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Generalforsamling 
0g rundvisning i 

Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium 

på rosenørns Alle

dansk kapelmesterforening  
afholder sin årlige generalforsamling

torsdag d.23. april kl.16.00/17.00.

Vi har først arrangeret en speciel rundvisning  
i huset kl.16.00. Derefter afholdes general- 
forsamling kl.17.00, 
og der afsluttes 
med en håndmad 
og lidt drikkevarer.

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes 
14 dage før.
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Anekdote
Om Ole Schmidt
Ole skulle dirigere DR’s Underholdningsorkester til en hyldestkoncert til Stan Getz, som også 
skulle være solist. Stan Getz meldte afbud til alle prøverne, og man måtte indkalde Jesper Thilo 
som stand-in under prøverne.
Til generalprøven på dagen dukkede Stan Getz så op, gik hen til Ole Schmidt og præsenterede 
sig. Ole lod sig ikke imponere, og bad om navnet en gang til. ”Stan Getz - det er mig der skal 
spille solostemmen”
Hertil svarede Ole:
”Næ - det skal du ikke!! Ham der sidder derover (Jesper Thilo) han har været her til alle prøverne 
- HAN spiller solostemmen!!”
Doneret af Jan Glæsel

90 års fødselsdag og 40 års jubilæumsinvitation
Den 29. april kan dirigent Aage Bonde Larsen fejre 90 års fødselsdag og 40 års jubilæum som 
dirigent i HT Orkestret. 
Aage Bonde Larsen er stadig aktiv og møder op hver tirsdag, hvor han ivrigt dirigerer. 
Foruden HT Orkestret har han også  B&W MAN Band der tæller ca. 20 medlemmer.
Der er reception på dagen d.29. april fra kl.11.00 -15.00 i lokalerne i 3 F bygningen, Svanevej 22, 
2400 NV, hvor alle er velkomne. Læs mere side på 10.
Søren E. Sørensen er formand for HT Orkestret.

Steen Hansen er fra 1.1.2009 ansat ved Prinsens Musikkorps i Skive som rytmisk konsulent og 
skal lave 4-5 projekter om året for at styrke orkestrets kompetence i rytmisk musik. Således at 
Jesper Juul tager sig af det klassiske og Steen Hansen af det rytmiske. De er begge ansat for en 
3-årig periode.

Benjamin Koppel er blevet inviteret til at lave en Master Class på University of Utah.
I den anledning skal han dirigere 2 bigband koncerter, komponere og spille et crossoverprojekt 
med de studerende samt være solist med symfoniorkester og med en strygekvartet.

 
Klüvers Big Band får fra 2010 fordoblet sin støtte fra Staten, og kommer dermed op på 
linje med de klassiske ensembler. Bigbandet startede i 1977 i Århus, og nu kommer så den 
anerkendelse fra Staten, som Jens Klüver fra starten drømte om, og som han mener, får en stor 
betydning for den rytmiske musik herhjemme.
Klüvers Big Band spiller over 50 koncerter om året. En del af dem er skole- og gymnasiekoncerter, 
da et af de vigtigste formål med bigbandet er at udbrede kendskabet til bigband-jazz blandt 
store og små. Derudover spiller Klüvers Big Band i dette forår blandt andet med navne som 
sangerinden Sinne Eeg, saxofonisten Jesper Thilo, sangeren Bobo Moreno, trompetisten Terell 
Stafford, pianisten Søren Møller, saxofonisten Dick Oatts, sangerinden Marie Carmen Koppel, 
trompetisten Jesper Riis og sangerinden Aviaja og studerende fra danske konservatorier.

Musiklexikon for bedrevidende  Trombone
En trombone holdes blank med trombonevoks. Trombonen kaldes også trækbasun og kræver 
daglige armbøjninger af udøveren. Strækkes armen opstår der dybe toner. Dette gælder dog ikke i 
almindelighed, men kun for trombonister (og kun når de blæser).
Asger Lund Christiansen

Runde fødselsdage Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke
15.april Kaisa Roose  40 år
19.april  Niels Søren Hansen  50 år
29.april  Aage Bonde Larsen  90 år
1.maj  Allan Bo  65 år
3.maj  Simon Casali-Krzentowski  30 år
6.maj  Poul Godske  80 år
15.maj Mogens Sørensen  75 år
16.maj  Krisztina Vas Nørbæk 40 år
9.juni Frans Rasmussen  65 år

Medlemsjubilæer 
Henrik Sachsenskjold   50 år
Bent Axen  40 år

Nye medlemmer
David Firman  27 Sumatra Road  West Hampstead, London NW6 1PS
  England  Tlf.: +44 2074310901
Steen Hansen  Højmarksvej 16  2600 Glostrup  Tlf.: 4342 4161
Erik Jakobsson  Markskiftevej 10  2300 København S  Tlf.: 3259 1631
Thomas Jaque  Nørrevænget 1A  3070 Snekkersten  Tlf.: 4922 0076

Adresseændringer
Arne Balk-Møller  Julsgårdsvej 15, Tisvilde  3220 Tisvildeleje  Tlf.: 4870 5838
Allan Botschinsky  c/o Peermusic, Mühlenkamp 45, 22303 Hamburg 
 Tyskland  Tlf.: +41 767362676
Guy Feder Hativat Alexandroni 4  Kfar Saba 44503, Israel
Poul Godske  Danas Plads 16, 1.th.  1915 Frederiksberg C
Svend Kragelund     Tlf. 6980 0322
Torben Petersen Rahbeks Allé 5, 2. 2. 1749 København V 
David Riddell  Herningvej 19  8940 Randersn SV
Michael Schønwandt  Svalevej 24  2900 Hellerup
Jens Winther Rådhusstræde 7, 2.tv. 1466 København K Tlf.: 3033 6348

Vigtigt
Alle medlemmer bedes tjekke om deres e-mail, adresse og CV er korrekt på vores hjemmeside 
www.kapelmesterforening.dk
Hvis I har ændringer eller ønsker nyt foto, så skriv til sekretæren  sekretaer@kapelmesterforening.dk

Bliver du krediteret som kapelmester i DR-TV ?
Danmarks Radio har pligt til i TV-udsendelser, hvori der medvirker dirigent/kapelmester  
altid at kreditere denne i forbindelse med udsendelsen - det gælder også selv om dirigenten/
kapelmesteren optræder uden for billedet. Dette sker imidlertid ikke altid. Bestyrelsen har 
gennem årene fået adskillige henvendelser fra medlemmer om manglende kreditering af 
deres medvirken i TV-udsendelser eller klip fra sådanne.
Vi synes tiden er inde til at rejse dette problem over for DR, men for at kunne gøre dette, 
har vi brug for nogle konkrete eksempler på en sådan manglende kreditering.
Vi vil derfor meget gerne høre fra medlemmer, der har eksempler på manglende kreditering 
med angivelse af, hvilke udsendelser det drejer sig om. Henvendelse til sekretæren.
Jesper Grove Jørgensen
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nye 

medlemmer
ved Bodil Heister

Steen Hansen, 42 år, København er 
basunist, kapelmester og arrangør. 
Han startede i Tivoligarden 1976-82. 
Derefter blev han musikmatematisk 
student fra Sankt Annæ Gymnasium 
1985. 
Han var basunist i DR-big-bandet 
fra 1986 og Tivolis Big Band siden 
1988 og Co-kapelmester med Henrik 
Bolberg i gruppen ”Timeless Inc” fra 
1995, kapelmester i Steen Hansen 
4tet (1997-) (CD udgivelser med 
begge). Steen har dirigeret diverse 
amatørorkestre bl.a. Københavns- 
og Sjællands Politiorkestre, Orbit 
big band (CD 2006) og mange flere 
som gæstekapelmester. Ved enkelte 
lejligheder har han dirigeret DR-big-
bandet (Jingle indspilning) samt 
Tivoli’s big-band. Han afholdt i 2007 
en 4-dages rytmisk workshop for 
Den Kgl. Livgardes Musikkorps og 
har dirigeret adskillige koncerter med 
Prinsens Musikkorps.
Pr. 1.1.2009 er Steen Hansen ansat 
som rytmisk konsulent ved Prinsens 
Musikkorps i Skive. 
Steen fungerer desuden som pro-
fessionel arrangør og har bl.a. ar-
rangeret for DR-big-bandet, Tivoli’s-
big-band, BBC Big Band, Prinsens 
Musikkorps, Slesvigske Musikkorps 
og Den Kgl. Livgarde. Han under- 
viser i rytmisk basun på konserva-
torierne i Odense og Esbjerg og har 
også elever fra Rytmekonservatoriet 
i København.
Steen er uddannnet professionel dyk-
kerinstruktør (PADI OWSI) og har 
også været buschauffør fra 1987-88!

David Firman 58 år, London.
DR UnderholdningsOrkestrets 1. gæs-
tedirigent, David Firman, suser kloden 
rundt som dirigent, komponist og ar-
rangør. Der er snart sagt ikke det sted 
i verden, hvor David Firman ikke har 
stået foran et orkester. Der er bud  
efter ham fra Bangkok til Budapest, fra 
Sydney til Stockholm. Og selvfølgelig 
fra København, hvor han lige siden 
slutningen af 80’erne har været 1. 
gæstedirigent i DR Underholdnings-
Orkestret.
David Firman er oprindelig uddannet 
indenfor den klassiske musik, men 
kom tidligt i sin karriere i kontakt med 
musicalgenren. I Londons West End 
kom han hurtigt til at stå i spidsen for 
opsætninger af Jesus Christ Superstar, 
Evita, Cats m.fl. Listen over de stjerner, 
han har samarbejdet med tæller folk 
som Liza Minnelli, Julian Lloyd-Web-
ber, Jose Carreras og Bobby McFerrin 
for bare at nævne nogle få. Tilsva-
rende har samtlige store orkestre i 
hjemlandet, England, haft glæde af 
David Firmans enorme kapacitet. 
The London Symphony, The Philhar-
monia, The London Philharmonic og 
The BBC Concert er blot nogle af de 
orkestre, han har dirigeret.
David Firman bor i London, hvor han 
hyppigt ses på dirigentpodiet i Royal 
Albert Hall, The Royal Festival Hall og 
på Abbey Road.

Erik Jakobsson, 46 år, København 
er dirigent, violinist og pianist. Erik er 
født og opvokset i Ludvika, Sverige. 
Fra 1983 studerede han violin hos 
Tutter Givskov på musikkonservatoriet 
i Århus med diplomeksamen i 1986. 
Videre violinstudier på akademiet 
i Prag og i Berlin hos Berliner 
Philharmonikers koncertmester, Leon  
Spierer. Han spillede 1983-90 i 
Århus Symfoniorkester og i Randers 
Kammerorkester og dannede også  
sit eget strygeorkester, Århus Kam- 
merensemble. Efter et kort ophold i  
England med arbejde i bl.a. National  
Symphony Orchestra og Scottish 
Chamber Orchestra flyttede han i  
1991 til København. Her har han  
primært arbejdet som violinist i DR  
Symfoniorkester, Underholdningsor-
kester, Sjællands Symfoniorkester og 
Det Kongelige Kapel. Som pianist er 
Erik både kammermusiker og solist, og 
i de senere år også operarepetitør. 
Dirigentstudierne begyndte med 
masterclasses hos Jorma Panula i  
Spanien Rusland og Tjekkiet og 
herhjemme hos Frans Rasmussen. 
Fra 2005 har han studeret på DKDM 
hos prof. Giancarlo Andretta med 
diplomeksamen i 2008. Erik er også 
engageret i arbejdet med unge og har 
siden 2000 været instruktør og dirigent 
på DAMUs årlige musikkursus for 
unge på Vesterlund Ungdomsskole. I 
maj måned debuterer Erik fra DKDM 
med Odense Symfoniorkester og i 
august dirigerer han forestillinger på 
den svenske sommeropera ”Opera på 
Skäret” i en opsætning af Puccinis ”Il 
Tabarro” og Leoncavallos ”Pagliacci”.
Erik har en stor kærlighed for det 
italienske køkken og ikke mindst til 
sommerhuset oppe i de svenske 
skove.

Thomas Jaque, 40 år, Snekkersten. 
Kapelmester, pianist og organist.
Thomas Jaque har diplomeksamen fra 
DKDM og arbejder som kapelmester/
keyboardspiller i adskillige sammen-
hænge. Han har blandt andet været  
involveret i Miss Saigon, Les Mi-
serables, CATS, Chess, Phantom of 
the Opera, Piraterne fra Penzance, De 
tre musketerer, Trold kan tæmmes, 
Oliver Twist, Maratondansen og The 
Wild Party m.m.fl., de to sidstnævnte 
som kapelmester på Gladsaxe Teater 
i henholdsvis sæsonen 2005 og 
2008. Thomas Jaque har derudover 
en omfattende turnévirksomhed bag 
sig, med over 200 shows årligt, blandt 
andet som fast kapelmester for Stig 
Rossen. Desuden underviser han på 
Statens Teaterskole.
Han har spillet med mange store 
solister herunder Elaine Paige.
Thomas skal medvirke i sommer 2009 
på Cirkusrevyen som keyboardspiller 
og kapelmesterassistent for James 
Price og han skal være pianist på Det 
Kgl. Teater (balletten); på teaterturné 
med Nørrebros Teater og opfattende 
turné med hans 10 mands store 
orkester som backing for Stig Rossen.
Thomas har - udover musikken - en 
stor interesse for moderne design, 
det være sig både arkitektonisk og for 
moderne møbeldesign, og så er han 
glad for hurtige biler !

af Else Cornelius
fotos Mikkel Rønnow

Udenfor var der mørkt og vådt, og de travle juleshoppere i byen så 
bestemt ikke fornøjede ud, men inde i Hofteatret var der lyst og dejligt, 
da Kapelmesterforeningen holdt fødselsdag den 21. december. Det var 
en velbevaret hemmelighed, hvem der skulle levere festmusikken, men 
humøret steg straks flere grader, da tæppet gik fra, og kapelmester Lars 
Møller og The Orchestra satte i med første nummer. ”Folk Song” viste sig at 
bygge på noget så muntert og sommerligt som ”Marken er mejet”, og hvis 
den ukendte komponist til den kunne høre det nummer, ville han fryde 
sig i sin himmel. Tænk, hvad fine big band-musikere kan få ud af sådan 
en lille sang.
På de gamle kulisser omkring The Orchestra sad de sirligt malede prydfugle 

stille på deres kviste, men i salen havde tilhørerne svært ved at holde 
fødderne i ro. Nu ved vi til en anden gang, at jazzen også klæder Hofteatret. 
”Selv om rummet er 300 år gammelt, passer det perfekt til musikken,” mente 
Frans Rasmussen, som skulle motivere fødselsdagens legatuddeling.

Det blev en medrivende koncert, og formanden talte nok på alles vegne, da 
han takkede og gav Arne Hammelboes Uddannelseslegat til Lars Møller og 
roste ham ”for hans utrættelige søgen efter nye musikalske udtryk”. Og da 
han kaldte dagens energiske, indkaldte trommeslager i The Orchestra, Jonas  
Johansen, op og gav ham uddannelseslegatet ”til støtte for hans ud-
forskning i nye veje i det musikalske univers”. 

Fødselsdag med 

	 	 	 	 	 	jazz	og	legater 

Jonas Johansen

Lars Møller
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Uden for teatersalen var der dækket op med dejlig 
mad og drikke, men før medlemmerne gik i gang 
med den del af arrangementet, skulle de lige svare 
på Bodil Heisters 12 fornøjelige quiz-spørgsmål, som 
alle havde med fødselsdagen at gøre. 
Det var f. eks.:
Hvor mange år fylder Dansk Kapelmesterforening i 
dag? 17, 71 eller 117 år?
Hvem stiftede Dansk Kapelmesterforening? Emil 
Reesen, Arne Hammelboe eller Grethe Kolbe?
Hvad var Grethe Kolbe mest berømt for? Opfinderen 
af kaffekolben, lagde navn til skæftet på et skydevåben 
eller dirigent?
Hvem har komponeret Farinelli? Ralph Benatzky, 
Emil Reesen eller Kaj Normann Andersen? 
Hvem sang Farinelli ved førsteopførelsen i 1942? 
Aksel Schiøtz, Poul Bundgaard eller Hans Kurt? 
Hvornår afholdes den næste Malkokonkurrence? 
2009, 2010, 2011?
Et eneste medlem svarede rigtigt på alle 12 spørgsmål. 
Det var Niels Borksand, og han kunne tage en god 
flaske julesnaps med hjem.

En stor, uventet glæde
Årets modtager af Emil Reesens 
hæderslegat, Svend Aaquist, fortalte 
bagefter om den store glæde, det  
var at blive husket efter ti års ufrivilligt 
fravær fra podiet på grund af 
sygdom.
”Jeg har været væk fra vores herlige 
erhverv, men helt har jeg dog ikke 
kunnet holde fingrene fra det. Jeg har 
i al stilfærdighed dirigeret kammerkor 
med renaissance og ny musik i 
fokus, og lidt amatørorkester og un-
dervisning er det også blevet til.
Men erhvervsmæssigt har jeg holdt 
mig i grænselandet mellem musik 
og IT, hvor rigtig mange dirigenter, 
jeg er stødt på, også synes, det er 
sjovt at færdes. Hjernegymnastikken 
og endorfin-rusen er stort set den 
samme, hvad enten man skal 
lære Eroica udenad eller bygge 
et forgrenet softwaresystem op. 
Nå ja, stort set… I denne vinter 
komponerer jeg til Storstrøms 
Kammerensemble, og så knokler 
jeg løs med internetapplikationer til 
musikverdenen. Det har været mit 
hovederhverv de sidste ti år.

Af alt det, du har lavet i din lange 
karriere, hvad står i dag dit hjerte 
nærmest?
Allernærmest står selvfølgelig den 
musik, jeg har lært at kende bedre, 
end man kan lære det på nogen 
anden måde. Den spænder fra små 
genistreger af Leonin over Lasso, 
Jannequin og Dowland, Händel og  
Bach, Mozart og Beethoven, Debussy, 
Mussorgsky, Strawinsky og Ligeti frem 
til de mange, mange komponister, 
jeg har kendt og arbejdet med per-
sonligt. Det er jo en skat, jeg har i 
hovedet, og den vil blive ved med at 
leve og vokse i mig.
De helt særlige oplevelser? Det 
må være de samtidsværker, jeg 
har været så heldig at dirigere så 
mange gange, at de er blevet lige så 
”selvfølgelige” som klassikerne uden 
at miste deres nyhed og friskhed. 
Sådan er det f. eks. gået med 
Honeggers Pacific 231 og Ligetis 
Melodien, som jeg dirigerede på en 
lang turné med Ensemble Modern i 
Schweiz og Tyskland. 
Eller med Andy Papes fine lille 

opera Houdini, som vi opførte gennem flere år med en trup fra Det 
Kongelige Teater. Men der har også været klassiske værker, der en sjælden 
gang er lykkedes, så de fik en uropførelses aha-oplevelse. Mozarts Sinfonia 
Concertante f. eks. og Mussorgskys Udstillingsbilleder, ikke i Ravels, men i 
Gortchakovs meget autentiske instrumentation, som ikke mindst fanger de 
slaviske fraseringer helt fremragende.      

Hvordan har du det med, at provinsens ensembler nu ser ud til at være 
truede?
Det er noget skidt. Men det er jo bare en ny tilføjelse til den ubrudte serie af 
kulturpolitiske katastrofer, den nuværende regering har på samvittigheden!

Det tredje uddannelseslegat gik til en ung klassisk 
violinist, komponist og kapelmester. Simon 
Casali-Krzentowski kom til Danmark i 2004 for at 
studere direktion hos Frans Rasmussen. Året efter 
grundlagde han Hafnia Kammerorkester, som har 
givet 25 koncerter i Danmark og været på turne i 
Tyskland, Vietnam og Israel. I år fejrer orkestret bl.a. 
Mendelssohns 200 års fødselsdag ved at opføre 
alle hans 13 strygersymfonier, og Simon Casali-
Krzentowski står for opførelsen af to mindre kendte 
operaer af Donizetti og Verdi.

Årets hæderspris, som bærer Emil Reesens navn, 
gik til en ”musikkens altmuligmand”, til Svend 
Aaquist.
Med motiveringen ”For hans ødsle og begavede 
deltagelse i stort set alle kroge af musiklivet” gav 
Frans Rasmussen checken på 25.000 kr til den 
60-årige komponist, dirigent, organisator, lærer på 
Konservatoriet, medlem af Statens Musikråd – og 
desuden IT-arkitekt. ”Du er et menneske, som har 
brugt din tid godt. Du har været syg, men du er 
kommet stædigt tilbage.”

Simon Casali-Krzentowski

Svend Aaquist
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Bob Ricketts 50 år 
Du er født i USA, hvornår 
og hvorfor kom du til 
Danmark ?
Jeg er uddannet på Berklee 
College of Music i Boston, hvilket 
var og stadig er, en international 
skole, med elever fra hele verden. 
Jeg blev gode venner med nogle 
norske musikere, som inviterede 
mig til Norge for at spille i en 
sommerferie - det blev til flere 
turneer, hver gang vi havde et 
break fra Berklee. Senere hen, 
begyndte jeg at rejse rundt  
i Skandinavien i forbindelse med 
turneerne, både som musiker 
og turist. Jeg tror det blev til en 
6 -7 turneer i alt henover 2 - 3 
år, og hen ad vejen lærte jeg 
mange Skandinaviske musikere  
at kende - og selvfølgelig også 
danske musikere. Da jeg blev 
færdiguddannet i 1981, skulle 
jeg egentlig flytte til New York, 
men bestemte mig at ta’ et år til 
Danmark først... øh, det havde 
noget med en kvinde at gøre... 
Det ene tog det andet og jeg er 
blevet hængende i 27 år!

Du har fået en klassisk 
uddannelse fra konser-
vatoriet i USA. Var det 
også med saxofon som 
instrument ?
Jeg har en Bachelor’s Grad 
cum laude i Music Performance 
med træblæsere som speciale. 
Jeg studerede bl.a. sopran-, 
alt- og tenorsax, tværfløjte, 
piccolofløjte, klarinet og bas-
klarinet med nogle fantastiske 
lærere. De skarpeste var nok 
Joe Viola, John LaPorta og Andy 
McGhee - altsammen legender. 
Ensembletimerne igennem 3 år 
i Berklee Recording Band under 
ledelse af Herb Pomeroy har 
også haft en markant positiv 
påvirkning på mig, stadig den 
dag idag. I kraft af de sidste 
30 års erfaring, har jeg vel fået 
et par uofficelle uddannelser 
oveni, sådan QBE - ’qualified by 
experience’ som man siger...

Hvordan startede din 
karriere i Danmark?
Omkring samme tid som jeg 
kom til Danmark, flyttede 
saxofonisten Anders Gårmand 
til New York. Det efterlod et 
hul i mange sammenhænge, 
som jeg udfyldte - først som 
afløser, senere hen som fast 
bandmedlem f.eks. i Blast. Des- 
uden var jeg en haj til at  
læse noder, hvilket DR-Big Ban-

det benyttede sig af, hver gang 
der var en saxofonist, som meld- 
te sig syg - oftest et par timer 
inden en radiooptagelse. Jo  
flere sammenhænge jeg duk-
kede op i, jo mere gik snakken at 
der var en ny saxofonist i byen, 
og tingene eskalerede hurtigt - 
jeg tror jeg var fuldt beskæftiget  
efter ca. 3-4 måneder i Køben-
havn. På et tidspunkt spillede 
jeg i 9 bands. Dengang var der 
mange spillesteder i København, 
og man kunne sagtens spille job 
5 aftener om ugen, blot man 
spillede i orkestre nok. Og så 
begyndte TV engagementerne.

Du blev medlem af Dansk 
Kapelmesterforening i juli 
2000. Hvad glæde synes 
du, at du har haft af at 
være medlem af DK ?
En af de største glæder er, at 
finde ud af hvem de andre 
kapelmestre er. Hvis man som 
jeg er så heldig at have ret 
meget at rive fat i, er der en 
tendens til kun at fokusere på 
det arbejde som ligger foran 
én på skrivebordet. Det hjælper 
at vide der er andre derude, 
som man kan rådføre sig med 
omkring kapelmesterarbejdet. 
Det er også en kæmpe fordel 
at være medlem af en organisa-
tion, hvor man kan ansøge om 
legater til div. projekter tilknyttet 

kapelmesterfaget - når nu man 
gerne vil flytte nogle grænser 
med sig selv.

Hvad forstår du ved 
begrebet kapelmester ?
Man skal lægge en musikalsk  
linie eller profil og en profes- 
sionel standard - og inspirere 
samt motivere sine medspillere 
til ikke blot at leve op til 
standarden, men også at 
hæve standarden. Musik har  
aldrig været et job eller be-
skæftigelse for mig, det er en  
passion. Opgaven er at over-
føre den passion til de oftest 
ret bundne opgaver man mod- 
tager som kapelmester, og så  
få hele orkestret med på 
vognen. Der er også en del ad-
ministrationsarbejde forbundet 
med tjansen, men det finder jeg 
knap så spændende.

Som kapelmester oplever man 
også en del frustationer. F.eks. 
kan TV-samarbejdet byde på  
nogle udfordringer, da TV-redak- 
tioner kan opføre sig mere 
eller mindre neurotiske, alt 
efter hvordan seertallene er - 
hvilket gør, de pludselig kan 
finde på at ændre mening eller 
programretning, og allerhelst 
i sidste øjeblik lige før en 
optagelse. Af og til mister man 
lidt nattesøvn, men det må man 

leve med.
Det jeg glæder mig mest 
over er, når det rent faktisk 
lykkedes at opnå at lave en 
sublim performance, på trods 
af eksterne faktorer som mod-
virker arbejdsgangen f.eks. 
pressede produktionsbudgetter 
som fører til alt for lidt øvetid. 
Sådanne nogle faktorer betyder 
tit, at man kun lige akkurat 
kan levere et professionelt 
resultat - hvilket jeg synes er 
skuffende. Jeg vil allerhelst 
ude over kanten. Når man er 
professionel, er et professionelt 
resultat da et mindstekrav.

Hvis du nu skulle have 
beskæftiget dig med noget 
helt andet i dit liv end 
musik, hvad skulle det så 
have været ?
Det har jeg aldrig tænkt over... 
der er så meget at udforske 
indenfor det musiske spectrum. 
Jeg har prøvet at arbejde med 
en hel del projekter udenfor 
musikken, såsom TV- og video-
produktion, grafisk design, div. 
konceptvirksomhed, m.m., men 
jeg er altid blevet inviteret til at 
deltage i kraft af mine musiske 
kompetencer og jeg anskuer 
oftest problemstillingerne ude- 
fra et intuitivt, musikalsk syns-
punkt. 
Det kan man da nå langt med...
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5 cigarer om dagen 
   og alle 
   noderne i hovedet
Klarinettisten og kapelmesteren Aage Bonde Larsen, som snart fylder 90, 
har stadig HT Orkestret som sin hobby på fyrretyvende år

af Else Cornelius   
fotos Mikkel Rønnow og Søren Sørensen

HT Orkestret øver tirsdag aften i Chaufførernes Fagforenings fine mødesal på 
Nørrebro. På væggene hænger gamle røde faner med broderede tekster.
De ældste stammer fra ”Kuskenes Fællesforbund stiftet 1890” og ”Lillebil 
Chaufførernes Klub stiftet 1926”. En af fanerne har slagordet ”Ved ihærdigt 
Arbejde Maalet vi naar”, og det passer godt på det, der foregår hver tirsdag. 
Her arbejder de 30 medlemmer af harmoniorkestret rigtig ihærdigt med 
indstudering af nye numre og finpudsning af gammelkendte. De starter med 
Sousas ”The Thunderer”, slider lidt med et nyt Tom Jones-medley med svære 
overgange og glæder sig over at være mere hjemme i ”Zorba” og ”Tango 
Jalousie”. 
Der er arbejdsstemning og orden i sagerne. ”Der er også en god mødeprocent,” 
siger Søren Sørensen, som er orkesterformand. Der er nu heller ikke så 
mange af orkestrets medlemmer, som skal på arbejde hver dag. ”50+” kalder 
formanden gennemsnitsalderen, ”men når vi som forleden skal indvie en ny 
servicebus-linie i Ballerup, er det jo kl. 10 om morgenen, og så er det godt, at 
folk kan komme”.
HT Orkestrets dirigent er Aage Bonde Larsen, og ham er man meget stolt af, 
fortæller Søren Sørensen:

”Kender du nogen anden di-
rigent, som vælger at fejre sit 
diamantbryllup på en orkester-
rejse til Ægypten? Det gjorde 
Bonde og hans kone! Da  
de havde krondiamantbryllup, 
kom vi alle sammen for at fejre 
dem. Bonde bliver snart 90 år, 
men det tænker vi aldrig over. 
Han er friskere end mange af 
os. Og manden ryger ti cigarer 
hver dag!”
I pausen, mens der drikkes 
Dansk Pilsner omkring os, retter 
Aage Bonde Larsen lige det tal.

Han ryger kun fem cigarer om dagen. Til gengæld ryger han ikke cigaretter, 
”ikke papir, kun tobak”, og hans læge har sagt god for det.

HT Orkestret er Aage Bonde Larsens hobby og har været det i 40 år. B & W 
MAN Band, som er noget mindre, tager han også hånd om. Repertoiret er 
stort og bredt. Musikerne har de kendte numre i den hvide bog og de nye, der 
skal arbejdes med, i den røde, men Bonde står ikke med nogen bog. 
Formanden holder aldrig op med at blive imponeret over dirigentens viden 
og erfaring: ”Orkestret køber til stadighed nye numre, som Bonde ikke kender, 
men det er ikke noget problem. Når han møder op til den næste prøve, har 
han stort set alle stemmerne i hovedet, og kun i enkelte tilfælde støtter han sig 
til partituret. Han står ikke med hovedet i noderne som så mange andre, men 
med noderne i hovedet.”
Aage Bonde Larsen har faktisk et erfaringsgrundlag, der går tilbage til 1920erne. 
Utroligt, men sandt, men sådan kan det gå, når man fylder 90 år den 29. april 
og er begyndt at spille som seks-årig.
”Jeg begyndte med at spille harmonika i Aakirkeby, hvor jeg er født. Da jeg 
var 15 år, kom jeg i gang med at spille til bal, og ham, jeg spillede sammen 
med, købte en saxofon til mig. Jeg betalte af på den af de penge, vi fik, når vi 
var ude. Jeg fik også en klarinet, og det gik bedre, og jeg kom til at spille til et 
bal et sted i Rønne. Der var en violinist og en pianist i restaurationen der, og 

de kom og spurgte, om jeg kunne tage med dem, for de havde 
et engagement på hotel København i Hillerød. Jeg sprang til med 
det samme, men jeg blev kun sammen med dem i 14 dage, for 
det var ikke til at holde ud at spille med dem. Der var ikke to 
akkorder, der var rigtige…
Jens Warny, som jeg ringede til, manglede en mand til et 
engagement på Liseleje badehotel, og efter det kom jeg 
ind i varmen. Der var brug for musik alle steder den gang, i 
Hollænderbyen hos Harald Mortensen, i Valencia, i Næstved og 
Randers. Jeg havde f. eks. et år mit eget band i Skive fra oktober til 
jul – der blev jeg gift – og efter jul flyttede vi til Odense og spillede 
til april. Jeg har aldrig været arbejdsløs, aldrig. 
Mens jeg spillede hos Harald Mortensen i Hollænderbyen, var 
der tit ingen folk i salen først på aftenen, så vi morede os med at 
spille for os selv. Jeg havde orkesterstemmer med til forskellige 
klarinetkoncerter, Weber eller Mozart, og så stod jeg foran 
orkestret som solist. En aften dukkede Svend Chr. Felumb op 
med sin familie, den kendte dirigent, og jeg blev da nervøs, men 
der var jo ikke andet at gøre end at fortsætte med at spille. Næste 
formiddag ringede han og sagde, at der var en klarinettist i Tivolis 
Harmoniorkester, der var syg, og jeg kunne komme derind. Sådan 

kom jeg i Tivoli. Det var i 1947, og jeg blev der til 1990. Den anden klarinettist kom ikke 
tilbage, og Felumb sagde: ”Så er pladsen Deres”.
Klarinettisten Aage Oxenvad var min lærer, og jeg kom senere til at gå til direktion på 
konservatoriet hos Felumb og Arne Hammelboe og kom også til den franske dirigent 
Robert Blot.  Jeg dirigerede først lidt for Felumb i Tivoli, og jeg overtog Harmoniorkestret, da 
han gik af som 75 årig i 1956. Men da Tivoli fik den nye koncertsal, blev træblæsergruppen 
udvidet fra to til tre, og jeg blev tredje klarinettist i Tivolis og Sjællands Symfoniorkester. I 
mange år var jeg til prøve om formiddagen og koncert om aftenen, og om eftermiddagen 
underviste jeg i klarinet og saxofon i Tivoli-Garden. Jeg havde de drenge i 25 år og har fulgt 
mange af dem siden.”
Du har da været virkelig været rundt i musiklivet?
”Jeg har været gennem det hele. Det er også derfor, vi kan spille alting her i HT Orkestret, 
Strauss og Brahms, Lumbye og Sousa. Vi kan spille til bal og til koncert. Jeg har altid haft 
travlt, og jeg har aldrig følt min alder. Så jeg bliver ved, så længe de vil have mig.”
HT Orkestret vil gerne have Bonde, skal vi hilse og sige, og medlemmerne glæder sig til at 
fejre ham på hans 90 års dag. 

Læs om receptionen på side 2.
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Kunstnerboligerne på Hirsholmene 

Dansk Kunstnerråd har to boliger på Hirsholmene til brug for arbejdende 

kunstnere. Der er 2-4 sengepladser, stue og arbejdsværelse i hver bolig.  

I Lodsgårdens arbejdsværelse står et elektronisk klaver.  

Hirsholmene ligger knap en times sejlads fra Frederikshavn. Øerne på i alt 45 

ha er et naturreservat med 40.000 ynglende måger i forsommeren. Der er 

en håndfuld fastboende på Hirsholmene, mens de øvrige huse, en lille snes 

stykker, bliver brugt som sommerhuse. Der er 3 ugentlige forbindelser med 

postbåden fra Frederikshavn. 

Mad og andre fornødenheder bliver sejlet ud efter bestilling pr. telefon. 

Arbejdsophold i kunstnerboligerne af mindst en måneds varighed kan 

tildeles medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer eller 

tilsvarende fra udlandet. Prisen i 2009 er 2.600 kr./måned. 

Ansøgningerne skal indeholde de nødvendige personlige data samt en kort 

beskrivelse af intentionerne med arbejdsopholdet, og sendes til Dansk 

Kunstnerråd, Borgergade 111, 1300 Kbh K eller dkr@dansk-kunstnerraad.dk

Ny kultur tv-kanal på DR

1. november starter DR en tv-kanal på det nye digitale sendenet, 

som forener kultur- og historiestoffet og som særligt henvender 

sig til målgruppen over 45 år. 47 procent af indbyggerne i 

hovedstadsområdet er positivt stemte overfor beslutningen. 

Den 1. november 2009 skifter Danmark fra analogt til digitalt 

sendenet som det sidste af sine nabolande. Dette giver mulighed 

for lancering af flere kanaler, og i den forbindelse har DR bestemt 

sig for at opruste på kulturen. 

Bredere kulturdækning:

Chef for DR’s kulturredaktion Torben Smidt Hansen mener, at 

det er vigtigt at tilbyde en bredere dækning af kulturområdet 

sammenlignet med andre kanaler. Den kritik der har været af 

kulturprogrammernes sendetid bliver også manet i jorden af den 

nye daglige kanal, hvis indhold i høj grad vil gå til klassisk musik, 

udenlandske temaudsendelser og genudsendelser fra DR2.

 

Musikere er bedre til at koncentrere sig.

Musikere er tilsyneladende bedre til at løse opgav-

er end andre mennesker. Det viser nye resultater 

fra et videnskabeligt forsøg, som er gennemført 

af ph.d.-studerende fra Århus Sygehus. Profes-

sionelle musikere er trænet i at abstrahere delvis 

fra de følelsesmæssige input, som musikken typisk 

giver andre mennesker, og kan i stedet bruge 

hjernekraft til at analysere musikkens opbygning 

og konstruktion. Denne evne kan musikerne også 

bruge generelt uden for musikkens verden, hvilket 

gør dem bedre til at løse opgaver, viser det sig.

www.videnskab.dk

Plademærket DECCA nedlæggesEfter 80 år i branchen er det nu slut med plader fra det hæder-kronede selskab Decca. Det engelske plademærke der i over et halvt århundrede har været blandt verdens absolut førende inden for klassisk musik, vil efter sigende blive lukket på grund af for ringe indtjening. 
Decca har de seneste år været en del af moderfirmaet Universal der også ejer plademærket Deutsche Grammophon. Tidligere har Universal lukket plademærket Philips, men at Decca nu forsvinder, føles som et endnu større tab. Det er et plademærke der har været selve definitionen af klassiske indspilninger, og nogle af verdens største stjerner har haft hele deres karriere hos Decca: Dirigenterne Georg Solti og Charles Dutoit, pianisterne Vladimir Ashkenazy og Jean-Yves Thibaudet og operastjerner som Cecilia Bartoli, Renee Fleming og Luciano Pavarotti - for ikke at tale om De Tre Tenorer. Decca-navne fra ældre dage har været sopranen Joan Sutherland, alten Kathleen Ferrier og komponisten Benjamin Britten der ind-spillede en lang række af sine egne værker. Jens Cornelius

Opslagstavlen
 ved Bodil Heister

The Inaugural Blue Danube International Opera Conducting Competition 2009
1. - 12. juni 2009 er en fortsættelse af de konkurrencer der fandt 
sted i Cluj i Rumænien i 2007 og 2005 under navnet Bela Bartok 
Competition.
Konkurrencen i år finder sted i Burgas i Bulgarien og repertoiret 
er til første runde Figaros Bryllup og Cavalleria Rusticana.  Til 
anden runde er det Carmen, og til seks finalister i tredje runde 
er det La Boheme. (Kontakt evt. Niels Borksand).
www. musikimpresario.com

Nyt fra amatørmusikken
Den organiserede amatørmusik indenfor den klassiske genre har i nogle år samarbejdet og 
fundet dette så positivt, at man fra 2009 har etableret Dansk Amatørmusik (DAM) for kor og 
orkestre. Den nye ”familie” omfatter ca. 30.000 korsangere og ca. 6.000 instrumentalister.
Udover en stadig udbygning af det interne musiksamarbejde, satses der med fusionen på 
at opnå anerkendelse og en mere synlig profil i det danske musikliv. Både i forhold til det 
officielle kultur- og undervisningsmiljø og i forhold til musiklivets øvrige aktører. Amatørmusikken befinder sig i centrum af musiklivet – den kan opfange og videreudvikle 
både de, der fortsat vil dyrke musikken på fritidsniveau og de, der vil gå videre til en professionel karriere.
Dansk Amatørmusik (DAM) er en sammenslutning af de tidligere paraplyorganisationer 
DAKU (Dansk Kor Union) og DAMU (Dansk Amatør Musik Union).Poul Svanberg, formand   

Sommerkursus i Estill Voice Training
5-dages internatkursus i Estill Modellen på 
Odsherred Teaterskole fra søndag d. 28/6 – fredag d. 3/7- 2009. Kurset henvender sig til sangere, musiklærere, korledere, skuespillere, logopæder, m.v.

Undervisere: Danske EVT-lærere: Dorte Hyldstrup og Helga Westmark.
Ny pris: 5.500 kr. (før 6.500kr) incl. kursus, 
ophold/forplejning og bøger.
Tilmelding til Dorte Hyldstrup tlf. 26415382 eller dortehyldstrup@dortehyldstrup.dk i marts 2009. Læs om Jo Estill og Estill-kurser på  
www.trainmyvoice.com 

Nyt blod til Copenhagen Jazzhouse
Lennart Ginman er ny musikchef på Copenhagen Jazzhouse og han fortæller, 
at han er lidt træt af musikere, der tigger om et job og beklager sig over, at 
der er for få penge.
De 10 klubber i klubben:
JazzAspect: Under dette profilnavn møder du den nutidige, improviserede 
og grænsesøgende jazzmusik, spillet af topartisterne på den danske og 
europæiske jazzscene. JazzAspect er et klart alternativ til eventkultur, og 
her i JazzAspect er nøgleordene altid kompromisløshed, fordybelse og 
eksperimenter fra jazzens mere akustiske kanter. Under JazzAspect er huset 
sat op til at levere de optimale rammer for den smallere jazz.
Classic Jazz Club: Classic Jazz Club er en 2009 version af den klassiske 
københavnske jazzklub og en update af hele den smukke tradition, som 
Copenhagen JazzHouse er bygget på. Her mødes en verdenssolist med vores 
egen ”hustrio”, en rytmegruppe som er husets egen og ikke solistens, i et 
fysisk og swingende standardrepertoire med duge på bordene. Historie er ikke 
noget vi kun skal læse om i programforordene. Vores ”arvesølv” nypudses i 
Classic Jazz Club.

De næste ansøgningsfrister
Det er meget nemt at holde sig ajour med 
ansøgningsfristerne for Kunstrådets forskellige 
puljer på portalen kunst.dk, hvor man også 
nemt får et overblik over de samlede puljer. 
www.kunst.dk/alle-tilskud/

Lille Skiveren i Skagen
De heldige der vandt en uge i maj måned er
Jens Winther i uge 19
og Torben Petersen i uge 20



af Peter Ettrup Larsen

Facebook er i dag gået hen og blevet en af de helt store kommunikations-
platforme på internettet. Her kan man følge med i stort og småt i vennernes 
dagligdag, samt meddele verden, om man har lyst til pizza eller hellere vil 
ligge på sofaen. 
Facebook kan dog meget mere end det. F.eks. kan man igennem forskellige 
debatfora ikke alene give sin uforbeholdne mening til kende, man kan faktisk  
også få nogle meget spændende diskussioner. For nylig åbnede Henrik 
Nedergaard, der er leder af Helsingør Musikskole og MGK et debatforum med 
teksten:

”Skal vi i Danmark gå over til at bruge betegnelsen B i stedet for H i node- 
og becifringsnotation?”

Dette spørgsmål har ført til en livlig, indsigtsfuld, nuanceret og spændende 
debat mellem fagfolk, der ikke alene ved, hvad de taler om, men som også 
brænder for sagen. Allerførst er det dog nok på sin plads lige at skitsere 
problemet: 

I skandinavisk og germansk notation udviklede der sig i løbet af middelalderen 
en tradition med at betegne tonen mellem a og c som h. Myten er, at den 
oprindelig hed b, således at der altså var en logisk sammenhæng mellem tone-
navnene og alfabetet a-b-c-d-e-f-g, men at en munk sjuskede med kopieringen 
og ikke fik lukket bogstavet b i bunden, hvorfor det lignede et h, hvilket så 
efterhånden blev tonens navn. 
Lektor ved Frederiksberg Seminarium, PhD Jesper Juellund Jensen giver dog i 
en lille artikel om emnet (www.cyrk.dk/musik/b) en anden forklaring: ”Generelt 
brugte man kun stamtonerne, men der var snart brug for at skelne mellem to 
versioner af tonen b: Lavt b, som man kaldte b molle. Højt b, som man kaldte 
b durum. For at slippe for disse lange navne skrev man to udgaver af b’et:

Et rundt b - b rotundum – for det dybe b, for b molle. 
Et firkantet b – b quadratum – for det høje b, for b durum. 

Det høje, firkantede b blev så siden hen til h (et firkantet b med ”manglende 
bund”), mens det lave, runde b bare blev til b. På en måde er tonen mellem 
a og c altså slet ikke h, men egentlig ”firkantet b uden bund”. Men det er 
selvfølgelig noget mere praktisk at kalde det h og udtale det som bogstavet.”

I dag står vi så i en situation, hvor den markante påvirkning fra ikke mindst 
den rytmiske, amerikanske musikkultur, samt amerikansk udviklede node-
programmer som f.eks. Finale bringer den angelsaksiske notationspraksis i spil. 
Her hedder tonen h nemlig b og tonen b for h hedder Bb. På engelsk udtales 
dette b-flat, men i dansk terminologi hører man oftere og oftere betegnelsen 

”be-be”. Normalt betegnes halvtonesænkninger med tilføjelsen –es til 
stamtonens navn, f.eks. b for g = ges. Skulle der således være logik i systemet, 
skulle ges enten omdøbes til ”ge-be” eller b for h omdøbes til ”bes”. 
Sidstnævnte ændring vil give de færreste ”forstyrrelser” i systemet, da det i det 
tilfælde kun er en enkelt tone, der skal skifte navn. Musikproducent i Mogens 
Dahls Koncertsal Johannes Konstantin Neergaard beskriver sit medlemskab i 
FBI (Foreningen til Bes’ Indførelse): ”Jeg tog blandt andet kontakt til sprognævn, 
større forlag og universiteter. Alle steder lød det: Vi venter og ser hvordan 
udviklingen gror nedefra.”
Udviklingen behøver dog ikke nødvendigvis at tage så lang tid, for som lektor 
ved University College i Aalborg, Jens Stig Olsen konstaterer: ”…bare i denne 
gruppes levetid har jeg vænnet mig til at kalde akkorden Bb7 for bes syv.”
Diskussionerne vedrørende denne græsrods-udvikling er ikke mindst blevet 
aktuelle og relevante, efter at Danmarks bedst sælgende bog, Højskole-
sangbogen, i sin seneste udgave gik over til den amerikanske becifrings-
betegnelse, hvor en H-dur-akkord altså hedder B og en H-mol-akkord hedder 
B-mol. Personligt støder det stadig mit øje, når jeg i noderne ser en H-dur-
akkord og i becifringen læser et B, ligesom det også er svært at vænne sig 
til at tale om f.eks. Bachs B-mol-messe, men på den anden side giver det 
jo ganske god mening at tale om B-dur kontra Bes-dur. Som den sproglige 
situation er lige nu, svarer det nærmest til, da svenskerne tilbage i 1967 indførte 
højrekørsel, hvor rygtet ville vide, at man for at gøre overgangen så glidende 
som muligt ville lade lastbilerne skifte side en uge før personbilerne!
Jens Nielsen, der er afdelingsleder på Frederikshavn Musikskole konstaterer, 
at logisk set må komponisten Bach jo så også blive til Bbacb, mens 
Henrik Nedergaard konstaterer, at overgangen fra b til bes vil tage nogle 
generationer, da mange eksisterende sangbøger benytter h-notationen: 
”Så jeg er jo klar over, at en del vil være trætte af snakken allerede inden 
den kommer igang og foretrække tingene helt uden - altså helt uden Bh! 
Men mon ikke vi alligevel skal lade Shakespeare få det sidste ord, 
for i virkeligheden handler 
det hele jo om: 
TO B OR NOT TO B!

  

Fra b til bes
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udgivelser

Emil de Waal - ny cd  
Emil de Waal+ ”Ombud”

Medvirkende: Wayne Horvitz (keyboards),  
Gustaf Ljunggren (strenge, sax), Søren Kjærgaard (tangenter), 
Emil de Waal (trommer, percussion, stemme og datamaskine), 

Michael Elkjær (laptop, keyboards, m.m.).
“Konceptet bag Emil de Waal’s nye album har fundament i en ny selv-

defineret genre kaldet Analog-digital. Ved at kombinere den analoge tilgang og 
de håndspillede instrumenter med en digital, betyder det, at Emil de Waal+ bevidst 
inddrager computeren som et ekstra medlem i bandet, og dette reflekterer virkelig 
deres måde at arbejde på. De elektroniske dele af musikken er ikke kun basis for 

numrenes rytmiske beat, men også de musikalske harmonier og melodier.
Sammen med den svenske multi-musiker Gustaf Ljunggren og pianist Søren 

Kjærgaard har Emil kreeret en innovativ tilgang til musik. Alle facetter af 
musikken bliver sluppet løs, hvilket skaber en flydende stil der bevæger 

sig i en uopdaget sfære mellem frie improvisationer og det 
konstante (elektroniske) beat”.

Udgivet oktober 2008  
på Artiscope Music

nyE
       ved Bodil Heister

Michael Salling - ny cd
Nice Vibrations

Michael Salling piano, Richard Andersson bas  
og Chano Olskær trommer.

”Michael Salling har udviklet sin egen mening om, hvordan 
en jazz-trio skal lyde. I de senere år er der dukket flere og flere 

spontane kompositioner og moments op (når han sad ved flyglet 
og fabulerede) som lød ligesom favorit-momenterne fra hans egen 
pladesamling. Tiden var inde til at gå selv. Det er der kommet en 

varm og stemningsfuld debut-cd ud af, hvor fokus har været 
på: ”only to play what wants to come out”. Cd´en er både en 

hyldest til klaver-trio-tradionen og samtidig et bud på  
en nutidig trio-lyd.”

Udgivet 26. januar 2009 på 
Calibrated.org  CALI 087. 

Jacob Anderskov og 
Anders Mogensen - ny cd

Real People
Medvirkende Rudresh Mahanthappa sax, Kasper 

Tranberg trompet, Jacob Anderskov piano, Carlo DeRosa 
bas, Anders Mogensen trommer.

“Med Udgivelsen af Real People’s nye cd, har den internationale 
jazzscene fået en ny udgivelse, som pejer i retning af hvor 

jazzen er på vej hen, her i 2009. Alle fem orkestermedlemmer 
er individuelt del af den internationale jazzscene. Selvom 
medlemmerne bor på to forskellige kontinenter, viser det 

virkelig hvor internationalt et sprog jazz er!”
Udgivet november 2008 

på Blackout Music

John Ehde - ny cd
Nordic Colors

Medvirkende: John Ehde cello og Jens Bang-
Rasmussen guitar.

“At spille med guitar er på mange måder en åbenbaring da man 
som stryger almindeligvis er vant til at skulle bruge temmelig mange 

kræfter på at matche med et flygels enorme dynamiske register.
Når jeg skal blande med guitarens sprøde og gennemsigtige klang

kan jeg bruge klangelige facetter og nuancer der ellers kun kommer
i brug ved rent solospil. Det er en ren fornøjelse og jeg håber og tror, at 

det fremkommer på den foreliggende CD med nordisk musik spillet 
med nordiske klangidealer. Jens Bang-Rasmussen har i mange år 

forsket i dansk guldaldermusik for guitar, og originalværkerne
af Henrik Rung og Søffren Degen er kopieret fra  

de håndskrevne manuskripter.
Udgivet december 2008 

på CD Classico



I slutningen af det forgangne år lagde den verdens-
kendte tyske Bach-dirigent Helmuth Rilling vejen 
forbi Trinitatis Kirke i København for at afholde en 
masterclass og to koncerter sammesteds. Projektet 
havde sit udgangspunkt i et ønske om at ville 
videregive sin musikalske erfaring til den yngre 
musikergeneration, som Rilling udtalte i en samtale 
på Verdenskorsymposiet i Minneapolis 2002.
Denne udtalelse fandt jeg inspirerende, og da jeg 
gennem en længere årrække har haft kontakt med 
Helmuth Rilling, så var det naturligt for mig at tage initiativ  
til at prøve at arrangere en masterclass med Rilling i
i København. Projektet blev muliggjort i et samarbejde med Danske 
Korledere og Jesper Grove Jørgensen, støttet og bakket op af Dansk Kapel-
mesterforening, Solistforeningen, Dansk Kor Forbund, Dansk Musiker Forbund 
og Danske Korledere/Musikrådet. Det skulle imidlertid vise sig, at den nu 
75-årige tyske dirigent stadigvæk har sin kalender tæt besat med koncert- og 
masterclassaftaler, så vores planer kunne først afvikles to år efter min første 
henvendelse til Rilling om at komme til København.

Helmuth Rilling-masterclass for yngre solister og dirigenter 2008 blev afviklet 
i dagene fredag den 28. til søndag den 30. november 2008 i Trinitatis Kirke og 
sognehus. 10 solister og 6 dirigenter deltog som aktive. Hertil kom 10 passive 
deltagere og Trinitatis Kantori & Kammerorkester, bestående af 40 korsangere 
og 22 musikere. 
Den første dag var der masterclass i sognehuset med solister og dirigenter, 
der arbejdede med Bach-værkerne: Unser Mund sei voll Lachens, kantate 110 
og Magnificat. Om aftenen havde dirigenterne en klaverprøve med Trinitatis 
Kantori. Næste morgen var der prøve i kirken med solister, kor og orkester, og 

samme eftermiddag afholdtes en Gesprächskonzert, hvor Rilling efter en åben 
generalprøve - med korte eksempler, udført af solister, kor og orkester, først 
lavede en værkgennemgang af kantate 110, hvorefter kantaten blev opført i sin 
helhed. De aktive solister sang hvert sit recitativ og arie/duet, og dirigenterne 
tog sig af hver sin sats med solister og kor.
Den følgende dag var det Rilling, der stod med taktstokken foran Trinitatis 
Kantori & Kammerorkester. Søndagskoncerten blev transmitteret af DR og 
programmet var Bachs kantate 110, motetten Singet dem Herrn og Magnificat. 
Alle aktive solister medvirkede også ved denne koncert.

Helmuth Rilling er ikke en dirigent med store fagter og falbelader. Man skal 
undertiden lytte godt efter for at opfatte alt, hvad han siger, fordi hans tale 
kan være meget stilfærdig. Han kan tilmed i sin fremtoning undertiden virke 
lidt underspillet, men man skal ikke tage fejl. Specielt i koncertsituationen 
udstråler Rilling energi, overblik og koncentration. At han er en meget erfaren 
dirigent med dyb, dyb indsigt i sit stofområde hersker der absolut ingen 
tvivl om. Det er helt klart, at alle spørgsmål, der kom frem i forbindelse med 
masterclass og koncerter, havde han gjort sig grundige overvejelser om. Rillings 
professionalisme og store erfaring viste sig også helt klart ved de tidsmæssigt 
meget komprimerede forprøver til de to koncerter, hvor han uden noder med 
en fuldstændig sikker tempofornemmelse, og uden overflødige ord, præcist 
skar ind til benet og kom med de nødvendige anvisninger og korrektioner, - 
anvisninger som altid begrundes i forholdet mellem tekst og musik!

Et møde med Helmuth Rilling aftvinger stor respekt for mesterens dybe viden 
og store seriøsitet der er noget at tage ved lære af! Mange af de godt 80 
masterclass-deltagere, korsangere og musikere gav da også umiddelbart 
udtryk for stor glæde for at have deltaget i masterclassen, ligesom der var stor 
begejstring blandt det talrigt fremmødte publikum.

   Helmuth Rilling
 i København

af Per Enevold
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af Esther Bobrova

Efter dirigentkursus i Rusland under ledelse af 
Frans Rasmussen i 2007 blev 2 af kursusdeltagerne 
inviteret til at komme tilbage: Nikolaj Bentzon 
skulle dirigere det lokale Big Band i maj 2008 og 
undertegnede – Togliatti Filharmoniske Orkester i 
november samme år.
For mit vedkommende blev det et projekt med 
flere nervepirrende forhindringer. Som man efter- 
hånden ved, så har efter ”Perestrojka” de russiske  
orkestre ingen penge til at betale hverken 
rejseudgifter eller hotelophold for de udenlandske 
dirigenter. Derfor brugte jeg megen tid på at 
skrive og afsende en stak ansøgninger til diverse 
Fonde og Legater for at få de fleste af udgifterne 
dækket. Det lykkedes at modtage flere positive 
svar, da der pludselig kom en mail fra orkestrets 
manager Tatjana at hun ikke magtede at skaffe de 
nødvendige papirer til min indrejse i Rusland. 
Dette var meget gådefuldt og jeg klagede i min 
nød til Frans. Med brugen af sine diplomatiske 
evner foreslog Frans at sende en mail til Tatjana 
af en sådan karakter at Tatjana ikke kunne finde 
argumenter for at sige nej. Forklaringen på hendes  
uventede opførsel fik jeg meget senere, faktisk 
efter den sidste koncert.
Uden at jeg spurgte, begyndte Tatjana at fortælle 
at det var Nikolaj Bentzons skyld at mine koncerter  
hang i en tynd tråd. - Det kan ikke være rigtigt,  
- tænkte jeg, - Nikolaj og jeg har altid været gode 
venner. Men som de fleste russiske musikere, var 
Tatjana ikke i stand til at formulere sig præcist. 
Det, hun mente var, at Nikolaj scannede alt sit  
orkestermateriale først og bagefter sendte det 
til Togliatti Filharmonias computer. Tatjana bad  
kontorpigerne om at åbne filerne og printe 
materialet ud, men uerfarne som de var med 
den elektroniske verdens velsignelser, kludrede 
de gevaldigt i det og derfor måtte stakkels Tatjana 
gøre det selv helt forfra.. Derfor manglede hun  

tid til at tage sig af mit projekt! 
Men langt om længe blev de nødvendige papirer tilsendt og jeg kunne søge et visum hos Det Russiske 
Konsulat. På det tidspunkt  blev jeg lige netop færdig med at kopiere hele repertoirets stemmer på Det Kgl. 
Bibliotek. Alt blev omhyggeligt pakket og afsendt til Togliatti. Men tiden gik og stemmerne var ikke kommet 
frem. Fortvivlet ringede jeg til det lokale postkontor i Lyngby, hvor en venlig dame sagde at min pakke 
ankom til Moskvas Internationale Postkontor 3 dage efter at den var afsendt fra Danmark. Og, - tilføjede 
hun -, man kan ikke gøre mere, da Moskvas Internationale Postkontor er utilgængeligt for henvendelser.
Det var en deprimerende besked, men stædig som jeg var, fandt jeg en mailadresse på russisk til kontoret 
i Moskva og skrev en venlig, men bestemt tekst, hvori jeg bad om at nodematerialet skulle ankomme til 
Togliatti senest om 2 uger. Til min forbløffelse fik jeg et venligt svar og noderne ankom 7 dage efter min 
mail! Nu var indrejsepapirerne i orden og noderne var ankommet, så slapper man af og håber på at der 
ikke skulle være flere forhindringer. I den tro ankom vi (Uffe Lange og jeg) til Samara lufthavn klokken 3 
om natten.
Vi kikkede efter en bil der efter en skriftlig aftale med Tatjana skulle transportere os til Togliatti. Til vores 
store forundring stod både orkestrets manager Tatjana og hendes mand Aleksej, der er chefdirigent for 
Togliatti Filharmoniske orkester og ventede på os! Da vores bagage langt om længe blev udleveret, gik vi 
ud til bilen. Og så viste det sig at enten den russiske bil var for lille til vores europæiske kufferter eller vores 
kufferter var for store til den lille bil. Til sidst blev den ene kuffert lagt i bagagerummet og den anden fik 
Aleksej anbragt på skødet og omfavnede den kærligt hele den 100 km lange vej til Togliatti. Kufferten stod 
på højkant og Aleksej, der sad på forsædet, kunne intet se frem for sig. Oplivet af gensynsglæde talte vi og 
lo så meget at bilens ruder blev helt duggede. Det viste sig at være en fordel, da den unge chauffør som 
kørte for hurtigt, blev stoppet af en russisk politi patrulje. Den vagthavende politimanden ikke kunne se 
den ulovligt anbragte kuffert på forsædet og udstedte en bøde kun for hastighedsovertrædelse!
Det var så den sidste forhindring og vi ankom til Togliatti i god behold. De 3 koncerter som gik under 
navnet ”Nordsøens Legender” var meget velbesøgte og gik strålende. Og aldrig i mit liv har jeg skrevet så 
mange autografer til både voksne og børn på deres programmer.
Tak til Frans og Kapelmesterforeningen for støtten til disse oplevelser!

Rejse 
    til Togliatti 

i november 2008
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En dansker i 
 New York
af Peter Ettrup Larsen

New York er en sand smeltedigel af energi og 
liv, det er i sandhed byen, der aldrig sover. New 
York er som en virus, er den først gået i blodet, 
kan man lige så godt overgive sig, for så er den 
kommet for at blive. Det er Dorrit Matson også. 
Dorrit er dansk, men har taget konsekvensen af 
virussen og har skabt sig en dirigentkarriere på 
selveste Manhattan med eget symfoniorkester: 
Scandia Symphony. 

Jeg mødte Dorrit i forbindelse med Conductors 
Guilds kongres i starten af januar, og blev 
mødt med ægte amerikansk gæstfrihed i 
hendes hyggelige, dansk indrettede lejlighed 
på Manhatten. Ikke mindst var modtagelsen 
fra hendes glade hund ”Silver” ganske 
overvældende. 

Selvom Dorrit har boet i NYC siden 1986, 
startede hendes musikkarriere i Danmark 
med studier såvel i musikvidenskab på 
Københavns Universitet som musikpædagogik 
på DKDM. Begge uddannelser blev afsluttet i 
1981 og i januar 1982 begyndte Dorrit så som 
dirigentstuderende ved University of Miami på 
et Fulbright stipendium. Det var en fantastisk, 
kreativ uddannelsesinstitution hun mødte, med 
masser af orkestre og ensembler og dermed 
også rig mulighed for at udvikle sig. Ikke 
mindst var indstillingen til det at spille sammen 
markant anderledes end i Danmark, for i USA 
blev det (selv for strygere) anset for en ære at 
være orkestermusiker! Alt dette tiltalte Dorrit, 
så da Fulbright-stipendiet udløb, lykkedes det 
at få ansættelse som ”Associate Conductor” og 

færdiggøre studierne med en Master Degree i 
”Instrumental Conducting”. 
Det var dog ikke kun i Miami, Florida, Dorrit 
slog sine folder. Det blev bl.a. også til et ni ugers 
ophold i Aspen ved den berømte sommer-
workshop for dirigenter samt besøg rundt i 
staterne fra Colorado i vest til New York i øst. 
Efter opholdet i New York fløj Dorrit så tilbage 
til Danmark i håbet om at få en debukoncert 
herhjemme, men da flyveren lettede og fløj 
over Manhattan, vidste hun, at det var der, hun 
ville slå sig ned, for som Dorrit selv formulerer 
det: ”Her har jeg lagt en anden længsel”.
Dorrit vendte da også tilbage til USA og satte 
fuld damp på etableringen og konsolideringen 
af hendes eget symfoniorkester: Scandia 
Symphony. Nu er det sådan, at der i New York 
findes et hav af lokale og regionale orkestre. De 
er alle professionelle for så vidt, at de består af 
uddannede musikere, der får løn for at spille, 
men de er organiseret på en helt anden måde 
end de danske orkestre. Et sådant orkester 
spiller måske 5-6 koncerter i løbet af en sæson, 

og selvom musikerne altså reelt er faste medlemmer af orkestret, kan 
de ikke bygge hele deres eksistens på medvirken i et enkelt orkester. 
Musikerne er derfor typisk medlem af flere forskellige orkestre. Disse 
mange orkestre kæmper i realiteten om det samme publikum, og 
selvom det potentielle publikum i New York er langt større end den 
samlede danske befolkning, gælder det alligevel om at skille sig ud. 
Netop her har Scandia Symphony en meget klar og samtidig utraditionel 
profil, idet orkestret har specialiseret sig i udelukkende at opføre musik 
fra de nordiske lande. Her er ikke kun tale om musik af Nielsen, Sibelius 
og Grieg, nej her er også tale om uropførelser af ny nordisk musik, 
samt opførelser af mindre kendte komponister. Orkestret har også 
indspillet flere cd’er. F.eks. en cd med musik af Lars-Erik Larsson, der 
blev valgt til ugens cd på svensk radio. Avisen Desert Morning News fra 
Salt Lake City skrev bl.a.: ”Denne cd er et skønt fund og vil appellere til 
musikelskere over hele spektret.”
Orkestret er hjemmehørende midt i finans-distriktet, nemlig i Trinity 
Church på selveste Wall Street. Det er faktisk et ganske godt billede 
på, at Dorrit ikke alene er en dynamisk dirigent, hun er også en driftig 
forretningskvinde, der kan alt det der med at skaffe sponsorer, kontakte 
medierne etc. Dorrit er med andre ord et lysende eksempel på, hvad 
dirigenten Diane Wittry beskriver i bogen ”Beyond the Baton” som en 
af de vigtigste forudsætninger for at få succes i amerikansk musikliv: 

”For at blive en effektiv kunstnerisk leder, må man lære sig nye måder 
at kommunikere på og nye måder at se på sig selv på. Ens verdenssyn 
kan ikke kun centrere sig om egne ønsker og behov; det skal både 
omfatte mange personers ønsker og lokalområdets. Man kan blive, alt 
hvad man kan forestille sig. Ved at udvikle sig selv, udvikler man også 
organisationen, man arbejder for.”

Trinity Church har et velorganiseret koncertprogram, der består af 
alt fra traditionelle kirkekoncerter over kammermusikkoncerter til 
symfonikoncerter. Scandia Symphony har været ”husorkester” siden 
1992 og giver 3-6 årlige koncerter som led i kirkens ca. 112 årlige 
koncerter. Netop ved at være en del af denne velsmurte musikmaskine 
får orkestret en fantastisk eksponering, idet orkestrets koncerter 
automatisk markedsføres til de mange tusinde publikummer, der hvert 
år møder op til kirkens øvrige kulturelle tilbud. I 2001 var orkestret 

da også det første til at give koncert på Lower Manhattan ovenpå de 
tragiske begivenheder ved World Trade Center, der kun lå et stenkast 
fra kirken. Sæderne var endnu dækket med plastic og orglet var gået i 
stykker, men selvom musikerne hostede p.g.a. støvet, spillede orkestret 
og var dermed med til at ”lift the spirit” i området.
At det er lykkedes for Dorrit, fremgår også af de udtalelser, anmelderne 
er kommet med. F.eks. skrev Paul Shelden i New York Concert Review: 
“Maestra Matson har igennem længere tid charmeret New Yorkerne 
med sine musikalske ynder, i særdeleshed dem der arbejder og bor 
nær Wall Street. Hun har udviklet en velbesøgt middagskoncert-serie i 
Wall Streets kendemærke Trinity Church, støttet af lokale virksomheder 
og andre organisationer i området. Orkestret har da også fundet et 
skønt spillested, hvor det, selvom der er lidt rigelig efterklang, kan øve, 
afholde koncerter og proselytisere skandinaviske komponister.”
At koncerterne så også er værd at lytte til, fremgår bl.a. af anmelderen 
John Rockwells udtalelse i New York Times: ”Dorrit Matson, den 
danskfødte dirigent, ledte en frodig, flimrende udgave af Carl Nielsen’s 
herlige Aladdin’s drøm” og Edith Eisler skrev i New York Concert Review: 
”Orkesterleder Dorrit Matson blev født og uddannet i København og 
har helt klart såvel passion som en stærk forståelse for musikken fra 
hendes hjemegn.”

Desværre har Dorrit lige været sat ud af spillet et halvt års tid, da hun 
blev offer for en spritbilist, der drejede til venstre for rødt lys. Nu er 
fysikken imidlertid ved at være i orden, så Dorrit er atter i gang med at 
forberede sæsonens koncerter. Og det er jo i virkeligheden det, det hele 
handler om, nemlig at dele ud af vores indre glæde ved musik. Der kan 
sagtens være forhindringer på vejen, men vi må aldrig glemme, hvorfor 
vi oprindelig begyndte fordybelsesprocessen. Ud over de musikalske 
oplevelser vi får, får vi så også en masse andre gode oplevelser. Så 
snart vi er ”rejsende i musik”, er der nemlig en slags fælles bånd, og 
mit møde med Dorrit Matson var bestemt ikke blot et møde mellem 
fremmede, det var snarere et møde mellem to gamle venner, og det er 
ikke noget, jeg bare finder på. I kan selv spørge Silver. Var det ikke for 
Dorrits viljestærke dirigent-arme, havde jeg nemlig slet ikke fået lov til at 
forlade lejligheden og så havde jeg stadig siddet på Manhattan og kløet 
min nye legekammerat bag øret!
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Uddelinger 
af kollektive mIDLer 

    i 2008
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik):

Accordeonova Koncert i Allerød
AmadeusEnsemblet Sommerprojekt, 3 koncerter
AmadeusEnsemblet Efterårsprojekt, 3 koncerter
Ars Nova Copenhagen  Turné til Kina (koncerter og workshops)
Athelas Sinfonietta Copenhagen Arvo Pärt-koncerter i Helsingør og Helsingborg
Nikolaj Bentzon Gæstedirigent Togliatti Philharmonic Jazz Orchestra
Pernille Bévort 2 koncerter med bandoneonisten Marcelo Nisinman
Esther Bobrova 3 familiekoncerter med Togliatti Filharmoniske Orkester
Niels Borksand Afskedsturné med Grønlandstourneen
Cantabile 2 Teaterkoncerten “Tiggeroperaen”, Vordingborg og København
Choral Denmark 8th World Symposium on Choral Music i København
Copenhagen Jazz Festival Koncert Ernie Wilkins Almost Big Band 
Dansk Kapelmesterforening Fødselsdagskoncert i Hofteatret
Jakob Davidsen 2 koncerter med Jakob Davidsen Mangfoldighed
Den Ny Opera Emil Reesens “Farinelli”
Den Ny Opera Wagners “Ragnarok”
Det Harmoniske Selskab Haydns “Skabelsen”
Peter Due Komponistdebutkoncert i Den Sorte Diamant
Ensemble MidtVest 4 opførelser af “En anderledes fastelavnskoncert”
Forlaget Siesta Bog om Giacomo Puccini af Francesco Cristofoli
Guldborgsund MGK MGK-stævne og koncert ved Suså Festival 2008.
Hafnia Kammerorkester Kulturudvekslingsprojekt, koncerter i Vietnam
Hafnia Kammerorkester Koncertturné, Israel og de palæstinensiske områder
Hafnia Kammerorkester Koncerter i Rundetaarn og Nyborg
Roland Haraldson Mozarts “Requiem”, Kammerkoret Zenit og orkester
Bo Holten Arbejdsophold San Cataldo
Jørgen Misser Jensen 2 koncerter med The Lithauian State Wind Orchestra, Vilnius
Jørgen Misser Jensen Rødovre Concert Band, bandfestival i Sydfrankrig
Kammerkoret Camerata Bachs Matthæuspassion i Holmens Kirke
Kammerkoret Camerata Koncertrejse til Canada
Komponistsammenslutningen ToneArt Koncertrække i Salon K under Copenhagen Jazz Festival
KomVest - Vesterbro Komponistforening 4 koncerter med Kammerkoret Hymnia og Ensemble Vest
Benjamin Koppel Koppel/Andersson/Riel koncertturné i Paris
Benjamin Koppel Jubilæumskoncert for komponisten Herman D. Koppel
Københavns Bachkor Zelenkas Requiem i Jægersborg Kirke
Københavns Sinfonia Koncertrejse til Thüringen
Ture Larsen 2 koncerter med Copenhagen Art Ensemble og Marc Ducret
Ture Larsen 2 “Purple Spaze”-koncerter med Copenhagen Art Ensemble
Kjeld Lauritsen Koncertturné med Kjeld Lauritsen Hammond Organ Swing
Lensgrevindens Serenadeensemble 2 koncerter i København og Lyngby
Steen Lindholm Mozarts Messe i c-mol med Koncertforeningens Kor

Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester Nytårskoncerter i Lyngby og Birkerød
Mogens Dahl Kammerkor Koncertprojekter
Mogens Dahl Kammerkor 3 opførelser af Händels “Messias”
Lars Møller Koncertturnéer med kvartet og div. ensembler
Krisztina Vas Nørbæk Händels “Messias” i Messiaskirken
Paradise Jazz Koncert “Niels Jørgen Steen’s Monday Night Big Band”
Bob Ricketts Koncertrejse til Japan
Roskilde Bach-Uge Korsang-arrangement i Roskilde Domkirke
Sokkelund Sangkor Händels “Messias” i Garnisons Kirke
John Tchicai 3 opførelser af “En nutidig Pinsemesse”
Trinitatis Kirke, Fredericia Henrik Rungs koncertdrama “Slaget ved Fredericia”
Universitetskoret Lille Muko To jubilæumskoncerter
Vejlestævnets Symfoniorkester Mahler’s 1. symfoni
Vokalensemblet Musica Ficta 5 koncerter, Orlandus Lassus’ “Lagrime di San Pietro”
Vokalensemblet Musica Ficta Fødselsdagskoncert for Bo Holten
Saul Zaks Århus Pigekor,  koncertrejse til Argentina
Nenia Zenana Koncertprojekt, Miao Chior, Kunming, Kina

Støtte til 58 projekter Ialt uddelt: 837.875

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

Jacob Anderskov CD “Ears to the Ground” Jacob Anderskov & Airto Moreira 
Jacob Anderskov CD “Anderskov Accident: Unity Of Action” 
Thomas Hass Christensen CD “Thomas Hass Quartet - Live at Copenhagen Jazzhouse”
Cowbell Music CD “Frostmorgen” Alberte Winding & Benjamin Koppel
Hans Dal CD, nye salmer til tekster af Marianne Harboe
Den Jyske Operas Kor og Prinsens Musikkorps CD “Julesang & messingklang”
Ib Glindemann CD “Turn on the Heat” Ib Glindemanns Orkester
Emil Hess CD “Emil Hess Evolution Orchestra”
Fini Høstrup CD “Following”, egne kompositioner for jazztrio
John Høybye CD “Dagen og Vejen”, antologi af kor- og solosange
Jesper Juul CD “Songs for trombone” med Prinsens Musikkorps
Elith Nykjær Jørgensen CD “Little Yellow House” Nulle & Verdensorkestret 
Kammerkoret Hymnia CD “Friede auf Erden”, senromantisk kormusik
Klüvers Big Band CD “Hot House” med Jesper Thilo og Dennis Mackrel
Benjamin Koppel CD “Through The Rain” med Marie Carmen Koppel
Benjamin Koppel CD “Adventures of a Polar Expedition” med Hans Ulrik
Erling Kroner CD “EKNMO B3” med organisten Kjeld Lauritsen
Little Beat Records CD “Turn on the Heat” Ib Glindemanns Orkester
MA-musik CD-sæt med indspilninger af Herman D. Koppel
Joakim Pedersen CD “Adultjazz” Joakim Pedersen Trio
Frans Rasmussen CD, danske sange med CanzoneKoret
Frans Rasmussen CD Storstrøms Kammerensemble & Anne Margrethe Dahl
Michael Salling CD “Nice Vibrations” Michael Salling Trio
Søren Siegumfeldt CD “Waiting For The Good Times”, String Swing
Simon Spang-Hanssen CD “The Riddle” med kvartetten Ear Witness 
Jesper Thilo CD Jesper Thilo Kvartet med strygere
Emil de Waal CD “Ombud” Emil de Waal+ og Wayne Horwitz
Jens Winther CD “Directions New Directions” Jens Winther European Quartet
Hanne Ørvad CD “Corona” med 5 korværker sunget af DR’s ensembler

Støtte til 28 CD-produktioner Ialt uddelt: 420.250
Fortsættes næste side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Støtte til uddannelseformål (tilskud til faglig uddannelse, studie- og rejselegater):
Maria Badstue,  Christian Baltzer,  Simon Casali-Krzentowski,  Claus Efland,  Anne Marie Granau, 
Jonas Johansen,  Christian Kluxen,  Svend Kragelund,  Jørgen Lauritsen,  Lars Møller, 
Casper Schreiber

Trinitatis Kantori: Helmuth Rilling Masterclass 2008 for yngre solister og dirigenter

Dansk Kapelmesterforenings dirigentkursus med Togliatti Philharmonic Orchestra i 2007

Forsikring af kapelmester Grethe Kolbes violin, udlånt til musikstuderende Kern Westerberg

Støtte til 15 formål Ialt uddelt: 162.360

Samlet er der til 101 projekter og studieformål bevilget kr. 1.420.485 til musikfremmende foranstaltninger og uddannelsesmæssige formål.

Peder Kragerup

  

GRØNLANDSTOURNEEN 
1969 – 2008
31. TOURNE

farvel og tak tourne 
efter knap fyrre år 

af Niels Borksand

OG det blev til 31 tourneer med 45 forskellige 
produktioner og koncertprogrammer fordelt på 458 
forestillinger for børn og voksne samt 136 koncerter 
og andre musikalske arrangementer samt work-shops 
for et samlet tilskuerantal på ca. 85.000 på 48 besøgte 
steder i en tidsramme, der samlet er på 2 år.
Denne - den sidste tourne - begyndte i Alluitsuup 
Paa 3. september efter flyvning fra København til 
Narssarssuaq og videre i to hold med en lille helikopter. 
Indkvartering, lidt mad og derefter opstilling, forprøve 
og koncert i hallen. Alle i godt humør og klar til at 
begynde med Schuberts ”Militærmarch” og derefter 
føre publikum gennem lettere klassiske perler og også 
et arrangement af ”Sikorsuit” og ”Ilaanni Unnulermat” 
af Henrik Lund samt ”Sunnia Kalippoq” arrangeret for 
strygeorkester af Søren Johannsen.
En ide jeg havde fået og som i den grad viste sin 
bæredygtighed. Publikum sang med både ved  
koncerter i haller og kirker og også på alderdoms-
hjemmene.

Og på den sidste del af tourneen, hvor sangsolisten - operasangeren Lars 
Fosser - var afløst af operasangeren Aage Christensen, der allerede på tourneer 
tilbage i halvfjerdserne havde lært sig - sangligt forståelig - grønlandsk, og han 
solistisk foredrog disse sange, var der ikke et øje tørt.
Efter Alluitsuup Paa, hvor ca. en fjerdedel af bygdens beboere hørte koncerten, 
vil til Nanortalik, skolekoncert og koncert i den smukke kirke fra 1920 med det 
herlige Hernnhuter-orgel fra 18-hundrede-tallet.
Qaqortoq i prægtig sol.
En tre-trins raket. Kirkekoncert. Musikalsk Workshop på gymnasiet. Indføring i 
den klassiske musikgenre, instrumenterne, musikernes og dirigentens arbejde. 
(Elever prøvede at dirigere orkestret, der fulgte deres mindste vink). Samme 
eftermiddag sangundervisning for de elever, der har sang som tilvalgsfag 
ved Lars Fosser og vores pianist Vagn Sørensen. Og dagen efter koncert 
på alderdomshjem. Pepertoiret var her blevet udvidet med nogle gode 
gammeldaws spillemandsnumre.
Vi havde fået en forespørgsel fra en forholdsvis nyoprettet institution for 
multihandicappede om at komme at spille der, hvilket vi naturligvis med glæde 
gjorde. Og igen viste de grønlandske sange deres bæredygtighed sammen 
med de rytmiske numre fra repertoiret. En fin oplevelse.
Kommunen bød på afskedsmiddag, hvor også billedkunstneren Aka Høegh 
deltog sammen med sin mand, fotografen Ivars Silis, der venligt holdt en tale 
for tourneen og mig i den forbindelse nævnte ”at man dog havde hørt om 
nogle, der holdt MANGE afskeds-tourneer”. Sic!
Så til Nuuk.
Og farvelkoncert i kulturhuset Katuaq.
Udvidet repertoire, da det var blevet muligt gennem særskilt sponsorstøtte 
at få Kgl. Kammersanger Stig Fogh Andersen - fløjet op til Grønland tirsdag 
og hjem fredag - samt også gennem ekstra støtte medvirken af fløjtenisten 
Arnannguaq Gerstrøm. Stående bifald til alle medvirkende efter koncerten.
Sangsolist udskiftning som nævnt. Lars Fosser, der som barn var med på 
tourneen i 1977, hjem til job. Og Aage Christensen, der første gang var med i 
1974, kom som afløsning fra prøver fra Operaen i København.
Videre til Ilulissat, kirkekoncert i den smukke gamle Zions Kirke, hvor vi i 2004 
opførte ”Messias” på den 29. tourne, med minder om den første kirkekoncert 
med orgel og solister der i 1976. Før koncerten holdt Christian Tidemann - kirkens 
præst - en tale for tourneen og mig og takkede for mange oplevelser gennem 
årene og betegnede mig som en hvid ravn, et ordspil på det grønlandske begreb 
om en hvid ravn som noget, der er umuligtmuligt ”gør det umulige muligt”. 
Også Mooqqo - Simon Løvstrøm - havde pæne ord at sige til holdet og gentog 
dem dagen efter som introduktion til koncerten på alderdomshjemmet. Igen 
en stor oplevelse, inden vi gik ombord på kystskibet for at sejle forbi isfjorden til 
Aasiaat, hvor mange forskelligartede arrangementer ventede.

Vi startede med workshop-arrangement på gymnasiet og samme aften 
kirkekoncert. Dagen efter bygdebesøg. 5 kvarters sejlads i to hurtigbåde til 
Akunaq i blændende septembersol med udsigt over Diskobugten. 40 tilhørere 
- en tredjedel af beboerne - fik en times musikalsk eftermiddag, hvor det var 
svært for musikerne både at holde øjnene på noderne - dirigenten - og den 
helt fantastiske udsigt fra den skolestue, hvor vi spillede. Store hvide isfjelde på 
afstand bagerst i horisonten. Diske, øens profil mod en skyfri himmel. Igen en 
stor oplevelse for alle.
Tilbage til Aasiaat og en midnatskoncert på gymnasiet. Grunden til dette 
tidspunkt var nogle praktiske misforståelser. Men både elever og publikum 
mødte op på det usædvanlige tidspunkt og kunne gå hjem fem kvarter senere 
- med nordlys over sig.
Sidste del af besøget i Aasiaat gik med skolekoncert for klassetrin fra fjerde og 
opefter. Igen også forsøgs-dirigerende elever - der som alle de andre fik den 
taktstok, de bragte med som gave. Og så sluttede vi - traditionen tro - med 
koncert på alderdomshjemmet. 
I alt blev det til 17 koncerter/arrangementer og ca. 1500 tilhørere dertil.
En stor tak til de deltagende medlemmer af Sinfonietta Arctica og solisterne, 
der alle var med til at give de musikalske oplevelser til publikum i de forskellige 
programsammensætninger med musik af bl.a. Schubert, Mozart, Händel, 
Franck, Nielsen, Gluck, Reesen, J. Strauss samt ved en lejlighed et enkelt 
Wagnernummer og så naturligvis også spillemandsmusikrepertoiret.
Og en stor tak til alle de sponsorer og tilskudsgivere, der gjorde det muligt at 
gennemføre den 31. tourne.

Tak, fordi det har været en stor oplevelse at gennemrejse landet i næsten 40 år 
på kryds og tværs, fra syd til nord, fra vest til øst. Med så mange forskellige og 
unikke oplevelser gennem årene - ikke mindst med de talrige børneforestillinger 
bl.a. på steder - bygder - hvor noget sådant ikke var set før og måske heller 
ikke efter. 
Jeg er glad og taknemmelig over at det har været muligt at gennemføre 
disse 31 tourneer med det statistiske resultat, der indledte denne kortfattede 
beretning. 
Så tak og farvel og måske på gensyn.
Det er godt nok kun i støbeskeen endnu. Men min ide om en international 
klassisk musikfestival i Ilulissat, der kan tiltrække turister fra hele verden 
med kombinationen af den unikke natur og den klassiske musik er på 
tegnebordet. 



Lille Skiveren i Skagen
 

1 uges gratis ophold i 2009 for medlemmer af 
Dansk Kapelmesterforening 

i uge 25 
- fra fredag d.12.juni fredag d.19.juni

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 over-

nattende, er veudstyret 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 denne 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 
(med posten) til sekretæren (se 
adresse på side 2) så den er 
undertegnede i hænde 
senest 3. april


