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Generalforsamling 
og rundvisning i Koncerthuset 
i Ørestaden.

dansk kapelmesterforening  
afholder sin årlige 
generalforsamling
tirsdag d.27. april 
med rundvisning 
kl.15.00 og 
generalforsamling 
kl.16.30.

Vi har arrangeret en speciel 
rundvisning for foreningens 
medlemmer i koncerthuset 
kl.15.00 med Marianne lund 
og kirsten rønn som guider.
derefter holder vi general-
forsamling i Cafeen kl.16.30 
med efterfølgende let 
traktement og drikkevarer.

indkaldelse til general-
forsamlingen udsendes 
14 dage før mødet.

Reserver dagen allerede nu!
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Martin Nagashima Toft dirigentdebut
Martin debuterede som dirigent d. 26. februar i Musikkonservatoriets Koncertsal med Sjællands 
Symfoniorkester.
På programmet stod Mozarts Don Giovanni Ouverture og Mozarts Klaverkoncert nr. 20 med Neel 
Bramsnæs Teilmann på klaver. 
Efter pausen Puccini’s Manon Lescaut Intermezzo og til slut R. Strauss Don Juan.

Peter Harbeck musikalsk leder ved Søværnets Tamburkorps
Vagtparaden d. 31. januar blev Peter Harbecks sidste arbejdsdag ved Livgarden.
Den 1. februar startede han som musikalsk leder ved Søværnets Tamburkorps efter 28 år ved 
Livgardens Musikkorps, de sidste lidt over 13 år som dirigent og chef. 
I de år er det blevet til op imod 100 tafler i Kongehuset, 16 statsbesøg, et svimlende vagtparader, 
militære parader udover mange koncerter for almindeligt publikum.

Anders Mogensen modtager af Den Fynske Jazzpris 2009
Den 18. december 2009 modtog jazztrommeslageren, kapelmesteren, prorektor og rytmisk 
koordinator ved Det Fynske Musikkonservatorium  Anders Mogensen Den Fynske Jazzpris 2009. 
Overrækkelsen fandt sted på Jazzhus Dexter. 
Mogensen kvitterede ved at spille bigband-klassikeren Thad Jones’ Groove Merchant. 

Grammy til Ars Nova
Paul Hillier vandt sammen med sit ensemble Theatre of Voices en amerikansk Grammy Award.  
På cd’en ‘The Little Match Girl Passion’ medvirker også Ars Nova Copenhagen med 4 vokalværker 
– et af dem specielt skrevet til Ars Nova og denne cd udgivet af Harmonia Mundi i USA. 
Det 35 min. lange hovedværk på cd’en er baseret på H.C. Andersens ‘Den lille pige med 
svovlstikkerne’. Det er Paul Hilliers 5. nominering og 2. Grammy-sejr på bare 8 år.

Ny kuntsnerisk leder af Livgardens Musikkorps
Mandag d. 15. februar 2010 fandt en spændende begivenhed sted på Holmen med Den Kgl. 
Livgardes Musikkorps. Forventningerne til en lang dags arbejde er store. En ny model for orkesterets 
ledelse skal afgøres og afprøves.
I mange år har ledelsen af orkesteret været delt i to. Den daglige leder var musikdirigenten, der 
skulle stå for hele den militære del. Den anden var den kunstneriske leder, hvis primære opgave var 
at stå for taffelmusikken og den øvrige koncertvirksomhed.
Dagens opgave var at finde den nye kunstneriske leder der udover koncertvirksomhed skulle 
bestride den daglige musiceren, den seks kilometer lange marcheren fra kaserne til slotsplads, fire 
måneder om året. 
Tretten ansøgere søgte stillingen. Seks kandidater blev udtaget til 35 minutters prøve med orkesteret.
Efter første kandidat havde afsluttet sin prøve lød det fra musikerne, at ifald dette var dagens niveau 
ville det blive en forrygende dag. Standarden var meget høj. Musikernes øjne funklede, deres klang 
og koncentration var forbilledlig.
Prøvesalen var iøvrigt en drøm at være i. Sjældent at det store harmoniorkester har haft mulighed for 
at spille i et rum som akustisk og størrelsesmæssigt passede til dem. 
Efter at alle seks var blevet hørt stod det rimeligt klart at to kandidater skilte sig ud. Stor enighed 
mellem den indkaldte dommerkomite: Giordano Bellincampi, undertegnede, og musikerne. De to 
blev indkaldt til samtale som begge klarede med begavede og spændende visioner om fremtiden 
med musikkorpset.
Kun én skulle have pladsen. Den Kgl. Livgardes Musikkorps nye kunstneriske leder blev 
Martin Åkerwall. Tillykke til Martin og tillykke til musikkorpset.
Frans Rasmussen

Runde fødselsdage
22. marts Henrik Schrøder 50 år
29. marts  Allan Botschinsky  70 år
19. april Ole Koch Hansen 65 år
  2. maj  Jean Zederkopff 70 år
20. maj Tamás Vetö 75 år
14. juni Hans Dal 65 år
16. juni Peter Ernst Lassen  75 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke

Slettet på grund af restance
Per-Otto Johansson slettet p.g.a. restance pr. 01.01.2009

Adresseændringer
Jeremy Bines 112B Benhill Road  London SE5 7LZ England
Roland Haraldson Viborgvej 41 3000 Helsingør

Ole Schmidt død 6.marts 2010
af Tamàs Vetö
Engang tidlig forår i 1958, fik jeg også tildelt en lille bid af et omklædningsværelse på Det 
Kongelige Teater, i nærheden af Store Prøvesal på Nye Scene.
Indehaveren af værelset har ikke været det store ordensmenneske, der lå sokker og andre 
klædningsstykker rundt omkring...
Det viste sig, at indehaveren hed Ole Schmidt, dengang dirigent for Den kongelige Ballet.
Sådan mødtes vi første gang. Der gik flere år, før vi rigtig lærte hinanden at kende.
Som syngemester for Operakoret, stod jeg for instuderingen af Ole’s opera.
Der blev serveret morgenmad i Aarhus i Ole s lejlighed, som han generøst overlod til sin kollega, 
når man som gæst stod foran Aarhus Symfoniorkester.
Stolt som en pave, Musikhuset er indviet og er en realitet!
Hvem kan glemme at Maestro Schmidt og hans makker, Ingolf Gabold stod for den første 
samlede indspilning af Nielsens symfonier med London Symphony Orchestra. Pragtfuld.
Vetö Tamàs spadserede på Rådhuspladsen, og hvem sidder på fortovsrestaurenten: Ingolf og Ole.
Hvilken glæde forøvrigt at Lizzie og Ole gæstede os ved Vibekes og mit bryllup.
Lizzie: den skønne hustru, kunstner selv og min samarbejdspartner ved balletten.
Tak atter en gang for kompositionen til min 70 års fødselsdag, som du skrev til min søn Andreas’ 
messing ensemble,
80 år blev du for et par år siden, Mary, min kusine fra Arisona var med, du var lidt træt, men 
lykkelig, omringet af familie og venner.
Jeg husker også Stavinskij-festival på Fuglsang, uropførelse igen af en af dine nyfødte 
kompositioner.
Ole ved klaveret, jazz underholdning, altid uforglemmeligt.
Ole: livsnyder, højt humør, med høj cigarføring, interesseret og kærlig...
Hvordan bliver livet uden dig?
Tamàs

Deadline for ansøgninger
Læs på vores hjemmeside, hvornår der er deadline for indsendelse af ansøgninger. Husk at 
sekretæren skal have ansøgningsblanket, budget og bilag med posten senest en måned inden 
projektets start.
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Kaisa Roose 40 år

“Jeg gik en aften for en måned siden til en koncert med Chicago 
Symfoniorkester, for at se og høre Pierre Boulez, som fejrede sin 
85 års fødselsdag. Det føltes ikke som særlig længe siden, at vi 
havde en tur til London med dirigentklassen, hvor vi mødte
Pierre Boulez og fulgte hans prøveforløb med London Symfoni-
orkester. Jeg tænkte på, hvordan han mon havde levet, siden han 
kunne nå denne høje alder, og så kunne dirigere Stravinsky Firebird 
med sådan en energi og koncentration, og så detaljeret som jeg hørte
denne aften. Mens jeg sad og hørte koncerten, tænkte jeg på, hvor 
meget der er sket i mit eget liv de sidste 12 år.  
Det er gavnligt hvis noget - f.eks.musik - minder os om det vigtigste fra 
vores fortid og om tankerne på vores fremtid”.

Du er født i Tallinn i 1969, et lukket område, på det tidspunkt præget af 
Sovjetunionens dominans. Hvordan prægede det din opvækst?
Mine forældre har givet mig en lykkelig barndom trods vanskelige tider. Der 
var meget stor sorg over det Sovjetiske regime, som vi tydeligt kunne mærke 
derhjemme. Man skulle have god indbildningskraft og meget positiv tankegang 
for at finde farvene i den grå hverdag.

Din far blev deporteret til Sibirien, før du blev født, og endte som 
tvangsarbejer i en koncentrationslejr. Hvordan skete det?
Sådan skete det med hundredetusinde menneske fra Estland og andre Baltiske 
lande. Min far var netop blevet 18 år i juni 1941. Han blev desværre skilt fra sin 
mor og far, da hele deres familie blev deporteret til Sibirien. Deres ”forseelse” 
overfor Stalin-regimet var, at de ejede to huse, et i byen og et farmerhus 
på lande. Min farfar blev skudt i Gulag-koncentrationslejren og min farmor 
overlevede heller ikke. Min far udholdt 16 år i koncentrationslejren!!! og var en 
af de få, der kom levende tilbage efter Stalins død. Det var en brutal tid, hvor 
kun kombinationen mellem enorme mængder held, opfindsomhed og stærk 
personlighed gjorde, at man overlevede.

Det er en utrolig beretning! Men nu skal vi videre til musikken.
Hvordan startede din musikalske opdragelse da du var barn ?
Jeg havde stor appetit på sang og musik allerede i børnehaven, og jeg begyndte 
som seksårig på Tallinn Musikskole med klaverundervisninger. Da jeg blev 14 
år, vidste jeg helt sikkert, at min drøm var at blive dirigent. Nogle år senere 
oprettede jeg sammen med mine skolekammerater et lille kammerkor med 
navnet Non troppo. Jeg dirigerede det kor alle gymnasieårene, og alle de fem 
år, jeg studerede på Musikkonservatoriet i Tallinn. Det var en fantastisk praktik. 

ved

Bodil
Heister

Vi gav mange koncerter i Estland og havde koncertrejser til Tyskland og Belgia, 
hvor vi vandt i en Korfestival Grand Prix. Det var stadigvæk Sovjetisk tid, men 
Glasnost var begyndt og derfor var de koncertrejser mulige. De første rejser til 
udlandet føltes som at slippe fra fængslet.
Samtidig med mine sidste studieår på Musikkonservatoriet i Tallinn, begyndte 
jeg også at undervise i kordirektion på Musikskolen. Det var krævende og 
spændende år, fuld af begivenheder, og jeg kunne ikke forestille mig, at det 
var muligt, at der kunne ske så mange ting på så kort tid. Men det var kun 
begyndelsen!

Stammer din musikalitet fra dine forældre?
Den stammer nok mest fra min fars slægt, alle i hans familie spillede et eller 
andet instrument. Min farfar havde bygget sin egen violin, og det var også en 
af de få ejendele min far tog med, da han blev deporteret med sin familie til 
Sibirien. Den gamle violin har min far beholdt hos sig alle årene i Sibirien, og 
den kom med hjem til Estland sammen med ham. Nu tilhører den mig, som 
et smukt symbol på al den musik, jeg arvede fra mine bedsteforældre

Hvordan kom du så til Danmark?
Min kæreste Ando Tammik fik et job i København som tegnefilmsanimator, 
og så var det nemt nok at beslutte, hvor jeg skulle studere videre, og planen 
var, at jeg efter min diplomeksamen i Tallinn fulgte efter. Det lyder jo let nok, 
men i virkelighed var det faktisk meget mere indviklet. Det var 1991, præcis 

på det tidspunkt omkring den estiske løsrivelsesproces fra Sovjetunionen, og 
der var meget uvished i luften. Mine forældre havde set hvordan grænserne 
efter anden verdenskrig var lukkede i 50 år og familier blev revet itu. Jeg havde 
problemer med at få udrejsetilladelse, og da den blev løst havde vi angsten 
for om vi overhovedet nogen sinde kunne rejse tilbage til Estland igen. Men 
Estland erklærede sig uafhængig den 20. august 1991, og min far græd, da de 
sidste tidligere sovjetiske tropper forlod Estland 31. august 1994.

Tilbage til din uddannelse og karriere.
Du fik et job som korsanger i Grundtvigskirken?
Ja, det var under mine første år på Musikkonservatoriet, at jeg så et opslag 
om en stilling som korsanger ved Grundtvigs Kirke. Selvom jeg på dette 
tidspunkt kun kunne tale estisk, russisk og tysk, så gik jeg til syngeprøven! Mit 
motto har altid været, hvis man ikke prøver, ved man aldrig om det er muligt. 
Den lille ekstra indtjening på jobbet var temmelig vigtig for mig. Jeg anede 
endnu ikke, hvordan dansk skulle udtales, men man kunne jo altid gætte...  
Der var ret mange pinlige situationer, da jeg prøvede at synge på dansk. Så 
min overraskelse var stor, da jeg fik stillingen. Som jeg hørte senere skulle de 
vælge imellem en, der kunne dansk, men ikke sang godt nok, og så en der 
kunne synge, men ikke kunne dansk godt nok. Jeg var meget taknemmelig 
overfor Thomas Viggo Pedersen, at han valgte mig. De søndage formiddage i 
kirken var mit første job og min første indkomst i Danmark. Og også min første 
danske sprogskole, og det supplerede min tro på, at modet er halvdelen af 
gevinsten.

Og så kom du på Det Kgl. Teater som balletdirigent. Hvordan fik du den 
stilling?
Alt forgik poco a poco, først fik jeg praktikplads ved Det Kgl.Teater, hvor jeg 
skulle dirigere en forestilling (Kim Helweg`s Amor og Psyke), og til sidst vandt 
jeg konkurrencen som husdirigent.
En lille morsom historie... En aften da jeg skulle dirigere en forestilling 
opdagede jeg, at jeg havde glemt mine nøgler. Hos vagten fandtes jo en ekstra 
nøgle, men der var kommet en ny vagt, og han kunne ikke finde mit navn i 
personaleoversigten! Heldigvis kom der en, som kendte mig og konstaterede, 
at vagten havde ledt efter mit navn blandt balletdanserne!

Med hvilket orkester var din debut egentlig?
Jeg har altid spurgt mig selv, hvad der egentlig var min reelle debut, min  
forestilling på Det Kgl. Teater eller min debut fra Det Kgl. Danske Musik-
konservatoriums dirigentklasse med Odense Symfoniorkester? Der var mange 
ting “der foregik samtidig første gang”.

Jeg går ikke ud fra, at du er iført kjole og hvidt, når du dirigerer? Hvad har 
du så på?
Det er nemt nok, da der ikke er nogen tradition for kvindelige dirigenter. For 
mig, er det vigtigste, at der er balance mellem elegance og bekvemmelighed.

Nu bor du også i USA, hvorfor det?
Jeg bor i Danmark halvdelen af tiden, så jeg pendler mellem USA og 
Skandinavien, fordi min mand bor i USA.
Jeg har fået min drøm opfyldt i Danmark, og jeg har haft mulighed for at 
dirigere symfoniske programmer med alle landsorkesterne, balletten på Det 

Kgl. Teater, Operaen og mange musicals på Malmö Musikteater. Selv Kgl. Brass 
og Livgarden har jeg dirigeret, ny musik med forskellige ensembler. Så nu var 
det min mands tur til at få opfyldt hans drøm om at arbejde i et stort filmstudio 
i USA (Sony Pictures). Min base vil altid være i Danmark, og jeg har nu i to 
år fløjet mellem Atlanta og København, og i tre år mellem Los Angeles og 
København. Og nu pendler jeg mellem den lille universitetsby Champaign (tæt 
på Chicago) og Skandinavien.
Jeg har faktisk ikke dirigeret så meget i USA, kun Atlanta Balletten og New 
West Symphony i California. Men jeg har oplevet så mange gode koncerter og 
inspirerende prøver der med forskellige dirigenter, at det næsten føles som en 
forlængelse af mine studieår.

Og du har fået en lille datter. Er hun også musikalsk som dig?
Journalister spørger ofte, hvad forskellen er på at være kvindelig dirigent og 
mandlig dirigent, jeg har altid svaret, at det vidste jeg ikke, eftersom jeg aldrig 
har prøvet at være mandlig dirigent. Men nu ved jeg det! Kvindelige dirigenter 
føder børn!!! Jeg var gravid i syvende måned og dirigerede Tjajkovskijs 6. 
symfoni med Storstrøms Amts Symfoniorkester fire gang på tre dage. Jeg 
håber at min lille datter Elisa nu kan alle temaerne fra Tjaikovsky udenad... og 
efter hun blev født, begyndte jeg straks igen. Elisa var kun en måned gammel, 
da hun fik sit eget pas og var på sin første flyvetur fra USA til Danmark. Det var 
temmelig anstrengende i to måneder med den lille pige, at skulle dirigere 18 
skole- og familiekoncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester. Så musik har 
omgivet henne helt fra begyndelsen.

Hvad laver du om 20 år?
Mit drøm er, at blive ved at leve mit liv som orkesterdirigent. Og min ambition 
er, kun at få genspejlet den gode klang, man har i sit hoved gennem orkestret. 
Det gør mig til det lykkeligste menneske i verden, og jeg håber at opleve den 
lykke også om 20 år.
.
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af Bodil Heister

Udenfor var det bidende koldt og mørkt, og kapelmesterforeningens med-
lemmer vandrede rundt med en ruteplan for at finde Operaen på Christiania. 
Det var ikke så nemt her i det gamle militærområde. 
Men når man var kommet til det håndmalede skilt med de ujævne bogstaver 
til Operaen, så skulle man bare rundt om et lille budskads, gennem en bunke træskrot, 
forbi et halvt skibsvrag og ind i en mørk afkrog. Så kom man til en skøn gammel bygning, 
hvor der engang har været sadelmagerværksted.

I dag er Operaen et uovertruffent hængested. Det er et sted, man ikke hører om så tit, 
man støder aldrig ind i flyers eller plakater med Operaen præget. Men når man kommer ind 
ad døren, er der altid et eller andet forunderligt musik, der smyger sig op af tapetet. Det er 
både et spise- og et spillested og Operaen er et af de få steder i København der satser på de 
lidt mere skæve genrer, som hip hop, alternativ rock- og jazzmusik og verdensmusik.
Operaen er tydeligt en del af Christiania. Personalet er alle christianitter og lever og ånder for 
frihed, fristed og god karma.

Hver sommer bæres de umage gamle sofaer og stole ud på gårdspladsen, og så bliver 
møblerne forynget igen med en omgang fantasifulde striber med de røde, hvide og lyseblå pensler. 
Møbelsamlingen er et helt besøg værd. De bærende søjler i lokalet har hver deres kunstneriske præg. For ikke 
at tale om toiletterne, der er indrettet med maleriske saloon-sving-døre, og hvor man har mulighed for at kigge 
ind til hinanden, der er nemlig ikke lås for! Så man føler sig virkelig velkommen i Operaen - et helt andet miljø 
- i denne skønne og charmerende oase.

Nå, men de omkring 75 frysende, men festglade kapelmestre 
ankom kl.16.00, og fik stukket et glas dejlig varm gløgg 
i hånden. Snakken gik højlydt på kryds og tværs 
mellem jazzkapelmestre, pindedirigenter, 
militærfolk og kordirigenter.

Formanden kunne knapt få ro til at byde velkommen 
og foretage sine prisoverrækkelser. Der skulle uddeles fem priser. 

Først Kapelmester Grethe Kolbes Mindelegat på kr. 25.000,- til dirigenten 
Dorrit Matson, som blev medlem af foreningen i 2006 og som er bosat 
i USA.
Dorrit Matson fik legatet for “sit utrættelige arbejde for udbredelsen af 
skandinavisk symfonisk orkestermusik i USA”.
 
Udover et mindelegat i Grethe Kolbes navn, blev hendes violin i sin 
tid skænket til foreningen efter hendes død, med det formål, at den 
skulle lånes på skift til violinstuderende. I øjeblikket er det den unge 
musikstuderende Kern Westerberg på 16 år, der har været heldig at låne 
violinen på fjerde år, og han kvitterede med at spille Zigeunerweisen 
efterfulgt af et bragende bifald.

Dernæst blev Arne Hammelboes Uddannelseslegat overrakt til fire 
medlemmer.
Formanden fortsatte sine begrundelser for de næste prismodtagere.
Christian Kluxen modtog kr. 20.000,- til brug for dirigentstudier i Zürich.
Christian er et ganske nyt medlem af DK, optaget i juli 2009.
De sidste tre uddannelseslegater gik til dirigenten Casper Schreiber, 
som har været medlem siden 2004, og som modtog kr. 15.000 kr. i 
uddannelseslegat for “hans stærke vilje og talent i karrieren”.
Jazzkapelmester Jesper Løvdal, nyt medlem siden juli 2009, modtog kr. 
10.000,- til “en nysgerrig, søgende kapelmesters vej fremover”. 
Og til slut dirigenten Claus Efland, som modtog kr. 10.000,- til støtte for 
videre studier i musikvidenskab på Humboldt University.

Efter formandens meget underholdende og morsomme tale blev 
der budt på et overdådigt delikatesse-tag-selv- bord, super delikat og 
smagfuldt.

Derefter spillede Oldboys Jazzsektet, samlet til dagen med 
jazzkapelmestrene Elith “Nulle” Nykjær, Ole “Fessor” Lindgren, Jørgen 
Svare og så de lidt “yngre oldboys” Jesper Lundgård, Roger Berg og 
Kjeld Lauritsen. 
Det swingede herligt og veloplagt - og alle var fornøjede lige indtil  
kl. 19.30, hvor julefesten på Operaen i Christiania var slut.

Julefest 
på 

Grethe Kolbe
Dorrit M

atson
Christian Kluxen

Casper Schreiber
Jesper Løvdal

Claus Efland
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”I har fem minutter,” lyder ordren fra Per Kristensen, og 
straks går dirigenterne i gang. Egentlig har denne første 
opgave alene til formål at give deltagerne i workshoppen en 
fornemmelse af klodserne, men straks går der konkurrence og 
dyb koncentration i det. Serious Play hedder konceptet – ingen 
tvivl om at det her tages alvorligt rundt om ved bordene, hvor 
broer i alle mulige og umulige former opstår ud af fingrene på 
dirigenterne. Verden er utvivlsomt gået glip af et par dygtige 
ingeniører her – og andre viser tydeligt, at bygningen af fysiske 
broer nok ikke lige er deres stærkeste side.
Selv om brobygningsøvelsen blot er indledende i Lego-
workshoppen passer den som hånd i handske med hele 
kongressens tema – ”Conductors Bridging People”. Den 
danske hovedarrangør Peter Ettrup Larsen ligner da også en 
meget glad mand, da han midt i al arrangementstravlheden 
får tid til at kigge forbi det nye Legoland i kantinen.
I kongressens program har han nemlig ligefrem skrevet, at 
brobygning lige præcis er summen af, hvad dirigentarbejdet 
går ud på. Godt nok i overført betydning, men alligevel:
”I det ’klingende nu’ er det dirigentens fornemste opgave at 
skabe en direkte kunstnerisk forbindelse fra komponistens 
intention til hovedet på og ånden i musikerne.”
Og mens han stopper op og iagttager Lego-byggeriet er det 
som om, hele det hårde slid med at få hevet kongressen til 

Danmark, samle tråde, skaffe midler og få hele planlægningen til at gå op 
pludselig giver mening.
”Er det ikke fantastisk,” udbryder Peter Ettrup Larsen, som næsten 
egenhændigt har fået lavet et kongresprogram, der ikke bare byder 
på musikalske oplevelser, men endda kan byde på royalt besøg. På 
programmet står således, at selveste Dronning Margrethe kommer og 
fortæller om hendes far Kong Frederik IX’s passion for dirigentarbejdet. 
Peter Ettrup Larsen har endda fremskaffet aldrig før vist materiale fra DR’s 
arkiver, hvor Kongens arbejde på podiet kan studeres, og  blandt andre 
møder tidligere kapelmusikere også frem og fortæller om, hvordan det 
var at sidde i orkestergraven underlagt Kongens kompetente dirigentstok.
Tilbage i konservatoriekantinen afprøves Lego-broerne. Konsulenterne fra 
Truvium er benhårde, når konstruktionerne efterprøves. Broerne skal kunne 
holde vægten af en mobiltelefon, siger de. Og flere af konstruktionerne 
falder sammen. Et par af dirigenterne forlader workshoppen, ikke fordi 
deres broer ikke kunne holde, men næste opgave er måske lige en kende 
mere, end de kan holde til en fredag eftermiddag på årsmødets fjerde dag.
Nu må der kun anvendes 15 klodser i alt, og de kan sættes sammen, 
fuldstændig som man har lyst, hvorefter man skal forklare, hvordan ens 

bygningsværk kan være en metafor for eksempelvis svigermor, ægteskabet, vrede, en 
kylling eller mandag morgen. Fantasien og legen får frit løb, og der grines heftigt rundt 
om ved bordene. Alt kan tilsyneladende ligne en svigermor – eller en kylling.
Mere seriøst bliver det straks med opgaven: Byg enten den ideelle musiker eller det 
værste mareridt af en musiker.
Så bliver der helt tavst ved bordene, og faktisk går dirigenterne trods alle deres muntre 
henvisninger til musikere fra Helvedet i gang med at bygge den ideelle af slagsen. En der 
kan lytte, modtage impulser, er glad, positiv, bevægelig og vel funderet både fysisk og 
kunstnerisk. Stort set samme egenskaber, som kommer på bordet ved næste opgave, 
som er bygningen af den ideelle dirigent. Her tages der mange klodser i brug, rigtig 
mange. Nogen bygger bredt, andre højt, men de fleste har nogenlunde de samme 
forklaringer på, hvad deres klodsvalg betyder. Her er klodser der symboliserer øjne – 
også i nakken. Ører i duplo-størrelse. Lange arme, der kan svinge i alle retninger. Nogen 
har hjul på for at symbolisere bevægelighed, andre har bygget mange hoveder på deres 
modeller, andre igen har næsten sur-reelle forbindelsesled til både musikere, publikum, 
komponister, omverden og ikke mindst til dem med pengene, som skal sørge for, at 
der overhovedet er mulighed for at fremføre store musiske værker i fremtiden.
Både begejstringen og bekymringen er til stede i langt de fleste Lego-dirigenter, og 
konsulenterne giver hinanden indforståede nik og smil, når samtalerne ved bordene 
ikke bare afspejler legen, men bliver alvorlig, nærværende og virkelighedsnær.
Som konsulenterne siger det:
”Når du bygger noget selv, så bliver du en del af det”.
Pointen er tydelig. Lego-legen skal få dirigenterne til at se på sig selv både indefra og 
udefra. Det ensomme hverv, der i sin essens handler om at skabe resultater gennem 
andre. Bygge broen, eller skabe forbindelsen, som Peter Ettrup Larsen siger det.
Legoklodserne har åbnet døren til nye erkendelser, siger flere af dirigenterne, da 
workshoppen er slut efter tre timers seriøs leg. Den afsluttende opgave var den, hvor 
hvert bord skulle arbejde sammen om at skabe en samlende model for fremtidens 
dirigent, som skulle indeholde elementer fra alle de individuelle modeller. Ikke helt 
nemt. Men som amerikaneren Chris Anderson udlagde det:
”Jeg har i denne workshop lært meget om, hvordan mange kolleger ser dirigentrollen. 
Og selvfølgelig også noget om, hvad jeg selv lægger i mit arbejde. Det har været meget 
værdifuldt. Og sjovt,” fortæller Chris Anderson hviskende, mens danske Christian 
Hørbov-Meier er ved at forklare hele flokken, hvad deres meterhøje Lego-dirigent 
kan. Det er ikke småting, man skal kunne som fremtidens dirigent. Der smiles, grines 
og nikkes anerkendende i hele flokken. Jovist har de leget tre timers eftermiddag væk, 
men det var jo seriøs leg, som nok skal blive husket rundt omkring i koncertsalene og 
øvelokalerne verden over.

Dirigentkongres 
i København
Dirigenter bygger sig – 
og hygger sig
Conducters Guilds årlige kongres blev i samarbejde med Dansk 

Kapelmesterforening for første gang holdt i Danmark  en uges kollegialt 

og fagligt samvær med masterclasses, debatter og dronningebesøg 

for alverdens dirigenter. Og en hel eftermiddag i legoklodsernes tegn. 

Kapelmesteren var med, da alverdens dirigenter gik løs på klodserne.

af Troels Mylenberg

Der er lige dele skepsis og legesyge i øjnene på den samling dirigenter, der tager plads i kantinen 
på musikkonservatoriet i København. Foran dem ligger store hvide kasser, og de ved godt, at det 
er noget med Lego, men hvad skal der egentlig ske under programpunktet LEGO SERIOUS PLAY?
Cirka halvdelen af de mere end 100 dirigenter fra hele verden, der deltager i kongressen har 
valgt Lego-workshoppen � også selv om det finske dirigent-ikon Jorma Panula holder masterclass 
i det gamle studie 2 et par etager længere nede, så det har pirret lidt det med den seriøse leg. 
Legoklodserne trækker. Både i dem, der dagligt sparker sig fri af Lego i børnenes værelser, dem 
der hurtigt bliver sendt på nostalgirejse tilbage til barndommens leg og i den ene amerikanske 
dirigent, der gerne vedstår, at han aldrig � ALDRIG � har haft en legoklods i hænderne før.
Det er tre konsulenter fra konsulentfirmaet Trivium, der står bag dagens session � hele tre timers 
seriøs leg. Trivium har specialiseret sig i brugen af Lego i deres konsulentarbejde for en række 
virksomheder. De bruger Lego, når store virksomheders ledelser skal trænes i at tænke nyt og 
anderledes, og de bruger Lego, når medarbejdere skal blive bedre til at arbejde sammen. Men 
aldrig før har de haft fingrene i dirigenter.
Og endelig giver Per Kristensen fra Trivium dirigenterne lov til at åbne kasserne og hælde 
klodserne ud på bordet foran dem. 
Byg en bro. Den skal være så lang og høj som muligt, lyder første opgave.

Fortsættes næste side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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af Nenia Zenana
 
Engang imellem bli’r man både stolt og glad og ydmyg og beriget og taknemmelig på 
engang. Sådan var det at være til Conductors Guild’s årlige konference i København 
5. - 9. januar. 

Det er jo ikke så tit man er mange dirigenter sammen. Jeg har prøvet det et par 
gange på Kapelmesterforenings ture til Ukraine og Rusland, og det er fantastisk at få 
lov at nørde sammen med andre nørder. Som da Jonas Viggo Pedersen og jeg gik 
nær Volgafloden og remsede op for hinanden hvad vi siger når vi siger bogstaver til 
prøverne. Bogstav Albert, Børge, Citron ...etc. Der er altså ikke ret mange mennesker 
man kan gøre det sammen med :-)

Nu var vi så bare ikke 10 danskere men i stedet 100 fra hele verden og i alle aldre. 
Der var for enhver smag : masterclass med Jorma Panula og Markus Letthinen, helt 
nye tilgange til hvordan man lytter og hvad man lytter til og hvilke mekanismer der 
er i gang når det lykkes og når det ikke gør, frokostspeech med Leif Segerstam, alle 
mulige panelting om Carl Nielsen, ny musik, fødekæden i Dk etc. 

De tre ting jeg kort vil fremhæve her er rekordforsøg, lego og dronningen.
Rekordforsøget gik ud på at dirigere DR-symfoniorkesteret i Pomp and Circumstance 
så mange dirigenter som muligt til en Metrokoncert med propfuld sal. Vi fik ca. 8 
takter hver (for dem der kunne tælle :-) og så gav man pinden videre til den næste. 
Udover at det selvfølgelig var sjovt at få sine 8 takter, så var det en fantastisk stemning 
at stå i kø backstage og vente – sammen med alle de andre stoksvingere. Og nu skal 
man jo ikke tro at dirigenter er hverken disciplinerede eller nemme at holde styr på 
eller i stand til at modtage kollektive beskeder :-) men det gik. Og det var ufattelig 
hyggeligt og sjovt.  Desværre dukkede ikke alle op som lovet (apropos disciplin) så 
vi manglede 16 i at være de 102 vi skulle være (ærgerligt for dem der ikke var der).

Lego serious play (som er et meget berømmet koncept i erhvervslivet) handlede 
kort sagt om at sidde i grupper og – efter et par komme-igang-øvelser – bygge først 
sin egen udgave og siden en fælles udgave af den ideelle dirigent og fremtidens 
dirigent. Altså med legoklodser ! Udover at det er sjovt at lege med lego (og se alle 
de nye klodser man i hvert fald ikke havde da jeg var barn) så var det meget givende 
at udveksle tanker og meninger med andre dirigenter om hvad der er vigtigt og 
hvorfor og på hvilket grundlag. Vi fik en kasse lego med hver så man kan jo fortsætte 
herhjemme bagefter. 

Lørdag eftermiddag fortalte Peter (Ettrup, som kørte det hele sublimt) at der var 
tradition for, at man ved den årlige konference fik en præsentation af en kendt 
dirigent fra den pågældende by. I New York havde Bernsteins datter fortalt om sin 
far, - men ”anything you can do we can do better” sang Peter, og folk grinede, - ”vi 
har en konge som var dirigent, og i dag vil hans datter, dronningen, fortælle om 
sin far”. Efter et toptunet powerpoint ved Peter (flankeret af 3 musikere som alle 
fortalte om at spille under Kong Frederik)  satte dronningen sig på scenen og fortalte 
varmt og underholdende og medrivende om sin far. Senere så vi også gamle filmklip 
med Kong Frederik – og jeg må med skam at melde sige, at jeg havde hørt han 
dirigerede, men jeg vidste ikke at han VAR dirigent. Det var han.

Farvelkoncerten sluttede med Syddansk Uni. Symf. under Saul Zacks og med 
Paolo Russo som bandoneòn-solist, og så var den internationale ring sluttet.
Kæmpe tak til Peter som lavede 3 mands arbejde. Din indsats har gjort 
København kendt og gjort Dansk Kapelmesterforening endnu mere 
internationalt respekteret. Og det har givet mig en helt uforglemmelig 
oplevelse. 
Jeg glæder mig til at komme rundt i verden og hilse på og blive modtaget af 
nye dirigentvenner som jeg ikke kendte før d. 5. januar. 

af Jonas Viggo Pedersen

Den amerikanske søster til Kapelmesterforeningen, Conductors Guild, holdt som bekendt 
denne gang deres årlige konference i København, og det var en overvældende god 
oplevelse. Jeg havde meldt mig til tidligt, for derved kunne man få en ”early bird”-gave i 
form af et cruise med DFDS til Oslo. En perfekt måde at lære sine amerikanske kolleger lidt 
bedre at kende. 
Turen var god, og meget kold, og vi nåede lige tilbage til konservatoriet i tide til at opleve 
konferencens åbning. Det begyndte med at Lille MUKO under ledelse af Jesper Grove 
Jørgensen sang – førend der var sagt et eneste ord. Jeg forstod senere på Jeffrey Carter, 
at det var helt specielt at opleve, at det ligesom skærpede fokus på hvad vi var samlet om.
Det var i hvert fald åbningen på en konference som indeholdt mange utrolige øjeblikke, 
som f.eks. det store rekordforsøg ”Flest dirigenter om ét værk” i Koncerthuset (vi slog ikke 
rekorden, hvor var I henne?), eller da vi blev sat til at lege med Lego for at opnå større 
forståelse. Der var lejlighed til at opleve den legendariske Jorma Panula og det ligeså 
sagnomspundne Kapubandi i en Master Class, som også bød på Markus Lehtinen, som 
underviste i at dirigere operaarier (med gode sangere fra DKDM).
Fredag aften d. 8. januar, gik de fleste af dirigenterne på restaurant med ledsagere, 
Kapubandi var også med, og i det hele taget var vi over 100 til stede. Det havde samme 
gode stemning som Kapelmesterforeningens jule-sammenkomster, bare i længere tid, og 
flere mindre grupper fortsatte festen forskellige steder i byen.
Men afslutningsdagen, lørdag d. 9. januar, var helt magisk. Først var der jo en interessant 
session om fødekædeproblematikken, men det blev aldrig mere end enkeltstående indlæg 
fra oplægsholderne (alle danske). En lille debat mellem rektorer, Bertel Krarup (DKDM) og 
Gustav Djupsjöbacka (Sibelius-Akatemia), fløj lidt højere. Og det gik så over i en frokost, 
hvor selveste Leif Segerstam talte om forskellige emner (Hvorfor holdt Sibelius op med at 
komponere symfonier? Hvordan tolker man Sibelius-svensk i symfoniernes motiver? Hvad 
er musik? Hvordan opstod musik?) og han sagde blandt meget andet, at ”Musik er ikke det, 
der klinger. Musik er HVORFOR det klinger, som det klinger, når det klinger!” Og det er nok 
værd at tage med sig.
Hvert år til konferencerne er der et programpunkt, hvor man mindes en afdød dirigent 
med særlig tilknytning til den by, hvor konferencen holdes. I København mindedes vi Kong 
Frederik IX, og blandt talerne var Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Hun var meget 
bevæget over at man havde valgt at mindes hendes far som musiker, og hun fortalte 
vittigt, indfølt og levende om hans musiske virke. Flere musikere var til stede, som havde 
spillet med ham som dirigent, og Verner Nicolet havde medbragt en optagelse af Elverhøj-
ouverturen. Det var et bevægende øjeblik, da Kongesangen, dirigeret af kongen selv, blev 
spillet og vi alle stod op.
Dagen (og konferencen) sluttede med en fornem koncert med Københavns Drengekor, 
Tivoligarden, DR Pigekoret og Syddansk Universitets Symfoniorkester. 
Hele konferencen har, udover programpunkterne, været en fantastisk lejlighed til at udveksle 
erfaringer, gøre bekendtskaber, fundere over forskelle og ligheder, og i det hele taget blive 
inspireret fra top til tå. Og hele konferencen har hvilet på en mands skuldre, Peter Ettrup 
Larsen. Vi skylder ham som kolleger en dybfølt tak for at have gjort det muligt, og for at have 
fået et så fornemt resultat ud af det.

Næste år er der konference i San Fransisco. Vil I med?

En anderledes 
kongresoplevelse 

Dirigentkongres 
i København
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Opslagstavlen
 ved Bodil Heister

Kunstgreb uddannelse

er et uddannelsesforløb for professionelle kunstnere. Formålet er at videre-

uddanne kunstnere, så de kan anvende deres unikke kreative kompetencer i 

samspil med virksomheder.

At blive kunstgrebsinnovatør føjer et nyt arbejdsområde og nye kompetencer 

til dit arbejde som professionel kunstner. Dine erhvervsmuligheder øges, sam- 

tidig med at din kreativitet sættes i spil i nye sammenhænge.

Som kunstgrebsinnovatør kommer du til at møde og arbejde i erhvervslivet 

og udfordre vante tankebaner. Du skal bruge din kunstneriske hjerne, erfaring 

og empati til at udtænke nye og kreative løsninger.

Læs mere på www.kunstgreb.dk

Sonning-prisen til finsk kvindelig komponistSå blev der føjet endnu et navn til den fine liste: Den finske komponist Kaija Saariaho modtager Léonie Sonnings Musikpris i 2011. Priskoncerten finder sted den 5. maj 2011 i DR Byens koncertsal, og dagen før er der en portrætkoncert i Den Sorte Diamant med Athelas Sinfonietta Copenhagen.Kaija Saariaho har modtaget flere udmærkelser og priser for sin musik.I 2000 kom Kaija Saariaho til København for at modtage Nordisk Råds Musik-pris for værket ”Lonh”. Til Informations Anders Beyer sagde hun dengang: ”Jeg føler mig nordisk. Jeg er ikke blevet fransk blot fordi jeg bor i Paris. Jeg har en meget stærk finsk og nordisk identitet ... Nordisk kultur er stærk og undertiden meget forskellig fra eksempelvis fransk kultur. Min musik får rigelig anerkendelse i verden, men underligt nok ikke så meget i de nordiske lande, så på den bag-grund er jeg virkelig glad for Nordisk Råds Musikpris.”Nu følger så endnu en nordisk pris - og 600.000 kr. Man kan læse om Kaija Saariaho på fondens hjemmeside som også henviser til en hel del klip med hendes musik på YouTube. Saariaho er den 11. komponist, men kun den anden kvindelige komponist og blandt alle 48 modtagere kun den niende kvinde, der får Léonie Sonnings Musikpris. Læst i Optakt

Professor i rytmisk samtidskunst
Ved Rytmisk Musikkonservatorium er en 
stilling som professor i rytmisk samtidsmusik 
opslået til besættelse pr. 1. august 2010. 
Professoratet opslås i rytmisk samtidsmusik 
med særlig vægt på det udøvende og skabende 
område, som er et højt prioriteret område 
på RMC. Du skal videreudvikle området 
indenfor alle konservatoriets uddannelser i 
samarbejde med konservatoriets øvrige lærere. 
Professoratet omfatter undervisning, kunstnerisk 
virksomhed/forskning, kunstnerisk/pædagogisk 
udviklingsarbejde, faglig koordinering og 
prøvemedvirken.

Musikterapi mod tinnitus
Vælg noget musik du kan lide at høre, og fjern den frekvens som din 

tinnitus-lyd har. Efter et års terapi med den tilpassede musik vil din tinnitus 

være væsentligt reduceret. Det tyder tyske forskeres forsøg i hvert fald på. 

Mange mennesker lider af tinnitus hvor man konstant hører lyde og  

susen inde i øret. Men den generende tilstand kan ifølge en ny under-

søgelse fra Tyskland mindskes betydeligt med musikterapi, fortælles der 

om på videnskab.dk.

De tyske forskningsresultater antyder at tinnitus-problemer kan afhjælpes 

væsentligt ved hjælp af en underholdende, afpasset og skræddersyet 

behandling med musik, som forsøgspersonerne selv fik lov at vælge. 

Derefter fjernede forskerne de toner i musiknumrene der svarede til den 

eller de frekvenser som tinnitus-lyden havde - det forskerne omtaler som 

’den individuelle tinnitus-frekvens’. Og efter et år med den modificerede 

musik i ørerne, kunne forsøgspersonerne rapportere om betydelig bedring. 

Læs mere på videnskab.dk hvor man også kan høre to lydklip, det ene med 

original-musikken, det andet renset for den individuelle tinnitus-frekvens. 

Læst i Optakt

Lille Skiveren 

er til rådighed for Dansk Kapelmesterforenings medlemmer i uge 

39, 40 og 45. Der kommer ansøgningsbetingelser i julinummeret 

af Kapelmesteren.

Søg støtte til musikprojekter hos Sonning-Fonden

Sonning-Fonden uddeler én gang om året i juni måned en 

række beløb til almennyttige kulturelle formål, ansøgt af 

foreninger, institutioner eller lignende i Danmark. I særlige 

tilfælde ydes også støtte til enkeltpersoner. 

Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning 

af historiske bygninger samt til musikformål, herunder til 

musikalske projekter og initiativer inden for forskning og 

formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser. Der 

gives ikke støtte til indkøb af musikinstrumenter.

Deadline for ansøgninger til Sonning Fonden er i år d. 31. marts. 

Jazzhus Montmartre genopstår

Spillestedet var fra starten af tresserne til midthalvfjerdserne centrum for den moderne jazz i Europa. 

Dengang var navne som Dexter Gordon, Ben Webster og Stan Getz med til at sætte Danmark på 

jazzens verdenskort.

Men efter forskellige ændringer blev Montmartre helt lukket i 1995.

Nu genåbner Montmartre 1. maj med pianisten Niels Lan Doky som musikchef. Han vender 

dermed tilbage til Danmark efter 29 års international karriere i Paris og New York.

“Jazzen nyder stadig større udbredelse, og vores ambition er at etablere en jazzklub i verdensklasse, 

med en kunstnerisk profil som ikke for tiden findes andre steder på kloden, og som vil bidrage til at 

styrke Danmarks internationale renommé”, siger Niels Lan Doky.

De legendariske langborde genindføres og publikum får mulighed for at bestille en gourmetmiddag. 

Når der ikke er koncert i Montmartre i dagtimerne vil der være jazzcafe. Den nye jazzklub vil kunne 

huse 100 gæster og åbner i St. Regnegade.

Tivoli har fundet ny afløser
Efter Nikolaj Koppels farvel som musikchef har Tivoli nu fundet en ny mand til 
jobbet. Henrik Engelbrecht får det overordnede ansvar for musikprogrammet 
til både fredagsrock, Tivolis Koncertsal og alle andre musiske arrangementer i 
haven. 
Den 45-årige Engelbrecht kommer fra en stilling som operadramaturg 
på Det Kongelige Teater, hvor han har været siden 2000. Før da, var han ansat i 
DR, og han har sideløbende skrevet flere bøger om musik.
Den gamle forlystelseshave er ikke helt ukendt grund for ham, da han tidligere 
har ageret fløjtenist i flere af Tivolis ensembler. Henrik Engelbrecht havde første 
arbejdsdag som musikchef i Tivoli 1.marts.

Advarselsbreve skal skræmme piraterLøsningen til at mindske piratkopiering kan blive at sende et  advarselsbrev til piraterne. I hvertfald iflg. de foreløbige udmel- dinger fra medlemmer af Kulturministeriets udvalg om ophavs-rettigheder på internettet.
Forbrugerrådet raser over udsigten til mere overvågning af danske internetbrugere, forlyder det i Børsen. De øvrige medlemmer i Kulturministeriets nye udvalg, der bl.a. repræsenterer brancher og organisationer i musik- og filmverdenen - men også IT- og televirksomhedernes brancheorganisation - mener dog, at det er på tide at finde en løsning. Her mener man, at brevmodellen, som den kendes fra England med advarselsbreve til de internet-brugere, der ulovligt henter film og musikfiler, også kan være en brugbar løsning i Danmark. 

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 henven- 

delser fra medlemmer om manglende kreditering af deres medvirken i TV-udsendelser 
eller klip fra sådanne.
Vi synes tiden er inde til at rejse dette problem over for DR, men for at kunne gøre dette, 
har vi brug for nogle konkrete eksempler på en sådan manglende kreditering. Vi vil 
derfor meget gerne høre fra medlemmer, der har eksempler på manglende kreditering 
med angivelse af, hvilke udsendelser det drejer sig om. Henvendelse til sekretæren.
Jesper Grove Jørgensen

Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Rom 
Kunstnerboliger
I et centralt beliggende 1400-tals palads er fem etværelses kunstner-
boliger til rådighed, 4 store samt en mindre kunstnerbolig.
Fælles faciliteter: køkken, spisestue, opholdsstue, hall (indrettet til artist 
talks m.m.), terrasse, vaskemaskine, tv samt fælles telefon. Alle rum 
har ADSL-netforbindelse. 
Komponister tildeles eget arbejdsrum med et flygel. 
I programmet der tilbydes kan indgå en offentlig artist talk, en master 
class eller et litterært arrangement, samt andre initiativer for at synlig-
gøre de residerende nordiske kunstnere i Italien. 
Det forudsættes at ansøgerne er: professionelle skabende nordiske 
kunstnere indenfor genrer som billedkunst, litteratur, musik, scene-
kunst og film.
Skandinavisk Forenings Kunstnerhus indgår i kredsen af kunstner-
residenser, der støttes af Nordisk Ministerråd. 
Ansøgningsfristen er den 1. april 2010 for ophold for perioden 
1. september 2010 - 31. juli 2011.
www.skandinaviskforening.org



14 KapelMesteren    1544 marts 2010	 	 	 	 	 	 																					 																						KapelMesteren14 KapelMesteren    44 marts 2010

udgivelser Jacob Anderskov - ny cd
Agnostic Revelations

Medvirkende: Chris Speed,,tenorsax, clarinet. 
Jacob Anderskov, piano. Michael Formanek, bass. 

Gerald Cleaver, drums.
”Efter at have arbejdet med alt fra soloklaver, duoer og trioer til sit store 
orkester Anderskov Accident, har jeg nu lavet et plade i det ”klassiske” 

kvartetformat: sax, klaver, bas, trommer. 
Jeg er meget begejstret for denne plade. Den indeholder 7 af mine kompositioner 

og en kort lydprøve-improvisation. Den forener forskellige spor i min hidtidige 
produktion, på en måde som jeg har drømt om i et stykke tid. 

Jeg synes at pladen er meget vellydende, hvilket ikke mindst skyldes de ufatteligt 
overskudsbårede bidrag fra de 3 musikere.

Titlen ”agnostiske åbenbaringer/afsløringer” peger dels på den 
eksistentielle/religiøse tvivl som et grundvilkår i vores del af verden, 

dels på, at kvasi-religiøse oplevelser ikke er forbeholdt de 
konventionelt troende, men også kan opstå for  

tvivlerne, f.x. igennem kunst.”
Udgivet d. 4.jan. 2010, ILK

Kjeld Lauritsen - ny cd
Hammond time

Medvirkende: Per Gade, guitar og Anders Holm  
på trommer.

“Sådan set var det noget andet der var på vej - nemlig at forevige mit 
7-mands orkester - Hammond Organ 7. Det er en længe næret drøm, 

der endelig er gået i opfyldelse, bl.a. med hjælp fra Kapelmesterforeningen.
Men så skulle vi indspille et nummer med min trio til CDen “Love La 

Fontaine”. Vi gik i gang en regnvåd tirsdag og efter 40 minutter havde vi en lille 
halv times musik i kassen.

Denne succes skulle følges op, så jeg bookede Focus studiet igen lidt senere på 
foråret, og musikken er noget af det bedste jeg nogensinde har medvirket til 

i et studie. Måske fordi forventningen i første omgang bare var et enkelt 
nummer, måske fordi magien bare indfandt sig på rette tid og sted.

Hovedparten af musikken er selvskrevet, med et par jazzstan-
dards og så et finsk og et amerikansk jazznummer”.

Udkommet november 2009.

nyE
       ved Bodil Heister

Nikolaj Bentzon - ny cd
Bentzon spiller Hartmann highlights

Medvirkende: Nikolaj Bentzon
“Alle mennesker begynder før eller siden at gnave i 

arvemassen. For mit personlige vedkommende har jeg 
som tipoldebarn været yderligere tilskyndet af, at Hartmanns 
musik repræsenterer noget af 1800-tallets ypperste, danske 
klavermusik. Hartmann udtrykker sig lyrisk-overlegent  og 

med formmæssig virtuositet, og her har jeg samlet 
og indspillet 10 guldkorn fra forskellige perioder af 

Hartmanns 60-årige klaverproduktion. Han fortsatte 
i øvrigt med at skrive i yderligere 15 år!”

Udgivet 16.1.2010 på 
GERL Records 

Steen Lindholm - ny bog
Melodien der blev ved
”Alle mennesker burde skrive deres erindringer. 
Naturligvis ikke for at udgive dem, men af rent egoistiske 
grunde. Det er i det mindste min konklusion, efter at jeg 
nu i nogen tid har beskæftiget mig med mig selv.”
Sådan indleder dirigenten, organisten og syngemesteren 
Steen Lindholm sin erindringsbog ”Melodien der blev 
ved – erindringer om et liv i musik”. 
Steen Lindholms liv har bragt ham vidt omkring i 
verden, men han har ikke glemt de små oplevelser fra 
barndommen på Amager og tiden med Københavns 
Drengekor. 
”Melodien der blev ved” er ikke blot en personlig 
erindringsbog, men også en skildring af væsentlige 
aspekter af det danske musikliv fra begyndelsen af 
1950’erne og frem til i dag.
Bogen er udkommet december 2009 på Forlaget 
Bostrup.

Peter Ettrup Larsen - ny cd
The New Orleaners – Live in the USA.
Traditional Jazz with a Danish Flavour

Medvirkende: Peter Ettrup Larsen, klarinet; Flemming 
Therkildsen, trompet; Rolf Mandix, trombone; Henrik Therkildsen, 

bas; Jakob Weber, trommer; dr. Ed Kaizer, piano.
“Blot fordi man har sit hovedvirke som klassisk dirigent, betyder det jo 

ikke, at man ikke også kan have et virke som rytmisk kapelmester. I over 
25 år har Peter Ettrup Larsen således været ”kapello” for dixielandbandet 

”The New Orleaners”, hvor han desuden er klarinettist.
I sommeren 2007 var bandet i Illinois, USA for at medvirke i et TV-

show om jazzens historie. I den forbindelse blev det også til et 
antal koncerter, bl.a. i byen Morton (the Pumpkin Capital of 

the World). Denne koncert blev optaget live og er nu 
udgivet på cd på plademærket ’danica’”.

Udgivelsesdato 24.12.2009

Jan Kaspersen - ny cd
SaxChase: ”happy as a flower”

Medvirkende Henrik Sveidahl, sopran- og baritonsax. 
Simon Spang-Hanssen, flute, sopran- og tenorsax. Niels Lyhne 
Løkkegaard, altosax. Peter Danstrup, bass & Ole Rømer, drums.
“CDen indeholder 10 stykker musik skrevet og arrangeret af 

Kaspersen, der er indspillet og udgivet for første gang. Tre meget 
forskellige saxofonister - også i temperament og spillestil - udgør kernen 

i musikken både i ensemblespil og som solister. Musikken afspejler 
mit farverige univers med såvel kollektive som rent solistiske forløb i 
forskellige tempi, tonearter og former. Inspiration er hentet fra bl.a. 

Konitz, Mingus, Ornette Coleman, Hermeto Pascoal, Monk og 
Ellington. Jeg har i år været aktiv på jazzscenen som kapelmester, 

komponist og pianist gennem 40 år, og det er udgivelse  
nr. 30 i eget navn”. 

Udgivet i december 2009, Olufsen Records 
DOCD 5755.

John Høybye - ny cd og node
Maria Conceived

Et kordramatisk værk på engelsk, der integrerer klassisk og 
rytmisk korsang, rap, body-percussion, hip-hop og electronics. 

Medvirkende Sankt Annæ Pigekor dirigeret af Claus Vestergaard Jensen 
og Mads Haaber på keyboard og electronics.

“I 2007 fik jeg en bestilling fra Sankt Annæ Pigekor på et værk, der skulle 
opføres ved det store korsymposium på Operaen året efter. Det lå i bestil-
lingen at “værket gerne måtte gå til grænsen” mht udtryksformer og stil. 

Vi besluttede at navnet Maria, skulle være symbol på de to mod- 
satrettede kvindeskikkelser: Jomfu Maria, den renfærdige og  

Maria Magdalena, synderen.
Det gav mig lejlighed til at kombinere ny-klassisk a cappella musik 

(madonnaen) med Hip Hop og rap-musik (den frække Maria).
CD og noder er udgivet på www.cantando.com

 og har allerede opnået opførelser i Estland,
 USA og Tyskland.

Jesper Løvdal - ny cd
Coziness Kills 

Medvirkende: Jesper Løvdal, saxofoner. Jacob 
Anderskov, piano. Jonas Westergaard, kontrabas. Anders 

Mogensen, trommer. Chris Speed, sax/klarinet. Cuong Vu, trompet.
“Dette er orkestrets Lovedales 3. udgivelse, og denne gang indspillet i 
New York! Musikken har vi dels selv skrevet, og fundet på på stedet,  

så nogle ville kalde det jazz.
Nogle andre ville nok sige ”skal DET være JAZZ !!!” Men det er spændende 

musik som stadig overrasker mig, selv efter mixning og mange gennem-
lytninger og dele af musikken ligger midt imellem klassisk musik og jazz.

Vi har 2 fantastiske amerikanske musikere med som gæster, som 
dog ikke er mere gæster, end at vi har spillet med dem før i 

Danmark og også tidligere indspillet CDer med dem”.
Udgivet januar 2010 

(ILK CD 161)

John Tchicai - ny cd
Old Stuff  

New York Art Quartet med Roswell Rudd, Finn von 
Eyben, Louis Moholo.

“Det er historiske optagelser fra Radioens Koncertsal i København og 
Jazzhus Montmartre med den europæiske formation af NYAQ. 

Udgivelsen kom i stand takket være Ole Matthiessen og Steve Feigenbaum.
Der er flotte billeder i bookletten fra det goe gamle Montmartre og den gamle 

koncertsal på DR fra den gang vi var unge og smukke. Det er mig en stor 
glæde at se at disse optagelser nu er tilgængelige for et større publikum, og 
de dokumenterer blandt andet, hvor stor en bassist musikscenen mistede 
da Finn von Eyben skiftede metier og blev læge i stedet. Og man har nu 

yderligere mulighed for at sætte sig ind i hvordan de amerikanske 
versioner af NYAQ skiller sig ud fra den europæiske besætning”. 

Producenter af koncerterne: Børge Roger Henriksen, Per 
Møller Hansen og Pedro Biker. Årstal 1965.

Udgivet 2010 Cuneiform Records.

Thomas Westergaard 
- ny cd

Third Voyage: Captain Grant’s children
Medvirkende: Thomas Agergaard, saxofon. Torben 

Westergaard, el-bas. Martin Andersen, trommer.
“Denne Cd er en afvekslende blanding af fri improvisering 
og egne kompositioner. Smuk, luftig, spændstig og først og 

fremmest musikalsk! Trioen er dannet for at give de medvirkende 
et pusterum fra arbejdet med større ensembler, de til dagligt 

arbejder med: fx Ok Nok Congo, Torben Westergaard/oktober 
og New Jungle Orchestra. Cd’en er indspillet på ’old-school’ 

jazz-maner, dvs. 6 timer i studiet, alt. inkl. Cd’en har 
allerede vagt begejstring i Spanien og USA”

Udgivet 2010 på time span records
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Uddelinger 
af kollektive	mIDLer 

    i 2009
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik):

Akademisk Orkester og Kor Beethoven-projekt, koncert Frederiksberg Rådhus
Amatørsymfonikerne 3 koncerter samt turnéprogram, dir. Casper Schreiber
Jacob Anderskov Jacob Anderskov på Dansk, turné i Brasilien
Jacob Anderskov Anderskov Accident, turné i Europa
Athelas Sinfonietta Copenhagen Koncert, festivalen Estonian Music Days i Tallinn
Athelas Sinfonietta Copenhagen Koncertprojekt, kor og musikskoleorkester i Espergærde
Nikolaj Bentzon Gæstedirigent, Big Band Slovenija og Reykjavik Big Band
Ingeborg Børch Debutkoncert DKDM, dir. Martin Nagashima Toft
Mike Cholewa 4 koncerter, Lensgrevindens Serenadeensemble
Thomas Clausen Indspilning med sangerinden Vini Iuel i Rio de Janeiro
Concert Clemens Bachs Johannespassion m/ saxofonkvartet
Concerto Copenhagen Koncert, Kronborg Slotskirke
Copenhagen Opera Festival “Opera i Dødsriget”, “La Traviata” og “Operettebåden”
Dansk Amatør Orkester Samvirke Sommerstævne på Askov Højskole
Dansk Kapelmesterforening Fødselsdagsarrangement på Operaen, Christiania
Jakob Davidsen 4 koncerter med Jakob Davidsen Mangfoldighed
Den Ny Opera G. Rossinis “Barberen i Sevilla”
Det Danske Belcanto Selskab Sommerkoncert i Gentofte
Edition Wilhelm Hansen Anders Koppels sange “Fritid”, Spil Dansk Dagen i Vejle
FIGURA Ensemble Koncert, FIGURA Festspiele 2009
Frederikssund Erhverv Jægerspris Slotskoncert 2009
Jan Glæsel Nyt lærebogskoncept for trompetister - “TrumpetHeroes”
Anne Marie Granau Nordic Music Festival, Sankt Petersborg Chamber Philharmonics
Hafnia Kammerorkester 5 kirkekoncerter, Haydns “De syv Sidste Ord på Korset”
Hafnia Kammerorkester Koncerter i Rundetaarn, Sorø og Amager
Hafnia Kammerorkester Koncert og indspilning i Lyngby Kirke
Hvidovre Kommunale Musikskole 4 koncerter med Marilyn Mazur, Poul Dissing og Polyfonorkester
International Guitar Festival Aarhus Opførelse af nyt værk af Dusan Bogdanovich
International Korfestival 2 danske dommeres medvirken i juryen
Jesper Juul Den Danske Basunkvartet, “Den Standhaftige Tinsoldat”
KammerOperaen Vagn Holmboes opera “Kniven”
Klüvers Big Band 4 koncerter under Aarhus Jazz Festival
Komponistsammenslutningen ToneArt 10 koncerter i Planeten, Huset under Copenhagen Jazz Festival
Komponistsammenslutningen ToneArt Koncert med Klüvers Big Band under Aarhus Festuge
KomVest - Vesterbro Komponistforening 4 koncerter med uropførelser i København
Benjamin Koppel Turné i Europa med Alberte Winding
Benjamin Koppel Werner/Boussaguet/Riel/Koppel, turné i Skandinavien
Benjamin Koppel Koppel/Werner/Riel/Andersson, koncerter Copenhagen Jazz Festival
Benjamin Koppel Masterclass og koncerter, University of Utah, USA
Benjamin Koppel 4 koncerter i Paris
Kbh. Dirigentkongres 2010 Conductor Guild’s “Annual Conference for Conductors”
Københavns Drengekor Haydns “Skabelsen” med Oxford Philomusica
Københavns Festival Orkester Bach Festival ved Hjarbæk Fjord
Københavns Kantatekor 3 opførelser af Mozarts Requiem 
Københavns Kommunes Skoleorkester Sommerturné til Slovenien
Københavns Politi Orkester Royal Nova Scotia International Tattoo, Halifax, Canada
Københavns Yngre Strygere Turné til Berlin
Peter Ettrup Larsen Workshop-lærer, WASBE, Cincinnati, Ohio

Ture Larsen 2 koncerter med Copenhagen Art Ensemble + elektronik
Jørgen Lauritsen Filmmusikkoncert, Cannes Film Festival
Henry Linder 2 nytårskoncerter m/ Weyse-Ensemblet
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 2 koncerter i DKDM og Lyngby, dir. Christian Kluxen
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 2 koncerter i DKDM og Lyngby, dir. Erik Jakobsson
Løve Kulturforening Musicalen “Mød mig på Cassiopeia”
Dorrit Matson Koncerter, New York Scandia Symphony
Messiaskirkens Koncertkor Koncert, Bachs adventskantater
Mogens Dahl Kammerkor Koncertprojekt, “Renæssancens muser i moderne lys”
Mogens Dahl Kammerkor 3 opførelser af Händels “Messias”, Holbæk og Holmens Kirke
Erik Moseholm Bog om den moderne dansemusiks kulturhistorie 1900-40
Operaakademiet “Carmen” som kammeropera, Takkelloftet
OrkesterEfterskolen 2 opførelser af Gades “Elverskud”, dir. Tamás Vetö
Paradise Jazz Koncert “Niels Jørgen Steen’s Monday Night Big Band”
Frans Rasmussen Koncert “Dänemark zu Gast”, Bad Berleburg
Bob Ricketts Workshop/koncertprojekt i Tanzania
Roskilde Bach-Uge “Store Kordag”, Roskilde Domkirke, dir. Steen Lindholm
Slesvigske Musikkorps 2 koncertprojekter med dirigenter fra Foreningen
Sokkelund Sangkor Händels “Messias” i Garnisons Kirke
Storstrøms Kammerensemble Koncert, Sommermusik på Fuglsang, dir. Casper Schreiber
Storstrøms Symfoniorkester 4 symfoniske korkoncerter, dir. Morten Schuldt-Jensen
John Tchicai Koncert m/ Bjørn Bech Ensemble under Copenhagen Jazz Festival
Teatret Gorgerne Musicalen “Chess” i Portalen og Tivoli
Theatre of Voices 2 opførelser, Liu Solas “The Afterlife of Li Jiantong”
Tivoli-Gardens Musikkorps 165-års Fødselsdagskoncert, “Old Boys Reunion”
Universitetskoret Lille Muko Turné til Sydfrankrig
Vejlestævnets Symfoniorkester Carl Nielsens “Espansiva” og Brahms’ Violinkoncert
Emil de Waal Emil de Waal+, turné til Benelux, New York og Kina
Saul Zaks SDU Kammerkor og Symfoniorkester, koncertrejse til Cuba
Saul Zaks SDU Symfoniorkester, musikalsk klimaprojekt i Berlin og DK
Saul Zaks Masterclass/koncerter, Universidade do Rio de Janeiro
Århus Sinfonietta Koncert under International Trombone Festival
Århus Sinfonietta Koncert, værker af komponiststuderende fra DJM
Århus Sinfonietta Opførelse af 2 solokoncerter, dir. Søren K. Hansen

Støtte til 82 projekter Ialt uddelt: 1.149.000

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

Niels Abild CD, Kansas City Stompers og Gunhild Carling
Thomas Agergaard CD, trioen Le Voyage Fantastic
Jacob Anderskov CD “Agnostic Revelation” 
Cowbell Music DVD fra koncert, komponisten Herman D. Koppel 100 år
Cowbell Music CD “Walden”, Benjamin Koppel/Kenny Werner
Cowbell Music CD, Koppel/Watson/Werner/Boussaguet/Riel
Dacapo Records CD, værker af Poul Ruders m/ Aarhus Symfoniorkester
Jakob Davidsen CD, “Music from the desert”, Jakob Davidsen Mangfoldighed
Det Fynske Kammerkor CD, “Der er en skat”
Det Kongelige Teater CD/DVD, Bo Holtens opera “Livlægens Besøg”
Lars Fosser CD “The Bad Guy”, Ruse Philharmonic Orchestra, Bulgarien
Poul Godske CD, Poul Godskes Trio, Kvartet og Kvintet 1957-59
Vagn Egon Jørgensen CD og bog “Heksen Esmeralda og Polarheksen Tusnelda”
Torben Kjær CD, viser fra forestillingen “PH - En på Lampen”
Kjeld Lauritsen CD “Hammond Times”, Kjeld Lauritsen Trio
Ole Lindgreen CD “Fessor and His New Generation Stompers”
Jesper Løvdal CD “Coziness Killls”, Lovedale
Anders Mogensen CD “Gratitude”, Mogensen/Waidtløw/Koller/Lang
Anders Mogensen CD, Knudsen/Garrison/Mogensen
Hasse Poulsen CD, Progressive Patriots
Hasse Poulsen CD “Hippies With Money”, Sound of Choice
Finn Savery CD “Finn Savery Solo”, egne værker for solopiano

Fortsættes næste side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mark Solborg CD “NOD”, Robertson/Solborg Duo
Mark Solborg CD “Voodoo Down Jump”, moLd
Simon Spang-Hanssen CD “Intersections”, Maaneklar XL 
Studenter-Sangforeningen CD “Gaudeamus igitur”, studentersange og drikkeviser
Henrik Sørensen CD, improvisationer på kirkeorgel
Hans Ulrik CD, Hans Ulrik Nordic Ensemble
Torben Westergaard CD, Lotte Andersen med Torben Westergaard Kvartet
Århus Sinfonietta CD-indspilning af Anders Nordentofts Cellokoncert

Støtte til 30 CD-produktioner Ialt uddelt: 395.000

Støtte til uddannelseformål (tilskud til faglig uddannelse, studie- og rejselegater):

Maria Badstue, Niels Borksand, Claus Efland, Christian Kluxen, Jørgen Lauritsen, Jesper Løvdal, Kaisa Roose, Casper Schreiber, Torben Westergaard

Helmuth Rilling Masterclass 2008 for yngre solister og dirigenter

Dansk Kapelmesterforenings dirigentkursus med Liepaja Symphony Orchestra, Letland

Dirigentkursus med Prinsens Musikkorps, Skive

Medlemsforedrag med Alic Weintraube og Ole Kåre Føli

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

Støtte til 17 formål Ialt uddelt: 267.397

Samlet er der til 129 projekter og studieformål bevilget kr. 1.411.397 til musikfremmende foranstaltninger og uddannelsesmæssige formål.

Peder Kragerup

  

Kapelmesterkursus 
i Letland okt 2009

Vi tog af sted ukristeligt tidligt en 
søndag morgen. Efter en god times 
flyrejse kunne vi spadsere ud i den 
ventende taxabus, som på tre timer 
bragte os hen på vores luksuriøse 
hotel, Hotel Promenade. Bygget i et 
gammelt pakhus lige ved kajen, men 
top-indrettet med badekåber og 
slippers på alle værelser, internet og 
minibar, og en glimrende restaurant 
som på fortrinlig vis afholdt os fra 
mange af byens fristelser.
Deltagerne i kurset var Adam Faber, 
Arne Balk Møller, Esther Bobrova 

(som havde arrangeret det prak-
tiske – tak for det!), Christian Baltzer, 
Carsten Seyer-Hansen, Per Hyttel, 
Rene Bjerregaard Nielsen, Søren 
Johannsen, Mette Hanskov (som 
gæst) samt undertegnede. Vores 
mentor, Frans Rasmussen, var tvunget 
til at sende vikar i de første dage, 
og Jesper Grove Jørgensen sprang 
med kort varsel til og hjalp os til at 
holde tungen lige i munden, både 
overfor orkestret og under video-
gennemgangen af dagens prøver.
Endvidere deltog Mikkel la Cour 

Rasmussen som kameramand, og 
Uffe Lange bistod med sin store 
viden om musikhistorie og om 
musikere gennem tiden – og som 
minutviser da Jesper var taget hjem.
Nå, til sagen: Vi var der jo for at 
blive bedre til at dirigere, og over en 
bred kam fik vi alle et stort udbytte 
af kurset. Orkestret modtog os med 
åbne arme og masser af entusiasme 
– og en hel del flere faktiske evner 
end Dansk Kapelmesterforening 
har mødt på de tilsvarende kurser 
i andre lande. Og de gav os store 

muligheder for at prøve nogle ting 
af – for dem har det måske været 
subtile korrektioner i direktionen, 
men mange gange oplevede vi 
store klanglige og tempomæssige 
ændringer med små midler.
Orkestermedlemmerne forstod næs-
ten alle engelsk, så vi kunne holde 
prøve uden at skulle tolkes. Det var 
meget fordelagtigt. Og det betød 
også, at vi kunne lære dem bedre 
at kende, også udenfor prøvesalen. 
Vi hørte om deres arbejdsvilkår og 
deres løn – og om de voldsomme 
beskæringer der rammer hele landet. 
Selvom kulturministeren har spillet 
klarinet i symfoniorkester, går disse 
ikke ram forbi. Næste sæson ryger 
30 % af deres lønsum, og de var klart 
mærkede af disse tidender. 
I ugens løb nåede vi ikke kun at 
holde prøve på den sats, vi hver 
især skulle dirigere til koncerten. 
Tværtimod havde vi også lejlighed 
til at prøve ”hinandens” satser, 
eller satser der ikke skulle opføres. 
Jeg forstod på orkestret, at de også 
syntes det var meget spændende at 
se så forskellige bud på værkerne. 
Og vi nød jo at få lov til at komme i 
berøring med flere ting.
En af de meget sjældne oplevelser, 
man kan få på netop denne slags 
kursus, er at have kolleger! Hvornår 
har kapelmesteren en kollega, som 
man frit og nemt kan diskutere fagligt 
med, og nørde med? Og så at kunne 
bruge en hel uge på det! Det er som 
at gå ud med vennerne, SAMTIDIG 
med at man er på arbejde?! 
At orkestret reagerede relativt sent i 
forhold til slaget, skulle vi lige vænne 
os til. Og ofte førte det til at vi tabte 
tempo, for vi prøvede jo at få vores 
bevægelser til at mødes med deres 
lyd, så de var på slaget – men det 
reagerede de lige så sent på, og så 
blev alting tungt. Det er svært at be-
skrive, men netop dette blads læsere 
vil kende fornemmelsen – som om 
ens arme har fået betonmanchetter. 
Det tog mig lidt tid at frigøre mig fra 
dette, men da jeg først fik vænnet 

af Jonas Viggo Pedersen

Endnu en gang havde foreningen 
stablet et kursus på benene, og 10 
håbefulde dirigenter drog af sted 
for at prøve kræfter med de tunge 
mesterværker af Brahms, Beethoven, 
Mendelssohn og Dvorák. For første 
gang skulle kurset afholdes inden 
for EU’s grænser, i Letland. Det var 
havnebyen Liepaja, der var målet for 
rejsen, og der bor et velfungerende 
symfoniorkester på ca. 55 mand. 
Kontakten til det orkester byggede 
på Esther Bobrovas tidligere besøg 
dér, i 2002.

mig til det, havde jeg pludselig en 
smørblød og tæt fornemmelse af 
orkestret, og til afslutningskoncerten 
følte jeg mig faktisk fri til at få orkestret 
med på detaljer, vi overhovedet ikke 
havde nået at arbejde med under 
prøverne. Og jeg tror ikke at jeg var 
alene om den oplevelse. 
Frans, som var ankommet dagen 
før, dirigerede Champagnegaloppen 
som ekstranummer til koncerten, 
og det var en fornøjelse at høre et 
orkester spille den uden rutinepræg: 
den skal jo lyde frisk, overrasket, 
sprudlende og nyåbnet! Som 
efterkommer af komponisten fik jeg 
lov til at spille champagneknaldet, og 
Mette Hanskov greb en kontrabas og 
viste gruppen det rigtige sving på det 
der sted..
En af personalet fra hotellet var at 
høre koncerten og havde en buket 
med til dirigenterne, det vidnede om 
et værtskab som havde format.
Da vi forlod Liepaja, kørte vi til Riga, 
hvor Det Danske Kulturinstitut stod 
for en rundvisning og en generel 
orientering om Letland. Landet er 
i dyb finansiel krise, og er derfor 
meget sultent efter udenlandske 
investorer. Samtidig har landet en  
rig og gammel musikkultur, som vi 
kan være misundelige på. Det er 
ikke uden grund, at f.eks. Richard 
Wagner var kapelmester på ope-
raen i Riga. I vore dage er det især 
på korsiden, at Letland gør sig 
gældende internationalt. Men også 
instrumental musikken lever godt, i 
hvert fald den klassiske. 
Vi besøgte operahuset samme aften, 
hvor vi så balletten ”Der Sandmann” 
af Christian Spuck, efter E. T. A. 
Hoffmanns novelle af samme navn. 
Musikken var af 3 komponister, dels 
kammermusik af Schumann, dels 
Elektronmusik af Martin Donner, 
og dels musik for stort orkester af 
Schnittke. Fantastisk oplevelse! Sikke 
nogle dansere! Historien var i familie 
med ”Snedronningen”, men ganget 
op med en heftig dosis Freud, og det 
var meget inspirerende.

Koncertprogrammet 
fredag d. 24. oktober:Brahms: Symfoni nr. 4,

1. sats, dirigent: Jonas Viggo pedersen 

2. sats, dirigent: adam Faber 
4. sats, dirigent: christian BaltzerBeethoven: symfoni nr. 6, 

2. sats, dirigent: rene Bjerregaard nielsen 

4. og 5. sats, dirigent: mette HanskovDvořak: Slavisk dans nr. 3, 
dirigent: esther Bobrova Lange

pauseBrahms: Symfoni nr. 2, 
1. sats, dirigent: arne Balk møllerBeethoven: Symfoni nr. 3, 

1. sats, dirigent: carsten Seyer-Hansen 

2. sats, dirigent: Søren Johannsenmendelssohn: Symfoni nr. 4, 
1. sats, dirigent: per Hyttel.ekstranummer – champagnegalop,

dirigent: Frans rasmussen.

I Riga havde vi også lejlighed til at 
mødes med Gints Glinka, som stadig 
er medlem af foreningen, og vi skal 
overbringe hilsener til alle. Han viste 
os (efter en fantastisk souper) byens 
højeste bar, som lå på 27. etage med 
udsigt over hele Riga. 
Når sådan en uge er gået, er man helt 

ør i kroppen i nogle dage, og man 
har inspiration til de næste mange år! 
Tak til Kapelmesterforeningen for at 
lave og afholde (og finansiere langt 
hen ad vejen) disse kurser, og tak til 
Esther, Jesper, Frans og Mikkel for at 
alt fungerede så godt hele vejen. 

Koncert- og Indspilningssamarbejde 
i og med Letland

af Simon Drewsen Holmberg, Institutleder Riga” 

Letland har et rigt musikliv og en lang og meget levende 
musiktradition. Dette gælder på det klassiske område 
men også indenfor folke- og rytmisk musik er man godt 
repræsenteret. Dette skyldes landets historie, hvor musik – 
særlig korsang – altid har haft en særegen og meget frem-
trædende position. Der findes således ikke en skole eller 
landsby uden mindst et kor, og de er altid virkelig gode.
Kapelmesterforeningen havde i oktober et kursusforløb 
med Symfoniorkestret i Liepaja. Det var meget vellykket. På 
et efterfølgende møde på det Danske Kulturinstituttet dis-
kuterede vi muligt fremtidigt samarbejde.
Letland har en lang række ensembler og altså rigtig mange 
kor. De lettiske ensembler er generelt meget åbne for sam-
arbejde, og Kulturinstituttet har da også været involveret i 
en del koncerter, workshops m.v. enkelte optagelsesforløb 
m.v. Disse projekter er generelt gået virkelig godt. Dertil 
kommer også at prisniveauet for arrangement af koncer-
ter er et andet end i Danmark. Hvis der er nogle af Kapel-
mesterforeningens medlemmer, der sidder med projekter, 
der kunne være interessante i en lettisk sammenhæng, er I 
meget velkomne til at henvende jer. Der er en god chance for 
at det kan lykkes. Mens Letland har mange kreative styrker, 
ja så er økonomien i Letland ikke den stærkeste. Derfor er 
der desværre det beklagelige ”aberdabei”, at langt hoved-
parten af finansieringen skal findes i Danmark. Sidstnævnte 
skal imidlertid ikke afholde jer for at henvende jer. Det er 
min erfaring, at det ofte er muligt, at finde midler til gode 
stærke projekter. Hvis nogle af jer skulle være interesserede 
i et eventuelt videre samarbejde, er I meget velkomne til at 
skrive til mig på email sdh@dki.lv.



MUSiKinSTRUMEnTER
af Victor Borge

Da jeg var en lille dreng i Danmark, ville 
jeg være sporvognskonduktør. Og nu da 
jeg er en stor dreng i Amerika, har jeg 
opgivet den del af drømmen, der kører 
på skinner. 
Min karriere på dirigentpodiet er af 
forholdsvis nyere dato, fordi jeg ikke 
vidste, at jeg ville leve så længe. Hvor er 
det spændende at stå foran New York-
filharmonikerne eller et af de andre 
store orkestre og næsten blive skyllet 
væk igen af deres utrolige lydbølger. 
Ligesom andre dirigenter har jeg 
naturligvis måttet studere de forskellige 
instrumenter, og da det ville være en 
skam at lade al den viden gå til spilde, 
har jeg besluttet at lade Dem få del i 
den. 

Sjældne instrumenter 
Inden vi giver os i lag med sym-
foniorkestrets velkendte instrumenter, 
må vi huske på, at der er tusinder af 
andre lydmagere i brug verden over, lige 
fra A, som er et koreansk trommerør, 
til Zeze, en congolesisk tromme. Der 
er Banga-Banga og Bongo Bongo for 
ikke at tale om Bingo, Bunga, Bonda, 
Bombo Bingy og Bazoo. Det lyder 
som en afrikansk børneremse, men 
det er alle sammen navne på virkelige 
instrumenter. Hvis De ikke tror på det, så 
værsgo slå det selv efter. 

Lær familierne at kende 
Nok om det - tilbage til symfoniorkestret. 
I grunden er der tre typer eller familier 
af orkesterinstrumenter: Strygerne, der 
bliver knipset eller strøget; blæserne, der 
bliver pustet eller suttet; og slagtøjet, der 
bliver banget eller bonget. Jeg regner 
ikke de tangentinstrumenter med her, 
som enten bliver trukket eller klemt, 
da de ikke plejer at optræde i normale 
orkestersammenhænge. 

Det går strygende 
Jeg har altid haft en vis svaghed for 
strygerfamilien, fordi jeg spillede 
violin, før jeg begyndte på klaveret, og 
det samme gjorde min far, der sad i 
strygergruppen i Det kongelige Kapel 
i København i 35 år. Eftersom der 
også kommer et særligt kapitel om 
violiner her i bogen, kan vi gå direkte 
til bratscherne, der er fuldkommen 
ligesom violinerne, bare større. Celloen 
er omtrent så stor som en 10-års dreng, 
så det er klart, at den ikke kan stikkes 
under hagen som en violin eller bratsch. 
I stedet sætter cellisten sig ned og 
holder celloen mellem benene, mens 
enden (af celloen altså) stemmes mod 
gulvet med en kort tap. Indtil midten af 
1800-tallet havde celloer ikke tappe, og 
musikeren måtte holde instrumentet fri 
af gulvet ved at klemme om det med 

knæene. Dette blev ændret af en belgisk 
virtuos, Francois Servais, der var blevet 
så fed og vommet, at han ikke kunne få 
benene forbi maven, når han sad ned. 
Hans cellospil blev værre og værre, indtil 
han fandt på at lave en lille pind, som 
kunne stikkes ind i en holder i bunden 
af celloen. Pinden holdt nok så nydeligt 
celloen fri af gulvet, og Servais kunne 
tage to portioner uden at være bange 
for at kikse kadencen. Kontrabassister 
har et andet problem: Deres instrument 
er så kolossalt, at de må stå op og spille 
på det - eller balancere på en høj stol for 
at stryge eller knipse de dybeste toner i 
symfonien. 

Lut salut 
Det mest anstrengende strengein-
strument i orkestret er harpen med 
sine 47 strenge, men jeg holder nu 
lige så meget af guitaren. Det er fordi 
guitaren og dens nære slægtning, 
lutten, ikke alene hører til blandt de 
allerældste instrumenter, men også 
til de mest romantiske. De har jo 
timeglasfigur, G-streng og bliver altid 
brugt til serenader. Der er et gammelt 
sydamerikansk sagn, der fortæller, at 
guitaren fik sin sexede krop, fordi den 
blev opfundet af en ensom gaucho, der 
skar sig en veninde af træ og fik hende 
til at synge søde, bløde sange for sig 

ved at kærtegne hende på pampassen. 
Man må være meget omhyggelig med 
guitarer og lutter og tage sig meget af 
dem for at få de bedste resultater, men 
det er umagen værd. For så længe siden 
som i 1767 skrev Thomas Mace, at lutten, 
der er en særdeles følsom lille sag, skulle 
»puttes i en Seng, der bestandig er i 
Brug, imellem Tæppet og Lagenet. « 
Der er dog et lille problem ved denne 
metode, indrømmede Mace og tilføjede 
en advarsel om, at »ingen Person være 
saa ubetænksom at kaste siig paa 
Sengen altimedens Luthen er dær. Jeg 
har seet adskellige Gode Luthe blive 
forødet ved saadant Tøy,« sluttede han. 
Franz Schubert tog faktisk sin lut med 
i seng og komponerede en mængde 
kærlighedssange der. Han påstod, det 
var det eneste sted i huset, der var varmt 
nok til at inspirere ham. 

 


