.000 kr. blev givet
til Esther Bobrova, bl.a. for ”hendes begavede og
energiske indsats for udbredelsen af dansk orke-
stermusik i landene øst for os”.

Til sidst blev kapelmester Aksel Wellejus udnævnt
til æresmedlem af foreningen. ”Et imponerende
musikerskab”. ”Du har sat dig dybe spor og gjort
en forskel. Vi er stolte af at have dig blandt os”.
Aksel Wellejus modtog en lille statuette af skulp-
tøren Erik Heide.

LILLE SKIVEREN Alt går sin vante gang i feriebo-
ligen Lille Skiveren. Interessen er stor for at låne

REFERAT fra generalforsamling

År 2007, den 12. april kl. 16.00 afholdtes ordinær
generalforsamling i Dansk Kapelmesterforening i
Moltkes Palæ, Københavnmed følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab (bilag)
4. Fastsættelse af kontingent og indskud

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
kr. 800,00 halvårligt og indskud kr. 500,00

5. Valg til bestyrelse
Peter Ettrup Larsen og Bodil Heister afgår ifølge
vedtægterne - begge er villige til genvalg

6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt indkomne forslag fra medlemmer
9. Eventuelt

Formanden, kapelmester Frans Rasmussen bød
velkommen. Formanden oplyste, at der var mødt
23 medlemmer.

Ad dagsordenens pkt. 1 - Valg af dirigent
Formanden foreslog advokat Pernille Backhausen
som dirigent. Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
opfyldte betingelserne i foreningens love såvel med
hensyn til indkaldelse som til dagsorden. Dirigen-
ten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse
af årsberetning.

Ad dagsordenens pkt. 2 - Årsberetning
Foreningen har i dag 167 medlemmer og har siden
sidste generalforsamling haft en tilgang på 6 nye
medlemmer. 1 medlem er blevet udmeldt, og et
medlem er slettet pga. restance.
Der har i år været to 70 års fødselarer, og fire kan fej-
re 40 års jubilæum som medlemmer af foreningen.

Formanden fortsatte:
MILITÆRMUSIKKEN Ved sidste årsberetning
udtrykte formanden en vis optimisme med hensyn
til militærets musikkorps. Dette var tilsyneladende
helt berettiget. Slesvigske Musikkorps og Prinsens
Musikkorps mærker stor velvilje fra forsvaret. Det-
te har foreløbig udmøntet sig i det nye hus, som
man har fået i Skive. Der er en skøn prøvesal og
velfungerende faciliteter.
I Haderslev er der netop givet grønt lys for bygge-
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huset, og ansøgningerne til efterårets 3 uger var
mange.

DIRIGENTKURSER I 2006 fandt der ikke noget
dirigentkursus sted i foreningens regi, men til sep-
tember i år tager vi af sted - denne gang til Rusland
til byen Togliatti der ligger små 2.000 km. sydøst
fra Moskva. Interessen for deltagelse i turen har
været overvældende stor. Det kan kun glæde os.

CONDUCTORS GUILD Ved Conductors Guild’s
kongres i Toronto i januar blev Peter Ettrup Larsen
valgt for sin anden periode i bestyrelsen. Det er
vores klare opfattelse, at der er ved at være skabt
forståelse for Dansk Kapelmesterforenings eksi-
stens. Det besluttedes således at forlænge den
internet medlemskabs-ordning, der sidste år blev
etableret for at få knyttet en tættere forbindelse
mellem de to foreninger. Ligeledes har CG´s nyud-
nævnte præsident, Sandra Dackow taget initiativ
til at der skal afholdes en dirigent-workshop (diri-
gentkursus) i København. Planen er at dette kursus
skal løbe af stabelen i 2008 i samarbejde med vores
forening.

DET KGL. DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM
Orkesterdirigentuddannelsen på DKDM fungerer
fint. Det er formandens indtryk, at dirigentklassen
som helhed fungerer godt. Der er tilfredshed med
såvel undervisning og praktik med landsdelsorke-
strene. Dette forår blev en svensk optagelsessøgen-
de optaget.
Hvad angår Musiklederklassen lader det til, at den
er begyndt at slå igennem i de studerendes
bevidsthed. Seks er søgt ind og alle bestod. Fore-
løbig må vi sige at ordningen fungerer efter hensig-
ten og således må betragtes som en succes.
Det Kongelige Teater og Den Jyske Opera benytter
sig i højere og højere grad af studerende fra DKDM
som volontører i deres produktioner. Det er en glæ-
delig udvikling.

FORDELINGEN AF RETTIGHEDSMIDLER På
rettighedsområdet måtte vi konstatere endnu et
fald i Båndkopi-midlerne fra COPY-DAN. Allige-
vel kunne der gives tilskud til 7 projekter, hvor
kapelmestre eller komponister har ydet væsentlige
og nyskabende bidrag til dansk musik. Indtægter-
ne fra AVU-Kopier derimod er stigende, og der er
givet støtte til såvel bogudgivelser og koncerter
som til CD-produktioner, bl.a. 3 historiske udgivel-
ser fra Det Kgl. Teater. På KABEL-TV er det først
og fremmest de store hensættelser, der forfalder,
efter 3-årsreglen, som har medført det til dato høje-

ste beløb til individuel fordeling. Der er udbetalt
vederlag til 36 danske og udenlandske rettigheds-
havere på kapelmester- og dirigentområdet.
I forhold til forrige års store udlodning fra GRAMEX
må vi notere en udbetaling, der ligger 5% under.
Der er tale om en relativt beskeden nedgang, men
den skal samtidig ses i lyset af det rekordstore
antal ansøgninger, der har været, om støtte til pro-
jekter, CD-produktioner og videreuddannelse. 127
ansøgninger har været til behandling på bestyrel-
sesmøderne i 2006, og i den samme periode har
foreningen udbetalt støtte til i alt 100 projekter, pro-
duktioner og studieformål. Glædeligt set fra en
Gramex-vinkel er det især, at antallet af CD´er, der
er udgivet med støtte fra Kapelmesterforeningen,
nu er helt oppe på 24 mod 12 i 2005. Antallet af
projekter, der har fået støtte til livefremførelse, lig-
ger på niveau med året før og inkluderer koncer-
terne ved Copenhagen Jazz Festival og Fødsels-
dagskoncerten i Hofteatret. Tilskud til videreud-
dannelse ligger derimod væsentligt lavere. Dette
skyldes at der ikke har været afholdt dirigentkur-
ser i foreningens regi i 2006.
Alt i alt er der bevilget 1.530.466 kr. De eksakte
beløb ved fordelingen af pengene kan læses i med-
lemsbladet nr. 35.

Hvad skulle vi gøre uden dette blad? Det udvikler
sig til stadighed under sekretærens/redaktørens
hånd og der begynder at komme en del indlæg fra
medlemmerne. Dette er en god udvikling.

”MØD DIRIGENTEN” Ikke siden vores tidligere
formand Arne Hammelboe udgav sit kompendi-
um, ”Elementær Direktionsteknik” i midten af
tresserne er der fremkommet kompetent undervis-
ningsmateriale i dirigentens metier. Nu er den her:
”Mød Dirigenten” skrevet af Peter Ettrup Larsen.
På en herlig og velformuleret måde henvender den
sig til dirigentstuderende, såvel som almindelige
koncertgængere og beskriver stort set alt til faget
henhørende. Det lykkes Peter Ettrup at få beskre-
vet direktionskunstens historie fra de gamle egyp-
tere ca. 2500 år f.v.t. og frem til i dag i et enkelt
kapitel. Personlig glæder jeg mig til at få bogen stu-
deret nærmere.

DANSK KUNSTNERRÅD Denne spændende
organisation. En sammenslutning af 23 forskellige
kunstneriske foreninger/fagforbund/lag i Danmark,
der samarbejder tæt med de øvrige nordiske
kunstnerråd. Hvad har den lille sammenslutning
af bladtegnere at gøre med Dansk Musiker For-
bund eller Kapelmesterforeningen? Det kan være
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svært at se engang imellem, men på en måde vil vi
jo det samme - og sammen er vi en størrelse, der
bliver hørt politisk.
Etableringen af Kulturinstituttet i Rio de Janeiro er
et tydeligt bevis på dette.
Vi arbejder i øjeblikket med ideen om at bevare
”Stærekassen” som et ”Kunstens Væksthus”, et
sted hvor ikke kun undervisningsinstitutionerne
får lov at bevæge sig, men hvor vi, organisationer-
ne med de færdiguddannede, professionelle, unge
som gamle kunstnere kan få lov at lege og udvikle.
Det er en spændende tid.

FÆLLESRÅDET FOR UDØVENDE KUNSTNERE
Arbejdet i Fællesrådet for Udøvende Kunstnere har
i året der er gået båret præg af en del uenighed. I
korthed drejer det sig om, at Artistforbundet ønsker
en ny og for dem mere fordelagtig fordeling af
kabeltransmissionsvederlaget fra kanaler uden for
COPY-DAN-tariffen. Dette har resulteret i, at Artist-
forbundet har indstævnet de øvrige foreninger for
en voldgiftsret, som forventes at træde sammen til
efteråret. For Kapelmesterforeningen står der ikke
de store penge på spil i denne anledning, men da
sagens udfald efterfølgende kan danne præcedens
for fordeling af andre rettighedsmidler har det været
nødvendigt at gå ind i sagen med den nødvendige
juridiske assistance. Det er sørgeligt, at Fællesrådets
arbejde i øjeblikket blokeres af denne uenighed,
men vi arbejder på at Fællesrådet igen bliver et
organ, der kan udtale sig udadtil på alles vegne.

DEBAT Dirigenten tilkendegav, at der var mulig-
hed for kommentarer og spørgsmål til formandens
beretning eller generelt, ligesom dirigenten under-
stregede, at det var bestyrelsens store ønske, at
generalforsamlingen - som det var naturligt - blev
brugt til at udveksle synspunkter og idéer til fore-
ningens virke.

Der blev fra salen spurgt til voldgiftsagen som
Dansk Artistforbund har anlagt mod bl.a. Kapel-
mesterforeningen om fordelingen af midler fra
radiokanaler uden for COPY-Dan-tariffen. Status
er, at der fortsat udveksles proceskrifter i sagen.
Sagen forventes afgjort til foråret, hvis ikke det
viser sig muligt inden dette tidspunkt at opnå en
forligsmæssig løsning.

Nenia Zenana spurgte til bestyrelsens holdning til
andre foreninger, der henvendte sig til dirigenter.
Bl.a. Niels Borksand redegjorde for, hvilket grund-
lag Danske Orkesterdirigenter har. Der var i besty-
relsen enighed om, at andre foreninger er velkom-

ne og kun kan øge fokus på dirigenternes hverv.
Der er dog ikke mange dirigenter, hvorfor det kan
være svært for disse foreninger at opretholde et
stort medlemstal uden for Kapelmesterforeningen.

Der blev fra flere sider udtryk stor tilfredshed med
foreningens blad.

Der blev drøftet muligheder og begrænsninger for
kommende kurser. Bestyrelsen modtager altid ger-
ne input til dette.

Årsberetningen blev herefter afsluttet.

Ad dagsordenens pkt. 3 - Regnskabsaflæggelse
Dirigenten henviste til, at regnskaberne var
udsendt sammen med indkaldelsen og spurgte,
om der var spørgsmål til regnskaberne. Dette var
ikke tilfældet, hvorefter disse kunne anses for god-
kendt.

Ad dagsordenens pkt. 4 - Fastlæggelse af ind-
skud og kontingent
Dirigenten henviste til, at bestyrelsen foreslog
uændret halvårligt kontingent kr. 800,00 og ind-
skud kr. 500,00. Dette godkendtes énstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 5 - Valg til bestyrelsen - to
medlemmer
Genvalg af Peter Ettrup Larsen og Bodil Heister
blev godkendt med akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 6 - Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter godkendtes genvalg af Mike
Cholewa og Stig Christensen med akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 7 - Valg af revisor
Som revisor genvalgtes statsautoriseret revisor
Bjarne N. Hansen med akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 8 - Eventuelt indkomne
forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

Ad dagsordenens pkt. 9 - Eventuelt
Der var ikke videre under punktet eventuelt, da
dette synes at være udtømt under debatten efter
formandens beretning.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var
udtømt, og generalforsamlingen herved hævet.

Frans Rasmussen Pernille Backhausen
Formand Dirigent og referent
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I sidste nummer af Kapelmeste-
ren kunne man læse Peter Ettrup
Larsens artikel om den rapport
Kunststyrelsen fik udarbejdet om
de musiske fags vilkår i den dan-
ske folkeskole. Rapporten er
udarbejdet af den engelske pro-
fessor Anne Bamford, og titlen
hentyder til, at kvaliteten i de
musiske fag i de danske skoler i
alt for høj grad er betinget af den
enkelte lærers eget engagement
og forudsætninger. Som en natur-
lig forlængelse af anbefalingerne i
denne rapport, nedsatte under-
visningsministeriet i samarbejde
med kulturministeriet en rådgiv-
ningsgruppe, hvis opgave det har
været at vurdere vilkårene for de
musiske fag. Gruppen har afholdt
7 møder i de forgange 4 måneder,
og den 2. maj blev det foreløbige
arbejde afsluttet med fremlæggel-
sen af en række anbefalinger til
politikerne. Rådgivningsgruppen
har bestået af et medlem fra hver
af de faglige foreninger for hjem-
kundskab, håndarbejde, sløjd,
musik og billedkunst samt en
række fagfolk udpeget af kultur
- og undervisningsministeriet.
Musik var således repræsenteret
af Søren Bøjer Nielsen, tidl. for-
mand for Kunstrådets musikfag-
lige udvalg, Lars Brinck, lektor
ved Rytmisk Musikkonservatori-
um og Musikpædagogisk Kom-
petencecenter og undertegnede.
Det har været spændende, inspi-
rerende arbejde og mange af
anbefalingerne tager naturligvis
afsæt i Anne Bamfords rapport.
Et af kerneordene i Bamfords rap-
port er ”kontinuitet”. Vores arbej-
de har udmøntet sig i flg. anbefa-
ling:

Fælles for undervisningen i de
praktisk musiske fag er, at ikke

blot timetal,men også indhold og
fagenes placering og progression
i hele skoleforløbet må styrkes
Undervisningen skal på alle de
nævnte klassetrin være obligatorisk
og tilrettelægges kontinuerligt gen-
nem hele skoleåret, og der bør fast-
sættes årlige minimumstimetal for
hvert enkelt fag. Rådgivningsgrup-
pen finder det problematisk, at der er
tendens til, at undervisningen i vis-
se praktisk musiske fag på nogle
klassetrin alene tilrettelægges som
kortere, koncentrerede forløb med
relativt mange timer afsat. Intensive
projekter kan supplere og perspekti-
vere den kontinuerlige undervis-
ning, men ikke erstatte elevernes
udbytte af regelmæssig tilbageven-
dende træning og dygtiggørelse
inden for fagenes deldiscipliner.

Og konkret for faget musik har
vi formuleret det således:

Kontinuerlig undervisning i mu-
sik gøres obligatorisk fra 1.-9.
klasse
Sang og musik er en grundlæggende
menneskelig udtryksform. I faget
musik systematiseres viden og øves
færdigheder, og eleverne eksperimen-
terer og gør erfaringer med den klin-
gende omverden. Ud over det rent
faglige indhold udgør musikken et
redskab for udviklingen af menne-
skets identitet og udtryksbehov, der
er med til at styrke børnenes og de
unges fællesskabsfølelse og selvopfat-
telse. Væsentlige oplevelser, erfarin-
ger og viden om og med musik opnås
kun gennemmusikken. Beskæftigelse
med musik kræver i særlig grad for-
udsætninger, hvad enten det drejer
sig om praktisk musikudøvelse eller
beskæftigelse med musik i form af
aktiv musiklytning.
Musikken udgør en så væsentlig fak-
tor i vores samfund og i børns og

unges personlige, sociale og kulturel-
le udvikling, at kontinuerlig under-
visning i faget bør udstrækkes til
hele det obligatoriske undervisnings-
forløb. Musik i en eller anden form
spiller en væsentlig rolle for alle
unge. Dette udgør i sig selv et poten-
tiale, som skolen bør inddrage i hele
skoleforløbet.

Et centralt diskussionsemne i
rådgivningsgruppen har været
indførelse af morgensang. Vi
blev overhalet indenom af Dansk
Folkeparti, der undervejs i for-
løbet i medierne kom med for-
slag om obligatoriskmorgensang
og latin i skolerne. Formulerin-
gen fra rådgivningsgruppen blev
lidt blødere:

Fællessang får en central rolle i
skolens hverdag
At synge sammen styrker i særlig
grad fællesskabsfølelsen på tværs af
klassetrin, kultur- og aldersforskel-
le. Fællessang f.eks i form af mor-
gensang som samværsform giver en
unik mulighed for, at skolens elever
både hører og mærker, hvad det
betyder at have et fællesskab med en
fælles kultur, hvor sangens tekst og
melodi udgør det fælles indhold.

For ikke mindst de fagligt udpe-
gede medlemmer af rådgiv-
ningsgruppen har selve indhol-
det af musikundervisningen
naturligvis været helt centralt.

The Ildsjæl in the Classroom II
af Michael Bojesen
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Som Peter Ettrup Larsen peger
på i sin artikel, er det frustreren-
de at folkeskolen ikke i langt
højere grad end det er tilfældet,
benytter sig af muligheden for at
ansætte konservatorieuddanne-
de kandidater til at undervise i
musik. I vores råd har vi fokuse-
ret på vigtigheden af ”musiker-
skabet” hos underviseren f.eks
med. flg. formulering:

Den kunstneriske dimension
vægtes højt i musik og billed-
kunst
Musik og billedkunst er kunstbasere-
de fag. Det er ikke mindst det kunst-
neriske perspektiv, der adskiller disse
fag fra andre af folkeskolens fag, og
som udgør deres særlige berettigelse i
skolens fagrække. Med kunstnerisk
kompetente lærere som rollemodeller
får eleverne mulighed for at opleve,
hvad kunstnerisk kunnen vil sige, og
hvilke muligheder det giver at tilegne
sig og beherske særlige kunstneriske
færdigheder og udtryksformer.

Og dermed peget på det, der for
mig at se, er det mest afgørende
for kvaliteten af faget musik i fol-
keskolen, nemlig den enkelte
lærers egne kvalifikationer og
forudsætninger for at undervise i
faget. Dette udmøntet i en række
anbefalinger:

Samarbejde mellem seminarier-
ne og de kunstneriske uddan-
nelser skal øges
Et øget samarbejde vil styrke den
kunstneriske dimension og den fagli-
ge kvalitet i læreruddannelsen og
derved i folkeskolen. I praksis kan
samarbejdet fx foregå om lærerkræf-
ter og faciliteter.

Skolerne skal i højere grad
udnytte muligheden for at
ansætte personer med særlige
kvalifikationer i musik og billed-
kunst – fx konservatorieuddan-
nede eller akademiuddannede
billedkunstnere

Eleverne i folkeskolen skal undervises
af lærere, der har den fornødne fagli-
ge baggrund. For undervisningen i
de praktisk musiske fag er det bedre,
at eleverne undervises af personer
med særlige kvalifikationer end af
læreruddannede uden linjefag og
lærere, som ikke har de nødvendige
faglige forudsætninger for at under-
vise i faget. Muligheden for at ansæt-
te personer med særlige kvalifikatio-
ner findes allerede i folkeskolelovens
§ 28, stk. 2, men indtrykket er, at
denne mulighed anvendes yderst
begrænset. I praksis kan ansættelse
fx ske ved, at skolerne i højere grad
udnytter muligheden for at ansætte
lærere i kombinationsstillinger fx i
samarbejde med musikskolerne.

Der afsættes flere midler på sko-
lerne til efteruddannelse af lærer-
ne i de praktisk musiske fag
Det er indtrykket, at der kun i be-
grænset omfang afsættes efteruddan-
nelsesmidler til de praktisk musiske
fag. En styrkelse af fagene kræver, at
der afsættes efteruddannelsesmidler
i tilstrækkeligt omfang, så lærerne
kan følge med i udviklingen inden
for faget.

Efteruddannelse af folkeskole-
lærere i samarbejde med Kultur-
ministeriets uddannelsesinstitu-
tioner
Kulturministeriets uddannelsesinsti-
tutioner – akademier, konservatorier
m.v. – kan udbyde eller bidrage til
efteruddannelse i folkeskolens prak-
tisk musiske fag, praktisk, metodisk
del. Den mulighed for lærernes efter-
uddannelse, som tidligere blev til-
budt af Danmarks Lærerhøjskole via
årskurser og cand. pæd. uddannelser,
er ikke på tilfredsstillende vis blevet
erstattet af de eksisterende videreud-
dannelsesmuligheder.

Det skal tydeliggøres, at merit-
læreruddannelsen på seminarier-
ne er tilgængelig for bachelorer
fra de kunstneriske uddannelser
Ved at sikre bedre viden om, at

bachelorer fra de kunstneriske
uddannelser har adgang til merit-
læreruddannelsen skabes endnu en
mulighed for en styrkelse af folke-
skolens kunstfaglige miljøer.

Der indføres optagelsesprøve til
linjefaget musik på seminarierne
Ud over kravet om B-niveau fra
gymnasiet indføres en optagelses-
prøve, hvor den studerende skal
demonstrere musikalske færdigheder.

Der indføres kandidatuddannel-
ser i alle de praktisk musiske fag,
hvor de teoretiske og praktiske
discipliner vægtes ligeligt
Kandidatuddannelser vil medvirke
til at styrke fagligheden i folkeskolen
og gøre det attraktivt at videreuddan-
ne sig. Der tegner sig et billede af, at
videreuddannelsen inden for disse
fag savner en praktisk, metodisk del.
Den mulighed for lærernes efterud-
dannelse, som tidligere blev tilbudt af
Danmarks Lærerhøjskole via årskur-
ser og cand. pæd. uddannelser, er
ikke på tilfredsstillende vis blevet
erstattet af de eksisterende videreud-
dannelsesmuligheder.

I gruppen peger vi også på vigtig-
heden af evaluering og prøver for
at højne det enkelte fags status:

Evalueringen skal fortsat styr-
kes, og undervisningens resulta-
ter synliggøres gennem hele sko-
leforløbet
Evalueringerne kan have form af
kommenterede udstillinger af elevar-
bejder, elevkoncerter og modeopvis-
ninger. Arbejdet med udstillinger og
koncerter skal have særligt fokus på at
styrke fagenes kunstneriske indhold
og være motiverende for eleverne.
Derudover har vi anbefalet at
give faget musik status som
prøvefag.
Rådgivningsgruppens anbefalin-
ger er nu givet videre til under-
visnings - og kulturministeren.
Enhver kan regne ud, at alene
anbefalingerne vedrørende faget
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musik som ovenover beskrevet
vil være ganske kostbart at ind-
føre, men spørgsmålet er, om vi
overhovedet har råd til at lade
være. Som indledning til vores
anbefalinger skriver vi:

Rådgivningsgruppen finder det væ-
sentligt at fastslå, at de kunstneriske
fag har en egen vigtig betydning.
Den musisk kreative dimension i fol-
keskolen skal styrkes, fordi det øger

Mød dirigenten
er på 303 sider i hardcover med eks-
klusivt layout og firefarvet tryk.
Bogen som er skrevet af Peter Ettrup
Larsen kan købes i alle boghandlere
eller på www.ettruplarsen.dk og pri-
sen er kr. 298,-.
Bogen udkom d. 1. marts på forlaget
Ettrup Art.

Nikolaj Bentzon anmelder:
Føj, for den lede…for et projekt
at kaste sig over, tænkte jeg ved
mig selv, da jeg så bogen. Med
tanke på omfang af arbejdet!

I sin nyligt udgivne bog ”Mød
dirigenten” bemærker dirigen-
ten og forfatteren Peter Ettrup
Larsen ofte det uhyre vanskelige
i at danne sig præcist overblik
over dirigentfagets forskellige
facetter og krav. F.eks. at kile sig

ind til kernen i en bestemt pro-
blemstilling med orkestret eller
at afkode en given mesterdiri-
gents hemmeligheder.
Bogen fremhæver gennemgåen-
de alskens abstrakte fænomener
forbundet med faget.
Og forsøger at konkretisere dem.
Dirigenten er jo nærmest et mu-
sikalsk weegee board - spændt
ud som et medie mellem en ofte
mangeårig død komponist på
den ene side og et undertiden
temmelig stort antal levende
musikere på den anden. Oveni-
købet skal dirigenten formidle
og kommunikere en god del af
tiden uden ord til at understøtte
sine intentioner. Værs´go´ at
spis!
Så hvordan kan og skal man på
den baggrund overhovedet
kaste sig ud i en redegørelse for
os læsere?
Uden frygt går forfatteren på
med krum hals og giver os et
samlet og yderst struktureret
bud på en forståelse af vel et af
de mest krævende og komplice-
rede erhverv, man kan udsætte
sig for.

Bogen hævder at være tiltænkt
både folk med personlige diri-
gentambitioner såvel som almin-
deligt interesserede, der ønsker
at få et indblik i, hvad det egent-
lig er, dirigenten går rundt og
laver. Det bliver altså noget af en

den samlede fond af kundskaber, og
fordi det gør det enkelte individs liv
rigere og mere mangefacetteret. De
praktisk musiske fag har dog også en
betydning, der rækker videre.
En undervisning i skolen, som
lægger vægt på faglighed i både de
humanistiske, matematisk-naturfag-
lige og de praktisk musiske fag, vil
være nødvendig for, at Danmark vil
være blandt de mest innovative
nationer i verden.

Jeg tror ikke at alle punkter i
vores rapport vil blive gennem-
ført, men man har da lov til at
bevare et barnligt håb om forbed-
ringer for musikundervisningen,
som i alt for mange år, på alt for
mange skoler har fået lov at syg-
ne hen.
Hele rapporten kan findes på un-
dervisningsministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/07/bam.htm?menuid=6410

mundfuld for sidstnævnte grup-
pe at tygge sig igennem bogens
14 kapitler med titler som klang-
bord, detaljeret direktionsteknik,
fordybelse, fortolkning og for-
midling. Nok ikke et oplagt
alternativ til feriens paperback-
krimi i liggestolen. Til gengæld
finder vi et væld af interessante
og oplysende pointer for folk
med en lidt dybere interesse i
dirigentens ansvarsområder. De
kommer fra en mand med erfa-
ring og indsigt fra mange års
studier og aktivt virke. Tilmed
fra en herre med evner til at
kaste blikket i mange retninger -
både udad og indad - og videre-
formidle hvad han har erfaret og
lært, så vi da i det mindste har
en chance for at begribe stoffet.

Den naturlige konsekvens bli-
ver, at bogen beskæftiger sig
indgående med at give læseren
indblik i non-direktionstekniske
begreber som kommunikation,
gruppepsykologi, klangfeldt,
stress-styring m.m. Gerne sup-
pleret med diverse grafiske frem-
stillinger, som bidrager positivt
til overblikket. Det direktionstek-
niske gennemgås og understøttes
af diverse øvelser, men hoved-
parten af bogen søger en forståel-
se og beskrivelse af formidlin-
gens kunst.
Et tankeeksperiment: Hvad nu
hvis man skulle give en præcist
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billede af, hvorfor Kofi Annan
kan få folk til at tale sammen i
FN. Vi konstaterer, at han kan,
og på en beslægtet måde at de
største dirigenter ligeledes for-
mår at skabe magi med musik-
ken. Men HVAD kommer det
her ”magic touch” af? Det er det-
te uudtømmelige emne, Peter
Ettrup Larsen har sat sig for at
afdække.

På trods af emnets abstrakte og
vidtspændende karakter kom-
mer vi godt ned i krigelkrogene,
og man sidder tilbage med en
fornemmelse af overblik efter
endt læsning. Men derfra til at få
fast grund under fødderne på
dirigentpodiet er der endog rig-
tig langt. Bogen vil være et giv-
tigt supplement eller indgangen
til mange års studier af et af de
mest abstrakte fag, jeg kan kom-
me i tanke om.

På mange måder indeholder
faget de samme selvmodsigelser
som kompositionslære. Hvordan
vil du lære folk at komponere?
Som barn var jeg med min far,
komponisten Niels Viggo Ben-
tzon, til en slags kompositions-
worshop, hvor flere af kursister-
ne havde meldt sig til fars kur-
sus med en ambition om at gå
derfra med øgede evner for at
sætte tonerne sammen. Det var
måske rimeligt nok, men de
måtte slemt skuffede - for ikke
at sige fortørnede - drage hjem
efter kurset. Far havde stillet et
køleskab ud på en mark aftenen
i forvejen og fyldt det op med
bøger. Om morgenen blev alle
kursister jaget ud på marken og
så blev der delt kolde bøger ud!
De kolde bøger skulle gøre os til
lidt bedre komponister! Men
dette er i virkeligheden en lige
så gyldig påstand som den, der
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slår til lyd for et kompositions-
studie på konservatoriet. Beva-
res, der er værktøjer, man kan
have meget gavn af i den proces,
men dét der løfter musikken og
direktionen fra - i bedste fald -
kompetent håndværk til den
overjordiske magi, kan ikke
nedfældes i ord eller metode.
Det opstår i interaktion mellem
mennesker - og når de mindst
venter det!
Det ironiske er, at vi alle ved, når
det sker, men vi kan ikke forpro-
grammere det - hvor meget vi så
end prøver at finde ind til
grundlaget for at det sker.

Peter Etrrup Larsen aftvinger
stor respekt for sit bud på at let-
te på låget for denne verden af
ubekendte.

Buk engang til Peter, du får en
ekstra fremkaldelse.
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Ole “Fessor” Lindgren
Fessor i Africa
“Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle
komme til at indspille musik i Afrika.
Afrika har altid trukket i trådene, men det blev
kun til lidt drømmerier. Så kom chancen og jeg
slog straks til, for at drage til Mali med tre
meget yngremusikere. Det blev til en oplevelse
for livet. Ikke blot rent musikalsk, men så san-
delig også menneskeligt. Her arbejdede unge
og ældre musikere af højst forskellig etnisk og
kulturel observans sammen i harmoni og gen-
sidig respekt. Mange politikere ville have fået
en gavnlig lærestreg, hvis de havde været fluen
på væggen”.

Indspillet i Mali og udgivet i 2006.

Jørgen Svare - ny cd
Fine and dandy
“Denne cd er med Søren Kristiansen på piano
og Leif Johansson på trommer.
Man kan sige at dette koncept med klarinet,
piano og trommer er et klassisk jazz format,
der har hentet sin inspiration fra jazzpionerer
som Jelly Roll Morton, Johnny Dodds, Barney
Bigard og Benny Goodman og ikke siden den
tid benyttet i særlig høj grad .
I øvrigt var det denne besætning med de sam-
me musikere jeg brugte, da jeg i 1984 fik min
debut som kapelmester.
Dette er min ottende cd med egen gruppe -
derudover har jeg lavet 4 lp i 1980erne - altsam-
men efter jeg forlod Papa Bue med hvem jeg
indspillede et hav af titler, op imod 1000 numre
i årene 1957-1998”.

Udgivet i 2006 på OLUFSEN RECORDS.

Nye CD’er

- Nye nodebøger
ved Bodil Heister

Thomas Clausen - ny cd
Back to Basics
Thomas Clausen Trio:
Thomas Clausen: piano, Thomas Fonnesbæk:
kontrabas, Karsten Bagge: trommer.
“Jeg har dannet en ny helt akustisk piano-jazz-
trio - uden elektrisk forstærkning - med nogle
unge virtuoser, som virkelig giver mig kamp til
stregen!
I den første periode af gruppens liv har vi kon-
centreret os om en række standardmelodier,
kendte som mindre kendte og enkelte af mine
egne kompositioner. Således som det høres på
CD’en, hvor vi bl.a. spiller Miles Davis, Monk
og en sjælden Henry Mancini melodi samt en
gammel fransk chanson. Men repertoiret vok-
ser støt, og inkluderer nu flere af mine egne
ting”

Udgivelse: april 2007 på STUNT

Jan Glæsel - nyt koncept
festklaver.dk
Nyt musikalsk koncept. Festklaveret.dk er en
internetbutik, hvor man kan købe og downloa-
de et klaver-akkompagnement til sin selvforfat-
tede festsang til konfirmation, bryllup, barne-
dåb og andre festlige lejligheder. Med musik fra
festklaveret.dk erman fri for selv at skulle synge
for - helt alene.
“Jan Glæsel fik idéen til festklaveret.dk, fordi
han var ”træt” af altid at skulle traktere klaveret
til lejlighedssange, når han var til fest. Havde
han sagt ja til at spille til én sang, så sad han ved
klaveret resten af middagen. Finessen ved fest-
klaveret.dk er, at man køber enmelodi til down-
load, og som en ekstra bonus får man den i 10
udgaver, der passer fra 1 til 10 vers. Udover at
man bruger melodien til selve festen, kan man
anvende den i skrivefasen, så man er sikker på
at den tekst, man laver, passer til melodien.
Repertoiret omfatter lige nu 150 af de mest
anvendtemelodier, som vi bruger, når vi skriver
vores festsange. Hele repertoiret er indspillet af
en ”rigtig” pianist på et ”rigtigt” flygel med
tydelig indledning og slutning. Tonearterne er
ligeledes valgt med omhu, så alle kan synge
med, uden at skulle anstrenge sig.

http://www.festklaveret.dk



Henrik Sørensen - ny cd
Crossview - Wave med Storstrøms kammerensemble
CD'en indeholder udelukkende musik skrevet
af Henrik Sørensen indspillet på godset Fugl-
sang.
“Musikken er komponeret udfra jazzens væ-
sentligste udtryksform: improvisation, men på
denne cd er improvisationerne viderearrange-
ret til den klassiske besætning. Det musikalske
udtryk er enkelt, lyrisk og låner tonesprog både
fra folkemusikken, den klassiske musik og
jazzen. Musikken er også inspireret af naturen,
lyset og landskaberne omkring os.

Som en understregning af musikkens tilhørs-
forhold, er den fremragende jazzbassisst Ole
Skipper Mosgaard et sikkert rytmisk funda-
ment. Frans Rasmussen er dirigent”.

Udgivet maj 2007
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Jean Zederkopff - ny cd og nodehæfte
Our Dreams
Susanne Overgaard: vokal, Karsten Kristensen:
tenorsax, Søren Anker Nielsen: guitar, Ole Vil-
lumsen: elbas, Mikkel Find: trommer, Lisbeth
Diers: percussion, Jean Zederkopff: piano/
strings. Som gæstesolist er Niels Stuart altsax.
“Jeg har tidlige fået mange tekster, som jeg har
komponeret melodier til, men denne gang
skulle det være omvendt. Tekstforfatterne
Helle Hansen og Liza Freemann har skrevet
tekster ud fra titlerne på mine kompositioner.
Kompositionerne er inspireret af min store
kærlighed til det melodiske og harmoniske
klangbillede som bl.a. findes i den brazilianske
musik”.
Nodehæftet kan bestilles hos jehe@privat.dk
CD’en er udgivet februar 2007 på Focus Pro-
duction.

Simon Spang-Hanssen - ny cd
Rainbow Spirit
Simon Spang-Hanssen: sax og fløjte, Dawda
Jobarteh: kora, Thomas Fonnesbæk: bas, Ayi
Solomon: percussion.

“Til denne gruppe, som også lyder navnet
"Rainbow Spirit", har jeg skrevet en række nye
kompositioner som tager hensyn, og udnytter
den lidt specielle instrumentation. Koraen (et
Vest-Afrikansk strengeinstrument ) er stemt i
en dur-skala og rækker over to en halv oktav.

Klangen er ganske fortryllende, men det er
klart at man ikke her kan bruge jazzharmonik,
modulationer etc., og jeg har derfor mest arbej-
det med melodier, former og i høj grad med at
få musikken til at stå roligt, klart og udtryks-
fuldt. Jeg opfatter selv projektet som en rejse i et
drømmeland hvor savanne, bøgeskov, ørken og
hede har tendens til at flyde lidt sammen...”

Udgivet marts 2007 på Alisio Music

Nikolaj Bentzon - kun på nettet
Funkenstien
M.bl.a. Nikolaj Bentzon, Claus Waidtløw,
Kaspar Vadsholt og Karsten Kjems.
”Funkenstein” er den 6. udgivelse med mit
Bentzon Brotherhood. Vi har i de seneste par
år ikke haft mange koncertoptrædender, men
pudsigt nok lever orkestret videre på nettet i
sin parallelle cyber-tilværelse. Det konstaterer
jeg ved direkte henvendelser via min hjemme-
side fra interesserede + online-butikkernes
salg af CD´erne.
Musikforbruget er jo ved at skifte form og
format i disse år, hvor download til MP3-afspil-
lere og mobiltelefoner afløser CD´erne. Den
logiske konsekvens blev for mig at udgive
FUNKENSTEIN udelukkende på nettet. Udgif-
ter til fremstilling af cover m.m. forsvandt i ét
hug og samtidig flyder musikken ikke fuld-
stændig hovedløst rundt på nettet, hvor distri-
butionen til rigtig mange online butikker vare-
tages af digidi.dk. Musikforbrugeren skal selv-
følgelig vide, at musikken er til rådighed på
nettet – det er det samme som med CD-udgi-
velser - men synligheden i, hvordan salget går,
er langt klarere end med traditionelle pladesel-
skaber. Specielt de små med rod i afregnings-
proceduren". Klik ind på www.digidi.dk.
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DANSKKAPELMESTERFORENING
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
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SØGER DU ØKONOMISK STØTTE ?
Så husk, at rekvirere en ansøgningsblanket hos
sekretæren eller downloade den på nettet.

Ansøgningen skal indsendes senest enmåned før
projektets start, hvis du ønsker at søge penge til
cd-indspilninger, kurser, dirigenthonorar, studie-
rejser m.v., så bestyrelsen kan nå at behandle
ansøgningerne rettidigt.

Tjek venligst din hjemmeside på
www.kapelmesterforening.dk og henvend dig

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

SLETTET P.G.A. RESTANCE
Paul Terracini 01. 01. 2007
Martin Åkerwall 01.01. 2007

Næste blad udkommer
november/december

2007.

Deadline til bladet
1. september.

Læserbreve og
artikler modtages
med største glæde.

HUSK
at meddele

ny mailadresse
og flytning
til sekretæren
se nedenfor
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RUNDE FØDSELSDAGE
24.07 Hans Erik Christiansen 65 år
10.08 Flemming Rasmussen 65 år
28.09 Lars Togeby 65 år
17.11 Kaare Hansen 60 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke

DANSK KAPELMESTERFORENING FYLDER
70 ÅR
Reserver fredag d. 21.december hvor DK vil fejre
sin 70 års fødselsdag med en festlig fødselsdags-
koncert med prisuddelinger.

MUSIKLEXIKON FOR BEDREVIDENDE
Trompet
En trompet er i stand til at overdøve alle andre
instrumenter i orkestret, og kun gode dirigenter er
i stand til at forhindre, at den gør det. En trompet
består af tre dele: Mundstykket, bundstykket og
rundstykket. På det runde stykke sidder ventilerne.
Asger Lund Christiansen

DIRIGENTKURSUS I RUSLAND
Dirigentkursus for DKs medlemmer foregår i uge
39 i Togliatti i Rusland, som har et stort symfonior-
kester og en vidunderlig Philharmoni til prøver og
koncerter. Alt bliver optaget på DVD og dagens
optagelser grundigt gennemdiskuteret i plenum.
Læs mere i blad 34 (kan også læses på nettet )
www.kapelmesterforening.dk

JAZZPRIS TIL ALEX RIEL
Trommeslageren Alex Riel blev hædret med IFPI's
Ærespris ved DanishMusic Awards, DMAJazz.
En 'life-time-achivement award' til et jazzmenneske,
der har sat sit præg på dansk jazzliv.

WEBSTERPRISER
Fredrik Lundin er årets modtager af Ben Webster-
prisen, som er på kr. 25.000,-.
Han fik overrakt prisen i juli måned ved en koncert
med sit bandOverdriv. Prismodtageren spiller tenor-
og sopransax, fløjte og basfløjte.
Ydermere fik Erik Moseholm i foråret overrakt Ben
Websters ærespris på 10.000,-. Moseholm, som net-
op er fyldt 77 år, har som igangsætter og organisator
m.m. gjort en særlig indsats for musiklivet.
BenWebsters tilknytning til Danmark hænger uløse-
ligt sammen med det legendariske københavnske
spillested Montmartre, hvor Webster tog mange
danske jazzmusikere under sine vinger.
Første prisuddeling på 1.000,- var i 1977, som gik til
Jesper Thilo.

LILLE SKIVEREN I SKAGEN
blev ved lodtrækning uddelt til John Høybye i uge
31, Viggo Steincke i uge 32 og Kristian Olesen i uge
37.

LYDENS ROLLE
DenDanske Filmskole har udgivet bogen Lydens rolle.
Per Meinertsen har skrevet en bog, der er så opmun-
trende, at man næsten ikke tror detmuligt. Til en for-
andringmøderman det sjældne, en glad visdom. En
dyb, mangesidig kendskab til filmens lydside med
notater om lyd ogmusik til film.
Læs mere om bogen samt anmeldelserne i deres hel-
hed på: http://www.filmskolen.dk/lydensrolle.html

TUSINDE BEGEJSTREDE BØRNESTEMMER
I marts sang 1144 børn sammen med Det Jyske
Underholdningsorkester under ledelse af Vagn
Egon Jørgensen. Børnene var fordelt på 11 kommu-
ner og koncerten foregik i Forum i Horsens.

TILSKUD TIL MUSIK I 2008
Kunstrådets Musikudvalg har besluttet at behandle
ansøgninger vedrørende tilskud til musik i 2008 efter
samme kriterier som var gældende for 2007. Ansøg-
ningsfristen er den 15. august.
Der kan bl.a. søges om tilskud til: MGK (Musikalske
grundkurser), amatørmusik, professionelle ensem-
bler, koncertvirksomhed, efteruddannelse og infor-
mationsvirksomhed.
Den særlige pulje til pladeproduktion har ligeledes
ansøgningsfrist den 15. august.
For yderligere information kontakt Kunststyrelsens
Musikcenter, tlf. 3374 4500 musik@kunst.dk
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