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10 års 
jubilæet
for Dansk Kapelmesterforenings medlems- 

blad Kapelmesteren markeres nu med 
et splinternyt, moderne grafisk design. 

I vil fremover modtage spændende artikler og nyheder 
serveret i dette nye, farverige layout.

Rigtig god fornøjelse
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Kammerkoret Camerata vandt Holmboe prisen
Finalen i årets konkurrence om Holmboe Prisen blev i marts vundet af det københavnske 
Kammerkor Camerata. Akademisk Kor Århus fulgte lige i hælene og vandt både andenpladsen og 
Publikumsprisen.
”En god overbevisende præstation med stor klanglig homogenitet og stor farvepalet i udtrykket” 
sådan opsummerede Holmboe Juryen Cameratas samlede optræden som indbragte dem 25.000 kr. 
Kammerkoret Camerata dirigeres af Martin Nagashima Toft.

Basiskursus i kordirektion 
DAKU afholder dirigentkursus i to weekends i elementær kordirektion i oktober og november. 
Læs mere på www.daku.dk

Gospel korledelse
DAKU afholder dirigentkursus i godspelkorledelse i oktober. Læs mere på www.daku.dk

Støvring Højskole 
har nu undertitlen: Musical- og Musikhøjskolen i Nordjylland, og det er den eneste 
højskole i Danmark med en klassisk linie som forbereder eleverne til optagelse på MGK og 
musikkonservatoriet - og det går rigtig godt!

Pris til kapelmester og saxofonist Lars Møller
som vandt førsteprisen ved International Jazz Composers Symposium.
Lars Møller vandt med bigbandkompositionen Folk Song nr.1, der blev opført ved det 
internationale komponistsymposium i Florida. Kompositionen bearbejder den danske sang 
Marken er mejet, som oprindelig er skrevet til European Youth Jazz Orchestra, som Lars Møller 
var turneleder af i 2007.

Verdens Korsymposium
Det ottende verdenskorsymposium bliver afholdt i København denne sommer. Symposiets 
åbning finder sted d.19.juli i Operaen og vil vare en uge.
Læs mere på www.choraldenmark.org

Slettet på grund af restance: 1.1. 2008
Søren Dahl      Gints Glinka      Palle Juul Hansen
 

Musiklexikon for bedrevidende  Dirigent
Betegnelsen for den mand, som står med en træpind foran orkestret og med denne pind angiver 
en rytme, der konstant er et halvt sekund foran den rytme, orkestret spiller i, hvilket man kan 
konstatere ved at iaggttage og sammenligne dirigentens og musikernes fødder.
Nogle dirigenter dirigerer uden noder, men er alligevel i langt de fleste tilfælde i stand  til at 
stoppe pindens bevægelse nøjagtig samtidig med at orkestret holder op med at spille. For at man 
ikke skal tro, at dette skyldes snyd, er en del dirigenter gået over til at dirigere med lukkede øjne.
Asger Lund Christiansen
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14. juli Ole Schmidt 80 år
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4. august Per Enevold 65 år
18. august Peder Kragerup 60 år
21. august Jan Glæsel 50 år
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Niels Bernhart er død 61 år d. 22.4.2008
Niels Bernhart startede samarbejdet med Jørn Hjorting i 1982, hvor Niels blev kapelmester i de 
populære Prøv Lykken-udsendelser. 1998 fortsatte han i den direkte ugentlige onsdagsudsendelse 
Snak med Hjorting, et program, der varede elleve år. Som orkesterleder for trio, kvartet, kvintet, 
ni-mands-danseorkester demonstrerede han, at han også beherskede den noble, stilige og seriøse 
musik. Han var desuden formand for Dansk Musikerforbunds Roskildeafdeling.
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Bodil
Heister

Du startede din karriere i et 
søndagsskoleorkester?
Ja, min far var søndagsskoleleder 
på Amager, og de havde et horn-
orkester i stil med Frelsens hærs 
orkester.

Hvorfor blev det lige basunen 
du valgte som instrument?
En skolekammerat var radioamatør 
og jazzfan. Han kunne tage det 
amerikanske program “Voice of 
America”. Noget af det første jeg 
hørte, var basunisten Vic Dickensons 
udgave af Stormy Weather. Han 
slog benene væk under mig, og det 
gør han stadig

Du spiller også tuba, hvor tit 
bruger du den? 
Jeg spiller faktisk ikke tuba mere, 
det var i søndagskoleorkestret, 
men i stedet spiller jeg euphonium. 
Det passer så smukt ind i den 
folkemusiktradition vi bl.a. bruger i 
Verdensorkestret.

Hvorfor blir du kaldt Fessor?
I alle skoler er der en “fessor”, jeg 
var blot den eneste i klassen, der 
brugte briller.

Hvornår blev du medlem af 
Ricardos Jazzmen?
Efter at have spillet på jazz-
restauranter i Tyskland i over et 
år, blev jeg medlem af Ricardo’s 

Jazzmen, og spillede med dem i 6 
år (fra 1960-1966) fire aftener om 
ugen. Der var masser af mennesker 
og ikke skyggen af en mikrofon, 
så det gjaldt om at  arbejde med 
tonen. Heldigvis havde jeg taget 
undervisning i over tre år hos Hans 
Oscar Nielsen fra Livgarden. Han 
indprentede ustandselig at tonen 
var alfa og omega i musik.

Hvornår dannede du så dit 
eget orkester Fessors Big City 
Band?
Jeg har altid været interesseret i 
mange forskellige slags musik, så 
efter så mange år med næsten 
udelukkende traditionel jazz, følte 

jeg at noget nyt måtte til. Min 
interesse for swing, rhythm & blues 
og gospel, men også Mingus, Carla 
Bley, Roswell Rudd o.l. gjorde 
udslaget til at Big City Bandet blev 
dannet i 1968. 
Der var jeg kapelmester i 35 år, men 
så meldte trangen til forandring sig 
igen.

Du er nu medlem af Verdens-
orkestret. En fordomsfri 
gruppe med musik, som 
spænder vidt, og viser at man 
godt kan spille restaurantmusik 
og seriøs musik på en gang. 
Hvordan blev den gruppe til?

Det er næsten Nulle, som skulle 
svare på det. Han var med i Big City 
Bandet de første ni år, men drog så 
ud i verden i et folkevognsrugbrød 
og spillede sig igennem Europa 
og USA. Det må have været skønt. 
Faktisk ville det også have været et 
liv, der ville passe mig fint.

Nu er du 70 år, og du spiller 
indimellem sammen med 
unge musikere. De kan sikkert 
lære meget af en garvet 
musiker som dig, men kan du 
også lære noget af dem?
Jeg ved ikke om de kan lære noget 
af mig, idet de alle har så stor en 
teoretisk viden og så meget teknik. 
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Da jeg var i deres alder fandtes der 
ikke Rytmisk Musikkonservatorium, 
så min viden måtte jeg selv få fat i, 
men så havde jeg jo alle de mange 
års restaurantjob at læne mig op 
af, og det er ikke så ringe endda. 
De yngre musikeres arbejde følger 
jeg meget med i, det giver mig stor 
inspiration. 

Hvordan ser du de unges 
muligheder som jazzmusikere 
i dag, i forhold til dengang du 
var ung?
Både godt og skidt. Det er jo 
fantastisk med alt det, de kan lære 
på Konservatoriet, men hvad så ? 
Der er jo ingen job til dem. Gennem 
jobbene finder man jo netop sin 
egen personlighed. De er blevet 
undervist af de samme lærere, 
samme bøger og formler, derfor 
er risikoen for at blive enslydende 
vældig stor. I min ungdom væltede 
vi os i job, fik lejlighed til at finde 
vores egen måde at gøre tingene på. 
Sådan er det desværre ikke mere, 
men jeg er overbevist om at enerne, 
dem med noget på hjerte, skal vi 
nok komme til at se blomstre, Gud 
ske lov.

Hvad forstår du ved begrebet 
kapelmester?
At man sørger for sit orkester på 
bedste vis. Åbenhed og solidaritet 
har været nøgleord for mig.

Hvad er den værste oplevelse 
du har haft som kapelmester?
Gennem tiderne har der selvfølgelig 

også været ubehagelige oplevelser, 
både internt og udefra. Det har altid 
faldet mig svært at skulle fyre folk, 
men jeg vil besvare med at fortælle 
om en oplevelse for år tilbage. Vi 
havde optrådt om eftermiddagen på 
Roskilde Festivalen, og det var gået 
strålende. Vi kom glade og tilfredse 
til Jægerspris, hvor vi skulle spille til 
en fest i et stort telt om aftenen. Da vi 
begyndte at stemme instrumenterne 
opdagede vi, at klaveret var i en 
elendig forfatning. Visse af hamrene 
virkede overhovedet ikke, og endnu 
værre, det var en halv tone for lavt. 
Basstrengene hang som tørresnore, 
og blæserne havde ikke en chance 
indbyrdes. I vores kontrakt stod 
der som altid ”Velstemt Piano 
Skal Forefindes”, så jeg gik ud til 
bestyrelsen - som holdt til i en 
skurvogn - og sagde, at de måtte 
skaffe et andet klaver. Svaret var 
dyb stilhed, men så rejste der sig to 
hærdebrede, karseklippede mænd 
iført militært drejlstøj sig. De tog mig 
højst ublidt over i et hjørne, hvor de 
pressede mig op ad væggen ved at 
holde mig hårdt om halsen. Sagde 
så, at hvis vi ikke spillede ville jeg få 
nogen bank og at de ville hidse folk 
op ved at fortælle, at der ikke blev 
musik, og så ville det virkelig blive et 
problem for orkestret. Vi besluttede 
da at gennemføre aftenen, og det for 
et publikum, som helst ville høre alt 
andet end jazzmusik. Så det var en af 
de slemme oplevelser.
 
Hvad er den bedste oplevelse 
du har haft som kapelmester?

De gode oplevelser har været i stor 
overvægt, så det bliver umuligt at 
pege på en speciel. Alle de dejlige 
job med vores amerikanske jazz- 
og bluessolister har været en skøn 
og højst lærerig oplevelse. At 
dele scene med en musiker, hvis 
grammofonplader har betydet så 
meget for en, er en dejlig oplevelse. 
Tourneerne til Grønland, De For-
enede Emirater, Thailand, Saudi 
Arabien, Canada, Mali, Malysia og 
så mange andre steder har været 
uforglemmelige oplevelser. Så alt i 
alt har det hele været alt besværet 
værd som kapelmester.
 
Jeg ved, at du stadig skriver 
breve i hånden, skriver du 
også noder med håndskrift 
eller bruger du computer? 
Og har du overhovedet en 
mobiltelefon?
Min computer og mobiltelefon hører 
ikke til blandt mine bedste venner, 
så alt nodearbejde bliver skrevet 
med hånden.

Hvis du nu skulle have 
beskæftiget dig med noget helt 
andet i dit liv, hvad skulle det 
så have været?
Jeg er vild med dyr, så jeg ville nok 
have søgt et job som dyrepasser - 
eller være blevet kunstmaler.

Hvad beskæftiger du dig med, 
når du er 80 år?
Forhåbentlig spiller jeg da stadig 
for fuld kraft. Det giver så megen 
glæde.
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OrkesterEfterskolens Symfoniorkester søger ny dirigent

fra august 2008

Vil du arbejde med et fuldt besat ungdomsorkester med ca 50 

medlemmer?

På OrkesterEfterskolen i Holstebro mødes hvert år 56 elever på 15-17 

år, som har valgt at bruge et år af deres liv på at fordybe sig i den 

klassiske musik. De bor på skolen et helt år og modtager undervisning 

i de obligatoriske skolefag + al den musikfaglige inspiration, de kan 

rumme: musikhistorie, kor, hørelære, teori, kammermusik, master-

classes, koncertbesøg osv.

Der er forskellige muligheder for skemalægning af orkesterarbejdet, 

som feks kan bestå af 4 timers prøver hver 2. uge + mere intensive 

prøveforløb og koncerter.

Vi er fleksible og vil gerne have en dirigent som har andre opgaver, 

der skal passes! Desuden kan vi sammensætte en større ansættelse, 

da vi også har mulighed for at tilbyde undervisning i hørelære, 

musikhistorie, soloundervisning, kammermusik osv!

Symfoniorkestret bliver nu dirigeret af Morten Ryelund, som kan 

kontaktes på 20 86 64 18.

Forstander Charlotte Borchorst Faurschou, mail@orkesterefterskolen.dk

Mobilnr 26 29 50 31. Læs om skolen på www.orkesterefterskolen.dk

Fogh vil ikke ændre livsvarige kunstydelse
I slutningen af marts måned afslørede statsminister Anders Fogh 
Rasmussen ved uddelingen af boghandlernes pris, De Gyldne 
Laurbær, at der ikke vil ske nogle radikale indgreb i statens livsvarige kunstydelse. De knap 300 danske kunstnere der befinder sig på statens budget for livsvarige ydelser, vil således ikke blive ramt af nedskæringer i den kommende tid. Udmeldingen står i nogen grad i kontrast til hvad bl.a. kulturminister Brian Mikkelsen tidligere har udtalt i sagen, men han har nu rettet ind.

Kunstrådet efterlyser ideer at støtte
Kunstrådet efterlyser markante kunstprojekter og konkrete idéer. Formand for Kunstrådet, Mads Øvlisen, siger, at de er parate til at anvende en stor del af de årlige 15-20 mio. kr. til dette initiativ. ”Det eneste vi har fastlagt på forhånd er, at projekterne skal være tværkunstneriske og markante – ikke nødvendigvis forstået som store projekter, men som visionære projekter, der for alvor kan rykke.”Kunstrådet ønsker at sprænge rammerne for, hvordan kunststøtte uddeles ved at støtte gennemførelsen af markante kunstneriske projekter og initiativer uden på forhånd at have fastlagt puljer og beløbsrammer. I stedet inviteres kunstnere, kunstorganisationer, kommuner og andre til at komme med inspiration, gode ideer og konkrete forslag.

Talent og professionalisme vægtes
Rådet støtter - billedkunst, musik, litteratur og scenekunst - og som vil give mange mennesker mulighed for at opleve og opfatte kunst på en ny måde. Samtidig skal projekterne gerne stimulere debatten i samfundet om kunstens væsen og nødvendighed og medvirke til at placere Danmark som fornyer på den internationale kunstscene. Der lægges særlig vægt på, at de bygger på talent og kvalitet og kan gennemføres på et højt kunstnerisk og professionelt niveau

Der er deadline for fremsendelse af ideer til Kunstrådet 1. september.kunstraadet@kunstraadet.dk,  www.kunstraadet.dk      

Musiker bliver chef for DR Radiosymfoniorkestret
Det bliver en musiker, der overtager posten som chef for DR’s 
Radiosymfoniorkester. Den 38-årige Ole Bækhøj starter på posten 
den 1. september. Han har de seneste 14 år arbejdet i udlandet, 
senest for det internationalt velrenommerede kor og orkester, 
Gabrieli Consort & Players. Hans første store opgave bliver at føre 
radiosymfonikerne ind i DR’s nye koncerthus, som åbner til januar 
2009.       

      

Wiener Philharmonikerne 
gæster Aalborg
Wiener Philharmonikerne giver 
koncert i Aalborg Kongres & 
Kultur Center den 14. oktober. 
Orkestret spiller – under ledelse 
af Christoph Eschenbach – 
Schuberts ufuldendte og 
Bruckners 6. Symfoni. 
Koncerten bliver den eneste 
det berømte wienerorkester 
giver i hele Skandinavien; den 
gennemføres i samarbejde med 
Bikubenfonden.

Opslagstavlen
 ved Bodil Heister
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Styrket talentudvikling på 
musikskolerne 
Kunstrådets Musikudvalg 
behandlede på sit møde i 
december ansøgninger om 
tilskud til styrket talentudvikling 
på musikskolerne. Der blev 
uddelt godt 2 mio. kr. til 22 
musikskoler. 
Tilskuddene gives til talent- 
udvikling på musikskolerne i 
enten igangværende talentlinjer 
eller i nystartede projekter, og 
Kunstrådets Musikudvalg har 
lagt vægt på, at der er tale om 
et særligt sammensat tilbud 
til talentfulde børn og unge 
på præ-MGK-niveau, at der er 
tale om lokal medfinansiering 
i projektet, og at der gives be-
talingsreduktion eller friplads til 
mindrebemidlede deltagere i 
projektet. 

Sønderjyllands Symfoniorkester spiller skolekoncerter

Sønderjyllands Symfoniorkester har i mere end 30 år spillet 

skolekoncerter for alle børn på 4. klassetrin i Syd- og Sønderjylland 

samt i Sydslesvig. Nu tager orkestret et skridt videre i 

formidlingsarbejdet ved at indgå samarbejde med seminarielektor 

Else Marie Okkels fra CVU Sønderjylland. Resultatet skulle gerne blive 

et endnu mere professionelt undervisningsmateriale som lærerne 

kan bruge i musikundervisningen på 4. klassetrin.

Skolekoncertsæsonen starter med små skolekoncerter, hvor mindre 

ensembler fra orkestret turnerer rundt på skolerne og giver børnene 

en uhøjtidelig introduktion til den musik de skal opleve senere på 

foråret. Ved de lidt større skolekoncerter er hele orkestret med, og 

sæsonen sluttes af med store familiekoncerter.

Dirigent søges til Fyns Ungdomssymfoniorkester 
FAUST
Ansøgningsfrist er fredag d.1.august og prøvespil med FAUST foregår 
lørdag den 30. august. Ansættelse pr. 1. september 2008.          
FAUST blev stiftet i 1991 for at give de dygtigste unge fynske musikere 
en mulighed for at spille i et symfoniorkester på højt niveau. 
Orkesteret har en fast besætning på 50-60 unge musikere i alderen 
15-25 år fortrinsvis fra musikskolerne, Den fynske Talentskole, 
Musikalsk Grundkursus og musikkonservatorierne. 

Kunstrådets Musikudvalg udpeger nye regionale spillesteder
Kunstrådets Musikudvalg har besluttet, hvilke spillesteder der skal være regionale spil-
lesteder fra 2009 til 2012. De har udpeget i alt 18 spillesteder, hvoraf 16 allerede i dag 
er regionale spillesteder. Culture Box i Københavns Kommune og Det Musiske Hus i 
Frederikshavn Kommune får for første gang denne status.
De regionale spillesteder skal fremstå og virke som dynamiske og musikalske kraft-
centre, vækstcentre og spillesteder. De skal både præsentere koncerter på et højt 
kunstnerisk niveau og tage aktivt del i at udvikle de lokale og nationale vækstlag af nye 
musikere og nye musikalske udtryk.
Kunstrådets Musikudvalgs tilskud til regionale spillesteder finansieres over en særskilt 
bevilling på Finansloven, og det forventes, at denne bevilling i 2009 vil udgøre ca. 24 
mio. kroner årligt.

TDC ophæver benlås på PlayTDC udvider Play med flere gratis download til abonnenterne. Snart er musikken brugernes eje for altid. I løbet af tredje kvartal i år kan musik-ken fra Play flyttes rundt mellem de forskellige platforme som computer, mobil, og mp3-afspiller. Universals direktør i Danmark Casper Bengtson håber, at Play med Universal om bord for alvor kan udfordre markedet for ulovlig download. Pirateriet er fortsat et af musikbranchens helt store problemer i forhold til det svigtende salg. »Der er ikke længere nogen grund til at hente det op på ulovlig vis. Slet ikke, når det på sigt bliver muligt at få musikken lagt over på sin mp3-afspiller«, fortæller Casper Bengtson i Politiken.



8 KapelMesteren    39 sommer 2008

af Peter Ettrup Larsen

Det danske sprog er igen for et øjeblik kommet i mediernes søgelys. 
Der tales og skrives meget om, hvad godt dansk egentlig er. ”Godt 
dansk” er også titlen på en nyligt udkommet bog af professor i 
mediekommunikation ved Syddansk Universitet Peder Skyum Nielsen, 
der bl.a. har skrevet bogen i samarbejde med Radioavisens Ole 
Meisner. Sidstnævnte er DRs selvudnævnte chef-sprogrøgter, der ikke 
mindst på de indre linier i DR kæmper for et korrekt og varieret dansk! 
Dette er naturligvis i sig selv i aller højeste grad prisværdigt, men da de 
æterbårne medier ikke kun hviler på et korrekt udformet manuskript, 
er det i mindst lige så høj grad vigtigt også at tænke den musiske 
formidling af manuskriptet i ”det klingende nu” ind i sammenhængen. 
Her ikke alene svigter medierne, her DUMPER de med et brag!!!

Der er naturligvis også kompetente kommunikatorer i det offentlige 
mediebillede, men de stikker ud som herlige undtagelser i den endeløse 
kommunikative malstrøm. 
Som dirigent og kapelmester er man naturligvis klar over, hvor vigtigt 
det er at være opmærksom på det tidslige aspekt i musikken, altså på 
det faktum, at det ikke er nok blot at præsentere den enkelte tone her 
og nu, fordi den står i manuskriptet, men netop at formidle denne tones 
sammenhæng med de andre toner over tid, således at det klingende nu 
bliver til en rumlig gestaltning, der ikke kun består af enkelte statements, 
men af sammenhængende udsagn.

Hvor man i romantikken i høj grad forsøgte at højstemme udtrykket 
igennem sproglige og tekstlige virkemidler og raffinementer, 
koncentrerer effektrytteriet i moderne mediekommunikation sig i 
højere grad om det personlige udtryk eller den personlige stil. Ofte vil 
de kommunikative virkemidler imidlertid fremtræde som kluntede og 
ureflekterede forsøg på dramatisk opspænding:
I forsøget på at fastholde lytterens/seerens opmærksomhed lægges 
stemmen nemlig ofte i et eksalteret leje, hvor der dels ”mases på 
stemmen” (overkomprimeres) dels tales i et højere register, end det 
naturlige taleleje. Dette giver på overfladen en oplevelse af energi og 
engagement, men desværre får det ofte den konsekvens, at publikum 
mister interessen. Det svarer til rytteren, der konstant pisker på hesten, 

for at få den til at gå fremad. Efter en tid vil hesten forsøge at vige for 
påvirkningen (jeg zapper f.eks. tit væk fra P1), inden den til slut bliver 
helt immun overfor påvirkningen!

Denne sensationshungrende formidlingsstil resulterer også ofte i 
en ukritisk brug af tryk. Tryk bruges normalt til at retningsbestemme 
sætningen, for ligesom man i musikkens verden fraserer melodien, skal 
sætningen naturligvis også fraseres, så den giver mening for lytteren. 
Hvis man. Derimod. Betoner. Hvert. Eneste. Ord. Brydes. Denne. 
Oplevelse. Og som. Lytter. Bliver man. Vældig. Irriteret. 
Det morsomme er jo, at man aldrig ville acceptere en sang eller en 
symfoni, der blev opført efter sådanne fraseringsprincipper, men hvis 
man blot har tilstrækkelig mediemæssig eksponering, kan man åbenbart 
slippe af sted med hvad som helst, som f.eks. følgende spørgsmål til 
rådmand Louise Gade i programmet Krause på tværs d. 16. april: 

”Der er den der, altså Ulrik Kjær, ææhv, ææhv, kommune …
kommunalforskeren, som vi hørte lige før, er også inde på det der med 
at, at øhm, at der er jo lidt en ten.., altså vi fffornemmer en tendens i 
øjeblikket, der er mange der sådan, øhm, sådan midt i trediverne, efter 
at ha’, ha’ haft en, en æh, en meget hurtig og, og, og øh politisk karriere, 
kommet højt op i en relativ ung alder, og så midt i trediverne, så slår 
man ud på banen og så, øh, og så siger man, det var det, øh vi har 
senest set en, en øh en Lotte Bundsgaard f.eks. fra Socialdemokratiet, 
men, men der er jo også andre, som har,  som har sagt, at, at, at vi vil 
ikke bruge øh resten af vores liv på politik så nu, så nu stopper vi.”

Et musikstykke, der var komponeret efter sådanne fraseopbygnings-
principper ville efter alt at dømme have en usædvanlig kort levetid. Tager 
vi f.eks. et af verdens mest berømte motiver, nemlig begyndelsen af 
Beethovens skæbnesymfoni, skyldes den århundredelange holdbarhed 
utvivlsomt den dramatiske pause, der kommer lige før de tre hurtige 

mediedansk 
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noder. Her koncentreres den energi, der gør udsagnet unikt. Hvis 
man nu i al sin kommunikative iver forsøger at fremskrive dette 
motiv til moderne mediekommunikation, skulle det efter model 
fra f.eks. TV-meteorologerne udstyres med, hvad sprogforskerne 
kalder pronominal subjektsgentagelse. TV-meteorologer har 
nemlig en formidabel evne til ikke blot at sige: ”solen skinner” 
og ”vinden blæser”, men i stedet sige: ”solen DEN skinner” og 
”vinden DEN blæser”. Gjorde man det samme med Beethovens 
udsagn, ville det efter en hurtig, men konsekvent nedsabling af 
anmelderne atter fortabe sig i glemslens mørke. 

Hvorfor vi så i mellemmenneskelige, kommunikative sammen-
hænge er så tolerante, at vi nærmest offensivt stræber efter den 
laveste kommunikative fællesnævner, er lidt af et mysterium. 
Det underlige er nemlig, at alle mennesker intuitivt ved, hvordan 
den gode frasering er. 

Tager man f.eks. alle meteorologers formodede yndlingssang: 
”Dejlig er den himmelblå”, vil de fleste intuitivt frasere frem 
mod ordet ’blå’. Alligevel er medietrenden i øjeblikket, at frasen 
skal afbrydes i utide med en vejrtrækning: Dejlig er den…
(vejrtrækning)…himmelblå! Sådan ville vi jo aldrig synge den, 
men så snart der er tale om verbal, mediekommunikation 
tilsidesættes alle gængse spilleregler til fordel 
for den dramatisk fortættende vejrtrækning.

Længere tekster, der formidles efter 
et sådant princip kan let 
få karakter af knækprosa, hvilket 
f.eks. ofte er 
tilfældet i P1-programmet Orientering. 

Sagen er imidlertid, at vi ALDRIG ville acceptere sådanne kommunikative 
uvaner i en musikalsk sammenhæng. Som kapelmester er det jo i sagens 
natur ganske upraktisk, hvis vi ikke er bevidste om fraseringen og dermed 
også om placeringen af vejrtrækninger og tryk. 
En kronisk panderynken hos dirigenten, vil f.eks. også straks smitte af på 
musikernes spillemåde, hvilket vil påvirke hele formidlingen. Alligevel ses 
en kronisk panderynken ofte på TV, så snart studieværten skal læse op 
af teleprompteren, altså den tekst, der kører foran kameraet, men som vi 
TV-seere ikke kan se. Ligesom dirigenten forventes at have styr på sine 
kropsproglige, kommunikative virkemidler i det klingende nu, bør også 
medieformidlere i højere grad udstyres med værktøjer, der gør dem i stand 
til at fremstå som de formidlingsmæssige forbilleder, de bør være. 
Derfor kan det måske være en hjælp at se formidlingssituationen ligesom 
dirigenten, der i det klingende nu konstant er i højeste alarmberedskab, fordi 
kommunikationen konstant evalueres i forhold til hjemmeforberedelsen, 
der så igen får umiddelbar betydning for formgivningen i den nære 
fremtid, der igen naturligvis er afstemt efter den overordnede formgivning 
af helheden. 

Tænk, hvis medieformidlerne kunne få dette kommunikative overblik, 
så ville vi lyttere/seere ikke alene få formidlet ny viden, vi ville også få en 
musisk oplevelse!
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udgivelser Jakob Davidsen - ny cd
Mangfoldighed II, At kaste sand op i luften
Medvirkende: Iain Ballamy (tenorsax), Peter 

Fuglsang (klarinet & altsax), Thomas Caudery (trompet), 
Jakob Davidsen (piano), John Ehde (cello), Nils Davidsen (bas)  

og Peter Danemo (trommer).
“CD’en indeholder soloklaversuiten At kaste sand op i luften samt 
4 enkeltstående numre med hele udtrækket og er en efterfølger til 

den prisvindende første cd med Mangfoldighed. CD’en er indspillet i 
Soundtrack Studiet i maj og november 2007, og er tænkt som anden 

del af en trilogi med Mangfoldighed som det gennemgående 
tema. For første gang har jeg kastet mig ud på det dybe vand 

og vovet mig ind i solo-klaver-land. En ganske grænse-
overskridende oplevelse...” fortæller Jakob Davidsen.

Udgivet 17/3 2008 på Calibrated 
(CALI069)

Niels Borksand - ny cd
69 - 74    med Elisabeth Hanke og mandskor 
fra operaen i Ruse med Ruse Philharmoniske 

orkester dirigeret af Niels Borksand.  Værker af Brahms, 
Tchaikovsky, Verdi, Wagner og J. Strauss.

”Bag denne kryptiske titel gemmer sig værker komponeret 
indenfor fem år (1869 - 1874) af fem forskellige komponister. Fem 

komponister der også personligt havde forbindelse på kryds og 
tværs. Hvor mange ved at Johann Strauss så tidligt som i 1852 - to år 

efter urpremieren - dirigerede uddrag af Lohengrin i Leipzig med 
et 16! mands orkester? Han er på denne CD repræsenteret med 

ouverture til Flagermusen. De øvrige værker er Waltrautes 
fortælling fra Götterdämmerung og forspillet til Aida” 

fortæller Niels Borksand. 
Udgivet på Classico (CLASSCD 755) 

Peter Olufsen i maj.  

Flemming Windekilde
- ny cd  Friede auf Erden

Kammerkoret Hymnia, 
dirigent Flemming Windekilde

“Cd’ens omdrejningspunkt er Arnold Schöenbergs vokale 
hovedværk Friede auf Erden.

Temaet for udgivelsen er den germanske, senromantiske a 
cappella-kormusik og der præsenteres foruden Scönberg værker 

af Richard Strauss, Hugo Wolf, Gustav Mahler, Max Reger og 
Rudolf Mauersberger” fortæller Flemming Windekilde.

Kammerkoret HYMNIA er et semiprofessionelt 
kammerkor med 27 sangere.

Koret fejrer i år 25 års jubilæum”
Udgivet marts 2008 - Classico 

(CLASSCD 758)

Jørgen Lauritsen - ny cd
Strings Soundtrack

Medvirkende DR RadioUnderholdningsorkestret, 
dirigent Giordano Bellincampi, Ditte Højgård (sopran), Claus 

Myrup (bratsch), Walter Gaffron (violin), Jørgen Lauritsen (klaver)
“Jørgen Lauritsens episke musik til filmen Strings udgives på cd af 

Gyldendals pladeselskab Exlibris. Komponisten har denne gang overladt 
podiet til en god kollega. Der er samlet 50 minutters musik, som med 
filmen har spillet over hele kloden i biografer og på festivals. Såvel film 

som musik har givet genlyd - anmeldere og filmafficionados har betegnet 
musikken som en filmisk opera selvom ballet måske var mere passende; 
det er nemlig en dukkefilm hvor musikken beskriver dukkernes indre liv 

og følelser. Der er inspirationer fra Morricone og Korngold  
med stor patos” fortæller Jørgen Lauritsen. 
Man kan høre uddrag på www.lauritsen.org  

- musik - film&tv - strings.
Udgivet i maj 2008 på Exlibris/ 

Gyldendal

nyE

Benjamin Koppel - ny cd
European Jazz Factory

Medvirkende: Benjamin Koppel (sax), Daniel 
Humair (trommer), Cédric Piromalli (piano), Georgi 

Kornazov (trombone), Thommy Andersson (kontrabas).
“Albummet European Jazz Factory er på mange måder et 

moderne jazz statement - det er en meget åbent sammenspillet 
plade, som præget af fri improvisation men med reelle jazz-
kompositioner som forlæg. Uendeligt mange klangfarver og 

inspirationskilder skinner igennem - men lyden samtidig hele tiden 
den klassiske kvintetlyd med saxofon og trombone i front, og en 

trio med klaver, bas og den legendariske Daniel Humair på 
trommer, som holder sammen på det hele” fortæller 

Benjamin Koppel. 
Udkom d. 26. maj 2008 på 

Cowbell Music

       ved Bodil Heister
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Referat af 
Generalforsamling

År 2008, den 21. april, kl. 16.30, afholdtes ordinær generalforsamling 
i Dansk Kapelmesterforening i Det Nye Skuespilhus, Kvæsthusgade, 
Sankt Annæ Plads 36, 1250  København K, med 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,- halvårligt og indskud kr. 500,-.
5. Valg til bestyrelse Jesper Grove Jørgensen og Peder Kragerup 
 afgår ifølge vedtægterne - begge er villige til genvalg
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Evt. indkomne forslag fra medlemmer
9. Eventuelt

Formanden, kapelmester Frans Rasmussen bød velkommen. 
Formanden oplyste, at der var mødt 26 medlemmer.

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen opfyldte 
betingelserne i foreningens love, såvel med hensyn til indkaldelse 

som til dagsorden. Dirigenten gav herefter ordet til formanden 
for aflæggelse af årsberetning.

Ad dagsordenens pkt. 2 - Årsberetning
Foreningen har dags dato 173 medlemmer og har siden sidste 
Generalforsamling haft en tilgang på 8 nye medlemmer.

Siden sidste generalforsamling har der været flere runde 
fødselsdage. En enkelt bør nævnes:
Henrik Sachsenskjold fyldte 90 år den 17. april 2008 og er hermed 
vores ældste medlem. Henrik S. har været medlem af foreningen 
i 49 år.

7 kapelmestre kan fejre deres 25 års jubilæum som medlemmer 
af foreningen.

Den 6. november 2007 døde multitalentet Holger Laumann 64 
år gammel. Han bliver husket af alle som den altid smilende, 
venlige og aktive kollega, der altid var på vej til nye eventyr. 
Holger Laumann blev mindet med et øjebliks stilhed.

Formanden fremhævede, at den optimisme han lagde frem ved 
sidste års beretning om militærorkestrenes fremtid fortsat syntes 
at være velbegrundet. Forsvaret forstår efterhånden, hvilken 
værdi musikkorpsene har hos publikum, og at de dermed er en 
væsentlig del af forsvarets ansigt udadtil. 
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Koncertvirksomheden er steget og mange tusinde publikummer tager imod orkestrene 
med begejstring ude i regionerne hver eneste år. En ny ledelsesstruktur er tilsyneladende 
på vej indenfor de tre musikkorps. En struktur hvor det musikalske og det administrative 
ansvar bliver delt op. Det kan man kun hilse velkomment. Nye ideer strømmer til og 
samarbejdsmodeller mellem vore yngre medlemmer og musikkorpsene bliver diskuteret.

Ved Copenhagen Jazz festival 2007 i den vejrmæssigt lunefulde juli måned kunne foreningen 
præsentere 3 jazzkapelmestre med egne ensembler: Kjeld Lauritsen Hammond Organ Swing, 
der udover kapelmesteren talte 4 medlemmer fra foreningen, gav koncert på Frue Plads; 
Simon Spang-Hansens ensemble, Måneklar XL spillede i Kongens Have, og på festivalens 
sidste dag var det Torben Westergård og hans gruppe `October` med en koncert i Mogens 
Dahl Koncertsal på Islands Brygge.

Årets Django d´or jazzpris med titlen ”Bandleader of Excellence” gik til kapelmesteren, 
arrangøren og pianisten Ole Kock Hansen. Endnu et af foreningens medlemmer, Benjamin 
Koppel, modtog prisen som ”Young Jazz Performer of the Year”. Det var desværre sidste gang, 
der kunne uddeles Django d´Or-priser til danske Jazzmusikere. Bikubenfonden har gennem 7 
år været hovedsponsor for den danske udgave af de europæiske jazzpriser, men har ikke ønsket 
at fortsætte. Den danske Django d´Or-komite har desværre ikke kunnet overbevise fonden om 
det vigtige i at bruge penge på dansk jazz, trods den store Jazzpar-pris også er væk. 

Lille Skiveren er blevet et populært sted at søge hen, og foreningen har megen glæde af de tre 
tildelte uger hvert år. Medlemmerne opfordrer til at holde sig orienteret om de ledige uger ved 
at studere Kapelmesterbladet.

Kapelmesterbladet nærmer sig sit 10 års jubilæum. Det er et godt tidspunkt, at give 
Kapelmesterbladet et løft. Bodil Heister er i fuld gang med at renovere og forny bladet. Yderligere 
arbejder hun på at udfærdige et nyt design til vores hjemmeside. Alt hvad der menes at kunne 
interessere vore kolleger modtages hjertens gerne af redaktøren. Den Blå Bog er udgået, men 

alle medlemssiderne findes på nettet.

I den sidste uge af september 2007 rejste et 
lille selskab på 13 personer til Togliatti (som 
befinder sig ca. 1.000 km. øst for Moskva). 
Formålet var at arbejde med Togliatti 
Philharmonic Orchestra i en hel uge og 
så afslutte med en koncert. Selskabet blev 
flot modtaget af orkesterchefen og hans 
hjælpere og ugen kunne så begynde. 
Der fulgte 4 times daglige prøver og 
lige så mange timer foran videoen på 
formandens hotelværelse. Der blev spillet 
store symfoniske værker, Tjaikovsky, 
Beethoven, N.V.Benzon m.m., af et dejligt 
orkester og dirigeret af eminente dirigenter. 
Alle deltagerne var enige om, at sådan en 
mulighed for at arbejde med sig selv og for 
sig selv, er af uvurderlig betydning. Uden et 
usædvanligt stort stykke arbejde fra Esther 
Bobrovas side var turen endt i kaos, og der 
blev derfor stilet en særlig tak til hende.

Peter Ettrup Larsens engagement 
i Conductors Guild har ført til, at 
bestyrelsen derovre på efterårsmødet i 
september 2007 officielt besluttede, at 
den internationale kongres i 2010 skal 
afholdes i København. Afholdelsen sker i 
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samarbejde med Dansk Kapelmesterforening og DKDM, og den vil 
finde sted i det nuværende radiohus, der til den tid vil være DKDMs 
residens, i dagene 6. - 9. januar 2010. Den kommende præsident for 
Conductors Guild, Mike Griffith, har været på besøg i København for 
at danne sig et indtryk af byen og det kommende samarbejde.

Formanden udtrykte frustration over, hvor få ansøgere der er til 
vore klassiske musikuddannelser; ligesom der er alarmerende få 
optagelsessøgende til Tivoligarden og til Københavns Drengekor. 
Både denne regering og forrige regeringers manglende forståelse 
for den unge generations betydning, og samme ansvarlige 
regeringers manglende vilje og evner til at forudse katastrofernes 
komme, er i al sin dysterhed enestående! Fejlslagen og uansvarlig 
vejledning fra konservatoriernes ledelser er medvirkende.

Det er ikke blot de efterhånden mange generationer af skoleelever, 
men osse generationer af lærere og formidlere, for hvem den 
klassiske musik, den instrumentale arv og den danske sangtradition 
er så godt som ukendt.

Kulturministeren og undervisningsministeren taler om kanons. Hvis 
man skulle lave en kanon over de mest fatale katastrofer indenfor 
kulturlivet de sidste 25 år kommer sprængningen af fødekæden 
ind på en af de allerførste pladser.

For de dirigent- og musiklederstuderende på konservatorierne ser 
sagen rimelig ud. Orkesterdirigenterne nyder godt af praktikaftalen 
med landsdelsorkestrene. Operaen på Det Kongelige Teater 
benytter ligeledes stadig de nyuddannede til assisterende arbejde.

Men hvor har vi kordirigenterne? Ja, de er så godt som ikke 
eksisterende. 

Formanden har en fornemmelse af, at det står lidt bedre til på 
de rytmiske undervisningsområder og udtrykte håb for at denne 
fornemmelse var berettiget.

På rettighedsområdet er der indgået en aftale mellem DR og 
Copydan om genanvendelse af alle de radio- og TV-udsendelser, 
der ligger i DRs arkiver. I Copydan er oprettet en ny forening med 
navnet Copydan-Arkiv for de organisationer, der repræsenterer 
rettighedshavere til DRs arkiv materiale. Aftalen giver befolkningen 
adgang til hele udsendelser `on demand`, d.v.s. på individuelt valgt 
sted og tidspunkt. Som betaling afregner DR et årligt rundt beløb til 
Copydan, som via medlemsorganisationerne skal fordeles videre til 
rettighedshaverne.

På Kabel-TV-området har der gennem længere tid verseret en 
voldgiftssag mellem udøver organisationerne. Sagen er anlagt af 
Dansk Artist Forbund mod de øvrige organisationer, og drejer sig 
i korthed om fordelingen af penge fra de nye radiokanaler. Her i 
ellevte time er alle dog tæt på at enes om en aftale. For kapelmestrene 
vil det betyde, at de 10 % af Kabel-TV-midlerne, som vi hidtil har 
udbetalt for engagementer på radio, bliver overført til en ny forening 

sammen med midlerne fra de nye radiokanaler. Herefter fordeles 
alle radiomidlerne individuelt af GRAMEX efter deres sædvanlige 
principper. Det betyder for os en administrativ forenkling, idet vi 
fremover kun skal fordele Kabelmidler på basis af Tv-engagementer. 
Men det kan stadig ikke tit nok understreges, hvor vigtigt det er, at 
alle TV-kontrakter gemmes og indsendes for at sikre en korrekt og 
retfærdig fordeling.

Udlodningen af Gramex-midlerne var på niveau med året før, dog 
med en lille stigning.

Bestyrelsen har på sine møder gennem året behandlet 114 
ansøgninger fra medlemmer og ikke-medlemmer, og der er 
bevilliget støtte til i alt 97 projekter, fonogramproduktioner og 
videreuddannelsesformål. 

Igen kan foreningen notere sig en stigning i antallet af CD-
produktioner. 30 CD´er og DVD´er er blevet udgivet med støtte fra 
Kapelmesterforeningen, mod 24 året inden.

Til ´Live´ fremførelse er der givet tilskud til i alt 55 projekter indenfor 
koncerter, turneer, festivals og musikteater. Her er osse medregnet 
foreningens egne koncerter under Copenhagen Jazz Festival og ved 
70-års fødselsdagen i `Sceneriet` på Det Nye Teater.

Blandt uddannelsesformålene er det naturligt nok foreningens 
dirigentkursus med Togliatti Philharmonic Orchestra, der tegner sig 
for den største andel. Herudover er der ydet støtte til individuelle 
studierejser, samt deltagelse i kurser og dirigentkonkurrencer i 
udlandet. 

Detaljerne om ovenstående kan man få ved at læse Kapelmester-
bladet nr. 38.

Den 12. september 2007 aktionerede Dansk Kunstnerråd i 
samarbejde med Dansk Journalistforbund for: ”et bedre DR”. Sigtet 
var at fastholde politikerne i deres ansvar for at landet fortsat kan 
have en stor kulturbærende public service Radio og TV station. Der 
var et imponerende fremmøde foran Kulturministeriet på Gl. Strand 
i København hvilket foranledigede stor synlighed i medierne. Vi 
består efterhånden af 26 kunstneriske organisationer med omkring 
23.000 medlemmer i alt. Det er igangsat en lang række møder med 
de forskellige forbund og foreninger, for dels at lære dem at kende 
og dels at forstå vores forskelligheder. Det taler for, at man opnår 
gennemslagskraft overfor vore politikere.

Om aktiviteten i Fællesrådet for udøvende kunstnere i det forløbne 
år var der ikke meget at berette. Fællesrådets arbejde har gennem 
de senere år været præget af nogen uenighed mellem visse af 
medlemsforeningerne, hvilket tydeligst har givet sig udtryk i den 
verserende trussel om en voldgiftsag vedrørende fordelingen af 
Copydan vederlag for kabel-retransmission af TV- og radiokanaler 
i Danmark. Det ser ud til, endelig at være opnået enighed mellem 
Fællesrådets medlemsforeninger om dette vederlag, således at en 



unyttig og dyr voldgiftssag kan undgås. Der er derfor håb om, at 
fællesrådet i fremtiden kan finde fælles fodslag til igen at blive det 
fælles talerør for alle udøvende kunstnere.

Den 21. december 2007 fejrede vi foreningens 70 års fødselsdag ved 
en hyggelig og festlig sammenkomst i ”Sceneriet”, Det Ny Teaters 
ualmindelig charmerende kælderscene. Festen gav os mulighed 
for at træffe gamle og nye kollegaer og venner, nyde vidunderlig 
musik og begejstres over begavede gøglere. Og ikke mindst et 
meget dejligt måltid mad. Mange var mødt op, og humøret var i top. 
Anne Margrethe Dahl sang 5 sange af Respighi akkompagneret af 
Storstrøms Kammerensemble. Og Niels Jørgens Steens ”Christmas 
Bebob Band” sørgede for underlægningsmusikken til de to gøglere 
fra DKTs opførelse af operaen Maskarade samt god og dejlig Jazz til 
resten af arrangementet. Det blev en vellykket fødselsdag.

Christian Balzer modtog Arne Hammelboes uddannelseslegat 
på 20.000 kr., Jonas Viggo Pedersen modtog Arne Hammelboes 
uddannelseslegat på 10.000 kr., Emil Reesens Mindelegat på 50.000 
kr. blev givet til Michael Schønwandt.

I Norge har man bedt en dansker om at komme. Jesper Grove 
Jørgensen skal lede Masteruddannelsen af kordirigenter ved 
Musikhøjskolen i Oslo. Alex Riel blev hædret med IFPI´s ærespris 
ved Danish Music Awards og Bo Holten er blevet Chefdirigent i 
Bruxelles for Det Flamske Radiokor. Marilyn Mazur har modtaget 
Telenors Internationale Kulturpris på 250.000 norske kr. for 
”Dristigt kunstnerisk virke på tværs af genrer, på højeste niveau.” 
Endelig er Peter Ettrup Larsen blevet ansat som dirigentlærer på 
Sibeliusakademiet fra 2008.

Formanden ønskede tillykke.

Der var en længere debat om behovet for den unge generations 
deltagelse i det musiske liv.
Ove Krüger pegede på, at man burde inddrage familierne og 
folkeskolen i bevidstgørelsen.
Peter Hanke pegede på det succesfulde i sangens år, og at der er 
initiativer rundt om i landet som fungerer, og som man kunne lære 
af. Samtidig må man ikke glemme forældrene, som dem der kan 
anspore en udvikling.
Nenia Zenana fremhævede Sigurd Barrets indsats med Symfoni-
orkestret og Nikolaj Bentzon tilsluttede sig, at afdække mulighederne 
for antielitær inddragelse. Esther Bobrova ville gerne øge fokus på, at 
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musikken styrker åndsevner og efterspurgte politikernes støtte hertil.
Formanden spurgte, om man kunne nedsætte en arbejdsgruppe 
om dette, som kunne målrettes Dansk Kapelmesterforening. Det 
var der tilslutning til.

Hermed er årsberetningen afsluttet

Ad dagsordenens pkt. 3 - Aflæggelse af regnskab
Revisor var desværre samme dag blevet indlagt på hospitalet og 
kunne derfor ikke være tilstede. Dirigenten henviste dog til, at 
regnskaberne var udsendt sammen med indkaldelsen og spurgte, 
om der var spørgsmål til disse. Dette var ikke tilfældet, hvorefter 
regnskaberne kunne anses for godkendte.

Ad dagordenens pkt. 4 - Fastlæggelse af kontingent og indskud
Dirigenten henviste til, at bestyrelsen foreslog uændret halvårligt 
kontingent for kr. 800 og et indskud på kr. 500. Dette blev enstemmigt 
godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 5 - Valg til bestyrelsen
Genvalg af Jesper Grove Jørgensen og Peder Kragerup med 
akklamation. 

Ad dagsordenens pkt. 6 - Valg af to suppleanter
Som suppleanter godkendtes valget af Nenia Zenana og Jonas 
Johansen.
Ad dagsordenens pkt. 7 - Valg af revisor
Som revisor genvalgtes 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 til behandling under punktet ”Eventuelt”.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og takkede 
for god ro og orden. Generalforsamlingen herved hævet.
 Frans Rasmussen Pernille Backhausen
 Formand Dirigent og referent
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Onsdag 7. maj modtog bestyrelsen 
den triste meddelelse, at foreningens 
mangeårige revisor, statsautoriseret 
revisor Bjarne N. Hansen var død på 
Frederiksberg Hospital efter kort tids 
sygdom. 

Ved vor ordinære generalforsamling 
i Det Nye Skuespilhus 21. April i år, 
hvor Bjarne Hansen så vidt vides for 
første gang havde været nødt til at 
sende afbud – han var blevet indlagt 
på hospitalet dagen inden – var 
der som altid genvalg til revisoren 
med akklamation for endnu et år. 
Bestyrelsen har senere fået  oplyst, at 
Bjarne Hansen selv havde planlagt 
denne som sin sidste periode, og at 
han ved generalforsamlingen i 2009

ville have peget på en efterfølger.
Desværre kom han ikke selv til at 
opleve dette generationsskifte.

I Kapelmesterforeningens 70-årige 
historie har der været tradition for, at 
formændene blev siddende på deres 
poster i meget lange perioder. Emil 
Reesen var således formand i 25 år, 
Arne Hammelboe i 35 år. Men for 
revisor Bjarne Hansen er det næsten 

Revisor Bjarne Hansen 
in memoriam

i november med Helmuth Rilling under medvirken af 
Trinitatis Kantori & Kammerorkester

28. - 30. november 2008 i Trinitatis Kirke i København.

Den internationalt kendte tyske Bach-dirigent Helmuth Rilling vil i 
slutningen af november måned lægge vejen forbi Trinitatis Kirke 
for at afholde en masterclass for yngre solister og dirigenter. Rilling 
har tidligere udtalt, at han havde et ønske om at videregive den 
store erfaring, han igennem årene har tilegnet sig, til den yngre 
musikergeneration. Danske Korledere har i et samarbejde med 
Trinitatis Kantori og dets dirigent Per Enevold - støttet af en række 
danske musikerorganisationer - derfor arrangeret denne masterclass, 
hvor yngre solister og dirigenter får mulighed for at blive delagtiggjort 
i den erfarne dirigents dybe kendskab til Bachs musik og store erfaring 
i musikalsk ledelse af solister, kor og orkester.
I tidsrummet fredag den 28. november til lørdag den 29. november 
arbejder 10 solister og 8 dirigenter med Bach-kantaten Unser Mund 
sei voll Lachens og Magnificat. Solisterne og dirigenterne står for en 
”Gesprächskonzert/Værkpræsentationskoncert” om lørdagen, hvor 
Helmuth Rilling, inden kantate 110 opføres i sin helhed, vil tale om og 
analysere musikken med korte eksempler.

Dagen efter søndag den 30. november dirigerer Rilling Trinitatis Kantori & 
Kammerorkester ved en koncert med kantate 110, Motetten Singet dem Herrn 
og Magnificat med solister udvalgt blandt de deltagende sangere.

Aktive solister og dirigenter (masterclass + 1 fælles frokost + 2 koncerter): 500 kr,
forudsat medlemsskab af en af de støttende musikerorganisationer (se nedenfor *)

- andre ikke foreningsmedlemmer: 1.000 kr - 
Passive foreningsmedlemmer : 250,-
- andre ikke foreningsmedlemmer: 500,-

Tilmeldingsblanket og detaljerede oplysninger kan rekvireres via Danske 
korledere www.danskekorledere.dk eller Trinitatis Kantori: www.kantori.dk
TILMELDINGSFRIST: 15. september 2008

* RILLING-masterclass støttes af Kunstrådet og Dansk Kapelmesterforening  
– Dansk Kor Forbund – Danske Korledere – Dansk Organist og Kantor Samfund 
– Solistforeningen af 1921.

Masterclass 
for dirigenter 

ufatteligt at forestille sig, at han i 
mere end et halvt århundrede med 
vekslende bestyrelser og skiftende 
kasserere har vogtet nidkært og med 
stort engagement over foreningens 
og Kapelmesterfondens regnskaber. 
Samtidig har han loyalt rådgivet de 
siddende bestyrelser i så væsentlige 
økonomiske anliggender som eta-
bleringen af Gramex og stiftelsen af 
Kapelmesterfonden, her i samarbejde 
med foreningens advokat, hrs. Jon 
Palle Buhl. Mange af foreningens 
medlemmer vil også stadig kunne 
huske ham fra de mange år, hvor han 
ledede vore generalforsamlinger, bl.a. i 
Posthusteatret, med sin lune, stilfærdige 
autoritet. 

Det var under Bjarne Hansens elevtid 
i revisionsfirmaet A. Engell-Nielsen 
i starten af 50’erne, at han første 

gang stiftede bekendtskab med vor 
forening og dens regnskaber. Med 
hans store musikinteresse og den 
indsigt i kapelmestrenes metier, han 
havde opbygget, var det kun naturligt, 
at Dansk Kapelmesterforening fulgte 
med ham, da han senere valgte at 
blive selvstændig som statsautoriseret 
revisor. Vi har gennem årene lært ham at 
kende som en trofast og pligtopfyldende 
samarbejdspartner, som altid var parat 
til at svare, når vi har haft behov for 
rådgivning. Man mærkede hos Bjarne 
en ægte interesse for foreningens med-
lemmer og deres arbejde. Det var derfor 
altid bestyrelsen en stor glæde, når han 
sammen med fru Bitten overværede 
foreningens Kapelmesterkoncerter og 
deltog i vore sammenkomster. 

Bjarne Hansen blev 78 år. Æret være 
hans minde.                Peder Kragerup



 

“Historisk aftale åbner for udvidet samarbejde mellem musikudøvernes 
organisationer,” lyder meldingen efter at der nu er opnået enighed mel-
lem DAF, DMF og en række andre forbund. Aftalen sikrer at indefrosne 
kabelpenge gennem en årrække nu kan udbetales og at alle kunst-
nere uanset organisationsmedlemskab vil få vederlag efter fuldstændig 
samme retningslinier. 

Musikkens udøvende kunstnere kan glæde sig over at to voldgiftsager mel-
lem områdets organisationer er afsluttet med en samarbejdsaftale. Aftalen 
betyder, at såkaldte retransmissionsvederlag - også kaldet kabelpenge, der i 
en længere periode har været indefrosne, nu kan udbetales. Aftalen betyder 
endvidere, at der med virkning fra 2005 fordeles omkring dobbelt så mange 
penge som hidtil. 

Fælles forvaltning
Det er organisationerne Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, 
Solistforeningen af 1921, Dansk Solist-Forbund, Dansk Organist og Kantor 
Samfund, Dansk Kapelmesterforening og Dansk Korforbund, som er nået til 
enighed om en forligsmæssig løsning af to voldgiftssager om fordelingen af 
kabelpenge. Forliget løser flere års uenighed om fordelingen af kabelpengene 
mellem musikudøverne og er nu endt med, at man i enighed etablerer en 

 

Efter at have bragt artiklen om 
Danmarks eneste Universitets Sym-
foniorkester, nemlig Syddansk Uni-
versitets Symfoniorkester, har under-
tegnede modtaget denne mail:
Tak for mange spændende artikler 

i medlemsbladet. Jeg er ikke selv 
medlem, men læser med på nettet.

Jeg har blot en lille tilføjelse til din 
artikel om Syddansk Universitets 
Symfoniorkester. Du skriver, at det 
er det eneste universitetssymfoni-
orkester i Danmark, men det er faktisk 
ikke rigtigt. I slutningen af 2006 blev 

SymfUni – Københavns Universitets  
Studenterorkester – stiftet af tre stu-
derende ved Samfundsvidenskab-
eligt Institut i København. Orkestret 
er et amatørorkester og har sit ud- 
gangspunkt i de studerende fra Kø-
benhavns Universitet. Prøveforløbene 
er semesterinddelt og er skræddersyet 
til universitetets semesterplan. Der er

er f.eks. ikke prøver, hvor der er 
eksaminer og læseferie m.m
Orkestret kører som en forening, 
hvor medlemmerne betaler kon-
tingent og tæller i dag lidt over 30 
medlemmer. Orkestret bliver dirigeret 
af undertegnede, og vi er godt i gang 
med vores 3. semester, hvor vi denne 
gang laver operagalla med musik af 
bl.a. Rossini, Puccini og Verdi. Sidste 
semster spillede vi ”teatermusik” 
med Beethovens Coriolan-ouverture, 
Griegs Peer-Gynt suiter og Carmens 
Bizet suiter.
Frederik Størving Olsen, dirigent

For at et orkester officielt kan kalde sig 
et universitetsorkester, kræves det at 
dirigenten er ansat af universitetet, der 
altså dermed bidrager med driftsmidler. 
Da SymfUni er en forening, kvalificerer 
det således ikke officielt til betegnelsen 
”UniversitetsSymfoniorkester”. DK har
imidlertid masser af sympati for 
projektet, der hermed ønskes al mulig 
held og lykke fremover.               PEL

fællesforvaltning af musikkens kabelmidler i foreningen PERFORMEX.

Vederlag efter samme retningslinjer
Samarbejdsaftalen om etablering af PERFORMEX betyder, at alle kunstnere 
uanset organisationsmedlemskab vil få kabelpenge på baggrund af deres fak-
tiske medvirken og efter fuldstændig samme retningslinier, hvorved en kilde 
til uenigheder mellem organisationerne elimineres.

Ni års radiovederlag kan nu udbetales
Forliget indebærer, at det vederlag fra retransmission af radiokanaler, som er 
opkrævet siden 1999, nu endelig kan udbetales. Dette vil på årsbasis fordoble 
retransmissionsvederlaget til den pågældende gruppe af kunstnere. Det er 
forvaltningsorganisationen Gramex, der kommer til at stå for administra-
tionen af radiodelen af kabelpengene.

Hurtig udbetaling
Organisationerne er i gang med at indsamle dokumentation fra rettigheds-
haverne, så vederlagene kan udbetales hurtigst muligt. Samtidig har parterne 
også skabt rammen for et godt fremadrettet samarbejde, til glæde for de 
musikudøvende kunstnere og musiklivet i Danmark. 
Læst i musikerforbundets nyhedsbrev.                                                      BH

SymfUni

Historisk aftale 
sikrer penge til musikere
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af Peter Ettrup Larsen

Det er en alsidig herre, der d. 4. juni rundede det halve århundrede. Mike Cholewa er nemlig en 
herre med mange talenter. Han er imidlertid også en herre, der forstår at holde hovedet koldt og 
hjertet varmt, så han er yderst vellidt af alle.
Mike startede, som så mange andre af sin generation, sin karriere i Tivoli-Garden, hvor han 
spillede valdhorn. Hornet har da også fulgt Mike gennem hele livet, og han er stadig den dag i 
dag aktiv som hornist, om end det specielt gælder wienerklassisk og tidlig romantisk musik udført 
på naturhorn. Da undertegnede efter generalforsamlingen talte med Mike i den smukke foyer på 
det nye skuespilhus, lyste ansigtet op og øjnene strålede, da han fortalte, at han lige havde købt 
et nyt, gammelt horn. Men Mike er på alle måder en detaljernes mand, så det bliver naturligvis 
ikke ved dette, nej man får også hele den tekniske forklaring om, at ”hornet er en hybrid mellem 
et ventilhorn og naturhorn. Man kan tage ventilsektionen af, så det bliver et rent naturhorn, men 
man kan også få naturhornets klang selv med ventilerne påmonteret…” Og det bliver ikke bare 
ved snakken, for i maj opførte han både Beethovens hornsonate op. 16 og klaverkvintetten op. 17, 
så embouchuren fungerer også stadig.
Mike er imidlertid også en person med sans for de oversete detaljer i musiklivet. F.eks. skrev han på 
universitetet speciale med titlen: ” En gennemgang af Arnold Schönbergs Bach instrumentationer 
samt en beskrivelse af hans instrumentatoriske udvikling frem til disse.” Ta’ den!

og hjertet 
varmt

50 år  50 år  50 år  50 år  50 år  50 år

Hovedet koldt
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Men Mike er meget grundig og lader sig sjældent stresse, så han nåede 
da også at fejre 25-års jubilæum som specialestuderende, inden han 
kunne kalde sig cand. phil. i musikvidenskab. I den mellemliggende 
tid var det imidlertid også lykkedes at få en diplomeksamen i horn, en 
dejlig kone, to skønne døtre samt en masse kapelmesteropgaver lige 
fra syv år som musikdirigent for hedengangne Sjællandske Livregiment 
over adskillige forestillinger på Thorvaldsens Teater til foreløbig 11 år 
som dirigent for Søborg Harmoniorkester for blot at nævne nogle.
Blandt Mikes andre interesser skal også nævnes en stor passion for 
underkendte, romantiske, danske komponister, der ikke mindst set 
med eftertidens briller alle har stået i skyggen af Carl Nielsen. Der er 
Hakon Børresen, Louis Glass, Harald Agersnap og ”hvorfor kender folk 
ikke Peter Heises ’Igennem bøgeskoven’?” Endelig er der naturligvis 
også Rued Langgaard, og her blander formand Frans sig i samtalen, for 
sammen har de to ikke alene et blødt punkt for Rued Langgaards musik, 
de har også en fælles oplevelse omkring ”Sinfonia Interna”. Siden 2001 
har Mike nemlig været tilknyttet Samfundets store Rued Langgaard 
udgave, og det var da også Mike, der redigerede stemmematerialet 
til netop ”Sinfonia Interna” forud for en cd-inspilning med Århus 
Symfoniorkester, hvor formand Frans dirigerede og fødselar Mike var 
producer. Cd’en fik efterfølgende fem stjerner på det engelske internet 
site musicweb, hvor anmelderen Rob Barnett skrev: ”Dette er ganske 
enkelt et fantastisk værk, det er fantastisk fremført og det er strålende 
indspillet. På alle måder en succes.” 
Mikes engagement indenfor nodeskrivningen har da også ført til, at 
han i dag er en af landets mest benyttede nodeskrivere. Siden 2001 
har han været formand for Dansk Nodeskriverforening. Det er ikke 
Danmarks største forening, - ved den årlige generalforsamling er det 
største drama som regel, om der møder flere frem end formanden og 
næstformanden, - men ikke desto mindre er det en væsentlig forening, 
for i og med at den har fastsat nogle officielle takster for nodeskrivning, 
spares nodeskriverne for mange udmattende diskussioner, når der skal 
forhandles løn. Og nodeskrivning fylder da også en ikke uvæsentlig 
del i Mikes liv. Det var f.eks. ham der stod for hele nodematerialet 
til Det Kgl. Teaters satsning med Joachim Holbeks opera ”Brødrene 
Løvehjerte”. Sådan noget foregår naturligvis på computer, og Mike er 

da også mere inde i den verden end folk er flest. F.eks. havde han op til 
generalforsamlingen netop brugt 14 dage på at sætte sin nye computer 
op. Men så havde han også en computer med en trækkraft som selv 
NASA må misunde ham. 
Selv har jeg også tidligere nydt godt af såvel Mikes computerfærdigheder 
som kreative kompetencer, idet Mike stod for såvel layout som 
nodeskrivning på ”Peters Sangbog”, som jeg udgav for nogle år siden. 
Ja, Mike spillede sågar horn på den medfølgende cd.
Som det fremgår, er Mike en herre med mange jern i ilden. At han kan 
holde til det hele viser, at han er lidt af en supermand. Måske er det 
årsagen til, at han, når han endelig holder fri, ofte forlyster sig med at 
se de gamle Superman-film, både biograffilmene og Tv-serierne.
Da Mike i sin tid var musikdirigent for det nu hedengangne Sjællandske 
Livregiments Musikkorps, satte han også en stor ære i at brænde 
igennem hos de yngre lyttere. ”Børn er så nemme at tænde, hvis man 
bare tænder dem rigtigt” konstaterer Mike. Med Sjællandske var formlen, 
at man altid startede med en march for ligesom at ”indfri publikums 
forventninger” om, hvad et militærorkester er for noget. Umiddelbart 
derefter blev der så vendt op og ned på disse ”forventninger”, for da 
fulgte en musikalsk orkesterpræsentation, som Mike havde skrevet 
teksten til og i øvrigt selv rappede iført uniform og omvendt kasket:

Nu skal i høre om hvordan, 
orkestret spiller alle mand, 
om trommer og trompeter, bas og klaver, 
I får dem alle at høre hver især. 
Sigurd spiller trommer, når han kommer ind, 
så er det bare hårdt at være trommeskind… [trommesolo ved musiker 
Sigurd Hansen].

Ja, Mike er typen der brænder. Han brænder for det han gør, og derfor 
brænder han på sin egen stille måde også igennem. Lige nu glæder 
han sig til, at han skal brænde igennem ved at dirigere Emil Hartmanns 
Serenade for blæsere op. 43 i juni og august. 
Fra Kapelmesterforeningen skal lyde et stort til lykke med 
fødselsdagen.

50 år  50 år  50 år  50 år  50 år  50 år
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sine vinger. Han kræver engagement i musikken i 
form af en skuespilleragtig tilgang til koreografien 
i det at dirigere. Han underviste osse mere end 
Segerstam, når vi havde orkestersessions, men 
insisterede modsat Segerstam mere på at vi 
skulle tilpasse os hans teknik med det samme. 
Men på trods af at det var lidt forvirrende at have 
2 lærere i løbet af så kort en periode, så lærte jeg 
EN MASSE af dem begge, som er fantastisk in-
spirerende dirigenter – det handler jo om at være 
åben, og så i øvrigt sortere efterfølgende 
som man nu har behov for.
Endnu engang 1000 tak for 
Dansk Kapelmester-
forenings 
støtte.
 

 
af Anne Marie Granau

Den russiske dirigentskole har et eksotisk ry i hvert fald i London hvor jeg studerede orkesterdirek-
tion. Derfor var jeg ikke i tvivl om at jeg skulle ansøge om optagelse på denne masterclass i første uge 
af februar, hvor Alexander Polischsuk (St. Petersborg Konservatorium) og Rosdetsvensky (Moskva 
Musikkonservatorium) skulle undervise. Orkestret var det forholdsvist nye professionelle St. Peters-
burg Chamber Philharmonic. Ca. halvanden uge inden afrejse fik vi en email fra Jerffrey Meyer, 
den kunstneriske leder af orkestret, om at Rosdetsvensky desværre havde måttet aflyse, men at 
Leif Segerstam i stedet havde indvilliget i at komme direkte fra sin lørdagsundervisning på Sibelius 
akademiet. Selvom jeg selvfølgelig havde set meget frem til at møde den aldrende Rosdetsvensky, 
var jeg jo heller ikke ked af at skulle møde den tidligere chefdirigent for DRSO, Mr. Bramhs himself 
(Segerstam synes jo selv i mange år at han lignede Brahms, men ”today I look more like Santa 
Claus”!)

Det var intense og arbejdsomme 7 dage fra 9 morgen til 9 aften med 50% orkesterpraktik, 50% 
klaverpraktik, og som for mig og 5 andre ud af 13 bar frugt i form af at blive udtaget til at dirigere 
afslutningskoncerten d. 7. marts (jeg dirigerede Stravinskys Pulcinella Suite). Orkestret var først og 
fremmest et godt orkester, der i starten lige skulle vænne sig til at spille sammen (de har alterner-
ende stemmeledere), og som reagerede virkelig fint på os vidt forskellige dirigenter. Og så var de 
nogle fantastisk dejlige mennesker. Jeg fik en ny god ven, en engageret ældre herre ved navn Mark, 
som var 2nden violinkoncertmester, og som til daglig spiller i Marinsky Teatret, hvorfra han kunne 
give mig friske, og besynderlige sladderhistorier!
Segerstam og Polischsuk er jo VIDT forskellige som dirigenter, lærere og mennesker. Segerstam, som 
var på i de første 3 dage, mindede os hver dag om, at ”the conductor is sublime to every musician in 
the orchestra, and even superior to the concert master”. Og så lagde han ud med at påpege, at hans 
teknik bestemt ikke var den samme som ”that Russian s…!” Derudover er han jo en generøs (krop-
sligt, som sjæleligt) og snapseglad finne, der mildt sagt har et så ”vovet” sprogbrug, at selv de mest 
hardcore unge dirigentløver måtte blegne! Polischsuk er en lille glad mand, der tog os alle under 

Masterclass i St. Petersborg



af Steen Lindholm, leder af WSCM8

Den internationale korverden beundrer os. Vi i Norden bader os i succes, 
fremragende kormusik, ensembler og dirigenter, og ikke mindst i Ericson 
effekten. På Verdenssymposiet for kormusik i København 19. - 26. 
juli 2008 vil vi vise verden, at vi har fortjent den beundring, der bliver 
os til del. En stribe fremragende danske kammerkor med Ars Nova og 
Radioens Vokalensemble og Pigekor i spidsen vil medvirke, Royal Chapel 
Choir, - bedre kendt som Københavns Drengekor, - samt tre rytmiske 
vokalensembler, hvoraf Touché på det seneste har fejret internationale 
triumfer. Og ”vi” er ikke kun Danmark, men hele den nordiske familie. 
For første gang nogensinde vil hele Norden være repræsenteret blandt de 
medvirkende i et verdenssymposium: Det islandske Hamrahlíd-kor er første 
islandske deltager i et verdenssymposium, den færøske komponist Sunleif 
Rasmussen, nordisk prisvinder, har skrevet en komposition for symposiet, 
som vil kombinere korsang og færødans, og hele 3 superensembler fra 
Norge medvirker, idet årets Let The Peoples Sing vinderkor på forhånd blev 
inviteret, og det blev, som alle korelskere ved, Schola Cantorum fra Oslo. 
Desuden det unge finske stjerneskud, EMO-koret, og ligeledes fra Finland 
det verdenskendte rytmiske ensemble Rajaton. Fra Sverige to fremragende 
mandskor fra Lund, samt Adolf Fredriks Flickkör, der både vil give sine egne 
koncerter og medvirke som studiekor for Bo Johansson, der vil stå i spidsen 
for verdenssymposiernes første Master Class for børnekorledere. 

For os, som bor her i Norden, er det mindst lige så vigtigt at betragte 
Verdenssymposiet som en mulighed for os her i Norden til at få 
spændende og ny inspiration udefra: Cuba, Brasilien, Argentina, Korea, 
Taiwan, Kina, Afrika, Indonesien, New Zealand, blot for at nævne nogle af 
de områder, der vil være repræsenteret på symposiet. 
Og vi må heller ikke glemme, at kormusikken i Europa uden for Norden 
også er i rivende udvikling. Symposiet vil byde på spændende oplevelser 
med ensembler som det franske Mikrokosmos og Berliner Rundfunkchor, 
der byder på kor og dans i forestillingen The Sealed Angel samt en 
koncert med Brahms’ Requiem i komponistens egen version for soli, kor 
og firhændigt klaver.

Danske dirigenter vil være smukt repræsenteret ved Verdenssymposiet. 
Ud over Michael Schønwandt, der dirigerer finalekoncerten i Københavns 
Domkirke lørdag den 26. juli, vil man finde en række fremtrædende 
danske korledere på podiet under det orgie af koncerter, som 
symposieugen indeholder, og hvoraf mange er udbudt i offentligt salg via 
www.billetnet.dk 

Læs meget mere på symposiets hjemmeside www.choraldenmark.org

Vi og verden
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KABEL-
TV- 
vederlag for 
2007
Husk at sende alle TV-kontrakter 
fra 2007 til kassereren inden 15. 
august

De kapelmestre og dirigenter, som har 
medvirket i produktioner, transmissioner 
eller genudsendelser på TV (alle 
kanaler) i 2007, skal indsende deres 
kontrakter eller anden dokumentation 
til kassereren for at få andel i årets 
Kabel-TV-midler.

Genudsendelser af tidligere optagelser 
skal kunne dokumenteres gennem 
udbetalingsbilag fra DR eller andre 
selskaber. Ved de særlige frikøbskontrakter 
(RSO, RUO o.a.) skal man kunne 
dokumentere, hvis der har været TV-
genudsendelser i 2007. Også her vil man 
kunne opnå Kabel-TV-vederlag, hvis 
originalkontrakterne indsendes

Dansk Kapelmesterforening har til-
sluttet sig den nyligt indgåede aftale 
mellem udøverorganisationerne om 
fordeling af penge fra radiokanalerne 
gennem et nyt selskab (Performex). 
For fremtiden vil de 10 % af Kabel-
midlerne, som vi hidtil har udbetalt til 
kapelmestre på radio (Radio-andelen), 
blive uddelt individuelt af Gramex efter 
deres sædvanlige principper baseret på 
indrapportering af den musik, der er 
afspillet på radiokanalerne.

Hvis de fornødne oplysninger fra alle 
rettighedshaverne på TV er indsendt til 
tiden, vil fordelingen kunne finde sted i 
løbet af september-oktober måned. 



af Rene Bjerregaard Nielsen

I slutningen af oktober måned sidste år, var jeg så heldig at blive ud-
taget til en masterclass på Eastman School of Music i den lille nord-
amerikanske by Rochester i staten New York. Masterclass´en var 
arrangeret af vores moderorganisation, Conductors Guild, og bar 
den beskedne titel; The First Frederick Fennel Conducting Masterclass 
featuring The Eastman Wind Ensemble. Et initiativ til at mindes en 
af de største ildsjæle og pionerer indenfor moderne amerikansk ” 
Symphonic Wind-band” -forståelse og udøvelse. Det vi herhjemme 
kalder Harmoniorkester eller Concert-band.  Mr. Fennel var tilknyttet The 
Eastman Wind Ensemble (EWE) i mere end 50 år og under hans ledelse 
udbredte han kendskabet til blæsermusikken, ikke kun i USA, men også i 
resten af verden. Ensemblet er i dag et af verdens bedste blæseorkestre 
og består udelukkende af unge studerende fra Eastman School of Music. 

Vi var i alt 23 deltagere på kurset. Hovedparten kom fra USA, hvor de virker som dirigenter/musiklærere på High Schools, men der var også et par 
dirigenter fra Kina, en fra Argentina, en tysker samt undertegnede.

Repertoiret der blev arbejdet med var udelukkende musik skrevet for blæsere, (dog med den lille undtagelse at Gabrieli´s Sonata Pian é Forte der jo 
også kan spilles for strygere). Udover Gabrieli blev der arbejdet med Mozarts Gran Partita, Serenade nr. 10 af Richard Strauss, Karel Husa´s Les Coulerus 
Fauves for stort orkester, men hovedopgaven var Symphonies of Wind Instruments af Stravinsky i originaludgaven fra 1920. 
Udgangspunktet for dette repertoirevalg skal findes i en koncert afholdt i Kilbourn Hall i Februar 1951. Denne meget smukke sal ligger i samme 
bygning og virker som koncertsal for skolens ensembler samt for udefrakommende projekter. Koncerten fra 1951 var under ledelse af Mr. Fennel og 
må betegnes som en monsterkoncert. Når man ser på repertoiret der har været spillet udover det ovenstående har koncerten varet næsten 4 timer og 
med to indlagte pauser. Som den perfektionist Mr. Fennel var, har man hans originale optegnelser over hvilke elever der skulle spille på de forskellige 
værker, samt placering af de forskellige blæserkor omkring i salen, sågar med navne på hvem der skulle stå hvor osv. Et fantastisk grundigt forarbejde 
der gjaldt afvikling af stort set alle de koncerter han lavede. Et grundigere indblik i Mr. Fennel´s liv og virke, kunne man tillige fordybe sig i på en 
særudstilling på det lokale bibliotek.
Undervisere på kurset var den tidligere dirigent for EWE Donald Hunsberger, Frank Battisti, Michael Votta og EWE´s nuværende dirigent Mark Davis 
Scatterday. Disse havde hver deres værk de underviste i. Der blev gået i dybden med tingene og en af de helt store oplevelser var en minutiøs analyse 
af Stravinsky-værket ved Mr. Robert Wason. Han var på en charmerende måde besat af værket og helt opslugt i sin gennemgang af originalversionens 
mange detaljer og ændringerne i den senere reviderede udgave. 
Om man er til originaludgaven eller 1947-udgaven må man afgøre med sig, men kender man ikke stykket endnu, kan originalversionen klart anbefales 
herfra!
Alt i alt var det en kæmpe oplevelse og udover det rent musikalske aspekt, har jeg fået et par gode venskaber med hjem i rygsækken. 
Jeg takker ydmygt Kapelmesterforeningen for den økonomiske støtte der gjorde dette ophold muligt.
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Fire dage 
med Barbara Hendricks
Slesvigske Musikkorps fik en uforglemmelig 
oplevelse, da en absolut verdensstjerne besøgte 
korpset og Haderslev
af journalist Jakob Svendsen og Rene Bjerregaard Nielsen

Solens stråler skærer insisterende gennem skydækket og rammer Haderslev Dam. Himlen får en nærmest bibelsk fremtoning - tavs og 
guddommelig er den storslåede applaus fra oven.  
På stien knaser rallet, som det plejer. I gågaderne bliver der handlet som på alle andre torsdage i april. Og i vandkanten sejler de 
hormonforstyrrede ænder rundt, som de altid gør, når foråret kigger forbi. Alligevel er der en anderledes glans over domkirkebyen i dag. 
For derinde et sted på Hotel Norden sidder et menneske ud over det sædvanlige. 
Det ved Slesvigske Musikkorps. Det ved de 700 musikelskere, der tilbragte aftenen forinden i Kulturhus Harmonien. Alle så hende, alle 
lyttede til hende, og alle lod de hende give dem et lille øjeblik af evigheden. For når Barbara Hendricks synger, står tiden stille. 

Forrygende koncert
Til koncerten aftenen før, onsdag den 2. april, lagde Slesvigske Musikkorps ud med præludiet fra Georges Bizets ”Carmen”. Et stykke,  
der på samme måde som lærken, der varsler forår, gav varsel om en enestående koncert. Det var blæseinstrumenterne, der med både 
hårdhed og sentimentalitet kælede for tonerne. Det var musikerne, der fornemmede, at noget særligt var ved at ske. 
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Kort efter kom Barbara Hendricks på scenen og lod sin fyldige stemme vælte mod publikum. En lille 
kvinde, men med en enorm kraft. En kvinde, der strålede af koncentration – men også en kvinde, 
der lod musikken hvirvle gennem sin krop under koncerten, og som tog et par stille dansetrin til 
musikken.  En kvinde som sang Carmen, men som også serverede et par jazznumre for det sultne 
publikum. 
Men alt det var i går. I dag sidder hun derinde på Hotel Norden, snakker med sin agent og tænker 
frem mod næste optræden: lørdag aften i Domkirken, hvor Randers Kammerorkester får fornøjelsen 
af at akkompagnere verdensstjernen. 
Og om lidt gælder det en snak om koncerten i Harmonien og mødet med Slesvigske Musikkorps. 
- Vi kom til at snakke om økologi, fortæller musikdirigent, René Bjerregaard Nielsen, der samme 
dag har spist frokost med Barbara Hendricks, og fortæller, at har hun først noget på hjertet, er 
engagementet svært at tøjle. Kort efter siger han farvel. 

Den gode vilje
Hun venter i hotellets restaurant. Hilser høfligt, men også på en måde, der afslører, at hun er vant 
til at bruge en halv time af sin tid på at besvare spørgsmål. Hun kunne sikkert godt bruge tiden 
bedre, men hun ved også, at det med interviews er noget, der følger med. Men man mærker ingen 
irritation, og hendes blik bag brillerne er venligt og tillidsvækkende. 
Først fortæller hun om koncerten. At den gik fantastisk, og at hun finder Slesvigske Musikkorps utrolig 
dygtige. 
- Det er svært at spille i et hornorkester, fordi du ikke kan gemme dig. Det er ret eksponeret: hvis et 
instrument ikke lyder rigtigt, kan du høre det med det samme, siger Barbara Hendricks.  
René Bjerregaard Nielsen har ret. Barbara Hendricks har ikke svært ved at finde ordene, og hun har 
ikke svært ved at finde mange af dem på kort tid. 
Det gælder ikke mindst, når hun taler om musik. For musikken har fast bopæl i Barbara Hendricks 
hjerte. Det samme har ønsket om en verden med større retfærdighed. Blandt andet derfor er hun 
goodwill ambassadør i FN. 
Det er ikke mindst uhyrlighederne i Darfur, der lægger hende på sinde. En sag, som hun gerne taler 
om. Gerne til politikere, men allerhelst til unge. 
- Det er meget mere interessant at snakke med unge end med politikere. For de unge har fremtiden 
i deres hænder, siger hun og tilføjer, at politikere er for styret af medier og populisme. Faktisk ville 
hun ikke have spor imod at besøge et gymnasium under besøget i Haderslev, men desværre tillader 
tiden hende det ikke. For når Barbara Hendricks ikke står på scenen, er der prøver, der skal holdes og 
interview, der skal gives. 
- Magten ligger hos folket, men vi glemmer nogle gange, at i et demokrati, er det politikerne, der skal 
tjene folket og ikke folket, der skal tjene politikerne, fortsætter hun.  
Hun taler med en principfasthed, der gør komplekse sager simple. Og mens hun fortæller, bliver 
politik til et spil uden den store umiddelbare tilknytning til virkeligheden, ufreden og alle de triste 
skæbner. 

Et rørende farvel
To dage senere oplevede også de knap 500 publikummer i Haderslev Domkirke til Barbara 
Hendricks’ anden koncert præcis, hvorfor gæsten på Hotel Norden er et menneske ud over det 
sædvanlige. 
Efter en koncert, hvor strygerne i Randers Kammerorkester og solisten Henrik Rønnow fra Slesvigske 
Musikkorps vækkede figurerne på prædikestolen til live med guddommelig musik. Efter en koncert, 
hvor glæden spirede frem hos både musikere, publikum og Barbara Hendricks. Og efter en koncert, 
hvor skønheden i Barbara Hendricks’ stemme havde sendt adskille kuldegysninger gennem 
publikum. Der sagde hun med en sikker, men også berørt stemme: 
- Den 4. april 1968 i staten Tennessee blev Martin Luther King myrdet. For at ære hans minde og for 
håbet om en verden med mere fred, vil jeg gerne synge en sidste sang.  
For få øjeblikke siden havde begejstrede bifald runget mellem Haderslev Domkirkes hundrede års 
gamle mure. Nu havde enhver lyd forladt kirkerummet. Det var der, Barbara Hendricks en sidste 
gang lod sin stemme røre publikums sjæl og sang: ”We shall overcome”.  
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Beretninger fra dirigentkurset 
med Dansk Kapelmesterforening 
i Rusland efterår 2007

Nikolaj Bentzon fortæller
Idéen om at sende 10 danske dirigenter på workshop 
indeholder noget indlysende rigtigt: At samle et antal ud-
øvende dirigenter er på én gang lige så formålstjenligt som 
det er sjældent. Direktion indeholder jo alle forudsætninger 
for at være et yderst ensomt yrke, for både fagligt og socialt er
den orkestermusikalske rolle unik i forhold til alle andre med-
virkende. Ved en workshop, hvor man som i Togliatti render 
rundt i håret på hinanden i 8 dage, opstår der en stimulerende team spirit blandt artsfæller, som 
alle byder ind med input, erfaring, styrker og svagheder. Man får virkelig nørdet igennem og med 
en lidt slidt frase kunne man sige, at summen overstiger de enkelte dele.
Forudsætningen er bare, at der skabes et forum som dét i Togliatti og det sker alt for sjældent. 
 
Mine egen oplevelser i Rusland havde dét lidt specielle grundlag, at jeg skulle indstudere et værk af 
min far, NVB´s Symfoniske Variationer, med Togliatti Philharmonikerne. Det oplevede jeg som et lille 
forspring i og med, at musikken var ukendt for orkestret, og vi som udgangspunkt alle stod lidt med 
bukserne om haserne. Samtidig oplevede jeg det som en ekstra bonus at dirigere noget af min egen 
slægts musik efter at have spillet en del af klaverværkerne i årenes løb. Det giver jo en hvis spirituel 
overbygning, at musikken som her har en ekstra vedkommenhed. Orkestret oplevede vist nok lidt 
af et kulturchok med Symfoniske Variationer, der stilistisk ligger i pæn afstand fra deres russiske 
kernerepertoire - et repertoire der dog var rigt repræsenteret blandt os 10 dirigenter.
 
Generelt set var det til at begynde med måske ikke helt let for orkestermedlemmer og dirigenter 
at finde det sociale og kommunikative balancepunkt. Som danskere er vi jo podet med 
socialdemokratisk ligestilling og ikke mindst jeg selv gør normalt ret lidt ud af maestro-rollen. Efter et 
par dage, hvor stemningen mellem orkester og dirigenter var blødt lidt op, henvendte en violonist 
sig til mig og spurgte til min fars hensigter med musikken. Et temmelig kompliceret spørgsmål, som 
fik mig til at kaste mig ud i udredninger om temaudvikling og orkestrering. Det kunne jeg godt have 
sparet mig, for spørgsmålet gik blot på min fars velbefindende, da han jo naturligvis måtte have haft 
det skrækkeligt under arbejdet med Symfoniske Variationer.
Ikke desto mindre føler jeg selv, at vi nåede at nærme os hinanden betydeligt i løbet af den relativt 
korte prøvetid og den afsluttende koncert blev for mit eget vedkommende i langt højere grad præget 
af ”good times” end af nervøsitet. Denne følelse af fælles mål og retning er jo forudsætningen for, 
at vi som orkester og dirigent kan indfange publikum. Om det skete i mit tilfælde skal jeg ikke kunne 
sige (selvom jeg nu havde en god fornemmelse), men jeg oplevede det soloklart for flere af mine 
kollegers vedkommende - OG DET ER JO FORMIDABELT!!
 
Fik jeg nævnt, at alle strygerne var damer? Og at jeg blev ramt af et temmelig insisterende tilfælde af 
”rejsemave” som formanden så diplomatisk udtrykte det….Dét tager vi en anden gang…..
 

dirigentkursus 
  i rusland

Jørgen Lauritsen fortæller
Kurset i Rusland som Dansk Kapelmesterforening 
afholdt, var meget lærerigt. 
Jeg har udbytte af Franses instruktion, fordi han tager 
mig dér hvor jeg er, og så arbejder vi videre derfra. 
Det er svært at sætte ord på andet end at det giver 
mig rygstød til mit helt personlige virke, og det er jeg 
særdeles taknemlig for.
 
Orkestret var vel bedre end i Kharkov, men også 
af svingende kvalitet. Dels på grund af dårlige 
instrumenter, dels hele kulturforskellen. For sent gik 
det op for mig at de virkelig (altså VIRKELIG) skal 
ledes med fast hånd og ikke kan dirigeres ud fra den 
danske opfattelse af fællesskab. Hvis man tænker 
Putin/Rusland går det bedre - og det fandt jeg så ud 
af...Men bestemt velvillige og velvilligt indstillede.
 
Fællesskabet med kollegerne er givende, forskellige 
som vi jo er, og her fik jeg også mange erfaringer med 
hjem.
 
På det eventuelle spørgsmål ”hvorfor skal man rejse 
så langt væk for at holde kursus, hvorfor ikke holde 
det med et dansk orkester” må jeg svare; det vil slet 
ikke give os den ro og afsondrethed som gør, at vi 
uforbeholdent kan stille os op til ris og ros foran 
musikere. Det vil heller ikke give den fokusering, hvis 
vi ikke er ”på lejr”.
Tak for et godt kursus.
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Jonas Viggo Pedersen fortæller
Det var mig en stor glæde at få lov at deltage på Kapelmesterforeningens kursus i Togliatti. Kurset var 
givtigt, spændende og godt proportioneret.
Orkestret i Togliatti var meget samarbejdsvillige! Selvom standarden ikke var lige høj på alle pladser, var 
imødekommenheden lige stor hele vejen rundt. Det var meget dejligt at opleve. Det er et orkester, som 
vi sagtens ville kunne bruge til dette formål igen.

Indkvarteringen på hotel i Togliatti fungerede også glimrende. Vi havde enkeltværelser, og det er et 
absolut must på sådan en tur - man har brug for at kunne lukke døren effektivt bag sig, både for at øve 
og hvile.

De store video-sessions vi havde, var ikke vanvittigt velstrukturerede. Det tog lang tid at finde ud af en 
fornuftig form på disse møder, og det gjorde i løbet af den første dag, at gejsten ikke holdt til at komme 
alle deltagernes præstation igennem. Vi skal ikke nødvendigvis have en decideret lærer med på turen, 
men kursuslederen må skulle strukturere disse sessions stramt, hvis alle skal have en chance for at 
komme igennem.
Der var video-sessions flere gange i løbet af ugen, og det er nødvendigt og godt. Til næste kursus vil jeg 
foreslå at der oprettes et video-rum i koncerthuset, således at vi dels kan gå direkte til videosession med 
en sandwich i hånden efter dagens orkesterprøve, og dels kan bruge rummet uafhængigt af plenum.
For det er jo noget, der er helt fantastisk ved dette kursus: vi kan ”nørde” i mindre grupper, 2-og-2 eller 
flere, og kommentere på hinanden. Jeg ved ikke om jeg lærte mest af at høre kommentarer om mig selv 
eller af at skulle kommentere på andre - men spændende var det.

At kurset afsluttes med en koncert er både godt og skidt. Godt, fordi det gør at vores arbejde skal have en 
retning, og fordi det er med til at gøre ugen meningsfuld for orkestret. Men skidt, fordi det sætter store 
grænser for, hvad vi kan nå at komme igennem i løbet af ugen.

Alt i alt håber jeg meget at kunne deltage på kurset igen næste gang, og det må for min skyld gerne være 
i Togliatti i Rusland.

Arne Balk-Møller fortæller
Jeg var så heldig at komme med 
på et afbud til endnu et meget 
givende kursus med Dansk Ka-
pelmesterforening. Denne gang i 
Rusland, hvor orkestret var af en bedre 
standard end sidste gang. Vi fik derfor 
en bedre og hurtigere respons, og 
de var meget imødekomne overfor 
alle deltagere. Frans var som altid til 
stor hjælp og inspiration både under 
selve prøvearbejdet med orkestret 
samt alle videoaftner på hotellet.
Jeg er sikker på at hver enkelt af 
deltagerne kunne mærke at de 
personligt tog nogle store skridt 
fremad i den rigtige retning, og jeg 
syntes at denne form for kursus er 
af stor værdi.

Vi havde yderligere stor glæde 
af Esther Bobrova som både 
organisatør, tolk samt omvandrende 
leksikon i hele Ruslands kulturelle 
historie.

Deltagere: Jonas Viggo Pedersen, Jørgen Lauritsen, Fini Høstrup, Nenia Zenana, Arne Balk Møller, Esther Bobrova, Nikolaj Bentzon, Vagn Egon Jørgensen, Henry Linder, Carsten Seyer- Hansen
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af Peter Ettrup Larsen

Dansk Kapelmesterforening er en helt unik forening. Ser man rundt i verden, er det ikke mange 
andre steder, man finder noget lignende. Selv Conductors Guild i USA ser med respekt, beundring 
og en anelse misundelse på det nære kollegiale fællesskab, vi har opbygget her i Danmark. I 
bestyrelsen arbejder vi da også målrettet på både at bevare det eksisterende men også på at 
udvikle foreningen på den bedst mulige måde. Det er imidlertid ikke altid lige let, for selvom vi alle 
er kapelmestre, er vores arbejdsområder ganske forskellige og dermed er vores behov heller ikke 
nødvendigvis altid de samme. Når vi i bestyrelsen skal forsøge at varetage alle medlemmernes 
interesser, kan det derfor somme tider være lidt svært at vide, præcis hvad behovet egentlig er. 
I princippet skal beslutninger på bestyrelsesplan altid helst følge Syntesepyramidens tredelte 
struktur: 

1. Bestyrelsen er i besiddelse af en viden om
    virkeligheden.
2. Derefter foretages en analyse af situationen.
3. Endelig kan der træffes en kvalificeret 
    beslutning. 

Sådan er det i den perfekte verden. Faren er 
imidlertid, at man kan komme til at træffe 
beslutninger uden alt lave en egentlig analyse 
af behov og forudsætninger, eller at man 
diskuterer sammenhængene så meget, at 
man aldrig for alvor får sat noget i søen. 
For ikke at komme i den situation, havde 
bestyrelsen for DK besluttet, at det var tid til at 
få nogle input fra foreningens medlemmerne. 
Ligesom de andre tunge drenge i erhvervslivet 
;-) valgte vi derfor at samle en fokusgruppe der 
repræsenterede medlemsskarens forskellige 
segmenter. 

En fokusgruppe må ikke være for stor, da der skal være tid til at komme i dybden med emnerne. Derfor 
var bestyrelsen tvunget til at foretage nogle klare valg, hvorefter ”de udvalgte” blev inviteret til at tilbringe 
en lørdag i april med at give bestyrelsen værktøjer til at fastlægge foreningens fremadrettede fokus. Dem 
der ikke fik budet denne gang skal ikke være kede af det/ånde lettet op, for med det verdensklasse 
udbytte alle havde af dagen, bliver det næppe sidste gang vi bruger dette værktøj. 

Deltagerne i fokusdagen var: 
Nikolaj Bentzon (jazzkapelmester)
Stig Christensen (rock-/teaterkapelmester)
Anne Marie Granau (dirigent/kordirigent)
Jørgen Misser Jensen (harmoniorkesterdirigent)
Søren Johansen (dirigent-/kirkemusikdirigent)
René Bjerregaard Nielsen (militærdirigent)
Krisztina Vas Nørbæk (kor-/kirkemusikdirigent)
Casper Schreiber (dirigent) 
Nenia Zenana (dirigent-/kordirigent)

Som igangsættere/afviklere deltog Bodil og Peter fra 
bestyrelsen. 
Som det aller første på dagen blev alle deltagere 
udstyret med en gul post-it blok. På to minutter 
skulle hver især nu nedfælde alle de grunde, de 
selv havde for at være medlem af DK. Én grund pr. 
seddel. Bagefter skulle man sætte alle sine sedler op 
på væggen, så inden der var gået to minutter, var 
væggen et sandt kunstværk af gule sedler, og der 
tegnede sig allerede et klart billede af, at der var fem 
overordnede grunde til, at folk var medlem af DK:
1) Netværk/fællesskab, 2) Økonomisk støtte, 
3) Kurser, 4) Faglig udvikling og 5) Promovering. 
Det interessante var, at topscoreren rent faktisk var 
netværksmuligheden og det faglige fællesskab: 
”møde dem, der er helt forskellige fra mig” og at ”ha’ 
nogen at nørde sammen med”.
Det var også interessant at se, at ordet ’inspiration’ 
forekom adskillige gange i forbindelse med 
grupperingen ”faglig udvikling”. 
Der var i øvrigt lagt en ganske stram plan for dagen, 
og da Bodil fungerede som en meget konsekvent 
tidstager førte dagens mange øvelser samlet set til 
følgende forslag:

  

Q u i c k T i m e ™  a n d  a
 d e c o m p r e s s o r

a r e  n e e d e d  t o  s e e  t h i s  p
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Forrygende 

fokusdag
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Det blev foreslået, at der blev oprettet en mentorordning, hvor specielt unge kapelmestre kunne få råd 
og vejledning fra mere erfarne kolleger. 
Affødt af formandens kommentarer til ”fødekædeproblematikken” ved generalforsamlingen (se 
andetsteds i bladet), blev der desuden snakket meget om, hvordan DK skal blande sig i den offentlige 
debat. Der var generelt enighed om, at DK godt måtte være lidt mere synlig i den offentlige kulturdebat, 
men der var meget delte meninger, når det gjaldt konkret involvering i fødekædeproblematikken. 
Halvdelen foreslog konkret, at DK skal udvikle konkrete ideer for at stimulere fødekæden, mens den 
anden halvdel i højere grad gjorde sig til talsmand for, at DK ikke har ”fødekædeansvar”.
Det blev også foreslået, at DK etablerer en egentlig booking-service, hvor medlemmerne af DK målrettet 
markedsføres til potentielle samarbejdspartnere. Dette emne blev levende debatteret gennem hele 
dagen, og det blev efterhånden klart, at der var mange problemer forbundet med en sådan satsning, 
for som én udtrykte det: ”DK er en klub af folk der tager arbejde, ikke gir’ arbejde”. Til gengæld 
kunne der lettere opnås enighed om, at DK skal tilbyde kurser i ”musical management”, altså alt det, 
der har med vores business at gøre, men som ikke handler om noder, f.eks. ledelse, organisation, 
prøveplansudvikling, psykologi, jura (rettigheder, f.eks. når en kunde hævder at have en specialaftale 
med Koda), økonomistyring, forhandlingsteknikker vedr. kontrakter og aftaler, o.l. 
Der var også konkrete forslag til, hvordan man kan fremme networkingselementet i foreningen og gøre 
det lettere at udnytte hinandens ressourcer. Som en konsekvens af dagen vil DKs hjemmeside nu blive 
ændret således, at man fremover vil kunne se, hvem der beskæftiger sig med hvad, ligesom der også 
vil blive mulighed for at blogge, altså skrive spørgsmål og svar direkte mellem hinanden. 
Der var også enighed om, at det kunne være spændende med nogle kortere inspirationsforedrag. De 
kunne handle om alt fra større fysisk kropsbevidsthed over ledelsesmæssige værktøjer og psykologiske 
kompetencer til møder med nogle af de store band-leadere eller dirigenter, der gæster byen. Man 
kunne sågar lave nogle af disse arrangementer offentlige ved f.eks. at indgå samarbejde med nogle af 
de etablerede orkestres venneforeninger.

I øvrigt var der stor tilfredshed med og glæde over at være medlem af DK. Det er jo fantastisk at vi, 
selvom vi reelt er konkurrenter, kan mødes og ikke alene hygge os sammen, men også gensidigt 
inspirere og hjælpe hinanden. Fokusdagen kom langt omkring og der var ikke altid enighed om tingene, 
som når en gruppe foreslog, at der skal flere anekdoter i bladet, mens en anden gruppe mente det stik 
modsatte. Også ordet ’kapelmester’ kom under lup, for måske er det et lidt forældet ord? Men hvis det 
ikke dur, hvad så……? Ja, allerede her er der basis for endnu et fokusarrangement. Hvorom alting 
er, er bestyrelsen nu i hvert fald klædt meget bedre på til at kunne foretage de rigtige prioriteringer og 
dermed sætte de rigtige skibe i søen.
Tak til fokusdagsdeltagerne, vi i bestyrelsen glæder os til at komme videre!!!

Fokusgruppen
Nikolai BentzonNenia ZenanaStig ChristensenAnne Marie Granau

René Bjerregaard Nielsen
Jørgen Misser Jensen

Casper SchreiberKrisztina Vas Nørbæk
Søren JohansenPeter Ettrup LarsenBodil Heister



Lille Skiveren i Skagen
 

1 uges gratis ophold for medlemmer af 
Dansk Kapelmesterforening

 

1) uge 51 - fra fredag d.12.december til fredag d.19.december

2) uge 52 - fra fredag d.19.december til fredag d.26.december

Som omtalt i Kapelmesteren har foreningen sammen med Dansk Kunstnerråds 
øvrige fraktioner erhvervet Jens Otto Krags tidligere sommerbolig Lille Skiveren syd 
for Skagen tæt på Vesterhavet med 17 tønder land, skov og hede. Huset har plads 
til 8 overnattende, er veludstyret med sauna, klaver m.v. og har god opvarmning til 
vinterophold.

Læs mere og se billeder på www.kapelmesterforening.dk og slå op på Medlemsbladet, 
Blad nr.26, Lille Skiveren.

Foreningen udlåner disse 2 x 1 uge omkostningsfrit til vore medlemmer fortrinsvis til 
fagrelaterede formål.

Huset er til rådighed fra fredag til fredag. Ankomsttid er normalt fredag kl.16.00 og 
afrejse fredag kl.12.00.

Der vil blive trukket lod blandt de indkomne ansøgninger. 

Send en begrundet ansøgning til sekretæren (se adresse på side 2) om din 
foretrukne uge så den er undertegnede i hænde senest 1. september

De venligste hilsener fra bestyrelsen i Dansk Kapelmesterforening/sekretær Bodil Heister.


