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Musikleksikon 
for bedrevidende
Grafisk Notation: Dirigenter, som endnu ikke har lært noder, kan 
benytte sig af G. N. Ved hjælp af grafiske symboler får han måske 
musikerne til at udføre sin musik. Vi bringer nogle typiske  
eksempler på G.N.    Asger Lund Christiansen

Bom!

Bøj buen.

Smil!

Tonerne sløjfes.

Søvnigt pizzicato.

Træ.

Tæl til ti.

Dyb vejrtrækning og lang tone.

Lang tone og dyb vejrtrækning.

Spids klang.

Solo for dirigenten.

Stykket spilles forfra og bagfra samtidig.

Alle forlader lokalet.

Husk B´ et.

Korte noder.

Vibrato.

Punkteret halvnode.

Skift strenge.

Flageoletter.

Con fuoco.

Samme tone i tre timer.

Slå knuder på strengen.

Lige i øjet.

Kryds.

Lange noder.

En kvart over.

Ikke for svagt.

Scala op og ned.
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KABEL-TV-vederlag for 2008
Husk at indsende alle TV-kontrakter fra 2008  til kassereren inden 1. september
Dirigenter og kapelmestre, som har medvirket i produktioner, transmissioner eller genudsendelser 
på TV (alle kanaler) sidste år (2008), skal nu indsende deres kontrakter eller anden dokumentation 
for at få andel i årets Kabel-TV-midler.
Genudsendelser af tidligere optagelser skal kunne dokumenteres gennem udbetalingsbilag fra DR 
eller andre produktionsselskaber. Er der ikke udbetalt genudsendelseshonorar, kan man kun få 
beregnet Kabel-TV-vederlag, hvis originalkontrakterne indsendes.
Dansk Kapelmesterforening er tilsluttet den nye aftale mellem musikkens udøverorganisationer 
omkring fordeling af Kabel-midler for radiokanalerne gennem det nye selskab Performex. Radio-
andelen på 10 % til kapelmestre på radio vil fremover blive uddelt individuelt af Gramex efter deres 
sædvanlige principper baseret på indrapportering af den musik, der er afspillet på radiokanalerne.
Hvis alle oplysninger fra rettighedshaverne på TV er indsendt rettidigt, vil fordelingen kunne finde 
sted i oktober-november måned.
Kontrakter m.v. sendes til Dansk Kapelmesterforening, Kassereren, Gersonsvej 31, 2900 Hellerup

Slesvigske Musikkorps har endelige fået nye rammer - Slesvigske Musikhus! 
Huset er hjemsted for Slesvigske Musikkorps og er placeret i Haderslev på Louisevej overfor 
Haderslev Kaserne. 
Byggeriet blev realiseret gennem et økonomisk samarbejde mellem A.P Møller Fonden, Forsvaret 
og Haderslev Kaserne. Der er ikke gået på kompromis hvad angår akustik, og huset er indrettet 
med tidssvarende øvelokaler, omklædningsrum og en meget fornem kammermusiksal med plads 
til 150 personer. 
Som Forsvarets musikalske ambassadører er vi meget stolte og glade for dette fantastiske hus, 
fortæller Rene Bjerregaard Nielsen.

Michael Schønwandt 
bliver chefdirigent for det hollandske radios orkester Radio Kamer Filharmonie fra sæson 2010-
2011, foreløbig for 4 år. Orkestret spiller sine koncerter primært i Concertgebouw i Amsterdam.
Michael holder op som chefdirigent for Det Kgl.Teater og Kapel med udgangen af sæson 2010-
2011 efter 11 år som musikchef og chefdirigent.
Den 55-årige danske chefdirigent overtager orkestret fra Jaap van Zweden, der fra sæsonen 2010-
2011 helt helliger sig Den Hollandske Radios Filhamonikere.

Mikkel Rønnow tiltræder 1. september 2009 som chefproducent på Aarhus Teater, og får det 
overordnede ansvar for udførelsen af teaterchefens kunstneriske visioner. Producenten leder både 
de kunstneriske, de økonomiske og de praktiske processer fra idéfase til sidste forestilling.
Producentrollen er velkendt i udlandet, men herhjemme har det primært været Det Kgl. Teater der 
har benyttet sig af den. Nu tager Aarhus Teater som den første landsdelsscene springet til en 100% 
projektstyret organisation, og det bliver super spændende at være med til, fortæller Mikkel.

Musiklexikon for bedrevidende  Musikråd
En udpeget forsamling af personer, som sidder på nøglestillinger i musiklivet.
Rådet skal ved rådgivning rette op på de fejl, som begås af personer, der sidder på nøglestillinger i 
musiklivet.
Asger Lund Christiansen.

Nye medlemmer         
Jeremy Bines, Søren Birch, Michael Blicher, Christian Kluxen, Søren Krogh, Bo Lundby-Jæger,  
Jesper Løvdal, Torben Puggaard, Flemming Vistisen og Michael Vitten. 

Runde fødselsdage Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke
1. juli  Anders Mogensen  40 år
28. august  Fini Høstrup  60 år
12. september Jesper Løvdal 40 år
27. september  Ib Glindemann  75 år
4. oktober  Thomas Søndergård  40 år
5. oktober  Thomas Clausen  60 år
7. november  Jesper Grove Jørgensen   65 år
20. november  James Price  50 år

Bestyrelsens konstituering 2009-2010
Formand Frans Rasmussen
Næstformand Jesper Grove Jørgensen
Kasserer Peder Kragerup
Sekretær Bodil Heister
Bestyrelsesmedlem Peter Ettrup Larsen
Suppleanter Nenia Zenana, Jonas Johansen
Forretningsudvalg Frans Rasmussen, Bodil Heister, Peder Kragerup 
Økonomiudvalg Peder Kragerup, Jesper Grove Jørgensen, Frans Rasmussen
DR, Kontrakter, Forhandling Jesper Grove Jørgensen
Overenskomst Frans Rasmussen
Koncertudvalg Frans Rasmussen, Bodil Heister, Peter Ettrup Larsen, Jonas Johansen
Kursusudvalg Frans Rasmussen, Peter Ettrup Larsen, Nenia Zenana
Medlemsblad, Presse, Bodil Heister (redaktør)
Internet, Hjemmeside Bodil Heister

Repræsentationer:
Fællesrådet for Udøvende Kunstnere              Jesper Grove Jørgensen
Dansk Kunstnerråd                            Frans Rasmussen 
Samrådet for Ophavsret, Conductors Guild     Peter Ettrup Larsen

COPY-DAN: 
Arkiv               Jesper Grove Jørgensen
AVU-Kopier, Båndkopi og Kabel-TV    Peder Kragerup

Godkendt på bestyrelsesmødet 27. maj 2009

Vigtigt
Alle medlemmer bedes tjekke om deres e-mail, adresse, telefon 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
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April i Tanzania 
med koncerter og 

”Band Doctor” 
seminar 
af Bob Ricketts

Shikamoo baba! Karibou asante Bobby! Og så bliver jeg overfaldet 
af 15 unge mennesker som er glad for at se mig - igen... og som 
glæder sig til at komme i øvelokalet for at spille noget mere musik 
sammen.

Jeg er hos THT, altså Tanzania House of Talent - som blev startet i 
2006 og har det formål at give talentfulde men mindre priviligerede 
unge en chance for at udvikle deres potentiale indenfor musik, dans 
og teater. ’Mindre priviligerede er mit pæne ordvalg for en noget 
hårdere opvækst end man oplever i vestlige lande, og dækker over 
følgerne af ekstrem fattigdom og alt hvad det kan føre med sig.

Men det er svært at spore hos THT... hvor de smilende, musikglade 
unge mennesker opholder sig dagligt, får et par måltider om dagen 
samt ugentligt lommepenge - og så er det bare om at udfolde sig 
rent kunstnerisk. THT har Tanzania’s bedste dance troupe indenfor 
moderne MTV-style dans, og en del af de unger jeg arbejder med 
har haft nogle radiohits og vundet nationale musikpriser. Bandet er 
begyndt at spille gigs ude i byen. Optrædener samt lommepenge 
gør, at man faktisk lever en nogenlunde anstændig tilværelse. THT 
anses nu for at være stedet hvor de nye talenter dukker op, jeg er 
der for at afholde et 5-dages Band Doctor seminar og videregive 
nogle værktøjer hvorved deltagerne kan blive ved med at vokse som 
musikere, sangere og sangskrivere.

Ugen før har jeg tilbragt sammen med nogle af de bedste professionelle 
musikere i landet, som er samlet for at lære mit repertoire - der skal 
øves op til et par koncerter sammen, og der er ret meget pres på... det 
er åbenbart usædvanligt for en velestimeret vestlig musiker at benytte 
lokale kræfter til så store koncertoptrædener, og samtidig bruge sin tid 
på at coache de unge talenter. Der er en del medieopmærksomhed, 
som rækker ud til hele øst-afrika regionen. Heldigvis er jeg efterhånden 

vant til at spille med et TV kamera 
peget direkte i fjæset og tager  
dette ganske afslappet... men 
mine nye musikervenner er helt 
oppe at køre, og tager sig gevaldigt 
sammen - hvilket er godt for 
musikken...

Alt i alt blev det til en fantastisk 
tur - jeg kan mærke, at man er 
glad for at kunne suge noget af 
min viden og erfaring til sig, og 
det føles godt at kunne bidrage 
til folk som i høj grad mangler 
resourcer for at komme videre - 
resourcer som man hjemme i det 
velfungerende Danmark tager for 
givet... Samtidig sker der noget i 
mig som jeg endnu ikke kan sætte 
ord på, men det kommer...

Jeg ser frem til at vende tilbage til 
Tanzania i juli måned for at fort-
sætte denne inspirerende udveks- 
ling, og takker DK (Dansk Kapel-
mesterforening) for støtte.



Du fortæller, at jeres trio blev udvidet til en kvintet med Perry Knudsen 
på trompet og Bjarne Rostvold på trommer, og så begyndte I at indspille 
grammofonplader:
Ja, vi begyndte allerede i midten af 50-erne at indspille plader. Det foregik i 
Roforeningen Kvik ude ved Svanemøllehavnen. Vi indspillede bl.a. alle Four 
Jacks og Blue Boys plader, og orkestret medvirkede også på indspilninger 
med Marlene Dietrich og Sarah Vaughan. Da Nina og Frederik dukkede op i 
slutningen af 50’erne, indspillede vi også alle deres plader og tog på turne med 
dem til 37 svenske folkeparker i august 1960.

Din kvintet var meget populær og var fast orkester i Cirkus Revyen i 8 år, 
og derefter kom du til Hjørring Revyen, hvordan fik du det job?
Jo, Hjørringrevyens faste kapelmester Aksel Hindberg var på turne med Det 
Kgl. Teater, og så blev jeg repetitør og komponist, og overtog så pladsen som 
kapelmester i 1980. Jobbet varede i 17 år.

Også Pallesen-Pilmark Show var du kapelmester på, showet vandt en 
Sølvrose ved den europæiske TV-konkurrence, og I var efterfølgende på 
turne. Hvor gik turneen hen?
Jeg spillede med min trio Gert Rostock på bas og Svend Erik Nørregaard på 
trommer. Vi var på turne i Kina, Japan, Hongkong og Thailand, og showet blev 
også opført 3 gange i Hollywood!

Kendt er Poul Godske også som manden bag klaveret i komedieshowet 
Dansk Naturgas, hvor Tommy Kenter gav den som fru Christoff og Per 
Pallesen stog bag disken og smilede skælmsk - hvis altså ikke de var så 
ondsindede at drille Poul Godske med hans mildest talt begrænsede 
hårpragt. 

Efter Poul smækkede klaverlåget i for 7 år siden, nyder han tilværelsen 
sammen med sin kone, sit sommerhus og sine bøger, men sætter aldrig 
en grammofonplade på mere!
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Poul Godske 80 år, kapelmester; spiller piano, altsaxofon, basun, vibrafon, 
marimba og harmonika.

Jeg begynder baglæns: Du smækkede klaverlåget i for 7 år siden, og har 
overhovedet ikke rørt klaveret siden. Hvad fik dig til det ?
Jeg spillede ved åbningen af et lille kunstgalleri på Sydsjælland. Klaveret var 
nystemt, men fortepedalen virkede ikke, så det var umuligt at forme noget 
som helst. Det var meget utilfredsstillende. Desuden syntes jeg, at det, at være 
selskabspianist var verdens kedeligst job, så på vejen hjem besluttede jeg mig 
for at holde op med det samme. Det var i 2002.

Du startede i Jørgen Grauengaards trio i 1953. Men du læste jura, hvorfor 
droppede du dit studium og kastede dig over musikken ?
Jeg var på det tidspunkt holdt op med at læse jura - det var for kedeligt - og 
jeg havde været soldat i 18 måneder. Sammen med min kone dumpede jeg 
tilfældigt ind i Giraffen, hvor der netop den søndag eftermiddag var audition 
(det hed det slet ikke dengang). Det var Bent Schærff, der var kapelmester for 
den stedlige trio, men nu skulle han være soldat, og derfor skulle man finde en 
ny pianist. Inden jeg anede uråd var jeg blevet anbragt ved klaveret og var i gang 
med Bye Bye Blues. Endelig fik jeg tid til at se mig om og opdagede at mine 
medspillere var bassisten Mogens Landsvig og guitaristen Jørn Gauengaard. Vi 
spillede endnu et par numre, og i den efterfølgende pause blev jeg spurgt, om 
jeg ville være med i trioen, som Jørn nu skulle overtage. Det ville jeg gerne, og 
det job havde jeg i 22 år !!!

Hvor ofte havde I engagementer ?
Vi spillede 7 aftener om ugen fra kl.20.00-24.00 samt søndagsmatine fra 
kl.16.00-18.00. Til gengæld var der 3 fridage om året, to til jul og en til påske!!!

Nyt fra 
formanden

Malko konkurrencen 2009
Mere end 300 dirigenter mellem 20 og 35 år havde sendt deres  
CV´er samt DVD´er med deres præstationer til udvælgelses-
komiteen til dette års Malko konkurrence. På baggrund af dette 
materiale blev der udvalgt 31 kandidater. 
Komiteens arbejde er særdeles tidsrøvende, men osse rigtig spæn-
dende har jeg erfaret ved tidligere lejligheder.
I år skulle konkurrencen for første gang finde sted i det nye koncert-
hus, og den skønne koncertsal gav den perfekte mulighed for at se 
kandidaterne fra alle sider og følge deres mimik og kropssprog ned i 
de mindste detaljer.
Nyt var osse denne gang at man havde fået ny hovedsponsor. 
Banken Nordea var ene sponsor og havde sørget for et ordentligt løft i 
pengepræmierne til finalisterne.
Jeg har altid fundet det sørgeligt at det som ofte var de, som ikke be-
høvede penge der fik dem, mens andre begavede unge sultede sig til 
deltagelse og så ikke gik videre i konkurrencen efter dag ét.
Derfor stiftede Kapelmesterforeningen for flere år siden en Talentpris, 
der skulle gives til det ”indlysende talent” der ikke gik videre til anden 
runde.
Stor var overraskelsen da man fra Malko-ledelsens side fortalte, at vi 
ikke kunne få lov til at give denne talentpris mere, eftersom Nordea 
ikke ønskede andre donatorer præsenteret i TV, radio og den skrevne 
presse, end dem selv.
Hvor trist!
 
Jeg var til finalekoncerten og blev ikke forført.
Dagen efter blev jeg ringet op af flere af kollegerne der alle var for-
bavsede over resultatet. Vi mente alle at nr. 3 skulle have været nr. 1, 
og nr. 1 skulle have været nr. 2, og nr. 2 slet ikke skulle have været 
med i finalen.......
Men sådant er der så meget.
 

Dirigentpraktik i Letland uge 43
fra søndag d.18.- søndag d.25.oktober.
Dette forløb vil i princippet fungere ligesom de tidligere orkester-
rejser til Ukraine og Rusland. Leipaja er den næststørste by i 
Letland og ligger ud til vandet. Dansk Kapelmesterforening stiller 
orkestret til rådighed, men transport og indkvartering er for egen 
regning. Transport kan man evt. søge om i DK.

Kurset kan rumme 10 deltagere og transporten er betydelig enklere 
og billigere end ved de tidligere rejser i Rusland. Indkvartering sker 
på et godt hotel og forløbet afsluttes med en koncert. Desuden vil  
alle deltagere modtage dvd-optagelser af såvel prøver som koncerten.
Frans fortæller:
“Deltagerlisten blev hurtigt overtegnet - og flere står på venteliste.
Det er dejligt at mærke glæden og interessen for kurset, og dejligt 
at der er så meget mod hos jer.
Så snart jeg har nyt om tider og økonomi får I alle besked.
Jeg ringer til alle tilmeldte for at diskutere repertoire”.

Der er nu noget hemmelighedsfuldt over de der 
dirigentstokke.....
- og rigtigt meget sludder forbundet med dem!
 
Min farfar (apoteker og dirigent i Ålborg før verden gik af lave) 
dirigerede med en saks, Bernhard Weber brugte en læderpølle fyldt 
med kalvehår (!) og somme dirigenter dirigerer helt uden nogen 
form for appendiks.
Nogle skal have stokke af det fineste lette træ, andre arbejder svedigt 
med tunge knortekæppe (Berlioz). Nogle foretrækker kulstofpinde 
og andre kan kun få Mozart til at klinge ved hjælp af en titaniumstok.
Meget korte dirigenter ses ofte med overordentlig lange stokke. 
Værre er det dog med meget lange dirigenter der ligeledes dirigerer 
med meget lange stokke....
I de fremtidige blade vil der blive eksperimenteret med-, diskuteret 
om-, plæderet for-, og demonstreret af.... kapelmesterforeningens 
medlemmer!
LæS BLADET!

PS  Bestyrelsen har indkøbt et antal vældig anbefalelsesværdige 
stokke i London. Vi sælger dem til interesserede medlemmer til en 
meget favorabel pris. Minimum 25 % under indkøbsprisen.
Læs mere om dette i næste blad eller kontakt formanden.
 
Glæd jer!

Formanden
 



8 KapelMesteren    42 sommer 2009 942 sommer 2009                                                 KapelMesteren

af Peter Ettrup Larsen

Det er ikke hver dag, man ser en troldmand i arbejde, men det 
var præcist, hvad der skete i Skive et par dage i marts. Prinsens 
Musikkorps og Dansk Kapelmesterforening havde lavet en aftale om 
at introducere hinanden for nogle nye ansigter. Nu behøver man jo 
ikke nødvendigvis være et helt ubeskrevet blad for at kvalificere sig 
som ”nyt ansigt” i denne sammenhæng, så foreningens første mand 
i felten var ingen ringere end swingmusikkens grand old man: Ib 
Glindemann.

Prinsens Musikkorps spiller jævnligt rytmisk musik, og de gør det 
GODT, så det var jo oplagt at forene de lærevillige musikere med Mr. 
swing himself. Det var dog ikke uden betænkeligheder, Ib gik med til 
projektet: for det første var der jo INGEN saxofoner! Efter en diplomatisk 
indsats, der på alle måder gav statsministeriet baghjul, accepterede 
Ib dog at gøre forsøget. Accepten holdt lige indtil han kom i tanker 
om at spørge til bassen. Da han fik at vide, at basfunktionen var lagt 
i de kompetente hænder/læber hos tubaspilleren, kom reaktionen 

Op med humøret, gutter 
– bare det swinger !

prompte: ”Så kan jeg ikke!!!!!!!!!!!” På spørgsmålet: ”Hvorfor nu ikke 
det?”, lød svaret: ”Fordi jeg dør af grin!”

Laaaaaaaaaaang historie kort: Ib accepterede og hin forårsfriske 
formiddag i marts talte han så for til Bill Holmans ”Theme and 
Variations”. Der blev ikke spillet mange toner, før der blev grebet ind, 
og i løbet af blot to minutter havde musikkorpset fuldstændig skiftet 
klang. Det var imponerende at opleve, hvordan en totalt overlegen 
viden om musikken, parret med en lige så stor glæde ved og respekt 
for de gamle swingnumre i den grad kom til udtryk i orkestrets spil. 

Ib havde imidlertid også medbragt flere af sine egne kompositioner, bl.a. den festlige ”Ping Pong” og 
en helt nyskreven sag, som rent genremæssigt befandt sig lidt i et stilmæssigt ingenmandsland imellem 
mambo og bossa, så den havde selvfølgelig fået navnet ”Mambossa”! Et festfyrværkeri af et fremragende 
stykke. 
Det var på alle måder en kæmpe oplevelse at opleve, hvordan tingene gik op i en højere enhed, og prøven 
var da heller ikke mere end 25 minutter gammel før Ib proklamerede, at han ville fyre sine saxofoner, når 
han kom hjem. Et par timer senere, hvor tubaspiller Torben Johansen utrætteligt stadig lagde den fedeste 
walkingbass, måtte Ib da også kapitulere og erkende, at ”jeg troede ikke dette var muligt”. 

Da jeg efter to intensive dage 
kørte Ib til stationen, var hans 
dom da også utvetydig: ”Ja, 
der er jo kun positivt at sige om 
disse dage. Det har været som at 
være i Tivoli.”

Sjældent oplever man SÅ 
dedikerede musikere, og der 
blev gået til den efter alle 
kunstens regler. I bogstaveligste 
forstand, for kunsten har nu 
engang fået andre regler end 
i swingmusikkens ungdom, 
så trompeterne spillede både 
siddende og bag skærm. Dette 
førte til en af Ib’s - bestemt ikke 
kedelige - holdningsytringer om 
rigets tilstand, men regler er nu 
engang regler, så Ib samlede 
tråden op med ordene: Op 
med humøret gutter – bare det 
swinger. Og DET gjorde det!

Tak til Ib Glindemann og tak 
til Prinsens Musikkorps. Bedre 
Ping Pong, skal man lede længe 
efter!
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Overskrift kommer

af Ture Larsen

I en fjern galakse i en anden tid udspillede der sig kampe og dramaer langt borte fra vores planet.
Jeg foretog en tidsrejse i IC 157 fra Kbh. H til Skive forleden. Erindringerne om militærorkestre og de andre hårdt 
arbejderne musikfolk fra gamle dage stillede sig op i flok. Jeg havde min lille rolle på den scene der nu har valgt at 
lægge sig 25 år tilbage.
Jeg spillede på min basun i Sjællandske Livregiment, Livgardens Musikkorps, Tivolis Harmoniorkester, Promenaden, 
RUO og Radioens Bigband. I toget på vej til Skive smuttede tankerne tilbage til Smukke Åge, Kloge Åge og Dumme 
Åge i Garden. Øksekomiteen i Big Bandet. Storken, der var over det hele – og den rå historie der gav ham hans 
øgenavn.
Rejsen førte til Skive Kaserne.
Dengang spillede vi 6 timers uendelighedsjobs i Forum til mesterskabskonkurrencer i dans – standard og latin var 
nogle af disciplinerne. Jeg husker at da den fine engelske kapelmester for 3die gang bad os vende den 4 centimeter 
tykke nodemappe sagde Jesper på 1ste Alt tørt: I virkeligheden faldt flyveren ned. Vi døde alle sammen. 
Der er gået 25 år og betingelserne har flyttet sig. Toget standser i Skive og jeg er spændt på hvad det er jeg skal 
møde.
Under luksuriøse forhold på Skive Kaserne holder Prinsens Musikkorps til. Ensemblet har deres egen bygning, langt 
fra soldaterlivet men tæt på messen. Egen oase i et lyst og imødekommende prøvelokale omgivet af øverum, et lille 
køkken og administrationslokaler.
I de fine rammer har ensemblet overskud til at være åbne og se efter nye legekammerater. Samarbejdspartnere, 
hedder det. Dansk Kapelmesterforening her været vakse ved havelågen og set muligheder: måske kan nye folk fra 
vores flok komme til at trylle med Prinsens Musikkorps.
Ensemblet består af 14 messingblæsere og 2 perkussionister. Kulturen er i dag en helt anden og moralen og selvværdet 

er højt. Musikerne møder tidligt, 
kommer trillende til deres eget hus 
i god tid for at varme op til prøven.  
Snakker respektfuldt om de sidste to 
dages møde med Ib Glindemann. 
En oplevelse der lige skal vendes. 
Selvom jeg kender et par af 
musikerne fra min studietid på 
DKDM og fra mine år i Tivolis 
Harmoniorkester som seriøse folk, 
blev jeg alligevel overrasket over det 
lille ensembles samlede klang, høje 
niveau og fine arbejdsdisciplin.
I den arbejdskultur jeg i erindringen 
forbinder med Mousel og pilsnere 
i pausen, portere, 2 før og mange 
efter i kantinen og en hurtig én i 
Dengsen før sidste plæneforestilling. 
Dengang man sparkede hårdt fra 
sig for at dække over mangler på 
instrument og i karriere. Dengang 
rigtige mænd spiller mindst 4 sæt. 
Dengang en aften med Pillen betød 
7 timer nonstop i de to orkestre der 
afløste hinanden til en firmafest. 
Krydret med Pillens gerrige blik 
når han efter jobbet kl. 3 om 
morgenen modvilligt vred en enkelt 
hundredekroneseddel mere ud af 
den imponerende tykke tegnedreng.  
For til sidst at lægge den oveni de 7 
sedler han strengt taget godt kunne 
se var langt under underkanten af 
det rimelige. Også dengang.
Fredag den 13ende mødtes vi så, 
”kapelloerne”, i Skive. John Ehde, 
Jørgen Lauritsen, Anne Marie Granau 
og undertegnede. 4 forskellige men-
nesker med forskellig baggrund og 
med stor lyst til musik og ønske 
om nye legekammerater til fælles. 
Cool Jørgen med sin dæmoniske 
udstråling og egen march i bagagen, 
lidenskabelige John fuld af 1812 
Ouverturen, den snilde Anne Marie 
med Saul og David Ouverturen 
og mig selv med noget Carmina 
Burana.

Jeg pakkede dengang basunen ned i kassen, valgte i stedet at arrangere musik og blive orkesterleder. 
Komponerede og underviste og modtog et 3 årigt arbejdslegat. Begyndte at dirigere, fik undervisning 
af modtog stortæsk fra Frans Rasmussen. Ret ryggen! Op med hovedet – og lad for guds skyld være 
med at SLÅ!
John var først på.
Trompeter sidder til venstre, horn i midten, det tunge messing til højre. Ok. Flügelhorn spiller en 
hornstemme, bariton 2 mangler. Sådan er det, fint nok. Kun én slagtøjsspiller, den anden har lige 
ringet og meldt sig syg. Ingen assistenter til rådighed, Odense og Ålborg er kontaktet, ingen af de 
faste assistenter kan komme. Ikke så fint, men Jørgen, mig selv og Peter Ettrup Larsen kan sidde 
ind, hvis det er. Det er det.
1812 Ouverturen starter med en koral. De fire første akkorder klinger godt og meget sensitivt. Fantastisk, 
faktisk. Tegner godt for dagen. Ensemblets klang slipper John løs. Urkraft. Det handler kun om værket 
og formidling af en musik han kender ud i alle frodige nuancer. Det klæder ham godt, ensemblet er 
meget imødekommende og den selvbestaltede slagtøjsgruppe holder løssluppen fest. Mig selv på 
kirkeklokker og kanonskud, Peter på triangel og tamburin og Jørgen helt væk i en GC under den 
lokale janitshar Hennings opmærksomme vejledning. 
Det er stort og det er enormt sjovt.
I pausen har musikerne lovord til John og jordnære rundstykker fra den lokale til alle. Klokken 
er halvtolv, stemningen er god. Orkesterchefen stresser på sit kontor. Vigtige samtaler med 
solister og assistenter.
Jørgen var dernæst på med sin march. Mere cool en John. Med stort overblik får han sagen fint 
på plads og fik endda en halv time til overs til at arbejde med Bernsteins Candide. 
Efter pausen var jeg selv på med Carmina Burana. Jeg er i gang med at arrangere den til et 
harmoniorkester og lavede et par arrangementer 
til denne lejlighed. Jeg havde presset piccolo-
trompeterne op i det røde felt i ’O Fortuna’ hvad 
de venligt mukkede lidt over. Jeg var spændt på 
om det lille orkester kunne levere den store 
Orff lyd. Men ingen problemer der, tværtimod, 
orkesteret klingede pludselig forbløffende stort. 
I ’In taberna quando sumus’ viste orkesteret 
smidighed ved problemløst at reagere fra 
et rytmisk pulserende pianissimo til stort og 
frådigt molto stentato. Jeg havde også taget et 
par lyriske satser med hvor jeg fik lejlighed til at 
arbejde med klang, og det var ren fornøjelse. 
Ligesom det var en fornøjelse at se utvetydig 
musikglæde lyse ud af øjnene på John og Peter 
når jeg satte tam og piatti ind. BULDER, SJASK 
og BRAG sagde det.
Anne Marie rundede af med Saul og David. Endnu et stort værk og selvom musikerne 
efterhånden var godt møre var de stadig venlige og tålmodige. Du bestemmer sagde de til 
hende. Og det gjorde hun mens hun elegant og præcist tryllede med orkesteret og lod 
Carl Nielsen lyse.
Respekt for Prinsens lille guldgrube i Skive.
Måske skulle man pakke den der basun ud igen?
Navnene Åge og Pillen er opdigtede, men redaktionen er bekendt med de virkelige 
navne. red.  

I toget på vej til Skive
 smuttede tankerne 
tilbage til Dumme Åge
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Statens Legatbolig i Paris 

Statens legatbolig i Paris administreres af en stiftelse med navn efter boligens giver 

Preetzmann-Aggerholm. Stiftelsens formål er at give danske kunstnere og forskere 

mulighed for et ophold i Paris. 

Ansøgere, hvis projekt har en konkret tilknytning til Paris, vil blive prioriteret. 

Boligen m/opholdsstue, sovealkove, badeværelse og køkken i 3, Rue de la Perle, 

75003 Paris, er fuldt møbleret og udstyret til 4 personer. Huslejen er 1050 Euro pr. 

måned inkl. varme, lys og telefonabonnement (retten til prisjustering forbeholdes). 

For at tilgodese flest mulige ansøgere tildeles ophold som regel kun for én måned. 

Ansøgningsprocessen foregår elektronisk fra denne adresse:  

http://www.um.dk/da/menu/OmOs/PublicDiplomacy/StatensLegatboligIParis 

Ansøgninger om ophold i legatboligen i 2010 bedes indsendt inden 30. september 

2009. Tildeling af legatboligen forventes afgjort ultimo oktober.

Opslagstavlen
 ved Bodil Heister

Danmarks første online nodebutik er nu åbnet under navnet Stepnote Nodebutikken. 
Her kan man finde mere end 40.000 titler med originale noder – alle ophavsrettigheds-
beskyttet. 
På under to minutter kan man få fingrene i noderne til sin yndlingssang. I stedet for at 
købe et helt nodehæfte, kan man nu nøjes med det enkelte nummer, man skal bruge. 
Efter at have oprettet sit log in på Stepnote, har man altid adgang til ens købte noder, 
som man både har mulighed for at transponere, afspille som midi lyd, printe m.m. Noderne skrives og udgives af forlagene Music Sales og Hal Leonard. De koster fra  11 kr. til 25 kr. Det er hurtigt og effektivt, mener indehaver David Nejrup, der sammen-

ligner Nodebutikken med den måde, der ellers bliver handlet med musik via Internettet. 
nodebutikken.stepnote.dk 

Færre, men større konservatorier
Det er nu besluttet at Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg og Det Jyske Musikkonservatorium i Århus skal fusioneres fra den 1. januar 2010.  Fra den samme dato fusioneres også Det Fynske og det Vestjyske Musikkonservatorium med Skuespillerskolen ved Odense Teater. Poli- tikerne forsikrer at fusionen ikke er led i en spareplan, men udeluk-kende sigter på at skabe større og mere bæredygtige faglige miljøer. Det nye konservatorium i Aalborg/Århus bliver landets største med om-kring 420 studiepladser. Det er i øvrigt aftalt, at der fortsat skal udbydes konservatorieuddannelser svarende til det nuværende aktivitetsniveau i både Aalborg og Århus.  Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.

Carina Christensen underskriver nye resultat-
aftaler  med landsdelsorkestrene
Kulturminister Carina Christensen underskriver i dag nye  
4-årige resultataftaler sammen med henholdsvis Sønderjyllands-, 
Sjællands-, Odense- og Aarhus Symfoniorkester. 
Resultataftalen giver Kulturministeriet og landsdelsorkestrene 
et langsigtet fundament for de enkelte orkestres fremtidige 
strategiske indsatsområder og økonomi.
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Vores landsdelsorkestre gør en kæmpe forskel for det 
lokale kulturliv rundt i landet. Jeg er derfor meget glad for, 
at jeg og landsdelsorkestrene i dag underskriver vores fælles 
resultataftaler. Processen er desværre trukket lidt ud, men vi  
står i dag med et rigtig godt produkt, som giver vores lands-
delsorkestre et solidt grundlag for deres fremtidige arbejde. Jeg 
er meget tilfreds med aftalerne, der rummer mange gode og 
relevante indsatsområder. 
Indsatsområderne er tilpasset det enkelte landsdelsorkester, der 
alle arbejder for, at vi også fremover kan tilbyde kvalitetsrige 
musikalske oplevelser, der kan glæde kulturlivet i hele landet.”
Processen for indgåelsen af resultataftalerne er som noget 
nyt varetaget af Kunststyrelsen. Med de nye resultataftaler 
introduceres samtidig et nyt koncept for aftalerne. 
Kulturministeriet og landsdelsorkestret indgår nu en gensidig 
rammeaftale, der beskriver orkestrets overordnede strategiske 
indsatsområder, og efterfølgende omsætter landsdelsorkestret 
denne til en handlingsplan, der konkretiserer arbejdet med 
indsatsområderne.

Beskyttelsestiden for fonogrammer
I en tid hvor musikkens udøvere er mere trængt end nogensinde, og hvor rigtig mange danske musikudøvere beder om, at deres fonogrammer/udgivelser, indspillet i starten af deres karriere, fortsat kan nyde den beskyttelse og længere end de 50 år, som beskyttelsestiden er nu - så forekommer det helt uforståeligt, at Danmarks kulturminister og folketingets partier i øvrigt, ikke vil komme rettighedshaverne indenfor musik - herunder musikproducenterne – til hjælp. Det vil sige, ikke vil bakke op om EU’s forslag til et nyt direktiv for disse rettighedshavere - en sikring der vil give dem en udvidet beskyttelsestid i op til 70 år og dermed sikre, at de kan få en betaling for brug af deres musik, efter de 50 år, som beskyttelsesdirektivet siger nu! Ministeren og partierne i Folketinget med hende, burde glæde sig over, at flere og flere af musik-kens kunstnere starter tidligt, lever længere, har en karriere kørende så længe, at 50 års perioden for nulevende kunstnere bruges og leves mere end fuldt ud. 

Forlængelsen til 70 år er vedtaget i Europaparlamentet, men for at det skal kunne realiseres, er det nødvendigt med en tilsvarende opbakning i Rådet og her er Danmark stadig en del af et blokerende mindretal. Hvorfor er det sådan?
Kommissionen har gjort et stort og godt forarbejde og tilmed meget overkommeligt, at bakke disse politiske ambitioner op. Kulturminister Carina Christensen bør vise, at hun bakker de danske kunstnere op, både fordi kulturen har brug for al tænkelig opbakning fra ministeren og fordi – det er helt omkostningsfrit for Danmark. Flere mislykkede forsøg ved møder med ministeren hvor stærke argumenter for de nulevende kunstneres behov for denne udvidelse har fundet sted, men ikke båret frugt. Danske musikudøvere forstår ikke, at deres minister, som repræsenterer et af de få lande i EU, helt åbent går imod en vedtagelse af en forlænget beskyttelsestid.(Fra fælles pressemeddelelse DAF/DMF)

Kunst- og kulturlederuddannelse

- nye hold starter september 2009.

Diplomuddannelsen i kunst- og kulturledelse henvender sig til 

nuværende og kommende ledere, medarbejdere i ledelsesteam, 

administratorer og andre med ledelsesansvar inden for det særegne 

kunstneriske og kulturelle område, herunder scenekunstområdet, 

biblioteker, musikbranchen, festivaler, kulturhuse, events, projekter, 

musikskoler, kulturskoler m.m.

Underviserne kommer fra såvel det praktiske som det teoretiske 

område med Søren Friis Møller Ph.d.-stipendiat, (Copenhagen 

Business School, Institut for ledelse, politik og filosofi), Professor 

Ole Fogh Kirkeby (Copenhagen Business School), Mogens Holm, 

(Teaterdirektør), Jens Nielsen, (ekstern lektor CBS, cand. scient. 

pol), Trevor Davies (Københavns Internationale Teater) Elsebeth 

Tank (Stadsbibliotekar Malmø), Professor Jon Sundbo (Roskilde 

Universitets Center), Professor Jørn Langsted (Århus Universitet) 

m.fl. Det er en kompetencegivende-deltids-diplomuddannelse, 60 

ECTS.   Kontakt www.kunstdiplom.dk

Ny operafestival i København

Den 25.-28. juli løber Copenhagen Opera Festival 

af stabelen for første gang. La Traviata på Nytorv, 

Strauss, Lehár og Kálmán på operettebåden, Haydn, 

Monteverdi og Gluck i ruinerne under Christians-

borg. Sådan lyder festivalprogrammet i dette 

”prøveår”. 

Festivalchef Anders Beyer siger:”Vores mål er at gøre 

Copenhagen Opera Festival til en årligt tilbageven-

dende operabegivenhed om sommeren til glæde 

for både operaelskere og alle dem der ikke troede 

de var til opera. Festivalen skal præsentere opera 

i øjenhøjde, og den vil gøre det på utraditionelle 

steder rundt omkring i København hvor folk aldrig 

havde forventet at få en opera-oplevelse. ” 

Copenhagen Opera Festival er blevet til på initiativ af 

Christina Nielsen og Finn Bannergaard Johansen.

At klassiske koncerter ikke gør sig godt på tv var DR’s 
argument for at droppe den direkte tv-transmission af 
dette års 14. Internationale Nicolai Malko Konkurrence. 
Nu fortryder de
”Det er en fejl,” erkender Carl Otto Dethlefsen, redaktør for DR2. Det er 
første gang i 40 år, at man undlader Nicolai Malko Konkurrencens direkte 
TV-transmission til fordel for en efterfølgende temaudsendelse med 
reportager fra den fem dage lange konkurrence i Radiohusets Koncertsal. 
Temaudsendelsen kommer ti dage efter vinderen af Malkokonkurrencen 
2009, blev udnævnt.
”Det er kommet bag på os, at så mange har reageret og fortalt, at diri-
gentkonkurrencen er godt tv,” fortæller Carl Otto Dethlefsen og fortsætter: 
”Der er ikke tale om en nedprioritering, selv om jeg må erkende, at det 
kan se sådan ud. Noget tyder på, at jeg har taget fejl i min betragtning af 
Malko-dækningen, og det beklager jeg dybt. Men når det er sagt, så tror 
jeg ikke, at den klassiske musik kan vinde nye lyttere gennem tv. Der skal 
større ting til.”

Musiktjenesten TDC PLAY og YouSee PLAY kan fejre sin  1 års fødselsdag 
Og danskerne downloader og hører musik som aldrig før, forlyder det fra teleselskabet - faktisk hentes der 2,4 sange i sekundet.TDC lancerede for et år siden ubegrænset download af musik til sine kunder, og det er blevet til download af i alt 76 mio. sange. Det svarer som sagt til 2,4 sange i sekundet.

”Det har i nogle år stået klart, at pladebranchen skulle gøre noget særligt for at overleve dalende pladesalg og stigende piratdownload af musik. Med TDC PLAY og YouSee PLAY har vi tegnet en vej for fremtidens musikdistribution, og vores erfaringer er, at både pladebranchen, musikerne, kunderne og vi selv er meget tilfredse,” siger TDC’s musikchef.Samtidig med stigningen på det digitale downloadmarked er salget af trykte cd’er faldet med 15 pct. fra 2007 til 2008. Der er med andre ord tale om en markant adfærdsændring i danskernes musikforbrug. Men hvis antallet af downloads regnes om til cd’er, er forbruget af musik faktisk ikke faldet. For mens der er solgt godt 1.300.000 færre cd’er i 2008 i forhold til 2007, er der altså i samme periode downloadet 76.000.000 sange fra TDC PLAY og YouSee PLAY, anslået 7.600.000 hele albums, forklarer TDC i en pressemeddelelse, som dog ikke kommer ind på hvad sammenligningen betyder for den samlede indtjening for musikbranchen.



omkring i verdens førende operahuse. Det foregår bare lidt mere i det 
skjulte. Det hele er som Michael Morelli siger ”iscenesat bag linjerne”. Som 
medstifter af Crescendi, Danmarks yngste managementbureau for klassiske 
sangere og musikere, har han et godt kendskab til den professionelle 
klassiske musikbranche. Michael Morelli og Jonas Fosdal startede Crescendi 
i januar 2008, og siden er det gået over stok og sten for de to. Jonas Fosdal 
er uddannet operasanger, og Michael Morelli uddannet fra Musikvidenskab 
ved Københavns Universitet og konservatoriet F.E. Dall’Abaco i Verona. 
Springet fra et tidligere job for nuværende Riis Rejser til en agentvirksomhed 
for klassiske musikere var ifølge Michael Morelli ikke så stort. Hos Riis Rejser 
skræddersyede han operarejser og tog ofte selv med som rejseleder - særligt 
til Italien hvor Michael Morellis far kommer fra. Sideløbende fungerede han 
også som castingkonsulent for et par skandinaviske og italienske operahuse. 
Han havde derfor ingen betænkeligheder ved at sige ja da Jonas Fosdal 
ringede i sommeren 2007. ”Vi har begge stor viden om udøverne inden 
for den klassiske musik, og vi har begge gode netværk, så vi vidste at vi 
ret hurtig kunne få oprettet en artistportefølje som kunne konkurrere på 
markedet. Ikke bare i Danmark, men også internationalt”. 
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udgivelser

Studentersangforeningen 
- ny cd

Gaudeamus igitur. Jørgen Fuglebæk dirigent.
CD’en indeholder studentersange og drikkeviser og er tænkt som 

månedens CD hos Naxos, eftersom det jo er juni måned studenterne 
m.m. springer ud.

“Mandskoret er Danmarks ældste ensemble (Det Kgl. Kapel og Operakoret 
undtaget) -det er stiftet i 1839 og har fungeret uafbrudt siden. 

Det for tiden 75 mand store kor består af sangere i alle aldre, hvorved en 
klangtradition og opførelsespraksis er blevet overleveret fra generation til generation, 

og nok er det nærmeste vi i noget nulevende dansk ensemble kommer en klang, 
som den har været for ca. 150 år siden.

Korets størrelse danner også grundlag for, at de mange årlige optrædender - ca. 50 
- foruden de mange koncertrejser i ind -og udland, overhovedet kan realiseres.

Den nye CD er nr. fem i rækken inden for de seneste ti år.
Studenter-Sangforeningen har gennem hele sin levetid været tilknyttet 

Københavns Universitet. Jørgen Fuglebæk har været chefdirigent 
for Studenter-Sangforeningen siden 1992”

Udgivet juni 2009 på forlaget Naxos

nyE
       ved Bodil Heister

Københavns Drengekor 
- ny cd

Det Kongelige Kantori ved dirigent Ebbe Munk
Tchaikovsky og Lange-Müller med Mads Høeck på orgel.
“I 2006 blev kejserinde Dagmar sejlet fra København til 

Sankt Petersborg for endelig at blive lagt til hvile ved siden af sin 
mand i Peter og Paul Katedralen. Dette gav anledning til at mindes 
slutningen af 1800-tallet, hvor Rusland og Danmark også var stærkt 
medvirkende til stømmen af ny kormusik med komponister som 

Peter Tchaikovsky og P. E. Lange-Müller.
Københavns Drengekor deltog ved denne begivenhed og dette 

blev inspirationen til denne CD, som afspejler de tætte 
forbindelser, der var mellem det danske og det russiske 

hof omkring år 1900”.
Udgivet juli 2008 på Danica Records  

- DCD 8230

I kulissen 
Ikke overraskende har en musiker eller sanger ifølge Michael Morelli altid 
brug for en agent eller manager. En agent gør det muligt for en kunstner at 
koncentrere sig 100 procent om sin metier, som han udtrykker det. Agenten 
har det nødvendige netværk, promoverer kunstneren, skaffer engagementer, 
sørger for at der forhandles ordentlige kontrakter, og for at forholdet mellem 
prøveforløb og antallet af forestillinger er i orden. 

En del af arbejdet går desuden med at rådgive og vejlede kunstnerne mest 
muligt i forbindelse med deres karriereforløb. ”F.eks. kan det være en ung 
sanger som bliver tilbudt et operaparti der i virkeligheden er for tungt eller 
for dramatisk, så går vi ind og vejleder. Ofte vil operahuse nok kunne vurdere 
hvorvidt de bør tilbyde en yngre stemme en bestemt rolle, men hvis der nu 
er tale om et supertalent, så bliver de jo pludselig pressede.” 
Michael Morelli forklarer at det ofte for at komme ind i varmen hos 
operahusene er relevant at have en god agent. ”I visse tilfælde kan en agent 
være afgørende for hvorvidt man kommer til audition eller ej.” Det er hans 
erfaring at båndene mellem operahus og agentur også til tider kan være 
stærkere end hvad godt er. ”I nogle lande er der agenturer der er så magtfulde 
at et operahus alene caster sangere fra ét eller ganske få agenturer”. 

Nye nordiske toner 
I mange år var man som kunstner som oftest enten i stald hos et af de store 
nordiske agenturer, som f. eks. Tivoli Artists, eller tilknyttet et udenlandsk 
managementbureau. Når man vel og mærke ikke tog sagen i egen hånd. Fordi 
de nordiske lande udgør et relativt lille område, klarede man sig langt hen ad 
vejen med de store bureauer og enkelte mindre agenturer der kom og gik. I de 
seneste år er der dukket en række mindre agenturer og managementbureauer 
op. Og noget tyder på at de er kommet for at blive. Blandt andet startede 
Copenhagen Artists i 2006, og siden fulgte Lindberg Management og senest 
Crescendi. Fælles for agenturerne og managementvirksomhederne er stor 
erfaring med det klassiske musikliv, og ofte har de netværk der forgrener sig 
langt ud over landets grænser. 
Michael Morelli mener at Crescendi har ramt plet i forhold til de gode kontakter 
til udlandet der gør det muligt at promovere kunstnerne internationalt og 
arbejdet med artister som traditionelt er underrepræsenteret i Skandinavien. 
I Danmark er man stærke inden for en germansk sangtradition og sjældnere 
inden for en lyrisk italiensk sangstil. Han fortæller stolt at de netop har afholdt 
et arrangement hvor repræsentanter for 25 operahuse i Europa kom for at 
høre Crescendis 20 sangere i København. 

Benhårdt arbejde 
Arbejdet med det nystartede managementbureau har kostet mange sene 
nattetimer. Den anden halvdel af Crescendi, Jonas Fosdal, valgte at skippe 
sangkarrieren for at hellige sig Crescendi hundrede procent. Michael Morelli har 
beholdt et deltidsjob i KODA, men lægger gerne 60 ugentlige timer i Crescendi. 
”Vi laver hele tiden opsøgende arbejde over for operahuse og koncertsale og 
musikforeninger,” fortæller Michael Morelli. Ofte udarbejder de selv konkrete 
koncertforslag. Meget af arbejdet kan gøres pr. mail eller over telefonen, men 
agentarbejdet indebærer også en del møder og rejser til udlandet. 
Den store interesse for Crescendi gjorde det nødvendigt at omprioritere. ”Vi 
er ved at have ryddet godt ud så vi primært bliver kendt som et sanger- 
og dirigentagentur med nogle enkelte meget stærke instrumentalister og 
ensembler, forklarer Michael Morelli om de seneste ændringer. Selvom 
de har måttet sige farvel til mange, tror han at de har valgt rigtigt. ”Hellere 
koncentrere vores kræfter om det vi virkelig tror på, end at sprede os for 
meget,” afslutter han. 

fra musiktidskriftet optakt
af Cecilie Fabricius Ifversen 

Agenter og managementbureauer har i allerhøjeste grad en finger med i 
spillet når en sanger eller musiker når stjernerne - også inden for klassisk 
musik. Og ikke mindst når det gælder dem der står på scenerne rundt 

Musikkens 
nye agenter

DE FIRE DANSKE AGENTURER
Tivoli Artists 
Tivoli Artists er ikke blot et af Nordeuropas ældste managementbureauer, 
men også Danmarks største. 1. december 2008 tiltrådte Ole Justesen som 
Tivoli Artists nye leder. Ole Justesen kommer fra en tidligere stilling som 
administrerende leder af Fredericia Teater. Han er uddannet operasanger fra 
Vestjysk Musikkonservatorium og Hochschule für Musik Freiburg. 
www.tivoliartists.com 

Copenhagen Artists 
Jacob Solberg der er leder af Copenhagen Artists er tidligere medlem af 
Radio Symfoniorkestret og medstifter af Zapolski Kvartetten. Han blev i 2006 
tilskyndet af et engelsk selskab til at starte et nordisk managementbureau. 
Specielt det nordiske område er Copenhagen Artists’ stærke side, og bureauet 
arbejder hårdt på at få verdens førende ensembler og musikere til hertil. 
Copenhagen Artists holder særligt et vågent øje med nye nordiske talenter. 
Blandt andet har det været med til at hjælpe de to stortalenter Vilde Frang og 
Andreas Brantelids karriere på vej. Bureauet har ca 40 kunstnere tilknyttet. 
www.copenhagenartists.com 

Lindberg Management 
Lindberg er halvt sanger- og halvt skuespilleragentur. Desuden har det 
få dirigenter tilknyttet på prøvebasis. Anne Lindberg og Christina Hjerrild 
startede Lindberg Management i februar 2007. Anne Lindberg havde 
erfaring fra tidligere arbejde med skuespillere, og Christina Hjerrild er gift 
med en operasanger og havde derfor oplevet agentbranchen fra sidelinjen. 
De to havde et ønske om at gøre tingene anderledes. Derfor skabte de et 
mindre agentur hvor der bliver lagt mere arbejde i den enkelte kunstner. 
Det kan være lige fra at booke flybilletter til at holde en løbende dialog 
med koncertsteder og tage med til auditions og foresyngninger. Lindberg 
Management har for tiden 27 kunstnere i hus.
www.lindberg.com 

Crescendi 
Crescendi fokuserer primært på sangere af høj internationalt format, men har 
også enkelte instrumentalister og ensembler i hus. Det er i særdeleshed det 
stærke internationale netværk der er Crescendis styrke. Crescendi, der blev 
startet i 2008, har 40 kunstnere tilknyttet. Blandt andre sopranerne Gitta-Maria 
Sjöberg og María José Siri samt den fremadstormende baryton, John Lundgren. 
Som et supplement til management arbejdet er Crescendi også begyndt at 
vejlede erhvervslivet i hvordan musik kan anvendes i erhvervssammenhænge. 
www.crescendi.org 

AGENTVIRKSOMHED
Et agentur eller managementbureau kan have eksklusive rettigheder på en 
kunstner eller skrive almindelige kontrakter hvor fortjenesten alene baserer sig 
på antallet af engagementer. Som regel vil et managementbureau anvende 
begge former. Det er kun de største udenlandske agenturer der har kapacitet 
til at have eksklusive rettigheder på en kunstner i hele verden. Ofte vil det være 
sådan at et agentur repræsenterer en kunstner inden for et bestemt område 
eller territorium. Blandt andet repræsenterer Crescendi Trio Con Brio eksklusivt 
i Italien, mens Copenhagen Artist repræsenterer dem i Skandinavien. 
Der eksisterer særskilte regler for managementvirksomhed i forskellige lande. 
Eksempelvis i USA og Italien må man som kunstner kun være repræsenteret af 
ét agentur. Der er også forskel på hvor mange procent et managementbureau 
tager sig betalt for arbejdet. I Danmark ligger det typisk omkring 15 procent, 
hvorimod det kun er 10 i Italien. Ofte er der dog tale om individuelle 
forhandlinger. 
 



16 KapelMesteren    42 sommer 2009 1742 sommer 2009                                                 KapelMesteren

af Bodil Heister
fotos Flemming Rasmussen

Dansk Kapelmesterforenings medlemmer startede med en meget 
spændende sightseeing i det nye Konservatorium umiddelbart inden 
generalforsamlingen.
Det gamle Radiohus på Rosenørns Alle summer igen af liv og musik. 
Den 1. september 2008 slog Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
dørene op til et nyt studieår i det hus, Danmarsk Radio har boet i siden 1945 
altså mere en halvfjerds år.
Det er arkitekt Vilhelm Lauritzens fine bygning fra 1930’erne, der blot efter et 
års ombygning kan stå frem som det nye Musikkonservatorium. Huset blev i 
øvrigt fredet i 1994.

Undervisningsrummene er konstrueret med lydplader, der hele tiden kan 
ændre akustikken, efter hvilken type musik man spiller i rummet. 
Hovedparten af øverummene er placeret på 3. og 4. sal og har flytbare 
skillevægge som er udført som lydisolerende gipsvægge.

GenerAlforsamlingen 
april 2009 startede med 
en rundvisning i 
det gamle Radiohus

Orgelrummene er indrettet i de tidligere hørespilsstudier. Det er Musik-
konservatoriets fine Marcussenorgel, der efter grundig renovering bliver  
stillet op i orgelsalen. Orgelmusik skal have hårde vægge med lang efter-
klangstid for at få den rigtige kirkelyd. 

Slagtøjsrummene, som er placeret i den gamle studiebloks tilbygning fra 
50’erne, kræver flere steder ændring af dørbredden, så pauker kan komme 
ind. Det var fantastisk at opleve de store slagstøjsrum, et rent slaraffenland for 
enhver slagtøjsspiller.

Musikbiblioteket er offentlig tilgængeligt og er placeret i det gamle diskotek. 
Der er en betydelig samling af bøger, noder, partiturer og fonogrammer. Det er 
et meget smukt og indbydende rum med stålreoler, lyst bøgegulv og sort loft.

Koncertsalen ligner sig selv, lige så smuk og varm som den altid har været.
Og forhallen er lidt som en hule med vægge og gulve i sten under det 
patinerede læderloft. Urets baggrund er endog læder. 

Og så gik vi alle efter rundvisningen op til generalforsamlingen i den smukke 
Radiorådssal, som er indrettet med det fineste Cuba-maghogny. Panelerne 
står som et stemt instrument, stolene, borde og belysning er tegnet af Vilhelm 
Lauritzen i 1983, før ombygningen. Rådssalen har en værdig uhøjtidelighed 
med et konsekvent design.
Det var her i Rådssalen at politikeren Erhard Jacobsen havde råbt og skreget i 
mange timer over den socialistiske linje han mente, man førte i DR.
Mogens Andersen, tidligere musikchef, med stor kærlighed for “den ny 
musik”, har også fået adskillige øretæver i samme rum; men han var iøvrigt 
ligeglad.

Med et bord fyldt med jordbær, vindruer, kager, chokolade, hivdvin, øl og 
vand, kunne generalforsamlingen ellers gå i gang.

reFerAT
År 2009, den 23. april, kl. 17.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Dansk 
Kapelmesterforening på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Rosenørns Allé 22, 
1970 Frederiksberg C, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab (bilag)
4. Fastsættelse af kontingent og indskud
 Bestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 500 og
 Kontingent forhøjet til kr. 900,- halvårligt
5. Valg af formand
 Frans Rasmussen afgår ifølge vedtægterne, men er villig 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 23 medlemmer udover bestyrelsen.
 
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 i dag 180 medlemmer og har siden sidste Generalforsamling 
haft en tilgang på 11 nye medlemmer. Frans Rasmussen nævnte nogle få 
fødselsdage, nemlig Finn Savery 75 år, Ole Schmidt 80 år, Aksel Wellejus 
85 år og Aage Bonde Larsen 90 år. Der var tillige to medlemmer, der kunne 
fejre jubilæum nemlig Henrik Sachsenskjold, der har været medlem af 
kapelmesterforeningen i 50 år og Bent Axen der har været medlem i 40 år.
 
Foreningen har mistet to af sine medlemmer:
Niels Bernhart - døde den 21. april 2008 kun 61 år gammel. Hans ansigt og 
hans musikerskab var kendt af rigtig mange mennesker, grundet de mange års 
samarbejde med bl.a. Jørn Hjorting på TV og radio. Som orkesterleder mestrede 
han lige fra de små ensembler op til det store danseorkester med megen noblesse 
og kvalitet. Samtidig var han aktiv i organisationslivet som formand for Dansk 
Musikerforbunds Roskildeafdeling.
 
Niels Møller - døde den 13. august 2008. Mag. Art., domkantor, sanginspektør, 
dirigent for Københavns Drengekor, universitetslærer, censor, forfatter, musik-
videnskabsmand og meget mere. En person, som har sat sine store spor i flere 
generationer af drengekorsangere fra Skt. Annæ, samt alle andre han var i kontakt 
med. Midlerne var kærlighed til musikken, autoritet samt humor. Niels Møller blev 
90 år.
 
Den 7.maj 2008 døde herudover foreningens revisor gennem mere end 50 år, 
Bjarne Hansen. Man var altid tryg, når man var sammen med Bjarne Hansen og 
man var altid i godt selskab. Stille og rolig var han. En hyggelig og varm person 
der fik en til at føle, at Kapelmesterforeningen var, måske den vigtigste forening i 
verden. Og man vidste, at når han gav sine råd, kunne man roligt bare følge dem. 
Bjarne Hansen ønskede, at dette år skulle være hans sidste som vores revisor. Det 
blev det, uden at han nåede at give det videre til sin afløser, statsautoriseret revisor 
Benny Jensen.
 

De tre blev mindet med et øjebliks stilhed. 
 

Fortsættes næste side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Militærmusikken:
Sidste år havde Frans Rasmussen et indlæg om Prinsens Musikkorps nye smukke 
musikhus i Skive og siden er der kommet endnu et til. Slesviske Musikkorps indviede i 
efteråret et vidunder af et nyt, smukt og funktionelt hus i Haderslev.

I forhold til, Livgardens Musikkorps, så håber man fortsat på et musikhus. I det nye 
forsvarsforlig indgår der faktisk planer om at bygge det - i hundrede af år - ventede 
musikhus. Tanken er at bygge det ved siden af Rosenborg Slot, på nabogrunden, 
Kongens Have. Frans Rasmussen håber det bedste.

Ledelsesstrukturen i de tre musikkorps er på vej til at blive ændrede, idet man 
arbejder på at tilknytte en orkesterchefdirigent til hvert af de tre musikkorps.

Ensemblerne:
Klüvers Big Band har fået fordoblet sit statstilskud fremover. Jens Klüvers utrættelige 
arbejde gennem årene har båret frugt. Tilsyneladende bytter de bevilligende 
myndigheder desværre bare rundt på pengene. Storstrøms Kammerensembles tilskud 
er således blevet stærkt beskåret, og Det Jyske Ensemble må sandsynligvis nedlægges. 
CoCo overlever kun krisen denne gang ved at Augustinusfonden går ind og støtter for 
en kort bemærkning.

Malkokonkurrencen:
DR er tilbage igen med Malkokonkurrencen efter en kortere pause og for første gang 
i det nye hus.
Kapelmesterforeningen uddeler som tidligere en pris til et ungt talent, der ikke nåede 
videre efter anden runde. Prisen er på 2.000 Euro.

Kapelmesterforeningens fødselsdag:
Den 21.december 2008 var rigtig mange mennesker mødt op i Hofteatret på 
Teatermuseet til foreningens fødselsdag nr. 71. Lars Møller og ”The Orchestra” 
underholdt på en både raffineret, varm og smuk måde. Der blev kvitteret øjeblikkeligt 
med et ”Arne Hammelboes Uddannelseslegat” til Lars Møller og et lignende til den 
indkaldte trommeslager i bandet, Jonas Johansen. Stifteren af Hafnia Kammerorkester, 
Simon Casali-Krzentowski, modtog dagens tredje og sidste uddannelseslegat. 
Legaterne er på 10.000 kr.

Kapelmesterforeningens Hæderslegat på 25.000 kr. blev givet til Svend Aaquist: ”For 
hans ødsle og begavede deltagelse i stort set alle kroge af musiklivet”.

Dagen blev sluttet af med et let traktement til de snakkelystne medlemmer. En ren 
fornøjelse!

Lille Skiveren:
Lille Skiveren er til glæde for rigtige mange kunstnere. ”Lille Skiveren” bestyres af 
Dansk Kunstnerråd og ugerne fordeles automatisk efter tur.
 
Hvor de fleste af organisationerne bag Dansk Kunstnerråd altid har benyttet sig 
af en brugerbetaling har foreningen hidtil stillet vore tre uger gratis til rådighed 
for medlemmerne. Det er vi ikke mere i stand til. For eftertiden vil der være en 
brugerbetaling på 1.200 kr. pr. uge. Det er dog stadig den billigste pris for en uges 
ophold i ”Lille Skiveren”.
 
Kontingent:
For 10 år siden, i 1999, så vi os nødsaget til at hæve kontingentet for medlemskab af 
foreningen fra 750 til 800 kr. halvårligt.
 
Siden da har kontingentniveauet været det samme, men sådan kan det ikke 
fortsætte. Vi har fået væsentlige flere medlemmer end dengang og betydeligt mere at 
administrere. Vi ser os nødsaget til at hæve det halvårlige kontingent fra 800 kr. til 900 
kr. Sammenlignet med andre foreninger hører vi stadig til i den billige ende. Håber at 
finde forståelse for dette.
 
 

Kapelmesterbladet:
Som lovet er de blade, der er udkommet siden sidste generalforsamling udformet på 
en ny måde. Jeg synes, at det er en fornøjelse at studere dem. Vores redaktør, Bodil 
Heister, laver små mesterværker. Det her blad må være hendes hjertebarn. Før Frans 
Rasmussen startede på at skrive denne beretning, læste han de sidste tre års blade 
igennem og blev ganske imponeret over dets informative niveau. At det så ydermere 
er humoristisk og oven i købet belærende til det anmassende, er jo bare herligt.
 
Dirigentkurser:
I marts måned havde Kapelmesterforeningen i samarbejde med Prinsens Musikkorps 
arrangeret et gensidigt præsentations-arrangement. Prinsens Musikkorps ville ganske 
enkelt gerne introduceres for nogle nye ansigter, og vi ville naturligvis gerne hjælpe 
til. Skuffende at så få fandt vejen til Skive! De 4 medlemmer, der trodsede afstanden 
mødte til gengæld et fremragende og alsidigt orkester, således at man endte med 
at få en rigtig god oplevelse. Man var glade. Fra begge sider af podiet. Peter Ettrup 
Larsen var den glade giver af råd og erfaringer. Der var således en ekstra dag til 
rådighed i Skive! Ib Glindeman, dybt skeptisk, - blev overtalt, - kom, - dirigerede og 
sejrede. Udtalte bagefter ”at han ikke et sekund havde savnet saxofoner, hvilket han 
ville have forsvoret”. Skønt at observere at musikere og dirigenter kan have den glæde 
af hinanden.
 
”Helmuth Rilling-masterclass for yngre solister og dirigenter 2008” blev afviklet 
i november i Trinitatis Kirke i København. Fem dirigenter fra foreningen deltog. 
Sublimt at opleve en gammel legende så stærk og frisk, som da han dirigerede 
afslutningskoncerten.
 
Conductors Guild:
Samarbejdet udvikler sig, og de første of vore medlemmer er begyndt at udnytte de 
muligheder, som vi har fået. Som tidligere beskrevet afholdes CG’s internationale 
kongres i København 2010, og det kan ende med noget meget storslået.

Korsangen:
Sidste år talte jeg lidt trist om korsituationen i Danmark, men vi har haft en god 
oplevelse i det forløbne år. Det kan man læse mere om, i blad nummer 40.  
2.500 deltagere fra hele verden mødte op og forførte ved deres egenart, engagement, 
glæde og kvalitet enhver, der var tilstede ved koncerterne. De stærke kræfter bag 
dette enorme organisatoriske arbejde var ikke mindst tre personer fra vores forening, 
nemlig Steen Lindholm, John Højbye og Jesper Grove Jørgensen.
 
Uddannelsessituationen:
Noget positivt synes at være på vej. Det kan man ikke mindst mærke i det gamle 
Radiohus.
Hvor der i øvrigt i flere dusiner af år blev klaget over dårligdomme i den smukke 
koncertsal, ikke mindst dårlige akustiske forhold. I dag taler man om den smukke 
akustik der er i den gamle koncertsal!
 
Det er DKDM, der nu holder til her. Fantastiske rammer for et konservatorium. Også 
en ny rektor er kommet til, og der er grund til optimisme. Der er forlydender om at 
sammenlægninger af nogle af landets alt for mange konservatorier er på vej, og det 
er på tide.
 
Som beskrevet ved sidste års ”Formandens beretning” fungerer nogle af de små 
konservatorier ikke godt nok. En sammenlægning af konservatorierne i Odense og 
Esbjerg, og ligeledes mellem Århus og Ålborg lyder som en god ide.
 
Landsdelsorkestrene og ensemblerne sætter vilde og begavede ting i gang for at 
opdrage og inspirere de nye generationer, og for at hjælpe dem til at genopdage store 
dele af vores musikalske arv. Musikskolerne gør deres del så godt de kan med deres 
smuldrende budgetter. Det synes godt for ”fødekæden”.
 
Amatørmusikken:
Sammenslutningen af DAKU og DAMU til DAM, (Dansk Amatørmusik) burde klart 
betyde en stærkere faktor overfor de bevilligende myndigheder. Der er nu ca. 

40-45.000 medlemmer under denne paraply, og der er flere på vej ind. Det gør 
amatørmusikken mere synlig og gør dem stærkere i forhandlinger med Kunstrådet.
 
DR’s nye koncerthus:
Tillykke med det. Jeg finder på mange måder huset og koncertsalen fantastisk, og 
jer er sikker på at det vil blive det rigtige ”Musikkens Hus” for os alle sammen. Vi 
skal blot lære det at kende, lære at udnytte og forstå det. Arbejde med det, som vi jo 
arbejder med os selv. Akropolis er 3000 år gammelt og man arbejder stadig på det.
 
Nyt fra Copydan:
Der er nu forhandlet en Arkivpakke II på plads mellem kunstnerorganisationerne 
og DR. Det drejer sig om DR´s brug af arkivmateriale til 2 nye TV- kanaler som ser 
dagens lys efteråret 2009: en børnekanal og en kultur / historiekanal. DR kan mod 
en årlig betaling til Copydan Arkiv benytte arkivmateriale efter de i aftalen nærmere 
fastsatte regler og betaling. DR forpligter sig til en fornuftig og brugbar kreditering og 
rapportering af de medvirkende kunstnere, således at organisationerne (herunder 
Dansk Kapelmesterforening) kan foretage udbetaling til dem.
 
På Copydan-Kabel-TV-området bragte året en længe ventet afslutning på 
den verserende sag mellem musikkens udøverorganisationer  - den såkaldte 
radiokanalsag. Som et led i aftalen er etableret et nyt selskab, Performex, som skal 
stå for fordelingen af vederlag for kabel-retransmission af TV- og radiokanaler til 
musikudøverne.
 
Kapelmesterforeningen står dog uden for aftalen på TV-området, idet vi helt 
tilbage fra Kabel-TV-ordningens start har haft vor egen selvstændige pulje på 
0,16% af vederlaget. Derfor fortsætter foreningen med at udbetale individuelle 
vederlag til rettighedshaverne på sædvanlig måde på basis af deres indsendte 
TV-kontrakter samt honoraroplysninger fra Danmarks Radio. Det nye i aftalen 
er, at radiomidlerne, som udgør ca. 10 % af det samlede vederlag, fremover skal 
fordeles af Gramex til den enkelte kunstner efter sædvanlig indrapportering fra DR 
og andre radiostationer.
 
Fordeling af rettighedsmidler:
Kapelmesterforeningens andel af Gramex-midlerne var 5% lavere end året før, og af 
de godt 2,2 mill. kr., som vi har modtaget, er der anvendt 60% til ”Musikfremmende 
foranstaltninger” og ”Uddannelsesmæsige formål” som det hedder i Gramex-
sproget. På bestyrelsesmøderne har vi haft det hidtil højeste antal ansøgninger. 
130 både medlemmer og ikke-medlemmer, har søgt om økonomisk støtte fra de 
kollektive midler, og der er givet tilsagn til i alt 114 af disse ansøgere. 
Der er udbetalt støtte til 29 CD- og DVD-produktioner, hvilket er på samme niveau 
som året før.
Indenfor koncerter, turnéer, festivals og musikteater kan vi notere os en lille stigning, 
idet i alt 58 projekter har modtaget støtte.
Af disse bør nævnes Det 8. Verdenskorsymposium i København i juli måned, 
koncerten med Ernie Wilkins Almost Big Band under Copenhagen Jazz Festival og 
foreningens fødselsdagskoncert for medlemmerne den 21.december i Hofteatret.

På området med kursus og videreuddannelse har der ikke været afholdt kurser i 
vores eget regi, men foreningen var medarrangør og ydede økonomisk støtte til 
Helmuth Rilling Masterclass 2008 for yngre solister og dirigenter i november måned. 
Herudover er der uddelt studierejse- og uddannelseslegater til 11 dirigenter og 
kapelmestre til festivaler, konkurrencer og egne planlagte studieforløb her eller i 
udlandet. En specificeret gennemgang af ovennævnte kan man læse om i blad nr. 
40.
 
Dansk Kunstnerråd:
Dansk Kunstnerråd arbejder godt, men økonomien har, som så mange andre steder, 
lidt svært ved at hænge sammen. Akademisk Arkitektforening har meldt sig ud af 
rådet. Havde lidt svært ved at se, hvorvidt de repræsenterede det akademiske eller 
det kunstneriske. Til gengæld forventer vi, at Dansk Korforbund sender en ansøgning 
om optagelse i løbet af få uger.
 

Fællesrådet for udøvende kunstnere:
Arbejdet i Fællesrådet foregår nu igen i en god og konstruktiv atmosfære efter 
gennem nogle år at have været præget af uenighed mellem nogle af de store 
forbund. Det lover godt for fremtiden med håb om, at Fællesrådet igen kan tale 
med én stemme på vegne af alle udøvende kunstnere.
 
Diverse:
Foreningen råder over et videokamera af glimrende kvalitet og låner den gerne ud 
til medlemmer som har brug for et sådant.
 
Er man interesseret i at studere de gamle mestre i direktionens ædle kunst, har 
bestyrelsen et antal DVD´er som kan udlånes. Titlerne på disse DVD´er bliver 
offentliggjort i næste blad. Sidst, men ikke mindst har bestyrelsen anskaffet sig et 
antal dirigentstokke af mærket MOLLARD. Forskellige størrelser, typer, tyngder etc. 
til meget favorable priser.
 
Mere om dette i næste blad.
 
Focusdag:
I efteråret 2008 mødtes 9 medlemmer af foreningen med de to afviklere/
igangsættere Bodil Heister og Peter Ettrup Larsen til en ”Focusdag”. Deltagerne i 
denne focusgruppe på 9+2 mand skulle repræsentere medlemsskarens forskellige 
segmenter.
 
Fokusdagen forløb forrygende godt og alt kapelmesterrelateret stof blev diskuteret. 
Man enedes bl.a. om at anbefale en decideret ”Mentorordning” især for de yngre 
medlemmer, samt en række kortere inspirationsforedrag. Mentorordningen er i fuld 
gang. Prinsens Musikkorpsprojektet og den kommende tur til Letland vidner om 
det. Samtidig er så de første to inspirationsforedrag afviklet. Begge foredragsholdere 
var fabelagtige personligheder, både d. 17. januar og d. 14. marts. Interessen for 
deltagelse i foredragene var til gengæld lammende dårlig. Hvorfor ramte bestyrelsen 
og Focusgruppen så meget ved siden af?
 
Lad os høre fra medlemmerne. Ring, skriv eller mail til bladet.
Hermed blev årsberetningen afsluttet.
 

Ad dagsordenens pkt. 3 – Aflæggelse af regnskab
Der var ikke spørgsmål til de udsendte regnskaber, hvorfor regnskaberne kunne 
anses for godkendte.
 
Ad dagsordenens pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent og indskud - 
Bestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 500 og kontingent forhøjet til 
kr. 900,- halvårligt
Som nævnt i formandens beretning var det af bestyrelsen indstillet, at hæve den 
halvårlige kontingentindbetaling fra kr. 800 til kr. 900 og fastholde et indskud på kr. 
500. Dette blev enstemmigt godkendt.
 
Ad dagsordenens pkt. 5 – Valg af formand
Ifølge Kapelmesterforeningens vedtægter afgår Frans Rasmussen som formand, 
men er villig til genvalg. Det blev enstemmigt og med akklamation vedtaget, at 
Frans Rasmussen fortsætter på posten.
 
Ad dagsordenens pkt. 6 – Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter genvalgtes Nenia Zenana og Jonas Johansen.
 
Ad dagsordenens pkt. 7 – Valg af revisor
Som revisor valgtes Benny Jensen med akklamation.
 
Ad dagsordenens pkt. 8 – Eventuelt indkomne forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.
 

Fortsættes næste side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ad dagsordenens pkt. 9 – Eventuelt
Der var en længere diskussion om, hvorvidt der var den fornødne interesse for 
foreningens arrangementer, når der ikke dukkede flere op til dem. Frans Rasmussen 
nævnte, at medlemmerne – også i focusgruppen – var glade for idéerne, men at det 
kneb mere med at møde op.
 
Nenia Zenana spurgte, om folk ikke havde tid, om tidspunktet var dårligt, om det ikke 
var interessant nok?
 
Niels Borksand kunne ikke selv, men ville gerne have muligheden – ikke mindst, hvis 
det viste sig, at man kunne melde sig til ”på dagen”.
 
Peter Ettrup Larsen nævnte, at man havde drøftet tidspunktet meget for netop at finde 
et tidspunkt hvor flest burde kunne. Der ville dog altid være nogen, der havde svært 
ved at få plads til at møde frem.
 
Jørgen Lauritsen nævnte, at han gerne så at man holdt fast og fortsatte med 
initiativerne.
 
Kjeld Lauritsen supplerede med, at han havde erfaring fra andre foreninger for, at 
traditioner var godt, så man lang tid i forvejen kunne glæde sig og sætte kryds i 
kalenderen. Det kunne støtte, at der var en kontinuitet og gentagelse.
 
Torben Kjær nævnte, at alle burde sprede det glade budskab og sørge for en god 
afrapportering, så synligheden blev øget.
 

Allan Bo bragte op, at man ved valget af billeder til hjemmesiden skulle holde sig for øje, 
at også de kapelmestre, der ikke var dirigenter blev synlige. Frans Rasmussen nævnte, 
at det var bestyrelsen sig bevidst, men at det enkelte gange var nemmere at vise en 
dirigentstok end et band, da grænsen mellem en kapelmester og en musiker ikke grafisk 
var så tydelig. Alligevel vil bestyrelsen gerne genoverveje mulighederne løbende.
 
Nikolaj Bentzon spurgte til legatansøgningerne om Gramex-midler. Var niveauet 
rimeligt og antallet af ansøgninger godt nok?
 
Frans Rasmussen nævnte, at det før havde været et overflødighedshorn, og at det nu 
var mindre, men at der klart var tilstrækkeligt.
 
Peder Kragerup supplerede med, at der kunne søges af både medlemmer og ikke-
medlemmer, men at det typisk var medlemmer, der søgte. Det stigende medlemstal 
kunne derfor også for antallet af ansøgninger være gunstigt.
 
Peter Ettrup Larsen afgav et inspirerende multimedieshow – så længe der var strøm 
- om CG’s internationale kongres i København 2010. Programmet er allerede nu 
imponerende, men endnu ikke endeligt færdigt, så medlemmerne vil høre mere.
 
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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En fantastisk grænseoverskridende oplevelse, 

der åbnede op for den kropslige selvbevidsthed 

- både som kapelmester og som privatperson.

af Bodil Heister

Det var ærgerligt, at der ikke var flere fremmødte til dette lørdagsforedrag, 
da man gik glip af et super interessant og relevant foredrag.
Til gengæld fik vi fem, der mødte op, kursus for alle pengene, da vi hver 
især fik mulighed for en privat snak med mesteren selv.

Det handler om livskvalitet, at bruge sin krop rigtigt, at lytte til kroppens 
signaler, at få behandlet sine spændinger i kroppen - som vi alle har, og 
som ligger et helt andet sted, end vi forventer det, men som kan behandles. 
Behandlingen består af massageteknikker og ledfrigørelser, der løser 
spændinger, blokeringer og skævheder i kroppen. Man kan måske sige, 
at det rundt regnet ligner lidt en blanding af fysioterapi og minder lidt om 
kiropraktor, men blot med lidt mere personlig indfaldsvinkel.

Ole Kåre er født i 1944 på Frederiksberg.
Han kom i lære som værktøjsmager, og allerede som 27 årig blev han 
tilbudt en lederstilling.   

Ole havde behandlet kollegaer i et indrettet rum i firmaet, og i en lang 
periode spillede han håndbold på højt plan, hvor han sideløbende 

Det er aldrig for sent at få et bedre liv -
Foredrag 
lørdag d.14. marts 
med Ole Kåre Føli

behandlede holdkammeraterne. Antallet af klienter steg markant, så Ole 
Kåre Føli kunne efterhånden hellige sig sin egen praksis.

Gennem de sidste 50 år, har Ole hjulpet tusinder af mennesker tilbage 
til et sundt og godt helbred. Han er nok mest kendt for sit virke som fast 
tilknyttet behandler for Bjarne Riis’ internationale og berømte cykelhold 
CSC. Det var f.eks. Ole, der formåede at få den tidligere CSC-kaptajn 
amerikaneren Tyler Hamilton tilbage i sadlen på trods af et brækket 
kraveben, så han gennemførte Tour de France tilbage i 2003.
 
Nå, tilbage til lørdagen, hvor vi var samlet.
Ole holdt et langt og farverigt oplæg, om hans liv og levned.
Han fortalte bl.a. at han havde besøgt en familie, hvis lille ganske nyfødte 
baby var på grænsen til at dø af nyresvigt. Ole tog ud til familien privat, hvor 
den lille bitte baby lå med vildt anspændte, knyttede hænder. Det viste sig, 
at moderens mor var død af kræft, søsteren var lige død af kræft, og hun 
var så angst for selv at dø af kræft, at det havde smittet af på både fosteret 
og barnet. Da Ole begyndte at behandle moderen for spændinger og fik 
“renset hende ud”, så han at den lille baby langsomt begyndte at folde sine 
hænder ud og åbne op. Barnet lever endnu! Det lyder måske lidt frelst, 
men når man har hørt Oles foredrag, og selv har prøvet et par behandlinger 
(som jeg fik et stykke tid efter kurset i centret på Pilestræde) så tror jeg altså 
på det.

Men tilbage til foredraget, hvor Ole gik i gang med at demonstrere, 
hvordan en behandling foregik.
En af deltagerne blev smidt på briksen - kun iført underbukser, (men det var 
Gudskelov en mand) - og Ole så straks problemer i hans højre hånd, som i 
længere tid havde krammet om en dirigentpind. Ole mener, at det er meget 
uhensigtsmæssigt, den måde, man lukker og krammer hånden om sin 
dirigentpind, hvilket også viste sig hos deltageren ved en masse spændinger 
i håndledet, skulderen, nakken og helt om i ryggen. 
De punkter Ole går ind og arbejder med, svarer til bestemte meridianer, der 
hører til de enkelte organer i kroppen. 
På et tidspunkt spørger Ole en deltager: “”Hvordan har du det med din 

far?” Deltageren svarer. “Rigtig godt”. Ole spørger videre:”Er du bekymret 
for ham?” “Ja, han har lige haft et hjertetilfælde, og vi var bange for, at 
han ikke overlevede”. Ole spørger, fordi Solar Plexus er “far”-stedet. Jeg 
fortæller det, fordi det var spøjst, at det var så præcist.
Deltageren på briksen fik over en fuld times behandling, og der 
var mærkbar forskel på før og efter behandlingen. Det virkede dybt 
professionelt og virkelig interessant at følge.

Vi lavede forskellige kropsøvelser; og så det allervigtigste af alt: åndedrættet! 
- at trække vejret helt igennem, helt i bund, helt ned til den underste del 
af maven og så puste ud med en dyb afslappet a-lyd. Man tror man kan, 
men det kræver lang tids øvelser. En god vejrtrækning er roden til alt godt. 
Mange går og spænder i bl.a. maven og underlivet. Og mange sygdomme/
skavanker bunder i psykiske eller fysiske spændinger i kroppen.
 
Ole er ekspert i at mærke og lytte til kroppens signaler, og han er manden 
bag det anerkendte behandlingssystem ”Body Self Development System”, 
hvor der i dag uddannes en række terapeuter på basis af Ole’s teorier og 
teknikker.
 
En række kendte danskere, blandt andet Michala Petri, Sanne Salomonsen, 
Ghita Nørby og maleren Per Kirkeby har i årevis været faste klienter.

Ole Kåre Føli er med i et projekt på Rigshospitalet omkring behandling af 
sangere og forskning i stemmelæber. 

Vi var alle fem vildt begejstrede og forbavsede over, så logisk og rigtigt det 
hele virkede.

Og så kan vi forøvrigt anbefale alle at deltager i de fremtidige lørdags-
foredrag, da det er virkelig interessant og relevant for vores erhverv og 
vores krop og psyke. Og de foredrag - vi får tilbudt gennem DK - ville vi 
normalt aldrig opsøge af os selv. Så tjek tilbudene på vores hjemmeside 
og i bladene.

Man bliver aldrig for gammel til at 
få et bedre liv!

Så stor tak til Nenia Zenana og 
Peter Ettrup i kursusudvalget.

Læs mere på www.body-sds.dk

Du kan også læse bogen: “Mit 
indre rum - samtaler med 
kroppen” af Ole Kåre Føli.



Man behøver imidlertid ikke være kapelmester for at have 
konfliktsituationer tæt inde på kroppen. Danmarks tidligere protokolchef 
(den øverste diplomat i kongeriget), tidligere ambassadør Christopher Bo 
Brahmsen har f.eks. brugt jazz-musikken meget bevidst i sit diplomatiske 
virke. Han kommer og taler. Der er også tilsagn fra USA’s tidligere 

udenrigsminister Condoleezza Rice, 
der med en baggrund som pianist, 
også har brugt musikken i sin 
kommunikation. Hun er imidlertid 
en dyr dame, så der arbejdes stadig 
på højtryk på at skaffe midler og 
medspillere til dette punkt.

Endnu et fast punkt på kongressen 
er The New Music Project (NMP), 
hvor dirigenter/kapelmestre 
præsenterer hinanden for 

velskreven, ny musik, de har haft fornøjelse af at opføre. Der er 9 minutter 
til hver præsentation, så det bliver aldrig kedeligt. NMP optræder flere 
gange i løbet af kongressen og en session er lagt i hænderne på diverse 
forlag, der få lov at præsentere det nyeste nye.
Parallelt med kongressen er der desuden en dirigent-work-shop 
(dirigentkursus) for dirigenter. Underviserne her er Jorma Panula og 
Giancarlo Andretta. Panula har været professor ved DKDM og chefdirigent 
for Århus Symfoniorkester, Andretta har begge positioner i dag! Panula vil 
arbejde med symfonisk musik mens Andretta vil arbejde med opera. Der 
vil til lejligheden blive sammensat et kongresorkester, så eleverne kan få 
noget af en pålidelig podieerfaring.

For at gøre en lang historie kort, kan man også møde den tidligere 
Malko-vinder Wang Ya-Hui, Livgardens Musikkorps, Tivoli-Garden, 
Radioens Pigekor, Københavns Drengekor, Druen, Syddansk Universitets 
Symfoniorkester, Ib Glindemanns Big Band, lære at håndtere pressen, 
høre om den nyeste interaktive, computerbaserede dirigentundervisning 
fra Berklee College of Music i USA, opleve at hørelæretræning for 
dirigenter faktisk kan være sjovt, få nye vinkler på Carl Nielsen, få et nyt 
”hands on” syn på barokmusik instrueret af den internationalt anerkendte 
dansemester Jørgen Schou Pedersen samt ikke mindst være med til et 
rekordforsøg til Guinnes Book of Records: Flest dirigenter ved én koncert.

Dette er blot noget af det, der vil ske i dagene 5.-9. januar 2010. Bloker 
dagene i kalenderen – det bliver en fest - og den er gratis!!!
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af Peter Ettrup Larsen

Så er det frem med kalenderen, for i dagene fra d. 5.-9. januar, 
2010 er der dirigentkongres i København.

Den opmærksomme læser af Kapelmesteren vil vide, at vi gennem de 
seneste år har arbejdet målrettet på at placere Dansk Kapelmesterforening 
som en international medspiller indenfor dirigentverdenen. Nu er det så 
lykkedes, for i samarbejde mellem Dansk Kapelmesterforening, DKDM og 
Conductors Guild vil Conductors Guilds årlige kongres for dirigenter og 
kapelmestre finde sted i København fra 5.-9. januar 2010.

Som dirigent er det vigtigt ikke at vise svaghedstegn. Ikke mindst overfor 
musikerne, skal man udstråle ultimativ faglig færdighed og urokkelig 
lederkompetence. 

• Derfor tager man ikke længere timer - selvom stjerne-sangere 
   konstant søger professionel vejledning. 
• Derfor tager man ikke på kurser – selvom alle i erhvervslivet, konstant 
   er på kursus for at lære de nyeste trends indenfor kommunikation og 
   ledelse. 
• Derfor taler man sjældent med kolleger om faglige udfordringer 
   – selvom alle topchefer i erhvervslivet sidder i netværksgrupper med 
   ligesindede. 

Alt dette ændres på kongressen:

• Man møder kolleger fra hele verden og kan uhindret diskutere faglige 
forhold.
• Man får en masse oplevelser, såvel musikalske som menneskelige.
• Man får en masse fagligt input, som gør en til en bedre kapelmester.

Og som bonusgevinst: 

• Man har ikke ansvar i fire dage!!!

Conductors Guild årlige kongres flyttes hvert år mellem forskellige 
byer, men det er første gang, den flyttes udenfor det Nordamerikanske 
kontinent. Jeg har selv deltaget i flere af disse kongresser, og jeg har hver 
gang haft det som ”et barn i en slikbutik”.

Til kongressen i København 2010 er det lykkedes at sammensætte et 
program, der skulle være lige relevant for ALLE kapelmestre uanset 
musikalsk fokusområde. 
Samtidig har Dansk Kapelmesterforening valgt at sponsere 
kongresdeltagelsen for ALLE MEDLEMMER. Transport og evt. indkvartering 
i København står for egen regning, men så er ”slikbutikken” også åben.

Her er lidt af det, man kan opleve i løbet af kongressen, der i øvrigt 
afholdes på DKDM:

Som et fast punkt på CG’s kongresser har man altid ”The Retrospect”. 
Her tager man fat i en afdød dirigent, der har haft en betydelig del af sit 
virke i den by, hvor kongressen nu afholdes. Man samler så et panel af 
mennesker, der har kendt og arbejdet med personen, og på den måde 
bliver musikhistorien pludselig levende. I København har vi en meget 
kendt, nu afdød dirigent, der har  
indspillet plader bl.a. med  
Det Kgl. Kapel, men som også  
kunne noget andet end at dirigere,  
han var nemlig konge!  
Kong Frederik IX  havde en stor  
passion for at dirigere, så kongen  
er kongressens retrospektive  
kapelmester. Og hvem er bedre til  
at fortælle om kongens passion  
end hans egen datter, 
så Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II, 
har lovet at komme og 
fortælle os lidt om 
”Dirigenten Kong Frederik IX”.

Vi skal imidlertid også møde nogle meget spændende, nulevende 
dirigentpersonligheder. F.eks. har Michael Schønwandt lovet at tale 
til kongressen ude på Operaen, ligesom vi også skal til generalprøve 
på torsdagskoncerten i DR-byen. Efter prøven vil en håndfuld af 
Radiosymfoniorkestrets musikere stille op til en lille snak om musikernes 
syn på dirigenter. Også Leif Segerstam, der i dag ikke alene er professor 
på Sibelius Akademiet, men som også har en international karriere i 
de højeste luftlag med orkestre som Wiener Philharmonikerne, LSO og 
Koncertgebau som faste poster i kalenderen, vil komme og dele sit syn på 
musikken med os. Det bliver ikke kedeligt! En anden finsk dirigent med 
international top-karriere er Esa-Pekka Salonen. Under kongressen vil han 
af CG blive tildelt ”The Theodore Thomas Award”. Han har endnu ikke 
bekræftet, at han vil komme personligt, men vi håber stadig.

Dette lyder måske sådan lige lovlig pinde-dirigent-agtigt til nogle af jer, 
men så læs endelig videre, for der vil også være fokus på mange andre 
aspekter af kapelmestervirket:

Det har altid undret mig, hvorfor man som kapelmester aldrig 
præsenteres for kurser i ledelse. Indenfor erhvervslivet bugner det med 
kurser i ledelsesværktøjer og medarbejderhåndtering. Et af de nyeste skud 
på stammen er et meget spændende værktøj,  
som LEGO har udviklet i samarbejde med  
psykologer og universitetsfolk. Det hedder  
Lego Serious Play. Ved at inddrage Lego-klodser  
i processen, bygges der bro mellem vores  
intellektuelle og kreative kompetencer, og man  
får pludselig en langt større forståelse for såvel  
indre personlige som ydre kommunikative  
sammenhænge. Lego har sponseret en session, og det bliver bestemt 
heller ikke kedeligt. Det fantastiske ved dette redskab er, at det ikke alene 
er 100% målrettet den enkelte persons behov, det lukker også på en 
festlig måde op for dialog og diskussion. Jeg glæder mig rigtig meget til 
dette element. 

Et andet psykologisk værktøj, der er meget på mode i erhvervslivet er JTI-
processerne. JTI står for Jungs Typologi Index og handler om psykologen 
Jungs inddeling af mennesker i forskellige typologier. Vi har alle lidt af 
det hele i os, men nogle er mere udadvendte end andre, nogle vil helst 
analysere sig til en forståelse, andre vil hellere bare spille og se, hvad der 
sker. En viden om sådanne forhold, og ikke mindst en viden om, hvordan 
man selv er sat sammen, kan på mange måder være medvirkende til at 
fremme ens egen arbejdsproces og forhåbentlig forhindre nogle konflikter 
i f.eks. prøvesituationen.

Kæmpe 
Kapelmesterkongres 
i København



27. april


