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Julefest i

d. 21. december 
ikke ”Operaen på Holmen” ikke “Den anden” 
men på ”Operaen” på Christiania!
(Pusherstreet - Christianias forsamlingshus.)

 
Kom til julefødselsdagsfest i ”Operaen” på Christiania 
Mandag d.21. december kl.16.00 – 19.00
Dansk Kapelmesterforening fylder 72 år! 
Kom og mød gode kolleger til hyggelig snak, 
jazzmusik, prisuddelinger, let spisning,
vin, øl og vand. Kanske Glög!
Tag gerne koner, mænd eller 
kærester med.

Tilmelding til sekretæren 
senest 15. december på
sekretaer@kapelmesterforening.dk

Operaen
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Carsten Seyer-Hansen, dobbeltsejr - har i august ført Vokalgruppen Concert Clemens frem 
til sejr ved den internationale korfestival i Randers. Gruppen vandt både kategorien Kammerkor 
og den samlede Grand Prix for alle deltagende kor - i alt 75.000 kr.

Niels Borksand som kunsterisk leder
I januar 2010 starter den første klassiske musikfestival i Ilulissat Grønland.
69´13 N Classic er navnet på festivalen, der kombinerer musik med natur. Det er den uge, hvor 
solen vender tilbage. Det er tanken at det skal blive en årlig tilbagevendede begivenhed. Tema 
2010 Skandinaviskmusik m.m.  

Peter Hanke lektor
er blevet ekstern lektor i Music Arts Management på Københavns Universitet for studieåret 2009-2010. 
Faget er ret nyt på musikvidenskab og har endnu ikke fundet sine traditioner i Danmark.
Og det er et stofområde, hvor kapelmestre har en veludviklet praksis, men ikke så meget teori.

Paul Hillier skal nu også arbejde fast i Portugal, hvor han er blevet udnævnt til chefdirigent 
Coro Casa da Musica i Porto. Han fortsætter sine aktiviteter som kunstnerisk leder og chefdirigent  
for National Chamber Choir of Ireland og Ars Nova i København.

Chefdirigent stopper
Chefdirigent for DR-SymfoniOrkestret Thomas Dausgaard stopper når hans kontrakt udløber i 2011.
Dausgaard fortsætter dog som æresdirigent med et til to projekter per år. Thomas ønsker at kunne 
sige ja til flere af de internationale tilbud. Forøvrigt er han fortsat chef for det svenske kammerorkester, 
med hvem han skal turnere til Festspillene i Salzburg og Promenadekoncerterne i Royal Albert Hall 
(måske den største klassiske musikfestival i verden), som han også skal med DRSO til i 2010.

Musiklexikon for bedrevidende  Haydn
Haydn var den første wienerklassiker, men det vidste han nu ikke. Han skrev melodien til den 
østriske og den tyske nationalsang, men det vidste han heller ikke. Han var sin kone utro. Det 
vidste hun ikke, men det gjorde alle andre. Og så skrev han Skabelsen, som er et mesterværk, 
og det vidste han såmænd nok. I hvert fald tog han sig godt betalt, da han rejste til Oxford. 
Rejsen var helt nødvendig, da han ellers ikke kunne have  skrevet sine Oxford-symfonier. Han 
komponerede i øvrigt et utal af symfonier og lige så mange strygekvartetter, man han havde jo 
heller ikke andet at lave - altså bortset fra det med konen. Han var tjener hos en ungarsk greve, 
og det tjener denne til ære, at Haydn fik alle de penne og nodepapir han havde brug for. Han 
tabte kampen om Årstiderne til Vivaldi, men vandt stor respekt og berømmelse, og tog i øvrigt 
revanche med en trompetkoncert.
Asger Lund Christiansen

AnekdoteNoten
For ikke så mange år siden besøgte en stor russisk dirigent for første gang Radiosymfoniorkesteret. 
Han skulle dirigere et stort russisk program og startede første prøve med et foredrag om musikken. 
På russisk!
Efter 35 minutter blev det for meget for en af musikerne der rejste sig og utålmodigt henvendte sig 
til koncertmesteren: ”Charles, hva´ siger han?”
Koncertmester Charles Senderowitz rejser sig op mod orkesteret og forklarer:
”Jo, han siger bare at vi skal ha´ mere i løn!”       FR

Vi samler på AnekdoteNoter
så hvis du ligger inde med dirigent/kapelmester-anekdoter så skriv dem endelig til redaktøren. 

Runde fødselsdage Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke
22. december Knud Graugaard 80 år
29. januar  Vagn Egon Jørgensen 50 år
31. januar   David Riddell    50 år
14. februar Lars Danielsson   50 år
22. marts Henrik Schrøder  50 år
29. marts    Allan Botschinsky 70 år 
15. april Kaisa Roose 40 år
19. april Ole Koch Hansen 65 år

Adresseændringer
Michael Blicher Rønhaven 14 2500 Valby
Simon Casali-Krzentowski c/o F. Waage, Nørre Farimagsgade 69, 2.tv.,  1364 København K
Thomas Hass Christensen Søllerød Park 18, st.-4 2840 Holte
Jorge Cordero Gartnerivej 1B, st. 8220 Braband
Anne Marie Granau Damhusdalen 60  2610 Rødovre  
Henry Linder Folke Bernadottes Alle 4 2100 København Ø
René Bjerregaard Nielsen Vesterfælledvej 71, 1.th.  1750 København V
James Price Søbredden 32 2820 Gentofte
Mikkel Rønnow Amaliegade 23, 3., lejl. 9 8000 Århus C 
Michael Schønwandt Søndermarksvej 10 2500 Valby
Flemming Windekilde Solvængets Alle 19 2670 Greve

Husk Kapelmesterkongressen 5.-9. januar i København
Der er ingen tvivl!, dette er den største begivenhed for dirigenter og kapelmestre, som nogensinde 
har fundet sted i Danmark. Kongressen løber fra d. 5.-9. januar 2010 og vil finde sted på DKDM, 
altså lige bortset fra når vi alle skal ud og dirigere Radio Symfoniorkestret i et forsøg på at sætte 
verdensrekord i ”flest dirigenter på et nummer”. 
Dronning Margrethe, Leif Segerstam, Jorma Panula, Wang Ya-Hui og alle de andre møder vi på DKDM. 
Og husk: Som medlem af DK - Dansk Kapelmesterforening har du GRATIS ADGANG til det hele!
Læs mere på www.cphconducting2010.com og i folderen                                                            PEL

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.                               JGJ

Frister for ansøgninger
Læs på hjemmesiden, hvornår der er deadline for ansøgninger www.kapelmesterforening.dk

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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nye 

medlemmer
ved Bodil Heister

Jesper Løvdal, 40 år, København er 
saxofonist og kapelmester.
Han er uddanet fra Det Rytmiske 
Musikkonservarorium i København.
Han spiller ofte sin egen musik, (som 
ikke helt er som vor mor lavede den), 
men også tit mere mainstream- og 
swingjazz. Vi møder ham både på 
Copenhagen Jazzhouse, La Fontaine, 
- ved kirkekoncerter og til helstegt 
pattegris på Amstrup Holdeplads. 
Så holder han desuden hus for 
orkestret Schackmates, som har 
medlemmer fra så fjerne egne i det 
danske rige som Ribe og Malmø, 
hvilket gør kultur og sprogforskellene 
til den største udfordring for 
kapelmesteren. Dog var det en 
fordel da de var i Kina, hvor  deres 
Ribe-genser kunne gøre sig forståelig. 
De to sprogstammer må være tæt 
beslægtede.
Jesper har udgivet 4 cd’er som 
kapelmester og en ny er på vej. En af 
dem har fået en Danish Music Award 
som årets jazz-cd.
Han har igennem flere år dirigeret en 
del big bands af forskellig musikalsk 
observans og har et stort ønske om 
at udvikle sin direktionsteknik, og 
håber, at kunne suge til sig af den 
slags her i foreningen. Desuden er 
det Kapelmesterforenings medlem 
Jørgen Lauritsen der har ført ham 
sammen med hans søde kæreste og 
mor til hans datter, Rosalina. Så med 
så megen musikalsk og menneskelig 
kompetence samlet i en forening var 
det et naturligt valg for ham at melde 
sig ind.

Bo Lundby-Jæger, 44 år, København 
er pianist, organist og kapelmester.
Han har primært beskæftiget sig med 
nyskrevet opera i forbindelse med en 
10 årig ansættelse ved Den Anden 
Opera som repetitør.
Bo har uropført mange værker i sit 
samarbejde Ensemble FIGURA, som 
han var medstifter af i 1992.
Han har dirigeret diverse kor og 
ensembler bl.a. Gladsaxe Amatør Sym-
fonikere og dirigeret sin egen opera 
Orfeus_Remix på den Fynske Opera. 
Han har repeteret og ledet prøver på 
flere end 25 nyopsætninger af danske 
operaer fra 1994-2004.
Han modtog i 2001 Statens Kunst-
fonds 3-årige arbejdslegat som kom-
ponist og har skrevet musik til de 
fleste danske ensembler. 
Bo er for tiden aktuel som kom-
ponist med en cd på Dacapo med 
kammermusik og sange med Stor-
strøms Ensemblet og Helene Gjerris.
Til næste år venter to opera-pro-
duktioner, en bestilling til Den Fynske 
Opera og en genopsætning på PLEX 
af Orfeus_REMIX.
Til daglig ernærer Bo sig som organist 
ved Høje-Tåstrup Kirke med masser 
af kirkekoncerter.
Hans færdigheder som kajak-roer gør 
hans slag ganske specielle, men dog 
tydelige, det pagaj-lignende 4-skema 
er specielt godt til grønlandskor!!!

Torben Puggaard, 34 år, Rødovre er 
kapelmester, pianist, komponist og 
arrangør. 
Han startede sin musikalske 
uddannelse på Århus Jazzlinie 
som pianist og flyttede derefter til 
København for at studere på AM-
linien på DKDM. Efter tre år blev 
han opfordret til at arbejde mere 
koncentreret med den klassiske 
direktion og stoppede derfor på AM-
linien for at studere privat i to år. Han 
vendte derefter tilbage til DKDM på 
Musiklederuddannelsen, hvor han 
blev kandidat i 2007.
Som pianist har Torben medvirket 
i utallige sammenhænge i den 
rytmiske genre, lige fra det lidt hårde 
jazz til bigbandmusik. 
Han har også været kapelmester på 
Frk. Nitouche på Dragsholms Slot og 
været pianist i diverse revyer.  
Han har siden 2004 været dirigent 
for DKDM-Bigband, som han er ved 
at gøre klar til en Danmarksturne i 
foråret 2010, hvor de får selskab af 
guitaristen Jakob Fischer.
Torben har også fingrene i den 
klassiske musik. Han har dirigeret 
diverse brass-ensembler og han 
rejser jævnligt til Tel Aviv for at 
være gæstedirigent for Kiryat Ono 
Symphonic Youth Band.
I 2009 startede han SAGA-Ensemblet, 
et 11 mands strygeensemble og 
kor med henblik på at indspille 
nykomponeret musik til gamle sagn 
og eventyr.
I dagtimerne er Torben souschef i 
Roskilde Kulturskole, og han er også 
en flittig komponist og arrangør for 
orkestre på alle niveauer.
Torben holder meget af store biler 
og film og er en stor fan af J.R.R. 
Tolkien. 

Søren Krogh, 42 år, Vejle er musiker, 
sangskriver og orkesterleder.
Han er autodidakt og har gennem 
årene ledet en række orkestre. Siden 
1998 har han udgivet 5 cd´er i eget 
navn. Gennem de sidste 20 år har 
han spillet næsten 2000 koncerter 
i Danmark, Norge, Tyskland og 
Færøerne. Således har live-optræ- 
dener været omdrejningspunktet for 
en temmelig kompromisløs karriere, 
hvor det oftest har været hans egne 
sange og kompositioner, der har 
været centrum for hans virke.  
Han har tidligere komponeret musik 
til digte af Knuth Becker og Tom 
Kristensen og i øjeblikket er han i 
gang med en ny cd-indspilning med 
”nye” gamle digte, hvor han samtidig 
planlægger en større turne med et 
nyt ensemble med disse sange som 
omdrejningspunkt.  
Han turnerer med “Højskoleholdet”, 
der som mål har at bringe nye høj-
skolesange ud til hr og fru Danmark 
og deres børn.
Søren siger, at han ikke har nogle 
hobbies - det smager for meget af  
linedance, synkronsvømning, flue-
binding og den slags -, men han 
har dog en svaghed for gamle 
Danmarkskort fra 1600-tallet og 
signerede 1.udgaver af danske skøn-
litterære forfattere. 

Christian Kluxen, 27 år, Frederiksberg 
er født og opvokset i København af 
dansk-tyske forældre.
Han startede i Tivoli-Garden som 
7-årig og sidenhen uddannet fløjte-
nist fra DKDM hos Toke Lund 
Christiansen. 
Han har dirigeret siden han var  
15 år og arbejdet med de fleste  
amatørsymfoniorkestre i Køben-
havnsområdet og også dirigeret på 
orkesterstævnet i Askov.
Siden 2003 har Christian været fast  
dirigent for DUSIKA - De Unges  
Symfoniorkester i Hovedstadsregi-
onen.
Han har igennem flere år stået i 
lære hos Giordano Bellincampi og 
deltaget i masterclasses med bl.a. 
Jorma Panula, Neeme Järvi, Paavo 
Järvi, Bernard Haitink og Kurt Masur 
- og har flere gange assisteret ved 
Den Jyske Opera.
Han blev i 2006 af Kapelmester-
foreningen tildelt Arne Hammelboes 
Uddannelseslegat og i 2007 Jacob 
Gades Legat.
Det kommende år pendler han flere  
gange om måneden mellem Kø-
benhavn og Zürich for at studere 
direktion ved Zürcher Hochschule der 
Künste. 
Han har i vinterens løb projekter 
med bl.a. Odense Symfoniorkester, 
Sjællands Symfoniorkester, Livgar-
dens Musikkorps, Københavns Yngre 
Strygere og Lunds Stadsorkester og  
skal desuden assistere på Den Jyske 
Opera’s produktion af Mozart’s 
Idomeneo.

Michael Vitten, 28 år, Odense er 
pianist, komponist og kapelmester. 
Han er uddannet fra Det Fynske 
Musikkonservatorium i Odense 
med rytmisk klaver som hovedfag 
og studeret et halvt år på jazzlinien 
i Trondheim med eliten indenfor 
norsk upcoming jazz. 
Han har netop forlænget sin kontrakt 
med café- og spillestedet Franck A, 
i Odense, hvor han booker bands 
og står i spidsen for Franck A´s 
Husorkester som bakker diverse 
solister op.
Han er i øjeblikket i gang med at 
skrive strygerarrangementer til 
sangerinden Maria Montell´s nye 
sange og samle et band, der skal 
bakke hende op næste år.
Michael har undervist i 10 år i 
hovedfagsklaver på MGK i Odense, 
indtil han sidste år fik lyst til en pause 
fra det. 
Siden da har han haft base på Franck 
A i Odense, udover at optræde med 
en masse sangere og sangerinder 
rundt omkring i det ganske land. 
For øjeblikket hygger han sig i sit 
hjemmebyggede studie på Odense 
Havn med hav-kajakken placeret i 
vandkanten, så han til hver en tid er 
klar til en tur.

Fortsættes næste side

Michael Blicher, 34 år Frederiksberg 
er kapelmester og spiller saxofon, 
fløjte, guitar, mundharmonika og 
klarinet.
Han er uddannet ved Rytmisk 
Musikkonservatorium.
Michael er leder af orkestret 
Radiostar, der foruden ham selv på 
saxofon består af Fredrik Lundin, 
Niclas Knudsen,Thomas Vang og 
Anders Holm. Orkestrets debut-cd 
It cannot bleed udløste to DMA-
nomineringer samt invitationer 
fra festivaler i Norge, Sverige og 
Tyskland. I foråret var orkestret i 
Seoul og Sydkorea og optrådte på et 
nationalt TV-show.
Michael leder et Big Band med 
skiftende solister (bla. Bobo Moreno, 
Søs Fenger, Marie Carmen Koppel); 
et orkester på 9-16 musikere, der 
spiller musik af Sinatra, Nat King 
Cole og Ray Charles.
Indenfor filmverdenenen har Michael 
både komponeret og arrangeret til 
flere danske film.
Michael Blicher er også sangskriver 
og blev i 2008 udvalgt og inviteret 
til Nashville af Warner/Chappell 
for at skrive sange med lokale 
sangskrivere.
Han har netop købt hus i Valby og 
har efter 2 måneders nedbrydnings 
og murerarbejde fundet ud af, at 
arbejdet med et ko-ben er et meget 
mere mandigt arbejde end det at 
være komponist. Der kommer helt 
nye muskler hver dag, og man kan 
spise som en hest. Det er bare lidt 
svært, synes han, at være kreativ 
med et ko-ben.

Jeremy Bines, 31 år, London, er 
dirigent, pianist og repetitør (opera 
coach), og arbejder for øjeblikket 
som korsyngemester i Glyndebourne 
operakompagni.
Han har studeret musik på Cambridge 
Universitet, har modtaget repetitør-
undervisning på National Opera 
Studio i London og har studeret 
direktion hos Diego Masson. 
Som freelancerepetitør har han 
arbejdet for mange af de større 
engelske operakompagnier, heri-
blandt Royal Opera Covent Garden, 
English National Opera og for 
operakompagnier i Frankrig, Spanien 
og Italien. 
Hans relationer til Danmark startede 
ved Den Kongelige Opera i 2006 
- først som repetitør, og siden 
som korsyngemester - og han 
har været assisterende dirigent 
på forestillingerne Don Giovanni, 
Rusalka, Wozzeck og Livlægens 
besøg. 
Han vender tilbage til København 
i januar for at dirigere en dobbelt-
forestiling med værker af Bournonville 
og Balanchine for Den Kongelige 
Ballet og RUO
I 1999 rejste han til Türkmenistan 
for at lave forskning omhandlende 
dutar’en - en to-strenget lut - og for 
at møde uanmeldt op til bryllupper!
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Søren Birch, 54 år, Viborg er dirigent 
og komponist.
Søren er uddannet musikleder fra Det 
Jyske Musikkonservatorium og har 
haft kurser i kor- og orkesterdirektion 
i Sverige og Tjekkiet.
I dette efteråret har han dirigeret 
Haydns Skabelsen i Viborg domkirke 
med Det Jyske Ensemble og Danske 
Folkekor.
I år videreføres et samarbejde med 
Aalborg Messingkvintet som tæller 
musikere fra Aalborg Symfoniorkester. 
Der blev bl.a. opført Rutters Gloria med 
udvidet messingbesætning sammen 
med Søren Birchs kammerkor Coro 
Misto. I år bliver det til to julekoncerter 
med arr. af bl.a. danske julesange og 
salmer komponeret af Søren. 
Med Det Jyske Ensemble og Nordjysk 
Musikkonservatoriums kor skal han 
ligeledes til jul opføre sin egen ”Kantate 
til jul” som blev komponeret i 2008 på 
bestilling af Viborg Domkirke. 
Udover en omfattende koncert-
virksomhed med Coro Misto såvel 
a cappella som i samarbejde med 
instrumentalister, har Søren en sti-
gende aktivitet som komponist, og 
det har efterhånden ført til en række 
bestillinger. Han har netop fået 
uropført et værk for blokfløjte og orgel 
på Vestjysk Musikkonservatorium.
Udover Coro Misto har han dannet 
et professionelt vokalensemble Mun- 
dus Vocalis med udspring fra kon-
servatoriet i Aalborg. Det er tanken 
med dette ensemble at styrke og 
udvide miljøet for vokalmusikken i 
Danmark. 
Ensemblet anvendes også i for-
bindelse med undervisningen af 
kordirigenter ved konservatoriet for at 
sikre næste generation af dirigenter.

Flemming Vistisen, 54 år, København 
er slagtøjsspiller og dirigent.
Han modtog sin første musik-
undervisning på den lokale musik-
skole indtil han startede på Det Jyske 
Musikkonservatorium i Aarhus.
Han studerede slagtøj og musikteori 
i 7 år samtidig med en solokarriere i 
Danmark og udlandet i den samme 
periode.
I 1981 søgte han optagelse på The 
Royal Academy of Music i London, 
England med direktion som hovedfag. 
Efter to år fik han sin eksamen og 
modtog ved den lejlighed to priser, 
The Ernest Read Prisen og Ricordi 
Prisen.
Siden sin hjemkomst har Flemming 
Vistisen jævnligt dirigeret de danske 
orkestre i musik der rækker fra Mozart 
til vor tid. Herudover har han haft en 
del operaopgaver specielt på Det Ny 
Teater i København med mere end 
100 opførelser af Flagermusen og 
Den Glade Enke og på Den Jyske 
Opera, hvor han sidst har dirigeret La 
Traviata.
I dag deler han sit arbejdsliv mel-
lem jobbet som kunstnerisk leder 
for Musikdramatisk Teater, som er  
et egnsteater i det midt- og vest-
jyske med fokus på opera i nye 
forklædninger. Som kunstnerisk leder 
af Orkester MidtVest, og sidst, men 
ikke mindst, som kapelmester for 
Tivolis Promenadeorkester.
Madlavning er hans største lidenskab, 
og er således grøn af misundelse (og 
beundring) for kollega James Prices 
talenter.

DANSK  KUNSTNERRÅD
Dansk KapelMesterforening 
er medlem af 

DANSK KUNSTNERRÅD
Men hvilke fordele har foreningen af at være 
medlem af Dansk Kunstnerråd, og hvad står Dansk 
Kunstnerråd egentlig for ?

ved Bodil Heister

Dansk Kunstnerråd er en kunst- og kulturpolitisk samarbejdsorgani- 
sation for de professionelle kunstneres organisationer.

Dansk Kunstnerråd er en tværfaglig organisation for de professionelle 
kunstneres organisationer i Danmark, med henblik på samarbejde på 
det kunst- og kulturpolitiske område. 

Dansk Kunstnerråd har til formål  
at varetage kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske 
placering i samfundet, herunder at arbejde for de professionelle 
kunstneres interesser i politisk, retslig, økonomisk og social sam-
menhæng.

Dansk Kunstnerråd indgår i dialog med politikere og 
myndigheder  
inden for kulturområdet og er repræsenteret i en række råd og udvalg.

Dansk Kunstnerråd arrangerer Kunstpolitisk Forum 
og andre møder og konferencer efter behov. Dansk Kunstnerråds 
nyhedsbrev udgives 4 gange om året.

Dansk Kunstnerråd har tre Kunstnerboliger til udlejning
Hirsholmene, Klitgården og Lille Skiveren 

Dansk Kuntnerråd udgiver Kunsternes beskatning

Dansk Kunstnerråd samarbejder med tilsvarende 
organisationer i andre lande,  
bl.a. inden for rammen af de nordiske kunstnerråd og Det Europæiske 
Kunstnerråd ECA.

Forretningsudvalget for 2009/10 består af:
Franz Ernst (formand)
Egon Clausen, Dansk Forfatterforening
Lena Brostrøm Dideriksen, Dansk Artist Forbund
Nanna Gro Henningsen, Billedkunstnernes Forbund
Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund
Jens Lysdal, Danske Jazz Beat og Folkemusik Autorer
I sekretariatet arbejder formanden og Elisabet Diedrichs.

Dansk Kunstnerråd finansieres via kontingenter fra medlems-
organisationerne, støtte fra Kulturministeriet, fondstilskud mv. 

Dansk Kunstnerråd
Borgergade 111, baghuset . DK- 1300 København K
tlf. 35 38 44 01 . fax 35 38 44 17
e-mail: dkr@dansk-kunstnerraad.dk

Læs mere på: www.dansk-kunstnerraad.dk
Læs brev til Statsministeren på side 8.

Ialt har Dansk Kunstnerråd 
24 medlemsorganisationer med ca. 

17.000 medlemmer.

Dansk Kapelmesterforening

Danske Jazz, Beat og Folkemusikautorer

Danske Populærautorer 

Dansk Komponistforening

Dansk Solist-Forbund 

Dansk Musiker Forbund 

Dansk Kor Forbund 

Dansk Artistforbund 

Dansk Organist- og Kantorsamfund 

Danske Filminstruktører 

Dansk Skuespillerforbund 

Dansk Filmfotograf Forbund 

Dansk Forfatterforening 

Billedkunstnernes Forbund 

Danske Bladtegnere 

Danske Formgivere 

Danske Kunsthåndværkere 

Danske Skønlitterære Forfattere 

Danske Tegneserieskabere 

Foreningen af Danske Sceneinstruktører 

Fotograferne 

Sammenslutningen af Danske Scenografer 

Tegnerne 

Unge Kunstnere og Kunstformidlere

Af Morten Henriksen

Helle Thorning-Schmidt og 
Villy Søvndal bliver nu fra 
uventet kant anklaget for løf-
tebrud i skattepolitikken. Det 
er de danske kunstnere, der 
raser over, at S og SF i deres 
fælles skatteudspil ikke le-
ver op til løfterne om at æn-
dre en lov, som indebærer, 
at kunstnere skal betale ar-
bejdsmarkedsbidrag af deres 
indtægter fra royalties. Den 
lov blev indført af regeringen 
i forbindelse med forårets 
skattereform, og dengang 
stod oppositionen med S og 
SF i spidsen bag et forslag om 
at friholde kunstnernes ro-
yalties for arbejdsmarkedsbi-
drag på otte procent. Men al-
ligevel var der ikke en krone 
til kunstnerne, da S-SF frem-
lagde deres fælles skatte-
udspil i sidste måned.

»Jeg bliver bare så træt,« 
siger sangeren og kompo-
nisten Ivan Pedersen, der er 
formand for Danske Popu-
lærautorer. 

»S og SF vil jo gerne frem-
stille sig selv som mere 
kunstnervenlige end rege-
ringen. Men det kan godt 
forekomme som billige point, 
hvis deres skatteforslag over-
hovedet ikke har mønt til de 
fine ord. Jeg er fandeme skuf-
fet,« siger Ivan Pedersen, der 
ellers tænker tilbage på for-
årets massive støtte fra ven-
strefløjspartierne.

Også Dansk Skuespillerfor-
bunds formand, Katja Holm, 
er forundret.

»Det er absurd, at S og SF 
hjælper os med at protestere 
over regeringens ekstraskat 
til kunstnere, og det så nu 
viser sig, at de bare fører 
ekstraskatten videre i deres 
eget skatteudspil,« siger Katja 
Holm og tilføjer: 

»Jeg er opdraget til, at det, 
man siger, også skal stå til 
troende. Og hvis man siger ét 
og gør noget andet, så skaber 
det usikkerhed i skuespiller-
kredse, om man nu også kan 
stole på S og SF.«

Hun anfører, at forslaget 
rammer meget bredt, og at 

det gør kunstnere mere af-
hængige af offentlige ydelser 
som dagpenge.

Begge vil nu tage kontakt 
til de to partier for at få op-
klaret, om der kan være tale 
om en misforståelse eller en 
forglemmelse. 

Ikke råd til alt 
Men det får de næppe noget 
ud af. Socialdemokraternes 
skatteordfører, Nick Hække-
rup, rokker sig ikke en tød-
del. 

»Da vi vurderede, hvilke 
skatter der skulle sættes op 
og hvilke skatter, der skulle 
sættes ned, er det her ikke en 
af dem, vi har valgt at ændre 
på,« siger Nick Hækkerup.

Også SFs skatteordfører 
Jesper Petersen slår fast, at 
der hverken er tale om fejl el-
ler misforståelser.

»Vi kan ikke have råd til 
alt, uanset hvor gerne vi end 
vil,« siger han.

Enhedslistens Frank Aaen 
mener, S og SF begår regu-
lært løftebrud.

»S og SF har afgivet et klart 
løfte, og så skal de også stå 
ved det. Og det gør de ikke 
nu. Kunstnerne har ikke 
mange penge,« siger Frank 
Aaen.  

Selv om Helle Thorning-
Schmidt har sagt, at det røde 
skatteudspil skal gennem-
føres, uden at der bliver æn-
dret et komma, insisterer 
Enhedslisten på at rette i 

for,slaget. Ellers vil partiet 
ikke stemme for.

Også de Radikale undrer sig 
over, at S og SF ikke står ved 
deres løfte til kunstnerne.

»Jeg kan godt forstå kunst-
nernes reaktion. Vi vil ar-
bejde for, at deres ekstraskat 
fjernes,« siger Niels Helveg 
Petersen. 

Venstres skatteordfører 
,Torsten Schack Pedersen, 
kalder sagen for et godt eks-
pempel på, at det røde skat-
teudspil »stritter i alle retnin-
ger.«

»Det, S og SF sagde i for-
året, løber de nu fra. Men 
gyldne løfter uden indhold 
kendetegner meget godt de-
res skattepolitik i øjeblikket,« 
siger han. 

Hvert år får forfattere, 
komponister, musikere, 
skuespillere, billedkunstnere 
og andre kunstnere udbetalt 
omkring 800 mio. kr. i op-
havsretpenge. 

moh@berlingske.dk 

Kunstnere raser 
over S og SF 
De danske kunstnere føler, at de får en lang næse af S og SF. 
Stik imod partiernes tidligere forslag vil de nemlig ikke ændre 
en skatteregel, som indebærer, at kunstnere skal betale mere, 
eftersom deres rettigheder bliver hårdere beskattet.

KUNSTNER-
SKAT
Da regeringen præsen-
terede sin skattereform i 
foråret, var det samtidig 
slut med, at kunstnere slap 
for at betale arbejdsmar-
kedsbidrag på otte procent 
af deres royalties. Mens 
kunstnerne ikke mente, at 
indtægter for ophavsret 
kunne betragtes som en 
arbejdsindtægt, fastholdt 
VK, at den bare havde luk-
ket et hul i loven. S, SF, R, 
og Enhedslisten kom dog 
kunstnerne til undsætning 
med et ændringsforslag, 
der skulle give kunstnerne 
deres begunstigelse tilba-
ge. Den kan de dog kigge 
langt efter i S-SFs skatte-
udspil. Det får nu kunst-
nerne op af stolen igen.  

VURDERING. Miljøminister Troels Lund Poul-
sen (V) vil nu have kulegravet den såkaldte 
skovsag. Den startede i sidste uge, da flere 
uafhængige eksperter i Berlingske Tidende 
rettede en lammede kritik af Miljøministe-
riet for at have presset fagfolkene i Danmarks 
Miljøundersøgelser til lave en vurdering af 
skovenes tilstand, der var bedre end den, som 
fagfolkene først havde lavet. På den måde 

slap regeringen for at bruge mange penge på 
genopretning af de danske skove. De ankla-
ger vil miljøministeren nu have undersøgt. 
»Det er nogle meget alvorlige beskyldninger, 
der bliver rettet mod Miljøministeriet om, 
at man skulle have lagt pres på Danmarks 
Miljøundersøgelser. Jeg vil finde ud af, om 
det har nogen som helst sandhed i sig,« siger 
Troels Lund Poulsen. moh

Minister vil kulegrave miljøsag om skoves tilstand 

»S og SF vil jo 
gerne frem-

stille sig selv som mere 
kunstnervenlige end 
regeringen. Men det 
kan godt forekomme 
som billige point, hvis 
deres skatteforslag 
overhovedet ikke har 
mønt til de fine ord. Jeg 
er fandeme skuffet.

IVAN PEDERSEN, formand for
Danske Populærautorer

INDLAND
Siden er redigeret af Kirsten Bligaard /

WEBHITS. Find de mest populære artikler på 
berlingske.dk. www.berlingske.dk/populaere
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Du forventer næppe, at 
din chef gør dig til medejer. 

Men det gør han

Midt i livet. Med nok at se til. Og med endnu mere at 

se frem til. Din chef har nemlig sørget for, at du har din 

pension i PFA, som er ejet af kunderne. Det betyder, at 

det kun er dig og de øvrige PFA kunder, som får glæde 

af overskuddet. Og det er ikke ubetydeligt.

Sidste år fi k kunder med PFA KundeKapital 

20 procent i forrentning. Så det er mere end 

blot en god tanke at være medejer af sit 

pensionsselskab.

Brug livet !
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   skulle betale arbejdsmarkedsbidrag heraf. Det betød en reel beskæring af danske kunstneres indtægter med mindst
   5 millioner kroner, og for de berørte kunstnerorganisationer kom det som et lyn fra en klar himmel. Det gjorde det vist 
   også for kulturministeren, for Skatteministeriet havde ikke orienteret Kulturministeriet om ændringen. Vi protesterede 

Statsminister Lars Løkke RasmussenStatsministeriet, Christiansborg
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

      København 4. september 09

 Kære Lars Løkke Rasmussen
 Dansk Kunstnerråd skriver hermed til dig, fordi vi har konstateret en fejl i regeringens interne kommunikation.    Vi beder om at fejlen bliver udbedret til gavn og glæde for os alle. Derfor denne henvendelse fra Dansk Kunstnerråd,  der repræsenterer ca. 17.000 danske kunstnere.  Sagen er, at de enkelte ministerier i din regering tilsyneladende handler
 uden at undersøge, hvilke konsekvenser deres beslutninger har for andre ministerier, og det giver uro langt uden for 
 regeringens egne rækker.

  Et eksempel: I foråret 2009 lavede Skatteministeren en lov der påbød, at alle modtagere af royalties og kopieringsvederlag

   mod ændringen, men alligevel blev ordningen vedtaget, og danske kunstnere fremstod i offentligheden som en gruppe, 
   der altid brokker sig, og det er ikke et image, vi er glade for. 

    Et andet eksempel: I forslaget til den kommende finanslov står der, at spillesteder, egnsteatre, de små storbyteatre og 
    Københavns Teater får deres bevillinger beskåret med et tocifret millionbeløb. Det viser sig, at disse nedskæringer er 
     blevet vedtaget i Erhvervsministeriet, og da kulturminister Carina Christensen blev spurgt om begrundelsen, vidste hun 
     tilsyneladende ikke, hvad hun skulle svare, for Kulturministeriet var ganske enkelt ikke blevet informeret.      Et tredje eksempel er den såkaldte huskunstnerordning. Det er en ordning hvor skoler, gymnasier og fritidsordninger 

      kan ansætte en kunstner i en kortere eller længere periode. Nu kunne vi pludselig læse i avisen, at den skal afskaffes.        Et fjerde eksempel er fjernelsen af tilskuddet til kulturskoler og billedkunstneriske uddannelser. Vupti var de væk. Vel 
       at mærke uden forudgående diskussion. 

        Tænk, hvis vi var blevet inddraget i drøftelserne om arbejdsmarkedsbidraget, om teaterstøtten, om huskunstnerordningen
        og andre foranstaltninger? Det blev vi ikke, og nu er det ikke længere den offentlige debat, der tæller, nu kræves der et
        stort lobbyarbejde. Vi synes ikke det er en god måde at føre kulturpolitik på, og vi beder derfor om, at de kommunikations-
         brist der er i regeringen bliver udbedret, så vi får en chance for at være konstruktive medspillere i udviklingen og vedlige-
         holdelsen af dansk kunst og kultur.

           Venlige hilsner

            Franz Ernst             formand, Dansk Kunstnerrråd
               Dette brev sendes som åbent brev til pressen

                    Dansk Kunstnerråd, Borgergade 111, 1300 Kbh K, tlf. 35384401, dkr@dansk-kunstnerraad.dk  
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mod ændringen, men alligevel blev ordningen vedtaget, og danske kunstnere fremstod i offentligheden som en gruppe, 

der altid brokker sig, og det er ikke et image, vi er glade for. 
Et andet eksempel: I forslaget til den kommende finanslov står der, at spillesteder, egnsteatre, de små storbyteatre og 

Københavns Teater får deres bevillinger beskåret med et tocifret millionbeløb. Det viser sig, at disse nedskæringer er 

blevet vedtaget i Erhvervsministeriet, og da kulturminister Carina Christensen blev spurgt om begrundelsen, vidste hun 

tilsyneladende ikke, hvad hun skulle svare, for Kulturministeriet var ganske enkelt ikke blevet informeret. Et tredje eksempel er den såkaldte huskunstnerordning. Det er en ordning hvor skoler, gymnasier og fritidsordninger 

kan ansætte en kunstner i en kortere eller længere periode. Nu kunne vi pludselig læse i avisen, at den skal afskaffes. Et fjerde eksempel er fjernelsen af tilskuddet til kulturskoler og billedkunstneriske uddannelser. Vupti var de væk. Vel 

at mærke uden forudgående diskussion. 
Tænk, hvis vi var blevet inddraget i drøftelserne om arbejdsmarkedsbidraget, om teaterstøtten, om huskunstnerordningen 

og andre foranstaltninger? Det blev vi ikke, og nu er det ikke længere den offentlige debat, der tæller, nu kræves der et 

stort lobbyarbejde. Vi synes ikke det er en god måde at føre kulturpolitik på, og vi beder derfor om, at de kommunikations

brist der er i regeringen bliver udbedret, så vi får en chance for at være konstruktive medspillere i udviklingen og vedlige

holdelsen af dansk kunst og kultur.

Venlige hilsner

Franz Ernst
formand, Dansk Kunstnerrråd

Dette brev sendes som åbent brev til pressen

Dansk Kunstnerråd, Borgergade 111, 1300 Kbh K, tlf. 35384401, dkr@dansk-kunstnerraad.dk  

Nyt fra 
formanden

Formanden møder kollega Jørgen Fuglebæk til en snak om 
pinde, stokke, sticks, batons og lignende.
 
Jeg bliver ført igennem konservatoriets nye bygning, det gamle 
Radiohus, renoveret og ombygget med næn hånd til sit nuværende 
formål.
En glad og optimistisk stemning ligger over hele huset.
Det er mange år siden man har oplevet noget tilsvarende på 
H.C.Andersens Boulevard.
 
Jørgen Fuglebæk har sammen med professor Gioncarlo Andretta 
ansvaret for uddannelsen af de nye dirigenter i huset og rammerne 
er helt i orden.
Dejlige lyse og store lokaler med alt det nødvendige udstyr.Og et 
elevpotentiale der fortjener det.
 
Jørgen Fuglebæk viser mig et arsenal af sine gamle pinde. Han 
nænner ikke at smide dem ud. De blir en del af en selv!
De fleste af dem har et rimeligt stort, rundt håndtag og alle har de 
historier. Et par stykker af de ikke rundhovedede men ”langskallede”, 
bærer præg af de mange elastikker der hundredvis af gange er blevet 
omviklet for at forhindre at man i kampens hede taber stokken til 
eventuel gene for musikere og publikummer. (Som regel dog til 
megen moro). 
 
(En nu afdød kollega præsterede for en del år siden i Tivolis 
Koncertsal, ved en kraftfuld optakt i Brahms 3. symfoni, at nå helt ud 
på 18. række! Med et baghåndskiks!)
 
Jørgen Fuglebæk er med sikkerhed den dirigent her i landet der til 
dato har dirigeret det største antal forskellige operetter, og han kan 
huske navnene på dem alle når han ser sine gamle pinde...
 
Lad os høre nogle historier om jeres oplevelser med pinde, eller 
hvorfor med og hvorfor uden?
...eller er i kommet til skade, blevet gift, fyret eller lignende!
 
Skriv til: frans.rasmussen@email.dk
Formanden

Fotos: Susanne Mathiesen

 

Hvor megen historie ligger ikke bag 
disse rundhoveder, hvor megen sved ligger ikke gemt i dem!
Men smukt at skue...

Vor kollega, Jørgen Fuglebæk, viser 
stolt en buket af vidunderskabende 
musikinstrumenter - dog de stum-
meste af dem alle - frem for jeres 

udsendte.

Enhver dirigent bør have en Nestor!
Sjældent er det dog, som i dette tilfælde, at en sådan 
består af, blandt meget andet, en høvl og en skjortebøjle. 
Hvor kollega sværger dog til denne sjældenhed!
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Thomas Clausen 
60 år

Thomas Clausens 
ensembel har status 
som specialensemble, 
og får en særlig støtte 
fra Kunstrådet.

Thomas’ fødselsdag i oktober 
fejredes i Copenhagen Jazz-
house, hvor han kunne høres 
som pianist i samspil med 
bl.a. Palle Mikkelborg og 
Mona Larsen.
 
Når du vælger at spille med 
Palle Mikkelborg til din 
fødselsdagskoncert, så er det 
25 år siden - har du fortalt - 
at du sidst har spillet sammen 
med ham. Hvorfor er der gået 
så mange år?
Vi arbejdede vældig meget 
sammen fra ca 1970-1985. Altså 
15 år. Så det var godt med en 
pause. Men den behøvede nu 
ikke være SÅ lang!! Dog, for 
mig var det godt at prøve at 

finde min egen bane, musikkens 
verden uden Palles påvirkning og 
indflydelse, som har været utrolig 
stærk. Han har faktisk været en slags 
far for mig; jeg begyndte jo i hans 
band som 19 årig.
 
Hvordan gik det så til, at du blev 
opdaget af Dexter Gordon?
Jeg mødte Dexter på Vallekilde-
sommerstævnerne i 1967 (hvor jeg 
var stand-in for NHØP, altså på bas!) 
og igen i 68 og 69.

Du spillede bas?
Ja, jeg spillede på bas i tre år. Fra jeg 
var 16 til 19 år. Som bi-instrument. 

Nu har jeg den bare stående for 
hyggens skyld!

Men i virkeligheden stude- 
rede du oldgræsk og latin på 
universitetet og du købte hele 
Danmarkshistorien som 12-årig. 
Hvad fik dig til at hoppe fra 
uddannelsen som cand.mag. og 
springe over i jazzmusikkens 
verden ?
Som dreng voksede jeg op med 
en far, som jeg syntes spillede 
fantastisk på klaver - både jazz 
(swing) og klassisk. Men han levede 
ikke af det, han var gymnasielærer. 
Jeg troede også, jeg skulle den 
vej - men blev meget glædeligt 
overrasket over, at der var brug 
for mig i det danske jazzmiljø. Ud 
over Palle begyndte jeg at få jobs 
med bl a Dexter Gordon og Ben 
Webster. Så der var ikke noget at 
betænke sig på.
 
Din mor og far var mate-
matikere, og din far spillede som 

sagt sideløbende vældig godt 
på klaver. Er det ham, du har 
fået inspirationen fra ?
Ja, det har været en gave at 
have sådan en far. Men han 
var kun rollemodel. Han viste 
mig - eller lærte mig aldrig 
noget på klaveret. En meget 
blufærdig mand, som spillede 
stride i Teddy Wilsonstil og 
svære klassiske stykker, fx 
Brams Paganini Variationer og 
Schumanns Symfoniske Etuder.
 
Og nu, hvor vi er ved det 
klassiske. Hvorfor er du 
betaget af Alban Berg? Du 
fortæller, at du kunne hans 
klaversonate udenad som lille 
dreng, er det ikke temmelig 
nørdet?
Jeg hørte John Winther spille 
den i radioen. Og tapede det 
på min spolebåndoptager. Var 
vildt betaget. Men det var altså 
i 1973. Jeg var 23 år og begyndt 
hos Friedrich Gürtler på kon-
servatoriet, indstuderede den  
hos ham og spillede den 
udenad til optagelsesprøven 

til hovedskolen et år senere. 
Den sonate har betydet meget 
for mit tonesprog. Den er ikke 
nørdet, men utroligt smuk og 
meget expressiv! – ligesom hans 
senere musik som nok er atonal, 
men stadig ubærligt smuk!

Ja, så er det sjovt, at du nu 
komponerer sange sammen 
med Bjarne Jes Hansen. Vi 
husker jo alle “Vi voksne kan 
også være bange”. Nu skal 
du til at skrive nye sange 
sammen med ham. Fortæl 
lidt om det ?
Bjarne og jeg har nu lavet 
foreløbig 17 sange sammen. 
Han sendte mig nogle tekster 
sidste sommer og jeg blev vildt 
begejstret og komponerede fra  
juni til november sidste år 
de første 14 sange: ”Kigærte-
sangene” som er for sopran, 
tenor & piano. Dem uropførte 
jeg sammen med Stine Elbæk 
Rysgaard og Torben Kirkegaard 
på Søbygaard på Ærø her i 
august. Men inden det havde 
Signe Asmusssen, Christian 

Westergaard & Kristian Flagstad 
nået samme sted at uropføre de 
første tre af en større planlagt 
samling med titlen ”Dyrenes 
Karneval” - frit efter Saint 
Saens.
Jeg elsker at skrive sange - 
bl.a i ”klassisk stil” altså med  
et gennemarbejdet akkom-
pagnement. Sidste år skrev  
jeg på samme måde 4 Oscar 
Wilde sange til min datter Nina,  
som nu er på sidste år af sin  
uddannelse som høj sopran  
på Det Fynske Musikkonser- 
vatorium

Hvor meget skal man 
omstille sig for at komponere 
jazzmusik og så klassiske 
lieder ?
For mig er der egentlig ikke 
tale om ”omstilling”. Jeg skal 
bare fordybe mig i teksten - så 
kommer musikken.
 
Hvad glæde synes du, at du 
har haft af at være medlem af 
Dansk Kapelmesterforening ?
Sådan helt konkret har jeg 
fået støtte til et par plade- 
produktioner og et dejligt big- 
band-dirigent-kursus med Gior- 

dano Bellincampi. Det var 
utroligt inspirerende. Det vil 
jeg sige jer tak for.
Ud over det, så er det dejligt at 
kapelmesterkollegaerne danner 
forum, hvor vi har kontakt med 
hinanden, som ved f.eks. de 
arrangementer I holder ved 
juletid bl.a.

Hvad forstår du ved begrebet 
kapelmester ?
En kapelmester er for mig en 
som skriver musikken, samler 
musikerne, holder prøver med  
dem i sit studio eller i sit 
hjem, serverer kaffe og mad 
for dem, herser med dem for 
at få sine ideer igennem, men 
lytter ydmygt til alles begavede 
meninger om musikken, og 
tager så de afgørende mu-
sikalske beslutninger, booker 
koncerterne, færge/fly-billetter, 
lejer turnebilen og kører den, 
samler alle op, kører dem hjem  
og er den sidste, der kommer  
hjem om natten, efter at ha  
afleveret bilen på udlejnings-
stedet, osv osv - et liv jeg 
ikke ville bytte med noget 
andet, I love it!!
Øvrige  3 fotos: Gorm Valentin

Foto: 
Erik Hansen-Hansen 

© Arts-Music 2009
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Det Jyske Ensemble

I et brev til Carina Christensen opfordrer 20 jyske folketingsmedlemmer kulturministeren 

til at finde en løsning til at finansiere driften af Det Jyske Ensemble efter 2010, hvor dets 

statsstøtte ellers ophører.

Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, som er valgt i Herning, har bedt 

sine 19 MF-kolleger på tværs af partiskel, valgt i midt- og vestjylland, om at være 

medunderskrivere på en fælles henvendelse til Kulturminister Carina Christensen med 

en opfordring til hende om at sikre Det Jyske Ensembles overlevelse.

”Vi er klar over at beslutningen er taget med udgangspunkt i en presset økonomi i 

udvalget. Men ikke desto mindre finder vi den meget problematisk, i og med at der ikke 

er taget nogen geografiske hensyn ved beslutningen og ikke taget hensyn til, at Viborg 

amt netop med bevillingen af amtslige midler til ensemblet i sin tid, ønskede at sikre 

befolkningens adgang til klassisk musik i et område, der i forvejen ikke får en stor andel 

af statslige kulturmidler,” lyder det i brevet. 

Kommunerne der står bag Det Jyske Ensemble har nu givet tilsagn om en årlig bevilling 

på 2,5 mio kr. En bevilling der matcher, hvad landets andre ensembler får tilført lokalt. 

Læs mere om det lukningstruede ensemble på www.dmf.dk/jyskeensemble 

Fra Musikernes e-nyt

Vagtskifte i New York

Efter en årrække med den aldrende mester Lorin Mazel som chefdirigent 

har New York Philharmonic netop taget hul på første sæson med deres 

nye chefdirigent, den kun 42-årige Alan Gilbert. Begge Alan Gilberts 

forældre har spillet violin i orkestret (moren spiller stadig, mens faren er 

pensioneret), så selvom samarbejdet er nyt er bekendtskabet gammelt.

Åbningskoncerten bød på en uropførelse af orkestrets nye 

huskomponist, finske Magnus Lindbergs 10 minutter lange ”EXPO”, som 

ifølge anmelder Anthony Tommasini fra New York Times er et ”intenst, 

kompleks og flygtigt men dog samtidig festligt stykke”.  Dernæst fulgte 

Messiaens ”Poems for Mi” med en nærmest skamrost fremragende 

Renée Flemming som sangsolist og til sidst Berlioz’s Fantastiske Symfoni. 

Alt i alt tegner det således lyst i New York, for som New York Times 

anmelderen slutter: “It was a great beginning for Mr. Gilbert and his 

orchestra.”

PEL

Det skal Konservatorierne hedde
Syddansk Musikkonservatorium og 
Skuespillerskole opstår ved fusion af Det 
Fynske Musikkonservatorium, Vestjysk 
Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved 
Odense Teater.
Ved fusionen af Musikkonservatorierne i 
Århus og Aalborg bibeholdes navnet Det Jyske 
Musikkonservatorium.

Biblioteksafgift 2010
Hvert år er der på Finansloven afsat beløb, der skal fordeles som støtte til kunstnere, hvis værker benyttes på landets folke- og skolebiblioteker. I 2009 var der afsat 158.348.623 kr. til biblioteks-afgift for bøger, 5.679.343 kr. til Rådighedsbeløb for grammofon-plader mv. og 114.900 kr. til Rådighedsbeløb for billedkunst.Bøger

Du kan få del i biblioteksafgift for bøger som forfatter, oversætter, komponist eller illustrator af værker i trykt form eller indlæst på lydbånd mv., hvis værkerne er skrevet og udgivet på dansk. Har du ikke tidligere fået biblioteksafgift, skal du for at være med ved udbetalingen i juni 2010 tilmelde dig hos Styrelsen for Bibliotek og Medier på et skema, som skal være styrelsen i hænde senest den 1. december 2009 kl.16.00. 
Læs mere i vejledningen Bibliotekspengene, der findes på www.bibliotekogmedier.dk.
Lyd
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. kan du få del i, hvis du som komponist, tekstforfatter, udøvende kunstner, indlæser af lyd-bøger, oversætter af sangtekster m.m. har medvirket ved udgivelse af grammofonplader eller lydbånd, som er udgivet i Danmark og anskaffet af folke- og skolebiblioteker. Ansøgning sker på et skema, som skal være styrelsen i hænde senest den 1. december 2009 kl.16.00. 

Har du søgt tidligere, skal nyt skema kun indsendes for nye indspilninger, indlæsninger eller genudgivelse. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg og udbetales normalt i oktober.Ansøgningsskemaer kan findes på www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/biblioteksafgift-mv/. Styrelsen for Bibliotek og Medier, Biblioteksafgiften,H. C. Andersens Boulevard
2, 1553 København V.

Opslagstavlen
 ved Bodil Heister

Farinelli af Emil Reesen (stifter af Dansk Kapelmesterforening)Musikdramatisk Teater starter den 1. oktober en danmarksturne med den gamle operette Farinelli i ny udgave, nu omdøbt til: ”Farinelli – der er intet under bælte-stedet”. Farinelli er gæst i et tv-show, men han synger stadig de velkendte sange, ”Herren som skabte alt på jord”, ”Sangen har vinger”, ”Tak er kun et fattigt ord” og mange flere. 
Musikdramatisk Teater har sat sig for at bevise at operettemusikken stadig rum-mer store kvaliteter og sagtens kan konkurrere med de store musicals. Opera-sangerne Jakob Næslund Madsen og Hans Dueholm har støvet den gamle forestilling Farinelli af og placeret den italienske kastratsanger i et tv-studie med skærm på væggen og levende billeder ude fra verden.Forestillingen viser respekt over for Emil Reesens og Mogens Dams operette fra 1942 som i sin tid gav Poul Bundgaard et gennembrud på tv., og alle de velkendte sange er også med i denne udgave.Turneen starter i Herning og skal derefter på turné til mere end 30 steder rundt om i landet. 

En stemme for livet

I øjeblikket kan man flere steder i landet se en dokumentarfilm om 

Herning Kirkes Drengekor. Filmen skildrer dirigenten Mads Bille og hans 

utrættelige kamp for at give alle drenge med et stemmemæssigt talent 

en chance for at udvikle det.

Mads Bille, der kan karakteriseres som sangens Ulrik Wilbek. Med hård 

træning, socialt samvær og en tro på individets evner har han skabt 

enestående resultater med drenge der langt fra altid kommer fra hjem 

med klaver og PH-lamper.

Filmen spillede i foråret forskellige steder i Jylland og blev her den 3. 

mest sete dokumentarfilm i biografen de sidste 2 år.

Filmen udgives på dvd i efteråret - med ekstra bonusmateriale, men det 

kan anbefales at se den i en biograf hvor lyden som regel er bedre end 

hjemme i stuen

Læs om Herning Kirkes Drengekor og om filmen En stemme for livet  på

www.enstemmeforlivet.dk

Mozarts g-mol symfoni
Har du set den seneste video der er lagt ud på 
Optakt. Dirigenten Charles Hazlewood sætter ord 
på Mozarts g-mol symfoni (nr. 40), som også kan 
downloades fra Optakts musikshop. 
Hør og se Hazlewood gennemgå symfonien og 
andre Mozart værker. Find dem på www.optakt.com

Talent(løs) 2009
Så er det endnu engang bevist, at vejen til medierne, 
mulighederne og millionerne ikke går gennem knokleri, 
knofedt og kammermusik. F.eks. havde det ikke ét 
eneste medies interesse, at over 50 af Danmarks 
bedste professionelle musikere fra alle afkroge af dansk 
og internationalt musikliv samledes i Tivoli uden løn, 
og brugte en hel weekend på at fejre deres gamle 
”musikskole” Tivoli-Garden ved et ultimativt brag af 
en koncert i andledning af 100-året for musikkorpsets 
oprettelse. Man må formode, at den historie i mediernes 
øjne blot signalerede, at det kræver noget at nå til 
tops, og det ligger jo ikke i tidsånden. Således har TV-
programmet ”America’s Got Talent” netop sat seer-rekord 
da 15,5 millioner seere overværede en country-syngende 
hønsefarmer fra Kentucky vinde 1 million dollars på aldrig 
at have studeret! Ja, sådan er livet jo så mangfoldigt….                                        
PEL

Dansk Musik Årbog udkommer ikke i 2010
I forbindelse med en modernisering og omlægning af 
medlemsservicen, har Dansk Musiker Forbunds ledelse 
besluttet at gå nye veje. Dansk Musik Årbog vil derfor 
ikke udkomme mere. Alle data og adresser kan dog 
fortsat findes på hjemmesiden www.musikinfo.dk



Ni gange om ugen fra sidst i maj til først i september bliver han skældt 
ud, hånet og musikalsk udfordret for åbent tæppe af en ældre dame, der 
ihærdigt prøver at opføre sin seneste, hjemmelavede sang. Ydmygelserne 
har nu stået på i fem år og er efterhånden gået hen og blevet en klassiker i 
dansk revysammenhæng. Den vrede – i egne øjne super sexede – dame, 
fremfører under overskriften ”Humørbomben” sin hjemmelavede ode mens 
kapelmester James Price mere eller mindre succesfuldt prøver at følge den 
særdeles urytmiske men alligevel rasende musikalske fremførelse. Hver 
gang det lykkes humørbomben at starte et vers midt i en takt, eller på anden 
vis får ”væltet” orkestret, stopper hun; nidstirrer James og udbryder f.eks.: 
”Det er da godt, du er bedre til at lave mad end til at spille!” Det er musikalsk 
komik i verdensklasse, ikke mindst fordi det musikalske makkerskab mellem 
skuespiller og kapelmester er så grundfæstet, at kommunikationen finder 
sted på et plan hævet langt over dagligdagen.

Jeg mødte James Price til en lille snak i garderoben umiddelbart før en af 
sæsonens sidste forestillinger med Cirkusrevyen, der til lejligheden var flyttet 
fra teltet på Bakken til Aalborghallen i det nordjyske. Undervejs kiggede også 
revyens instruktør Lisbet Dahl forbi. Det er hende, der lægger krop og talent 
til ”Humørbomben” og da snakken faldt på samarbejdet med James, der nu 
i Cirkusrevysammenhæng har stået på i 10 sæsoner, faldt svaret prompte: 
”Jeg kunne ikke få andre!” Og svaret blev naturligvis også uddybet: ”Jeg har 
prøvet at lave Humørbomben med andre kapelmestre, men når jeg nidstirrer 
dem for åbent tæppe og siger: ’Du spiller forkert! Du er ikke så god som 
James’, så bliver de sure. Derfor valgte jeg James igen, det er nemmest.” 
Dette bliver naturligvis sagt med et kæmpe glimt i øjet, og den faglige 
respekt og medmenneskelige kærlighed mellem de to er ikke til at tage fejl 
af. I det samme kigger Ulf Pilgaard også ind og tilføjer: ”Jeg synes jo det er 
fremragende, når en kapelmester kan følge mig i en vise!”. Og er der noget 
James kan, så er det at få en revy til at fungere rent musikalsk. Det indbragte 
da også ham og holdet maximum antal stjerner fra anmelderne i år. Og han 
er ikke det eneste medlem af Dansk Kapelmesterforening, der i indeværende 
sæson fører den stolte revytradition til tops på anmelderhimlen, for også 
Lars Fjeldmose på Det kgl. Teaters sommerrevy og Morten Wedendahl på 
Nykøbing Falster Revyen stråler på revyhimlen, ligesom Henrik Krogsgaard, 
Per Hyttel og mange andre før dem.

Man kommer naturligvis ikke sovende til toppen i dansk show-bizz, og selv 

Danmarks 
mest 

udskældte 
kapelmester

af Peter Ettrup Larsen

når man er nået dertil er det ikke den rene picnic, selvom den madglade 
James gør, hvad han kan. At være revykapelmester anno 2009 kræver ikke 
alene et kæmpe musikalsk overskud, det kræver også en ikke uvæsentlig 
portion is i maven samt evnen og viljen til at producere og levere på 
rekordtid. I den sammenhæng, fortæller James, er personlig forfængelighed 
totalt uinteressant. Det handler om holdet og helheden. I forbindelse med 
Cirkusrevyen mødes skuespillere, komponister, tekstforfattere etc. til et 
uforpligtende møde på en kro i løbet af efteråret. Her kommer man med 
lidt efterkritik af sæsonens revy samt lufter idéer til næste sæson. Mødet 
har dog mest karakter af social sammenkomst, men alle bliver enige om 
dead-line for indlevering af materiale til d. 1. april, hvor prøverne på årets 
revy går i gang. Revyen er ikke færdigkomponeret til denne dato, men der 
er dog som regel et fundament at bygge på. Sådan var det imidlertid ikke 
i år. Den første april var der nemlig INTET. Den næste 1½ måned var det 
således ikke søvn, der stod øverst på James’ dagsbefaling. I denne periode 
blev der for alvor arbejdet igennem, eller som James formulerede det: 
”Denne proces kræver rimeligt gode nerver, samt at man kan være hurtig på 
aftrækkeren og få noget færdigt. Hvis valget ligger mellem ’godt’ og ’færdigt’, 
vinder ’færdigt’!” Alt dette mærkede man imidlertid ikke som publikummer 
til årets Cirkusrevy, der utvivlsomt er et af de flotteste, mest professionelle og 
gennemmusikalske shows jeg nogensinde har set på dansk grund.

Selvom 9 ugentlige forestillinger naturligvis sætter et vist præg på 
sommerkalenderen har James imidlertid også haft tid til at dyrke en af sine 
andre STORE passioner: Maden. De underholdende madudsendelser fra 
DR2, hvor James under overskriften ”Spise med Price” laver mad sammen 
med bror Adam, er blevet så stor en succes, at man ikke alene har valgt at 
indspille ti nye udsendelser, man har også fra DR’s side valgt at ”forfremme” 
dem til DR1. 

Som den (livs)kunstner James er, lykkedes det ham naturligvis også at 
forene de to verdner, så orkestret i Cirkusrevyen har selvfølgelig også en 
madklub. Det startede i det små med en lille kogeplade, men nu er det blevet 
vanvittigt ambitiøst, så nu er der sågar et komfur i garderoben. Samtidig har 
revychef Torben også anskaffet en elektrisk grill, og i løbet af sommeren skal 
alle revyens forskellige fraktioner (lys, lyd, scene, musik etc.) lave mad til 
de andre én gang. Netop det, er ifølge James med til at give den specielle 
stemning, der er så særegen hyggelig, hvilket også er nødvendigt, når man 

tilbringer så megen tid sammen i de tre måneder revyen spiller.

Men hvordan går det til, at en kapelmester pludselig bliver TV-kok? Ja, 
her er situationen jo den, at æblet ikke falder langt fra stammen. James’ 
og Adams far John Price skrev om mad, lige så længe James kan huske. 
I 70’erne var han med til at starte Mad & Gæster op og madfotografering 
hørte til hverdagen i barndomshjemmet. For 15-16 år siden begyndte 
Adam så at anmelde spisesteder og i år 2000 begyndte James at skrive 
madartikler. På et tidspunkt blev de to brødre inspireret og provokeret af 
TV-Charlies transmission af BBC-food-programmer til at indsende deres 
eget programforslag, og ”the rest is history”. Og programmerne er ikke kun 
populære blandt det traditionelle DR2-publikum, for nylig fik James således 
en mail fra en teenager, der kunne fortælle, at: ”Nu skiller min bearnaise ikke 
mere!” Med et stort grin udbryder maestro-kokken James: ”Godt min ven, 
kør med svinet”.
Og det gør James i sandhed også selv. I hvert fald har Svinedrengen også 
fyldt en del i hverdagen hen over sommeren, for oven i alt det andet har 
James også nået at komponere musik til en ny ballet til Pantomimeteatret i 
Tivoli over eventyret om ”Svinedrengen”, med Dina Bjørn som koreograf og 
HM Dronning Margrethe som scenograf. Dagen efter årets sidste Cirkusrevy-
forestilling begyndte prøverne så på Mød mig på Cassiopeia, og når turné 
og forestillinger på Gladsaxe Ny Teater er afsluttet d. 15. december, kan det 
være der bliver tid til at pakke de sidste flyttekasser ud, for sommeren bød 
(naturligvis) også på en flytning!

Alligevel har han tydeligt kunnet mærke, at tæppet for et par år siden blev 
revet væk under den københavnske teaterscene. Den udvikling finder James 
meget sørgelig, så selvom det på ingen måde har skortet på arbejde, er Mød 
mig på Cassiopeia det første teaterjob i to sæsoner, og det er første gang, 
det er sket i 30 år!
Men James skal nok klare sig, for som Lisbet Dahl formulerer det: ”James er 
top, top professionel og top, top sød at arbejde med. Vi kender hinanden så 
godt, at vi næsten ikke behøver at sige noget. Der er ingen problemer i det, 
undtagen når han ikke gør som jeg siger, men det har vi lært at leve med, for 
det lykkes jo i sidste ende!” 

Velbekomme.
Fotos: Henrik Petit
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af Flemming Nordkrog og Jørgen Lauritsen.

Cannes, Cinema de la Plage, onsdag 13/5 kl. 20:45
De franske musikere er på plads, Nordkrog og Lauritsen er klar med 
guitar og flygel/direktion. Vejret er stille, stemningen er magisk; lyset 
sænker sig over strandpromenaden Croisetten og vi er klar til koncert 
med vores filmmusik. Bag os i bugten ligger lystyachter, Vandet 
skvulper sagte i strandkanten. Publikum har indtaget liggestolene. 
Nu er alt det praktiske lige meget – nu gælder det vores hjerter; 
musikken!

3 uger forinden.
“Hvis vi tager en risiko på 5000 kroner hver, og tør tro på at DJBFA og 
Kapelmesterforeningen vil hjælpe os økonomisk, så kan vi gå i gang 
med at kontakte musikere – vi skal i hvert fald have nogle strygere og 
en klarinet”. Dén telefonsamtale Paris-København blev startskuddet 
til et mælkesyreprovokerende samarbejde. Cannes festivalen havde 
egentlig aflyst. Åbningskoncerten skulle bruges til at hylde netop afdøde 
Maurice Jarre, men så ombestemte de sig. “Er I stadig interesserede?”, 
Jo tak!

Gennem FFACE (den europæiske filmmusik-organisation) havde BFM 
(filmkomponist-klubben) fået koncertplads på Cannes film festivalen. 
De sørgede for scene, lyd, lys, klaver og strandstole til publikum. Til 
gengæld skulle vi selv sørge for ”at musikken kom på scenen”. Det 
oplagte valg, at bruge musikere fra Athelas ensemble, som skulle spille 
til Jakob Groth og Karsten Fundals koncert d. 14/5, måtte vi på grund

af vores uafklarede økonomiske 
situation droppe. Det blev i stedet 
en regional fond i Clermont-
Ferrand i Frankrig som hurtigt 
sprang til med delvis støtte til 
musikerhonorarer. Eneste krav: 
lokale musikere. Den yderst vel- 
etablerede og velspillende stryge-
kvartet Prima Vista var heldigvis 
på. En god klarinettist blev fundet. 
Nu manglede der bare alt det 
andet...

Projektet var enkelt nok - eller 
sådan ser det ud her bagefter.  
Men der er rigtig mange løse ender  
i opstarten. Hvor kan vi øve?

Er der klaver? Musikerne har eftermiddagsprøve - så må vi være 
der allerede aftenen inden og øve om morgenen. Det koster en 
hotelovernatning. Kan Jørgen få plads på flyet? Skulle vi hellere satse 
på Paris-musikere – uden regional støtte – nej det bliver for dyrt. Hvis 
vi tager retur til Paris efter prøven sparer vi en overnatning. Flemming 
checker togtider, mens Jørgen søger kapelmesterforeningen. De har 
først møde 27/5, altså 2 uger efter koncerten. Tør vi det? JA! selvfølgelig 
gør vi det. Vi kan låne et værelse i Zentropas lejlighed - tror vi nok. Vi 
mangler bare lige den bekræftende email. Et hotelværelse koster 250€ 
i festival-ugen. Pr. nat! Hvis vi ikke får noget presseomtale, forbliver 
det hemmeligt at vi overhovedet spillede. Hvem kan vi kontakte om 
det så sent? Musikerne skal have måltider betalt. Hvordan får vi dem 
transporteret til Cannes? De har en klassisk koncert 2+4 dage efter og 
skal øve rigtig meget op til den.

Og så var der også liiiige det med at få gjort musikken gjort klar til 
prøverne; musikken skulle omarrangeres til vores besætning, pdf-
noder afsted på email og der skulle kommunikeres med musikerne. 
Det var den mindste del.

Clermont-Ferrand, tirsdag 12/5 kl. 8:30
Den lokale presse er med til morgenmad, de er primært interesserede 
i Flemming fordi han flere gange har vundet priser på deres store 
kortfilm-festival, og har sin første franske spillefilm på Cannes 
festivalen i kategorien ”La semaine de la Critique”. Journalisten vinkler 
det hele lokalpatriotisk mens vi slubrer the og spiser croissanter. Dette 
er musikernes store øjeblik fordi de gennem vores deltagelse får vigtig 
eksponering overfor deres politiske bagland. Men vi har stadig ikke 
spillet en tone.
Det gør vi så ved prøven kl. 10-12. Her viser det grundige forarbejde 
sig, vi når det hele igennem og også en gennemspilning for regional tv. 
Pyha, det lettede – musikken holder. Vi har brug for en gennemspilning 
onsdag før koncerten, men alt er i princippet på plads. Det viser 
sig også, hvad vi måske nok forventede, at vores musik supplerer 
hinanden godt og sammen skaber et varieret koncertprogram.

Onsdag 13/5 – koncertdagen.
Op kl. 06.00, sovet uroligt, afsted i taxa 06.30 til banegården. 
Trafikken allerede livlig. Stationsspeakeren melder om 
strejke blandt togenes stewarder og vi bliver flået i 
sandwich-shoppen. TGV-toget er degraderet til 
regionaltog så turen tager 7½ time. Der er ikke tid 
til frokost og indlogering. Afsted direkte til interview 
med Jyllandsposten; Hvad er filmmusik? Hvad er 
jeres vigtigste opgave? Bliver I aldrig bims af at 
få musikken retur i sønderklippet forfatning? 
Journalisten er oprigtigt interesseret, det bliver 
et stort lørdagsportræt. Også Jørgens kontakter 
i USA og kommende soundtrack udgivelse 
i Rusland trækker opmærksomhed fra 
pressen. Torsdag og fredag interviews 
til Ekstra Bladet, Politiken og Berlingske.

Stadig onsdag - videre til scenen, musikernes tog var også forsinket. 
Lydprøve, det blæser og vinden buldrer lystigt i mikrofonerne. Har vi 
tøjklemmer til at holde noderne? Det værste vil være at alt papiret flyver 
i vandet nu. Musikerne er ikke vant til mikrofoner og balancerne ryger 
hele tiden. Men vi får øvet det hele igennem og trygheden breder sig. 
Trætte? Slet ikke. Vi når lige at køre nogle pappede sandwich ned fra 
strandkiosken og skifte til det meget krøllede koncerttøj i VIP-teltet, 
mens nogle stagehands sætter 600 liggestole op til publikum. Roen 
sænker sig - kriller i maveregionen. 

Publikum indfinder sig. I VIP-teltet langer verdensmesteren i 
østersoplukning østers ud, og der er hvidvin til den anden hånd. Ikke 
nu, tak – senere. Absurd situation. Fokus – luk alt ude – nu er det nu, 
hvis ikke vi er totalt i musikken har det hele været forgæves. 
Karsten Fundal indleder med solo klaver. Vi venter. Så må det godt 
være nu. Tjekker noderne for 117. gang. NU er det nu, ro – fokus – 
vinden har lagt sig – solen sender sit sidste smil ud over vandet og 
lader mørket tage over. Strygerne slår den første sarte strofe an...

Tak til DJBFA, DMF, Kapelmesterforeningen og SNYK for støtte til 
projektet.
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udgivelser

Niels Borksand  
- ny cd

Stig Andersen - Wagner-Opera - Live in Ruse II  
er titlen på Stig Fogh Andersens nyeste Wagner cd, der 

er en opfølger på den første med uddrag fra ”Ringen”. Her 
handler det om to store scener fra ”Tannhäuser” med Nina 

Pavlovski som Venus og Lars Fosser som Wolfram, samt arier fra 
”Lohengrin”, ”Mestersangerne” og ”Tristan og Isolde” 

Niels Borksand dirigerer igen Ruse Philharmonic Orchestra  
på denne cd, som John Christiansen i Jyllandsposten har  

tildelt 5 stjerner.
En femte med italiensk opera med Lars Fosser ud-

kommer også i løbet af efteråret - som denne 
- på Olufsens CDKLASSISK label.

nyE
       ved Bodil Heister

Torben Puggard  
- ny cd

Den Aramæiske Himmelbøn 
Medvirkende: SAGA ensemblet

“Ideen til projektet opstod, da komponisten og for- 
fatteren Lars Muhl havde lavet en nyfortolkning af 

Fadervor fra de oprindelige aramæiske skrifter. Denne fik 
Torben Puggaard til opgave at sætte i musik, og sammen 
med Karin Puggaard kom dette stykke musik til verden 

i form af 4-stemmigt blandet kor og en dobbelt 
strygekvartet med kontrabas. Stykket bliver 

ligeledes dirigeret af Torben Puggaard”.
Udgivet april 2009 på Lemuel 

Books.

Søren Birch - nodeudgivelser
Kantate til jul
for sopransolo, kor af lige stemmer, blandet kor og 
kammerensemble. 
Værket udgives tillige i en orgelversion.
“Kantaten er skrevet på bestilling af og uropført af 
Viborg Domkirkes kor og Det Jyske Ensemble. Værket 
blev uropført i december 2008. I år er det tilmed blevet 
indspillet på cd af de samme medvirkende; cd’en 
udkommer ved juletid i forbindelse med at værket bliver 
opført igen ved domkirkens årlige julekoncert”.

Årstider 
en suite i fire satser for blandet kor a cappella.
“Værket er skrevet på bestilling af Kolding Kammerkor og 
uropført ved korets 25 års jubilæum i juni 2009.
Værket beskriver perioden fra foråret hen over 
sommeren til efterårets begyndelse. Teksterne er af Viggo 
Stuckenberg, Thøger Larsen og I. P. Jacobsen”.
Udgivet i september 2009 på Wilhelm Hansens forlag.

Steen Hansen - ny cd
Bass & Bones

Medvirkende Mads Vinding og Steen Nikolaj Hansen
Denne cd er en duo-cd med standarder og en enkelt 

originalkomposition af Steen selv, for Bas og Ventil- /trækbasun.
“Projektet har være længe undervejs. Mads Vinding og Steen 

Hansen mødte hinanden første gang i 1986 i DR-bigband, og har 
siden løbende spillet sammen i forskellige konstellationer.

Efter adskillige tilløb, lykkedes det endelig at få denne  
indspilning på gaden i 2009.

Stemningen er afslappet, nærmest legende og indeholder mange 
både virtouse og følsomme fortolkninger”.

Kan købes i Jazzkælderen eller JazzCup, og burde også 
snart være tilgængelig som download i Itunes.

Udgivet i august 2009 på forlaget Bro 
Recodings.

Simon Spang-Hanssen  
- ny cd

Intersections
Medvirkende: Simon Spang-Hanssen Alisio Ensemble. 
Kristian Jørgensen, violin. Mariane Bitran, fløjter. Henrik 

Sveidahl, basklarinet, tenorsax. Bent Clausen, vibrafon. Benita 
Haastrup, percussion. Peter Danstrup, bas. Mikkel Schnettler, 

percussion. Simon Spang-Hanssen. saxofoner, fløjte, komposition.
”En energisk og farverig kombination af elementer fra jazz, 

afrikansk, latin-amerikansk og østerlandsk musik, samt 
inspriration fra det 20-nde århundredes kompositionsmusik; 
den specielle instrumentation giver masser af muligheder 

for at lege med klangfarver, teksturer og kontrast”.
Udgivet september 2009 på Alisio Music 

ALCD 004

Hasse Poulsen - ny cd
Ballads & Barricades 

“Det er første gang at trioen Das Kapital kaster sig ud 
i at spille et repertoire. Vi har valgt 15 af Hanns Eislers sange fra 

tre forskellige perioder i Hans liv: den meget aktive politiske periode i 
Berlin i 30erne, hans helt upolitiske periode i Hollywood i 40erne og enkelte 

propagandasange fra hans tid i Østberlin i 50erne. Hanns Eisler var en af Arnold 
Schönbergs yndlingselever, men havde den drøm at lave musik der kunne nydes af 

almindelige klaphoveder, så han har lavet en masse sange som på en gang virker meget enkle 
og på samme tid har et meget raffineret fritonalt eller atonalt akkompagnement.

Det ligger ideelt til Das Kapital som har valgt en rimelig enkel og tør lyd i trioen - vi bruger ingen 
elektronik, ingen overdubs og kun tenorsax. Til gengæld har vi ofte forholdt os meget frit til 

forlægget. Pladen er en stor succes i Frankrig og vi har spillet en 15-20 koncerter med repertoiret 
her i foråret i Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien. Vi regner med at spille Ballads & Barricades 

i Danmark i maj 2010.
Med Das Kapital håber vi at være med i bevægelsen mod den fremstormende fascisme 

- eller nazisme som det ser ud i Danmark - som Bush-årene har været en voldsom 
drivkraft for. Derfor er vi glade for at præsentere en komponist der udover at 

være fremragende også stødte ind i tre af de store væmmelige ismer 
i det 20ende arhundrede: nazismen, macarthyismen og 

stalinismen”.
Udgivet i juni 2009 på Quark records.

Mark Solborg - nye cd’er
Voodoo Down Jump

Medvirkende: Anders Banke, tenor saxofon & klarinetter. 
Stephan Meinberg, trompet , euphonium & flügelhorn. Mark Solborg, 

guitar. Peter Bruun, trommer & percussion.
“Otte nye afstøbninger fra den dansk/tyske kvartet. Voodoo Down Jump er en 

kaleidoskopisk rejse gennem tæt mættet jungle, åbne vidder, revolution og intim bøn. 
Impro møder kompleks komposition, simple sange møder gennemorkestrerede suiter og 

folklore møder kvarttoner i en højst original smeltedigel.
Voodoo Down Jump er moLd’s 3. udgivelse og et resultat af intenst arbejde medmusikken”.

NOD
Medvirkende: Herb Robertson & Mark Solborg

“I 2008 inviterede guitaristen Mark Solborg den amerikanske trompetist Herb Robertson til 
Danmark. I den forbindelse indspillede de duo-albummet NOD.

Melodiske, fabulerende og episke landskaber udfoldes på smukkeste vis i et intimt, til 
tider minimalistisk, univers med plads til detaljen og Robertsons dybt personlige 
klang. Musikken er opstået i et intuitivt rum, der måske har mere at gøre med 

en indstilling til livet end en specifik musikalsk genre. NOD er et udtryk for 
fælles forståelse og gensidig respekt, NOD er et instrument til natlig 

observation, NOD er det muterende Drømmeland..”
Udgivet juli 2009 - ILK

18 KapelMesteren    43 november 2009 1943 november 2009                                                 KapelMesteren

Dirigentkonference i
ChiCago 

9.-12. juni 2009
af Kaisa Roose

Jetlag, stor overvægtig kuffert. ”Monroe street, please”, Hilton hotel i 
Chicago. Hundredvis fremmede ansigter, navneskilte og visitkort, laptop-
er og blackberries. Forelæsninger og diskussioner. Starbucks Cafe. 
Hundredevis nye bekendtskaber. Koncerter og fester. Alt for lidt søvn. 
Håndtryk i massevis - og pludselig er de fire dage sluppet op...

Den 9.-12. juni i Chicago ”The League of American Orchestras’ 64th 
National Conference” med overskift “The New Reality: Economics and 
Public Value”.
Hvis jeg ikke havde fået støtte fra Kapelmesterforeningen, havde jeg ikke 
haft mulighed for at deltage i denne spændende konference.
Mere end 1000 deltager ankom til Chicago for at optage kreativ tilnærmelse 
i en forandret tid og at samle praktiske ideer til deres orkesterliv. 
Det var nogle tætte og intensive dage, hvor fire dage føltes som fire 
uger. Programmet var meget komprimeret og nogle forelæsninger 
startede allerede kl.8.00 om morgenen! Derfor var Starbucks Cafe et 
meget populært sted. Man syntes at mange bekendtskaber og planer 
var opstået netop der.
Hilton hotel - hvor denne konference foregik - krævede at man brugte sit 
kompas for at finde de rigtige lokaler, fordi man så nemt kunne fare vild. 
Men alle foredrag var meget interessante og sluttede altid med ekstra 
spændende åbne diskussioner.

De diskussioner jeg deltog i:
1) Orkestre og ny musik: Nye udtryk, instrumenter og ideer, med 

komponisterne Jeremy Flower og Michael Ward-Bergeman.
2) Seminar for kvindelige dirigenter med JoAnn Falletta. Der mødte jeg 

efter lang tid igen Mei-Ann Chen (vinder fra Malko 2005).
3) Beyond the Score, forelæsning og koncert med Dvoraks 9.symfoni.
4) Dirigentens karriere.

Under de fire dages møder hørte jeg også mange koncerter med 
Chicago Symfoniorkester, Chicago 
Ungdoms- symfoniorkester og 
Civil-orkester fra Chicago, hvilket 
gav mig en stor musikoplevelser 
jeg længe vil huske.

Det har taget tid at gennemfordøje 
alle de mange begivenheder, 
bekendtskaber og musik-
oplevelser, jeg oplevede 
i Chicago i de fire 
dage, jeg var der.

Endnu engang tak til 
Dansk Kapelmesterforening.



Om
Dirigenter 

af Victor Borge

Dirigenten er en besynderlig person. 
Han vender sine venner i salen 
ryggen, truer sine musikere med 
en stok, og så undrer han sig over, 
at ingen holder af ham. Han larmer 

mest op under prøverne, men siger 
ikke et kuk under koncerten, og han 
stikker først musikerne på næven, når 
alle skal til at gå hjem. Jeg ved virkelig 
ikke, hvorfor folk gør så megen stads 
af dirigenter. Jeg har selv dirigeret 
en hel del på det sidste, og det 

er da meget nemt. Man bevæger 
hænderne op, ned og til siden, og så 
kommer musikken. 

Om at have takt 
Direktionkunstens historie går i 
det mindste så langt tilbage som til 

oldtidens grækere, som havde en til at 
slå takt ved at stampe med en særlig 
slags støvle på en skammel. I 1200-tallet 
slog en af korsangerne takt ved at 
banke på nodebogen med hånden, 
og i 1400-tallet blev det skik, at en eller 
anden slog takt med et sammenrullet 
pergamentblad, en såkaldt sol-fa. I 
1500-tallet blev forsangeren udpeget 
til at gøre bevægelser i luften “i over-
ensstemmelse med arten af de slag, 
der leder en sang ifølge takten”. For 
det meste bestod den tidlige di- 
rektion i, at lederen trampede med 
fødderne, klappede i hænderne, 
smækkede med et sammenrullet 
nodeark mod bordet eller bankede 
i nodestativet med et stykke træ. Den 
franske komponist Lully dirigerede 
sine operaer ved at hamre rytmen 
i gulvet med en tung vandrestav. 
En dag hamrede han den i sin fod i 
stedet for i gulvet, og det var enden på 
den metode. Men dirigenterne fandt 
andre måder at være utålelige på. I 
pariseroperaen anbragte dirigenten 
et bord foran scenen og dunkede 
så højlydt i det, “at han lavede mere 
larm end hele det samlede orkester”, 
som en skribent klagede i 1709. Til 
sidst anbragte de fyren bag scenen, 
hvor han i det mindste var skjult for 
publikum. 

Fred og ro 
Efterhånden gik det op for folk, at en 
dirigent skulle ses, men ikke høres, 
og somme tider blev hans pligter 
overtaget af medlemmer af orkestret, 
som regel af cembalisten eller 
førsteviolinisten. En af de første store 
dirigerende violinister var Christian 
Cannabich, som hjalp Mannheim-
orkestret til at blive verdens første 
virtuosensemble. Som den kendte 
1700-tals digter og kritiker Christian 
Schubart udtrykte det: “Her er et 
forte torden, et piano en forårsbrise, 
et crescendo et strømfald, et 
diminuendo en krystalklar bæk, der 
risler afsted i det fjerne”. 


