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Aarhus Symfoniorkesters 
chefdirigent siden 2003 
Giancarlo Andretta får 
det bedste frem i orkestret
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60 års dirigentjubilæum
Axel Wellejus har i sommer 60 års jubilæum som dirigent.
Han havde sin debut 27. juni 1950 i Tivolis Koncertsal med Tivolis Symfoniorkester.
Det resulterede i en symfonikoncert i juli samme år med Århus Symfoniorkester og i august med 
Odense Symfoniorkester.

Assisterende dirigent på Operaen
Anne Marie Granau er fra august 2010 ansat på fuld tid på Det Kgl Teater som assisterende 
dirigent i Operaafdelingen. Hun skal dirigere prøver backstage og til forestillinger og i øvrigt være 
til rådighed som assistentdirigent. 
Produktionerne er bl.a. Nabucco, Tristan & Isolde, La Boheme, Turandot og Madame Butterfly. 

Lektor i direktion
Peter Ettrup Larsen er netop blevet udnævnt til lektor i direktion ved Sibelius Akademiet.
Ud over at arbejde med dirigentklassen får han også ansvaret for den finske militærdirigentuddannelse. 
Stillingen kræver Peters tilstedeværelse i Finland 6-7 uger pr. semester.

Reumert-pris 
Kapelmester Christian Baltzer og Fredericia Teater med forestillingen
High School Musical 2, som er baseret på Disneyfilmen, modtog en Reumert for bedste musikteater.
Kapelmesteren, som havde 11 mand i orkestret, blev også fremhævet for sin vedvarende store 
faglighed og engagement. Christian Baltzer har tidligere fået 2 Reumertpriser med Odense 
Internationale Musikteaters Lulu og Citizen Cane.

Assisterende dirigent for Royal Scottish National Orchestra
Christian Kluxen har blandt 167 ansøgere fra hele verden, netop vundet stillingen som 
assisterende dirigent for Royal Scottish National Orchestra, der har hjemme i Glasgow. Stillingen 
omfatter en tre-årig ansættelse, hvor Christian årligt skal dirigere orkestret i 7 uger og være tilstede 
som coverdirigent eller assistent i 16 uger. Christian tiltræder stillingen fra september 2010.

Reumertpris til Livjægens besøg af Bo Holten 
Overrakt 9.maj som Årets Opera.
Endelig en opera over en af de mest dramatiske episoder i Danmarkshistorien: Kuppet mod 
kongens livlæge Struensee og hans elskerinde, Dronningen i 1772. Livlægens besøg af Bo Holten 
var fabulerende, melodiøs og stor i slaget.

Musiklexikon for bedrevidende  Pianoforte
Et instrument, velforsynet med tangenter, i flygelform og ligesom cyklen med to bevægelige 
pedaler. Disse kan dog ikke benyttes ved transport af et Pianoforte.
Højrefodspedalen er beregnet til at gøre spillet uklart, venstrefodspedalen til det samme. 
Tangenterne kan være sorte, hvide eller gule. De sorte er længst væk og svære at få øje på, da de 
er af samme farve som pianofortet.
Asger Lund Christiansen

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

Nye medlemmer         
Martin Åkerwall, Lasse Lindorff, Christian Hørbov-Meier, Lotte Anker, Jens Christian Jensen,  
Andreas Vetö og Anne Cathrine Kielland Lund. 

Udmeldt  
Michael Vitten pr. 1.7.2010

Runde fødselsdage Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke
6. juli  Morten Ryelund  40 år
20. juli Torben Petersen 70 år
7. august  Michael Bojesen 50 år
13. september Alex Riel 70 år
29. september  Ebbe Munk 60 år
9. oktober  Torben Westergaard 50 år
18. oktober  Carl-Ulrik Munk Andersen 50 år
29. oktober  Jens Winther 50 år

Jubilæum  
Fini Høstrup 25 års medlemsjubilæum

Frister for ansøgninger
Læs på hjemmesiden, hvornår der er deadline for indsendelse af ansøgninger. 
Husk at sekretæren skal have ansøgninsgblanket, budget og bilag med posten senest en måned 
inden projektets start.
www.kapelmesterforening.dk

Mindeord om Bent Axen der døde 20. maj 2010, 85 år
En af vores store jazzpianister, Bent Axen, døde 20 maj 84 år gammel. 
I ti år op til midten af 1960erne blev han international kendt som den amerikanske saxofonist Stan 
Getz foretrukne danske pianist og for koncerter og indspilninger med saxofonisten Don Byas og 
multiinstrumentalisten Eric Dolphy. 
Inspireret af jazzens nyeste strømninger var han dengang en frontfigur i det danske jazzmiljø og 
ledede i fem år Jazzkvintet-60, der havde basis i restaurant Vingården i København, som han var 
medejer af. Her fik bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen med til sin debut. I 1960 blev Bent 
Axen kåret til Årets Danske Jazzmusiker. Han var med Radiojazzgruppen i dens første seks år. Og 
til alle ensemblerne komponerede han masser af musik. 
Op til 1957 havde han engagement på danserestauranter med datidens bedste orkestre ledet af 
bl.a. Jonny Campbell og Ib Glindemann. Derefter blev han medlem af min trio, der fokuserede 
på koncerter, også til udlandet, hvor vi for 50 år siden vandt priser ved den første internationale 
festival i Juan-les-Pins ved den franske reviera og årene efter i Comblain-la-Tour i Belgien. 
1962 medvirkede min trio i studenterrevyen ”Gris på Gaflen”, hvor Bent og jeg skrev musikken. 
Samarbejdet med forfatterne Jesper Jensen og Klaus Rifbjerg fik følger for os begge og gav lyst til 
teater- og filmmusik. Bent blev fuldtidskomponist, pianist og kapelmester ved Fiolteatret, Gladsaxe 
Teater og Folketeatret samt lejlighedsvis TV og Det Kgl. Teater. 
Da hans teaterarbejde ophørte, blev han en afholdt musiklærer, der videregav sin store erfaring 
til unge talenter, indtil sygdom hindrede hans pædagogiske virke. Men alle jazzinteresserede over 
halvtreds år vil huske ham for hans fremragende og inspirerende musikalitet.
Erik Moseholm  (komponist, bassist og kunstnerisk leder af European Jazz Orchestra).
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Martin Nagashima Toft  
28 år - dirigentdebut i februar 2010

af Bodil Heister

Man får hvad man gi’r
Giver man en mængde energi, er tjekket, velforberedt, 
inspirerende og viser tingene i stedet for at tale for meget, så 
sætter musikerne sig frem i stolen, og så kører det - og man opnår 
fantastisk musik. Derimod, har man en dårlig dag eller er man 
ikke ordentlig inde i stoffet - hvilket aldrig bør ske - kan orkestret 
mærke det med det samme, og resultatet bliver derefter.

Martin er halvt japansk - halvt dansk. Faderen er japaner og som 19-årig drog 
han fra Japan til Rusland for at læse drama og uddanne sig til skuespiller. Efter  
et par år havde han trang til at prøve noget andet i sit liv. Han fik - med meget 
besvær - en tidsbegrænset udrejsetilladelse, men han vendte aldrig tilbage 
igen. Han drog gennem Finland over Sverige til Danmark og 
planen var, at han ville videre til Marseille, hvor der sejlede 
et skib til Japan. Men da han kom til Danmark havde han 
ikke en klink på lommen, og han kom aldrig længere! 
Han tog det første og bedste job som opvasker og 
siden barbestyrer på Bornholmerbåden og fandt 
hurtigt ud af, at Danmark var et dejligt sted at være. 
Han blev i landet og begyndte at læse på Københavns 
Universitet; lærte dansk, fik en ph.d og begyndte at under-
vise på universitetet i japansk. Der mødte han en ung dansk 
pige der studerede japansk, og det blev Martins mor. 

“Jeg har japanske træk, men ligner ikke en ægte 
japaner som min far”, fortæller Martin. “Min 
næse er godt nok flad, men jeg har for mange 
store krøller! Der er ikke mange japanere der 
har krøller, og de fleste har helt sort hår, og mit 
er bare mørkebrunt endda med lidt røde stænk. 
Mine øjne er heller ikke skrå og smalle nok!”

Vi sidder i Martin Nagashima Tofts lille enkle lejlighed en af de allertidligste 
forårsdage i april. Udenfor står - nærmest symbolsk - en række japanske kirse-
bærtræer på spring. Den lyse forårssol skærer sig igennem persiennerne og 
lægger sig som striber hen over vores kaffebord, hvor vi sidder på klapstole 
med et krus kaffe. Døren er åben ud til den lille altan, hvor der kan sidde nøj- 
agtig to meget tynde personer. Reolerne er spækket med biografier af verdens-
kendte dirigenter og partiturer ligger i stabelvis ved et lille elklaver.

Du havde debutkoncert i februar, hvordan gik det?
“Jeg var ikke nervøs, jeg havde den der fornemmelse af, at nu skulle vi have 
det sjovt, og nu skulle det fejres, at jeg var færdig. Og generalprøven var gået 
rigtig godt. Koncerten foregik i den smukke gyldne koncertsal i det gamle 
radiohus på Konservatoriet med Sjællands Symfoniorkester. Der var over 
700 publikummer. - At gå ind ad den dør som emmer af historie! Hvor mange 
betydningsfulde verdensstjerner er ikke gået ind af netop denne dør? Det var 
en eventyrlig følelse”. 
Allerede halvandet år før denne debutkoncert havde Martin taget sin diplom-
eksamen med Århus Symfoniorkester. Det var efter tre års dirigentstudier, som 
blandt andet bestod af en fantastisk praktikordning, hvor de studerende var ude 
hvert år en tre-fire dage ved hvert landsdelsorkester for at prøve kræfter med 
de professionelle orkestre.

Hvordan tager et orkester imod jer som uerfarne dirigentstuderende?
“Vi er studerende, det er hele situationen, men man skal have den indstilling, 
at man møder op som professionel dirigent, godt nok ung og uerfaren, men vi 
skal ikke komme og afprøve ting af med orkestret og lave en masse fejl. Vi skal 
lave musik og arbejde på professionelt niveau, og musikerne er ofte med til at 
komme med gode råd og anvisninger”.

                                Men det kræver en enorm selvtillid, havde du den?
                       “Man har brugt meget tid på at lære sig selvtillid under   
                             studiet, hele tiden at analysere sig selv ... det er en 
                                kæmpe personlig udvikling, fordi man hele tiden 
                                  skal udtrykke sig gennem gestik uden ord. Det 
                er en selvudviklingsproces, som er en god spiral, 
               når tingene går godt - så får man troen på sig 
              selv. Og hvis der kommer nogle dyk, så må man 
           arbejde med det. Jeg mener, at man må have troen 
       på sig selv, inden man overhovedet starter det her 
                  studie. Der er så få på den linie, normalt én elev om året 
   (i dette tilfælde to). Når man begynder, bliver der pillet ved ens 
      selvtillid, fordi man lærer en ny teknik, og så skal der bygges et 
          helt nyt fundament op. Har man ikke den styrke og vilje til at 
         lede, kan man ikke være dirigent. Det er et lederjob”.

         Hvor kommer dit ledertalent fra?
       “Det med at lede og tilrettelægge har været der siden skoletiden, 
     hvor jeg bl.a. var fodboldtræner”, fortæller Martin og griner. “Jeg er 

nok 
          født med et iværksættergen, og jeg etablerede 
            allerede nogle små ensembler, som jeg dirigerede,
               da jeg gik på MGK på Sankt Annæ Gymnasium.
                 Jeg var sanger og elskede at stå på en scene
                  som solist og siden også som ensembleleder”.
                  Martin tog i fritiden nogle kurser i DAMU for at 

                  afprøve sig selv som dirigent.
                 Han studerede musik- og teatervidenskab på 
                MI, men holdt op inden sit bachelorprojekt, 
               fordi han fik job som 20-årig som studentermed-
          hjælper på Athelas i administrationen. Det udviklede 
       sig ret hurtigt til en regissør- og producentstilling. Det  
  var et fleksjob, så han kunne synge ved siden af med 
bl.a. Ars Nova og som assistent i Malmø Operaens kor. 
“Her havde jeg det rigtig godt og tjente penge, og på det tidspunkt kunne jeg 
teoretisk set have fortsat i de baner og efterstræbt en stilling som producent og 
orkesterchef eller en fast stilling som sanger”.
Men så en dag ringede Frans Rasmussen, og Martin blev sparket op af kontor-
stolen! Frans opfordrede ham til at søge ind på konservatoriet i dirigentklassen.
Efter en fem dages lang optagelsesprøve! bestod han, blev optaget - og fik den 
nyansatte professor Giancarlo Andretta som lærer.

Der er en lang pause i samtalen og Martin kigger ud af vinduet, fuglene triller 
fra alle retninger, og solen får de lyserøde japanske kirsebærtræer til at lyse i det 
spirende forår.
Han henter mere kaffe og en kande vand.

....”Der har altid været den der mærkelige blanding af at kunne lide at stå på en 
scene og synge, spille skuespil og være solist, og have let ved at snakke med 
andre mennesker, - men samtidig kombineret med en japansk ydmyghed og 
generthed eller nærmere tilbageholdenhed.
Der er et meget hierakisk samfund i Japan, hvor man kender sin plads!”

Er du aldrig i tvivl?
“Tvivlen og alle overvejelserne er der, når jeg sidder derhjemme med et parti-
tur. Jeg er aldrig i tvivl, når jeg står foran et orkester. Når jeg står der, så kører 
det! Men i nykomponeret musik kan jeg da godt have mange tvivlspørgsmål. 
Men man skal kunne stole på sin intuition og tage lynhurtige beslutninger. I det 
øjeblik man tøver og drejer hovedet nedad og tænker, så mister man kontakten 
til orkesteret.
Det er det, der er jobbet. Man lærer gennem sine erfaringer en mængde 
psykologiske og pædagogiske værktøjer, som man kan hive op af kassen”.

Hvad får du ud af at være medlem af Dansk Kapelmesterforening?
“Det er fantastisk, at der overhovedet findes en kapelmesterforening. Det kol-
legiale fællesskab er særdeles givende. Man møder sine kolleger to gange om 
året, til julefest og til generalforsamling, og det er meget inspirerende, for man 
går jo for det meste med sig selv. Der er mange, jeg ikke ville have mødt, hvis 

det ikke var for de sammenkomster, der er i DK.
Det kollegiale sammenhold, den inspiration og de lørdagsformiddagskurser er 
meget betydningsfulde. Det gør også, at det hele ikke bliver så højtideligt, men 
at man har tid til at tale uformelt med hinanden. 
Desuden har man mulighed for at søge økonomisk støtte til projekter. Kapel-
mesterbladet er også inspirerende og et meget flot blad. Der er både vigtige 
oplysninger, spændende artikler og interviews og små sjove anekdoter”. 

                  Har du aldrig lyst at rejse til Japan for at mærke dine rødder og 
                    lære japansk?
                   “Jeg har allerede været derude mange gange på ferier og turneer, 
                  og jo ... det kunne være sjovt at være bosat derude for et halvt års  
tid for at dirigere og lære det japanske sprog. Det er et meget svært sprog. Men  
det er sværere at lære dansk fra japansk end omvendt på grund af udtalen.  
Japansk udtale er ret nær beslægtet med den italienske udtale. Sætningskon-
struktionen er svær, og hvis man skal lære skriftsproget, går det da helt galt! 
Min mor - der er cand phil i japansk og dansk og har undervist udlændinge i 
dansk - har udviklet et læresystem og et spil med vokalkort, så man på en sjov 
og legende måde kan huske de svære danske vokaler”.

Hvis du om lidt mødte dig selv som 18-årig, og lige kunne nå at give dit unge 
jeg et enkelt godt råd med på vejen, hvad ville det så være?
Martin tænker længe. Meget længe og ser forbavset på mig.
“Det var et spørgmål jeg aldrig har fået før. 
... Men jeg ville så råde “ham” til at gøre noget seriøst ved den der interesse for 
direktion. Jeg ville give ham et spark bagi og sige - “Kom så i gang. Kast dig ud 
i det!”

Det er som om foråret er kommet tættere på, og de japanske kirsebærtræer er 
blevet endnu frodigere i de sidste par timer. Der er en behagelig positiv ro 
og fred over denne eftermiddag - forårets første - og over mødet med den 
beskedne, venlige, men målrettede unge dirigent med de store krøller.

Martin skal til sommer være assisterende kapelmester på Norma med Opera 
Hedeland.
I august skal han dirigere Storstrøms Kammerensemble på deres festival med 
temaet Orienten. Både ved åbningskoncerten og til filmen til et persisk eventyr 
som er en animationsfilm - hvor komponiststuderende har komponeret musik 
- spiller ensemblet live til filmforevisningen.
Og så er der naturligvis Kammerkoret Camerata som Martin er fast dirigent for, 
og som modtog Holmboepriser i 2008 under hans ledelse.

Program ved Martins debutkoncert
• Mozarts Don Giovanni Ouverture

• Mozarts klaverkoncert nr 20 i d mol med Neel Bramsnæs Teilmann som solist

• Puccinis Manon Lescaut - Intermezzo

• Strauss Don Juan



     Hvad kan
ConduCtors

 Guild 
  gøre for dig?
af Peter Ettrup Larsen

Conductors Guild (CG) er en international organisation for dirigenter, indenfor 
såvel orkester som kor, harmoniorkester, militær og jazz. CG har hovedsæde i 
USA og tæller i dag omkring 1600 medlemmer i mere end 30 lande over hele 
verden. Via dit medlemskab af Dansk Kapelmesterforening er du også medlem 
af Conductors Guild, og du har derfor fri adgang til alle CGs medlemstilbud:

•	 En årlig kongres, med spændende, fagligt indhold, masser af 
kulturelle indtryk og møde med ligesindede fra hele verden. Dem 
af jer, der deltog i kongressen i København i januar, fik antagelig 
en fornemmelse af den fantastiske energi, der kommer af at møde 
kolleger fra hele verden samtidig med at man får fagligt input på højt 
niveau. Næste kongres er i San Fransisco fra 6.-9. januar, 2011.

•	 Adgang til de mange dirigent-workshops, der afholdes med 
spændende og ofte meget prominente lærere.

•	 Adgang til CGs ”Mentoring Program”. Har du et teknisk spørgsmål, et 
musikalsk spørgsmål eller et karrierespørgsmål, kan du gratis kontakte 
”The Mentoring Committee”. En håndfuld internationalt anerkendte 
dirigenter har stillet sig til rådighed og CGs personale på kontoret 
i Richmond, Viriginia vil sørge for, at dit spørgsmål kommer til lige 
netop til den, der ved mest om lige præcis dit spørgsmål. 

•	 Har du generelle spørgsmål f.eks. til, om der skal kryds for tredje 
tone i takt 357 i 2. violinstemmen til Mahlers 6., kan du via e-mail 
stille spørgsmålet på ”GuildList”, der er en slags wall for dirigenter 
og indenfor få minutter, vil en eller anden dirigent i verden højst 
sandsynligt have sendt dig svaret.

•	 Hvert kvartal offentliggør CG ”Podium Notes”, et slags on-line 
medlemsblad og hvert andet år udkommer ”Journal”, der er en lidt 
mere dybdeborende udgivelse med fagrelevante artikler.

•	 Hver måned modtager du en e-mail med ”The Opportunities 
Bulletin”, der lister alle ledige dirigentjob i USA.

I dagens Danmark sker det sjældent, at en agent ringer og forærer dig en 
grydeklar karriere, derfor er det om at synliggøre sig og have så stort og varieret 
et netværk som muligt. CG er én mulighed, så det er bare om at komme i gang. 
Læs selv mere på www.conductorsguild.org. God fornøjelse.
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Workshop 
med fokus på big band med

klüvers big band og Lars Møller

– lørdag 18 september i dagtimerne i København eller Århus. Forberedelse.
– lørdag 2  oktober (kl. 12-17) Workshop med Klüvers Big Band.
– evt. opfølgningsdag i foråret 2011.

Workshoppen vil være rettet mod medlemmer der har hhv. ”klassisk” og/eller 
”rytmisk” baggrund. Det er håbet at kunne sammensætte et blandet hold, hvor 
vi vil kunne berige hinanden med erfaringer fra vores forskellige musikalske 
erfaringer

Formålet er:
•  At give foreningsmedlemmer lejlighed til at prøve kræfter med dette store 
    jazzformat. 
•  Indføring i stil-opfattelse mhp at give mere klassisk skolede dirigenter nogle 
    værktøjer til at komme ind under huden på jazz (m.m.) feeling og 
    artikulation.
•  At arbejde et repertoire af musik af f.eks. Basie, Ellington, Thad Jones, 
   Brookmeyer eller Schneider suppleret med egne komponerede/
   arrangerede værker.
•  At give dirigent tekniske og musikalske værktøjer til big band brug.
•  At komme med analyse-metoder til optimering af prøvearbejdets 
   musikalske udbytte.

Alt efter deltagernes baggrund, er det planen at berøre:
•  Præsentation af Big Band formen, repertoire og kernerepertoire. Jeg 
    forestiller mig at lægge stor vægt på gennemgang af den stillistiske 
    udviklingen specielt rytmegruppens rolle og spillestil.
•  Kort gennemgang af den underforståede (delvist afrikanske) rytmiske 
    opfattelse, der ligger til grund for jazz Big Band frasering/artikulation. 
    Herunder også praktiske øvelser der både er velegnet til dirigenter og 
    musikere til at udvikle denne kollektive puls-opfattelse.
•  Analyse og fortolkning af partiturer, form opbygning herunder også af de 
    improviserede afsnit i musikken.
•  Gennemgang af hvilke informationer Big Band musikere har brug for og
    hvordan dirigent rollen er anderledes i Big Bands i forhold til ”klassiske” 
    orkestre. Hvordan man udnytter teknikker fra den klassiske håndværks-
    kasse og supplerer med andre måder at kommunikere på (evt. med video 
    eksembler med Thad Jones, Maria Schneider m.fl.).

Kontakt: Lars Møller  -  (+45) 2174 91289 – lmoller@post11.tele.dk

Lars Møller har et internationalt virke som jazz saxofonist/komponist/dirigent med mindre 
grupper og big bands. Han har været medlem af DR big band siden 2002 og har bl.a. dirigeret 
European Youth Jazz Orchestra, Cologne Contemporary Jazz Orchestra, Slovenian Radio Big 
Band, Croatian Radio Big band, DR Big Band, Bundes Jazz Orchestra (Tyskland), Jazz Surge 
(USA), div. big bands i Skandinavien samt The Orchestra. Han har lavet en række udgivelseer
med egne mindre grupper og Big Bands 
(herunder The Orchestra) og han har modtaget 
DJBFA’s hæderspris (1998), JASA prisen (2000), 
DK-Grammy (2000), Statens kunstfonds 3 år- 
rigearbejds legat (2006), samt 1. pris ved inter-
national Jazz Composers Symposium - USA 
(2008).  www.larsmoller.com

Formandens 
følgeton om 

Stok, Pind, Kølle 
eller Baton

Tilsyneladende er det svært at finde interessante historier om 
dirigengstokke, sticks, batons eller hvad vi nu skal kalde dem.
Jeg kigger ned af listen over foreningens medlemmer og finder 
kapelmester Niels Abilds telefonnummer og ringer op.
Hvad mon han bruger af stok i sit arbejde?

Lad mig sige det med det samme, - jeg tror vi talte forbi hinanden!

Bruger han træ eller kork håndgreb?
-Tavshed et stykke tid i den anden ende af telefonen - og så svarede 
han at det minsandten var længe siden at man brugte træ.
Ikke siden han som stor dreng startede på Fanø havde man brugt det.

Nutildags brugte man kunstfiber eller stål.
Det gik da op for mig at der var noget galt, men efter et stykke tid 
forstod jeg at han talte om golf, og ikke kunsten at dirigere med pind.
Samtalen udviklede sig på varmeste vis. 

Ideerne buldrede frem og vi enedes om at foreslå foreningens 
medlemmer at starte en lille forening inden for foreningen, der 
havde lyst til at forsøge sig indenfor denne smukke sport.
Tænke sig en turnering mellem musikerne og kapelmestrene!

Stort!
Niels Abild mener det alvorligt.
Han startede at spille golf som 8 årig og 
opnåede at blive juniormester.
Hans nuværende handicap er 17.
Ganske flot af en mand i hans alder der 
også samtidig skal passe sine 8 biler og 
sine racerløb med Prinsen. For slet ikke at tale om sit liv som 
orkesterleder for Kansas City Stompers. 
Næste år har orkesteret 60 års jubilæum. Det ældste endnu aktive 
danske jazzband.

Er der nogen med os? 
Lad os høre fra jer.

Med venlig hilsen Formanden

Kapelmester
Træf i Landskrona
af Peter Ettrup Larsen

En af de primære grunde til, at Dansk Kapelmesterforening har indledt 
samarbejdet med Conductors Guild i USA, er, at kapelmestre derved kan 
mødes på tværs af landegrænserne og skabe netværk. Betydningen af disse 
netværk kan slet ikke overvurderes, for vi bor jo som bekendt i et land, 
hvor det ser ud til snart at lykkes for politikerne helt at lukke og slukke for et 
reelt kulturliv. Nå, men tilbage til netværksproblematikken. I januar afholdt 
Dansk Kapelmesterforening som bekendt en stor, international kongres 
i samarbejde med Conductors Guild. I kongressen deltog bl.a. den irske 
dirigent Gabriel Kirwan. I marts var han på turné i Sverige med en irsk 
teatertrup og forestillingen ”Fiddler on the Roof” eller på dansk ”Spillemand 
på en tagryg”. Vi var derfor en lille håndfuld danske kongresdeltagere, der 
fluks besluttede os for at kombinere en dag i hinandens selskab med endnu 
et internationalt kapelmestertræf, så hin spæde forårsdag i marts drog vi alle 
af sted til Landskronas hyggelige ”Korsbæk-teater”, hvor opførelsen foregik. 
Ikke alene havde vi indbyrdes en forrygende dag, vores besøg havde også i 
aller højeste grad opnået international opmærksomhed, for ikke alene blev vi 
i Sverige modtaget af såvel teaterdirektør som borgmester, i Irland havde vi 
sågar være omtalt i programmet, hvor den internationale interesse fra andre 
dirigentkolleger var noget, man direkte var stolte af. 

Fiddler on the Roof handler om et jødisk samfund i Rusland, der på grund 
af styrets snæversyn og kulturelle mangfoldighedsforskrækkelse fordrives fra 
deres hjemegn. I en tid, hvor man som kulturelt dannet dansker med lethed 
kan identificere sig med dette tema, var det derfor opløftende at opleve, at 
der stadig findes steder, hvor kulturel interesse, kollegial respekt og faglig 
kompetence er dyder, der værdsættes. Dette være hermed nævnt, hvis 
nogen skulle føle trang til at gå i kulturelt eksil 

Fra venstre: Nikolai Bentzon, Peter Ettrup Larsen, Nenia Zenana, Gabriel Kirwan, 
Jacob Christian Hansen (Nenias mand) og Jonas Viggo Pedersen
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af Peter Ettrup Larsen

Det var det herrens år 1991. Udenfor blæste en iskold nordlig kuling, men den store natfærge
bevægede sig ufortrødent fremad igennem den isdækkede skærgård på sin vej mod Turku. 
Ombord var to unge dirigentstuderende, der begge var på vej til dirigentundervisningen på 
Sibelius Akademiet i Helsinki. Det var en tur, de havde taget mange gange før, men alligevel var 
denne rejse speciel, for det var nemlig den dag, de to ungersvende besluttede, at det var på tide 
at se kommandobroen! Med ungdommeligt hovmod var tilladelsen hurtigt i hus, og fulde af 
forventning trådte de to så ind på broen. Her ventede dem imidlertid et højst usædvanligt skue, 
for ned fra loftet hang der store, hvide lagener, der tilsammen skabte en slags hule rundt om 
styrepulten. Inde i hulen, uden at kunne se målet, sad skibets yngste styrmand og navigerede 
det enorme skib igennem den trange skærgård. De to ungersvende fik begge lidt af et sug i 
maven, mens de livsfarlige klippeøer susede forbi på få meters afstand, men som i alle rigtige 
eventyr, kom skibet frelst i havn.

Siden da er der løbet meget vand i skærgården, og næsten 20 år senere, en dag i foråret 2010, 
mødtes de to ungersvende så igen til en snak om karriere og kurssætning. De to ungersvende 
er Martin Åkerwall og undertegnede. Efter en karriere, der på mange måder har svaret til at 
styre en kæmpe passagerfærge blændet af lagener, er Martin netop blevet udnævnt til Chefdi-
rigent for Den Kgl. Livgardes Musikkorps, og jeg mødte da også en mand, der på alle måder 
udstrålede glæden ved at have bragt skuden sikkert i havn.

Martin startede sin musikalske karriere som slagtøjsspiller i Tivoli-Garden, men som søn af 
Erik Åkerwall (tubaist i Radiosymfoniorkesteret samt dirigent for det navnkundige Stævnets 
Orkester, der optrådte ved landskampene i Parken) var den musikalske prægning begyndt i en 
langt tidligere alder. 
Martin fortæller: ”Min far var bidt af marchmusik. Siden barnsben har jeg set min far stå inde i 
stuen med lukket dør og dirigere marchmusik for fulde drøn til grammofonen. Blæsermusik er 
derfor heller ikke fremmed for mig, og jeg har selv tidligere haft fornøjelsen af både at dirigere, 
komponere og spille i harmoniorkester. Det er som et orgel bare med levende piber. Min fars 
aller største livsdrøm var at blive dirigent for Livgarden, men han fik aldrig indfriet denne drøm, 
inden han døde. Da jeg så stod i Høvelte og fik udleveret uniform og bjørneskindshue, var det 
fuldstændig, som om min far var hos mig igen. Ringen var sluttet”. 

Vejen frem mod dette mål har dog både været lang og fyldt med udfordringer, men det hele 
startede på en bølge af optur og medgang. Tiden i Tivoli-Garden blev afsluttet før tid, da Martin 
kom på Konservatoriet på slagtøj. Denne uddannelse blev imidlertid ikke færdiggjort, da han i 
stedet valgte at skifte til komposition. Inden denne uddannelse var fuldført, meldte trangen til at 

Ringen 
  er sluttet

dirigere egne værker sig imidlertid, og det førte til, at Martin 
blev optaget i dirigentklassen hos Jorma Panula på Sibelius 
Akademiet. Efter en vellykket debutkoncert med Tivolis 
Symfoniorkester fulgte en 3-årig ansættelse som dirigent ved 
operaen i Halberstadt i det tidligere Øst-tyskland. Martin blev 
også gift og fik en datter og karrieren udviklede sig videre, 
idet han blev ansat som 1. kapelmester ved Statsteater i 
Bern. Efter en kortvarig ansættelse i Bern fulgte nogle år 
som free-lance dirigent og komponist, og det ledte til, hvad 
Martin selv betegner som: ”min første strudse-periode”. 
Den megen fremgang havde nemlig betydet, at den indre 
udvikling ikke helt havde holdt trit med den ydre, så Martin 
valgte at forlade rampelyset og fik sig i stedet en ansættelse 
som balletrepetitør ved Det Kgl. Teater.
Igennem en årrække stod den nu på klaverspil, og en skils- 
misse blev det også til, inden den indre dirigent igen be-
gyndte at røre på sig. Stille og roligt begyndte Martin at 
dirigere lidt forestillinger ved siden af repetitørarbejdet, og 
til sidst blev omfanget af dirigentarbejdet på teatret så stort, 
at Martin stoppede som repetitør. I stedet blev det til seks 
år som balletdirigent. I 2005 døde Martins far, og det var et 
meget hårdt slag for Martin. Konsekvensen var, at Martin 
helt holdt op med at dirigere og bl.a. også meldte sig ud af 
Dansk Kapelmesterforening. I stedet skrev han musik, og ud af 
smerten kom en helt ny musik, der ligesom bare væltede ud. 
Musikken var ligesom indkapslet stilhed, som Martin opførte 
ved koncerter over hele landet sammen med Århus Symfoni-
orkesters solo-cellist Eugene Hye-Knudsen. Musikken var på 
mange måder spirituel, og duoen Martin/Eugene fik da også 
en hel lille fanskare, der fulgte dem til deres koncerter overalt i 
landet. Højdepunktet var imidlertid en koncert i Marmorkirken 
i København, hvor de opførte et stykke på hele 18 minut-
ter. Musikken var ganske meditativ og krævede således en 
væsentlig indre identifikation af såvel udøvere som tilhørere, 
og her oplevede Martin, at hele kirken var lige så stille, som 
hvis man sidder alene klokken to om natten. Det var som om 

ikke bare Martin, men også alle de tilstedeværende fandt vej til 
en indre, personlig, musikalsk dna-streng. 

Selv blev Martin i denne stemning i 3-4 år. Han var totalt af- 
klaret og besluttede derfor helt at holde op med at dirigere. 
Det var som om en indre stemme sagde: ”Martin, du har 
nået rigtig, rigtig meget, du behøver ikke gå videre, du kan 
begynde et helt nyt liv.” Denne enorme fred hold i 2-3 
måneder, så ringede den finske opera og spurgte, om han 
ikke lige kunne komme til Singapore og dirigere en ballet. 
Dernede blev beslutningen omstødt! Hvad der få måneder 
tidligere havde set ud som en endestation viste sig imidlertid 
blot at være en rasteplads, et pitstop, der førte til en forvand-
lingsproces. Martin siger selv: ”Hvis du giver livet lov til at ar- 
bejde med dig, så flytter du dig. Det kan gøre pisse, pisse 
ondt, og for at komme derhen, hvor du skal, må du gå langt 
ned i dig selv. Den udvikling du er i gang med i den fase er 
usynlig, for det er rodnettet, der er ved at forandres. Det er ikke 
bladene eller kronen, som kan ses. I den proces er man ikke til 
pænt brug. Når de ting sker, skal man imidlertid huske at leve. 
Selvom man står i ingenting og ikke kan noget, fordi det arbej-
der inden i en, så skal man værdsætte sit liv. Det med at fylde 
sig selv ud er i virkeligheden det essentielle, men også det 
dyreste, det koster. Glen Gould har engang udtrykt det noget 
i retning af: Kunst er ikke resultatet af et øjebliks adrenalinrus. 
Det er et livslangt livstag med undren og ærlighed. ” 

For Martin er der ikke bare tale om tomme ord. Han har været hele turen igennem og er i 
dag mere end klar til at tage fat på de nye udfordringer. Han har ny kæreste og en skøn dat-
ter, der nu er blevet 17 år, men ikke mindst føler han, han har fundet sin rette plads i den 
ubrudte række af danske dirigenter, der i over 350 år har stået i spidsen for landets fineste 
militærorkester. ”Tænk hvis denne trend kunne brede sig til de andre danske orkestre”, tilføjer 
han med et glimt i øjet. 
Oplevelsen af at indgå i en organisation, hvor alt emmer af historie, lige fra sablen, der går i 
arv fra dirigent til dirigent, over respekten for flaget morgen og aften til såvel de traditionelle 
som de mere utraditionelle opgaver giver en stærk følelse af identitet og af at høre til. ”Tidligere 
holdt moden i et århundrede, men i dag lever vi i en tid, hvor moden skifter fra år til år. Derfor 
oplever man generelt i samfundet en høj grad af rodløshed. Det fantastiske ved min stilling ved 
garden er, at jeg går ind i en levende historie med lige linje tilbage i tiden.” 

Det skorter da heller ikke på musikalske visioner for fremtiden. ”I min drømmeverden kommer 
Livgarden – ud over de interne opgaver – til at fylde meget mere i dansk musikliv. Komponis-
terne skal opdage os, og vi bør medvirke ved ny-musik-festivaller. Vi skal gøre harmoniorkestret 
ligeværdigt med f.eks. sinfoniettaen. F.eks. havde Livgarden bestilt et nyt værk hos Karsten Fun-
dal til deres fødselsdagskoncert d. 20. maj. Da først Fundal havde fået fod på orkestrets egenart 
med såvel vald- som tenorhorn, var han helt oppe at køre. Om 200 år vil musikforskerne da 
også kunne kigge i orkestrets nodearkiv og se en direkte linie fra Fundal over Niels W. Gade 
til H.C.Lumbye. Også Carl Nielsen havde en fortid ved militærmusikken, så det er bare om at 
komme i gang. Martin siger: ”Vi ser ikke helheden i samfundet i dag, og vi bliver ikke oplært i 
det, så vi bliver mere og mere blinde. Men man skal ikke være bange for at være den, man er. 
Man skal give sig selv 100 % - take it or leave it. Min fars gode ven og kollega fra Radiosymfoni-
orkestret Thorkild Grå Jørgensen fortalte mig engang, at det ikke altid var helt tydeligt, når min 
far dirigerede, men musikerne var alligevel aldrig i tvivl, for han gik gennem muren efter, hvad 
han ville have.” 

Meget tyder på, at Martin har arvet en ikke ringe del af sin fars gå-på-mod, så selvom rejsen fra 
A til B i en dirigentkarriere ikke altid er en lige linie, og selvom udsynet somme tider er blokeret, 
så er Martin et lysende eksempel på, at skuden nok skal komme i havn alligevel. 

Chefdirigentens arbejdsopgaver:

•	 Kongevagt på Amalienborg
•	 Løjtnantsvagt på Amalienborg
•	 Afgående vagtskifte på Fredensborg

•	 Tafler ved større begivenheder på Amalienborg/

Christiansborg/Fredensborg
•	Modtagelse i lufthavnen ved statsbesøg

•	Modtagelse af faldne soldater
•	 Årgangsparader (samt andre former for parader) etc.

•	 CD indspilninger•	 Koncerter

2 x Åkerwall med Robert Svanesøe - a dream come true
 I 1971 havde Martins far møde med daværende musikdirigent i hjemmet. Martin 
fandt sit cowboybælte frem og holdt den store soldat i hånden mens han drømte...

Martin Åkerwall dirigerer Den Kongelige Livgardes Musikkorps  
ved Dronningens fødselsdag
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af gensidig respekt og lyst til opgaven.
Ib er en pertentlig mand, som vil føre alle ind til det 
inderste af swing, og jeg vil sige, vi var så tæt på, som man 
næsten kunne komme, og det kunne kun ske, fordi Ib var 
og er ihærdig og grundig og kan sit stof, og at vi udover 
vores professionalisme også havde lysten og viljen.
Alt blev dirigeret udenad, og alle små svipsere fik enten en 
kommentar eller et blik med på vejen...

Pause?....alt i og omkring Ib handler om musik, og hvis 
ikke vi havde bedt om en pause af og til, havde vi sikkert 
stået i prøvesalen endnu, men når vi så havde pause fik 
alle en kommentar med om et eller andet i et nummer, 
for sin indsats eller også fortalte han historier, og det var 
bestemt ikke kedeligt!

Ligesom optakten til ugen og prøveforløbet havde været 
en rejse gennem bekymringer, spekulationer, entusiasme 
og glæde, så var optakten til koncerten det samme.
Selvom Ib har prøvet det meste, så er han ikke rolig før en 
koncert, men da vi først kom i gang, og vi havde spillet de 
første par numre, så optrådte han på slap line til stor glæde 
for publikum og orkester, og som han sagde....”Skide 
være med det, bare det swinger”.

Til sidst står bare tilbage at sige tusind tak til Ib for en utrolig 
flot, spændende, lærerig og ikke mindst inspirerende uge, 
tak!

Kongen 
mødte Prinsens

udgivelser

Mogens Dahl – ny cd
NORTH ROOM 

 - secular choir music from scandinavia
Medvirkende: Mogens Dahl Kammerkor, Klaus Tönshoff 

klarinet.
“Dette er den tredje cd i serien af nordisk kormusik fra Mogens Dahl 
Kammerkor. De 20 professionelle sangere under ledelse af dirigent 

Mogens Dahl byder med nyudgivelsen velkommen til de nordiske rum: 
Det store nordiske himmelrum, lysets rum og livets rum. 

Cd’en indeholder tekst og musik af blandt andre David Wikander/Ragner 
Jändel,  Svend S. Shultz/Ulf Hoffman, Gabriella Gullin/Pär Lagerkvist og 

Bo Holten/William Shakespeare. Der er også nykomponeret musik 
af svenske Anne Cederberg-Orreteg, der har skrevet et elegant 

værk over Shakespeares sonet “Music to Hear” for den 
sjældne kombination klarinet og kor. “

Udkommet på Exlibris april 2010

Torben Kjær - ny cd
En på lampen 

Viser af Poul Henningsen.
Orkester Torben Kjær, piano. Thomas Ovesen, bas. 

Mikkel Find, trommer. Sangere Jette Sievertsen, Christian 
Steffensen og Morten Thunbo.

“Det er en gammel drøm at nyindspille Poul Henningsens viser 
med nye friske stemmer og i nye arrangementer, en drøm der 

heldigvis lod sig gøre med Kapelmesterforeningens hjælp. 
Vi håber at have fanget den blanding af sødme, melankoli og 
det jazzede tonesprog, der gennemsyrer musikken, som til 
stadighed griber lytteren om hjertet, og med sin fantastiske 

lethed løfter PHs ord op gennem tiderne”.
Udgivet december 2009 

på Exlibris

nyE
       ved Bodil Heister Søren Birch - nye nodeudgivelser

Årstider
”Årstider” er en lille suite for blandet kor. 
Stemningsmæssigt strækker sangene fra foråret 
og hen over sommeren. Teksterne er af Viggo 
Stuckenberg, J. P. Jacobsen og Thøger Larsen. 
Tre sommerlige sange
”Tre sommerlige sange” er komponeret for lige 
stemmer. Teksterne er af Beatrice Vibe og H. C. 
Andersen. Sangene handler om forår, blomster 
og sommer.
Tre efterårssange
”Tre efterårssange” er komponeret for lige 
stemmer og klaver. Sangene handler om efterår, 
farver og novemberstemning.
Udgivet april 2010 på WH

Jakob Davidsen 
- ny cd

Mangfoldighed III - music 
from the desert

“Den tredje cd med mit internationalt besatte 
orkester udforsker ørkenens isolation, fortabelse 
og dog ganske særegne skønhed. Et minimalt, 

næsten umuligt liv udspiller sig her på 
fascinerende og ubønhørlig vis stort set 

uden menneskelig tilstedeværelse”.
Udgivet marts 2010 

på Gateway

Niels Borksand 
- ny cd 

The bad guy
Med Nina Pavlovski som Tosca og Stig Fogh 

Andersen som Otello.
Og med den dansk-norske baryton Lars Fosser 

som præsenterer sig i en stribe af de største skurke 
i operaverdenen, mordere, hævnere, løgnhalse og 

revolutionære, som alle er tilhængere af saftige 
melodier, høje G’er og masser af dramatik.

Ruse Philharmonic Orcestra dirigeret af Niels 
Borksand.

Udgivet januar 2010 på  
CD-Klassisk

af Keld Elmegaard Mortensen, musiker ved Prinsens Musikkorps

Det var med store forventninger og med dyb respekt vi i Prinsens Musikkorps første 
uge i marts i år modtog ”Kongen af Swing”, Ib Glindemann.
Lad det være sagt med det samme...vi havde en fantastisk uge, og jeg er overbevist 
om, at det havde Ib også, og når så dertil kommer, at ugen afsluttedes med en 
koncert, hvor Jesper Thilo og Theis Jensen var solister, så vil jublen ingen ende tage.

Inden ugen oprandt skulle vi så frygtelig meget igennem, for Ib var ikke let at få til 
Skive, og det har intet med infrastruktur og DSB at gøre. Næ, det har snarere noget at 
gøre med Ib’s store kærlighed for swing og bigbandmusik sammenholdt med hans 
store entusiasme og glæde ved at kunne nærme sig det optimale. Ibs entusiasme 
og glæde gav ham samtidig mange spekulationer og bekymringer, og dem fik vi at 
mærke i forberedelserne til denne uge. Kontakten blev i sin tid etableret via Peter 
Ettrup Larsen, som har en stor del af æren for at Ib til sidst indvilligede i projektet.
Ib havde utallige samtaler med Peter og de af os, som var involveret i planlægningen 
af projektet.
Først ville Ib ikke komme, for der var jo ingen saxofoner, men han accepterede 
dog at saxofonstemmerne skulle spilles på flygelhorn, waldhorn og tuba, men helt 
slemt blev det, da Ib fik at vide, at der ikke var kontrabas i vores orkester, men at 
basstemmen blev spillet på tuba og så endda med forstærkning...

Den var ikke let at sluge for Ib. Først takkede han nej for, som han sagde: ”Jeg er 
bange for at jeg ikke kan lade være med at grine, når jeg hører og ser bassen”. 
Bekymringer fortsatte, da materialet skulle tilrettes...”Er stemmerne kommet frem?”, 
”Bliver stemmerne nu transponeret rigtigt”, ”Kan de nu spille det?” 

Alle forhindringer blev klaret og vi tog 
imod en glad og frisk Ib Glindemann, 
som kort inde i forløbet kunne kon- 
statere: ”Det er sgu imponerende, hvad  
du kan på den tuba”. Roserne fortsatte 
til saxgruppen: ”Det er fandme godt det  
I laver”. Ib var begejstret for orkestret.

Jeg har sjældent oplevet en så god 
kemi mellem dirigent og orkester. 
Hvad det skyldes ved jeg ikke, men 
forudsætningerne var til stede i form 

Erik Hammerbak - ny nodeudgivelse
Ny nodeudgivelser af dansk musik for brass band og harmoni-
orkester
Musikforlaget HELIOS ved Erik Hammerbak har netop udgivet 
2 værker af så vidt forskellige komponister som August Enna og 
John Mogensen.
“Ouverturen til Enna’s ”Den lille pige med svovlstikkerne” er en 
musikalsk perle, som er tilgængelig for de bedre amatørblæse-
orkestre. En fabelagtig virkning kan opnås ved at oplæse H.C. 
Andersens eventyr og lade musikken tage over i slutningen af 
oplæsningen. Kan varmt anbefales til en julekoncert.
“Fut i fejemøget” er et medley over 4 af John Mogensens 
mest kendte sange: ”Der er noget galt i Danmark”, ”Nina, 
kære Nina”, ”Så længe jeg lever” og ”Fut i fejemøget”. 
Arrangementet er holdt i John Mogensens enkle stil med kun 
få melodiske udsmykninger. Tonearter er tæt på originalerne, 
så udover til koncertbrug kan arrangementet også anvendes til 
sangledsagelse”.
Begge værker er arrangeret af Erik Hammerbak og kan fås 
for både brass band og Harmoniorkester ved henvendelse til 
Musikforlaget HELIOS:  e.hammerbak@get2net.dk 
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Suså Festival inviterer den 3.-5. september til et møde med vor 
tids kompositionsmusik - og med dem der skriver den. Billetsalget er startet til Suså Festival i Næstved, et årligt tilbagevendende 

”gyldent møde” mellem komponister, tilhørere og udøvere af nutidig musik.
Suså Festival præsenterer i år 29 komponister. Seks værker er skrevet i Polen, 
14 i Danmark, og derudover er der 12 værker af fremtrædende komponister fra 
andre nationaliteter.
Koncerterne spilles i Grønnegades Kaserne KULTURCENTER i Næstved

Opslagstavlen
 ved Bodil Heister

Dansk Musikerforbund er bekymret for musikken i nyt medieforligNedskæringer og besparelser i DR er et af resultaterne af det nye medieforlig. Det vækker 
stærk bekymring hos DMF.
”Når den eneste tilbageblevne formidling af klassiske musik og jazzen på P2 nedlægges er 
der grund til bekymring, ikke mindst fordi ingen ved, hvad der kommer i stedet. Allermindst 
partierne bag forliget!” mener DMF’s Anders Laursen.”Planerne går ud på at skabe en kanal, som skulle være en krydsning mellem P1 og P2 
og styrke musikken med 35 mio. kroner. Det viser sig nu, at musikprofilen på den nye, 
private kanal skal være alt andet en klassisk, mens DR mister både P2 og de 50 mio kroner, 
den blev drevet for. Derfor er det usikkert hvordan den klassiske musik skal dækkes i fremtidens DR såvel som på den nye kanal,” siger Laursen. Regeringens udmeldinger om 
den kommende nye radiostation har forvirret kultur- og mediebranchen og ikke mindst 
politikerne selv. Kulturministeren er derfor kaldt i samråd af oppositionen for at forklare, 
hvad man forestiller sig skal ske. 
Fyringer i koncerthuset
”Samtidig skærer DR ned på musikken. I alt seks faste medarbejdere er blevet fyret  og 
samtidig bliver en række tidsbegrænsede ansættelser ikke forlænget, når de udløber”. Ydermere er der nu uenighed om det er DR eller regeringen, der har besluttet, at musikkanalen P2 skal lukkes. Bestyrelsesformand i DR, Michael Christiansen siger, at det 

er regeringen, der har besluttet, at kanalen skal lukkes som resultat af det nye medieforlig. 
I praksis ser bestyrelsesformanden og DR’s nye kulturdirektør Morten Hesseldahl dog ikke 
andre udveje for DR end at lukke P2.Udvalg skal definere krav til ny kanalDer er netop nedsat et hurtigt arbejdende udvalg med eksterne medlemmer, der skal lave 

et oplæg til den nye radiokanal. Udvalget består af medlemmer udpeget af ministeren efter 
drøftelser med de fire forligspartier, Venstre, de Konservative, Liberal Alliance og Dansk 
Folkeparti.

Lille Skiveren
Er til rådighed for 1.200,- pr. uge for kapelmester-

foreningens medlemmer i ugerne 39, 40 og 45.

Læs mere på side 18

Ny Operachef
Den Kongelige Opera har præsenteret Keith Warner som den nye operachef der skal afløse 
Kasper Bech Holten fra 1. august 2011.
Keith Warner er født i London i 1956 og har studeret engelsk og drama på Bristol Universitet. 
Han har iscenesat mere end 150 skuespil, musicals og operaer i mere end 20 lande, og 
regnes i dag for en af verdens førende instruktører. 
Keith Warner har været en del af ledelsen på både English National Opera i London og The 
Scottish Opera i Glasgow og har været kunstnerisk leder af Opera Omaha i Nebraska, USA.
Udover sin instruktørvirksomhed har Warner skrevet libretto til to operaer af David Blake, og 
har fungeret som gæsteprofessor i skuespil og instruktion i både USA og Storbritannien.
Keith Warner debuterede på Det Kongelige Teater i 2006 med sin iscenesættelse af Mozarts 
Don Juan og stod senest bag iscenesættelsen af Bergs Wozzeck, der havde premiere på Det 
Kongelige Teater i 2008.
Bestyrelsesformand Lars Pallesen udtaler:
”Med udnævnelsen af Keith Warner får Den Kongelige Opera en markant international 
skikkelse i spidsen. Derved har vi sikret os en profil, der kan være med til at videreudvikle det 
høje kunstneriske niveau, vores opera har fået de senere år.
Vi ønsker at have en kongelig opera i Danmark, der kan måle sig med den internationale 
elite, og med Keith Warner i front får vi en troværdig garant for, at der både udvikles 
og udfordres - med et åbent vindue til den internationale operaverden. Det kan alle 
operaelskere glæde sig til.”
Optakt

Dirigentenforum des Deutschen Musikrats

Christina Kluxen  er blevet optaget som medlem af det såkaldte 

”Dirigentenforum des Deutschen Musikrats”.

Kort fortalt går det ud på at det tyske musikråd driver et program 

til fremme af den kommende generation af dirigenter i Tyskland. 

Programmet har eksisteret i 20 år og giver medlemmerne 

mulighed for at deltage i særligt arrangede masterclasses, kurser og 

workshops med de bedste navne på den tyske musikscene. 

Pt. er det bl.a. Kurt Masur og Herbert Blomstedt der er tilknyttet 

som mentorer.

Desuden fungerer det også delvist som agentur, ved at anbefale 

medlemmerne til engagementer med de tyske orkestre.

http://www.musikrat.de/index.php?id=1482

DR Pigekoret skal have ny chefdirigent fra nytår

Michael Bojesen har stået for morgensang for medarbejderne hver 

mandag i DR Byen, og han var manden, der tog initiativ til at gøre 

2008 til ’Sangens År’. Og så har han ikke mindst været chefdirigent 

for DR Pigekoret gennem næsten 10 år og været primus motor bag 

opbygningen af DRs korskole for børn og unge mellem seks og 21 år.

Men med udgangen af 2010 overlader Michael Bojesen, 49, den faste 

dirigentstok til sin efterfølger, der nu skal findes. Fremover vil Bojesen 

koncentrere om at dirigere, om at komponere og med at udvide sin 

formidlende rolle. Han fortsætter dog som æresdirigent i DR.

Michael Bojesen fik ’Den folkelige sangs pris’ i 2008 for initiativet 

med ’Sangens år’ og tilbage i 1998 fik han prisen for at være ’Årets 

korkomponist’. Michael Bojesen er oprindeligt uddannet fra Det Kgl. 

Danske Musikkonservatorium.  

Lumbye
Søndag den 2. maj ville Champagnegaloppens fader 
og Tivolis første musikchef, H.C. Lumbye, være fyldt 
200 år. 
Lumbye skrev i løbet af 30 år knap 70 polkaer, valse 
og galopper, alt sammen populære dansestykker. 
Onsdag den 19. maj uddeltes H.C. Lumbye-prisen 
ved en koncert i Tivoli. Årets pris gik til oboisten 
Henrik Goldschmidt. 

Ny dirigent i Tivoli-Garden
Musik, musik og mere musik. Det er, hvad Tivoli-
Gardens ny dirigent Nikolaj Henriques har brændt for 
hele sit liv. Nu tager han et skridt nærmere sin drøm 
om at arbejde professionelt med musik, da han d. 22. 
april var dirigent ved sin første koncert på Plænen.
Nikolaj Henriques på 16 år fra Skt. Annæ 
Gymnasiums musikalske linje MGK, påbegynder nu 
sin 9. sæson i Tivoli Garden. Han har de sidste 4 år 
spillet fagot og ansøgte for et par år siden år siden 
om at blive dirigent. 

Big Band work shop

I weekenden d. 2. oktober arrangerer Kapelmesterforening en 

workshop med Klüvers Big Band, hvor foreninges medlemmer 

vil have lejlighed til at arbejde med det store jazzformat med et 

professionelt orkester. Lars Møller vil stå for arrangementet, der 

både vil henvende sig til kapelmesterforeningens medlemmer 

med både rytmisk og klassisk baggrund.

Se mere på side 7

Birgit Nilsson Museum

Søndag den 23. maj blev første etape af et 

museum for Sveriges berømte operasanger Birgit 

Nilsson indviet. Det er Nilssons bardomshjem 

på Bjärehalvøen i det nordvestlige Skåne som 

forvandles til mindestue og museum. Ved 

indvielsen optrådte blandt andre sangerne Gitta 

Maria Sjöberg, Susanne Resmark og Elisabeth 

Meyer Topsoe.

Uffe Savery ny musikchef for Sjællands 
Symfoniorkester
Sjællands Symfoniorkester har netop skrevet 
kontrakt med Uffe Savery som ny musikchef fra 
sæsonen 2010-11. Uffe er nok mest kendt som den 
ene halvdel af slagtøjs-duoen Safri Duo, som han 
dannede sammen med vennen Morten Friis i 1988. 
Efter mere end 20 år som komponist, producer og 
udøvende musiker inden for både den klassiske og 
rytmiske genre har Uffe Savery hentet erfaringer 
og kompetencer, som nu skal bruges til gavn for 
Sjællands Symfoniorkester.



Nogle få særlige mærkedage blev nævnt. I løbet af året er 
Ib Glindemann fyldt 75 år, Mogens Sørensen 75 år, Knud 
Graugaard 80 år, Poul Godske 80 år og Åge Bonde Larsen 90 år.

Åge Bonde Larsen har i øvrigt også jubilæum, idet han har været 
dirigent for HT orkesteret i 40 år. Et enkelt medlemsjubilæum, 
idet Fini Høstrup i år har været medlem i 25 år.

Vi har mistet et af vore medlemmer, idet Ole Schmidt afgik ved 
døden d. 6. marts 2010.
Allerede i levende live var Ole Schmidt en myte.
De historier, der gik om ham, er talrige, og man blev beriget af 
hans bramfri sprog og intelligens, hans humoristiske tale, hans 
gnistrende temperament, og forført af det ganske anderledes 
væsen end det vanlige accepterede, blandt musikere og dirigenter. 
Hans musikalitet var enestående, både når han dirigerede sine 
egne smukke og storslåede kompositioner, og når han fortolkede 
gamle og nye komponistkollegers værker. Vi er et farvestrålende 
menneske mindre i vores lille forening. Men han bliver husket.
Han blev mindet med et øjebliks stilhed.

MILITÆRMUSIKKEN:
Peter Harbeck har i de sidste 13 år bestredet posten som 
musikdirigent ved den Kgl. Livgardes Musikkorps, og skulle 
dermed aftræde som sådan. Det var sidste vagtparade d. 31. 
januar i år. Peter Harbeck startede dog dagen efter, d. 1. februar 
som musikalsk leder ved Søværnets Tamburkorps. Han har sagt, 
at han stortrives med det. Tillykke.
Denne aftrædelse gav musikkorpset en mulighed for at prøve en 
ny ledelsesmodel efter, at man i 17 år havde arbejdet med både 
en `Kunstnerisk leder´ og en ´Musikdirigent´.
Så d. 15. februar blev der afholdt en konkurrence om den nye 
stilling, hvor forsvaret søgte en dirigent, der kunne træde i stedet 
for de to ovenstående. 13 havde meldt sig, seks blev udtaget til 
prøve og efter den blev to inviteret til samtale. Orkesteret spillede 
fremragende og dirigentniveauet var fornemt. Den Kgl. Livgardes 
Musikkorps nye kunstneriske leder blev Martin Åkerwall. Tillykke 
til både dirigent og orkester.

De to jyske musikkorps arbejder hårdt. Det er svært, da det er 
krisetid. Nogle kunne få tanker om at nedlægge de to ”dyre” 
orkestre. Det må aldrig ske. 

ENSEMBLERNE:
Også hos ensemblerne mærkes krisen - og en manglende 
ansvarlighed hos de ansvarshavende politikere.

gruppens sammensætning. Jeg vil faktisk svinge mig op til at sige at det er et 
kulturpolitisk problem.
Selvfølgelig kan der være gode grunde til at sammensætte et ad-hoc-ensemble, 
men når landets vigtigste spillested for jazz, Copenhagen Jazz House, ikke 
længere er interesseret i programforslag fra kapelmestrene, mener jeg det 
er et skråplan. Profilen for det nye spillested i København, der må forventes 
at få store offentlige tilskud i de kommende år, Montmartre, giver heller ikke 
mulighed for at præsentere vores orkestre.
Det vil glæde mig såfremt nogen i kapelmesterforeningen vil fremføre dette 
overfor relevante bevilgende myndigheder, da det er af afgørende kulturpolitisk 
betydning for den del af foreningens medlemmer, der beskæftiger sig med 
Jazzmusik.

Nyt medieforlig.
I øjeblikket varmer politikene op til et nyt medieforlig.
Det vil sige at rammerne skal lægges for bl.a. Danmarks Radios fortsatte 
virksomhed.
I den forbindelse finder jeg det vigtigt at vi som enkeltpersoner, men også 
gerne som forening, forsøger at påvirke politikerne til en bedre eksponering af 
musikken i radio og tv.
Jeg finder det absurd at Danmarks Radio har en række vidunderlige ensembler, 
og en masse kanaler, men at disse 2 ting sjældent mødes. Hvis der endelig 
sendes noget er det næsten altid fra den meget populære del af repertoiret.
Selv om DR har en tv-kanal med stort K for kultur hører man kun alt for 
sjældent musik på TV. Det er kedeligt siges det. Hertil vil jeg indvende at det 
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meste af det der er virkelig spændende kan  
virke kedeligt ved første øjenkast. Fascina-
tionen kommer ofte langsomt, men kan blive 
en livslang besættelse.

En ting, der kun alt for sjældent nævnes, er 
mediernes store indflydelse på folks vaner. Ikke 
alene kan en god musikoplevelse i medierne 
medføre øget fremmøde til levende musik, det  
kan også give lyst til selv at være med til at 
synge og spille.

Målet må være at styrke ikke alene kvaliteten 
i medierne, men også diversiteten. Så meget, 
og så god musik som muligt. Og ikke som på 
de kommercielt styrede kanaler, hvor det er 
de samme 20 navne man hører dag ud og 
dag ind.

Hvis ikke vi med licensmidlerne får en anden 
musik end på de kommercielle kanaler er det 
svært at se hvorfor vi skal betale. Jeg lytter 
med glæde til mange slags musik, og ønsker at 
dette også fremover er muligt på radio og TV 
i dette land.

Jazzen, 
spillestederne 

& 
kapelmestrene

Læserbrev fra Kjeld Lauritsen

Der har i den seneste tid været en uheldig tendens på landets spillesteder 
inden for jazzmusik. Det er blevet sværere og sværere at komme til at spille 
med de etablerede bands, i stedet ønsker musikstederne at sammensætte 
orkestrene.
Når vi som kapelmestre har sammensat et orkester, komponeret musik, og  
ofte også indspillet CDer, lavet pressemateriale og så videre er det frustre- 
rende at det er så vanskeligt at få lov at præsentere musikken ved koncerter.
De etablerede bands giver en mulighed for at præsentere musik på et højt 
og gennemarbejdet niveau, desuden er der med faste bands meget bedre 
vilkår for at præsentere et repertoire der ikke lige høres hver dag, der være 
selvkomponeret eller skrevet af gode kolleger. Også personlige udgaver af 
f.eks. jazzstandards kræver indøvning og helst et fast ensemble.
Det er derfor en skam at bookerne på spillestederne i så høj grad vil bestemme 

Undretegnede (bemærk stavemåde) var med 21 kapelmesterkammerater til 
den årlige generalforsamling d. 27/4 - denne gang i DR´s Koncerthus. Øllet 
flød og sandwich´ene skvulpede over af karrydressing og alt var som i de go´e, 
gamle dage…………..

MEN!! Hvor blev I af – alle I gamle og nye medlemmer?

Vor forenings sekretær, Bodil Heister er svært aktiv med at opfordre os 
medlemmer til kommunikation, indspark, meningsudveksling m.v. i det 
daglige, men kun ved generalforsamlingen kommer muligheden for at få 
kontant afregning for sine udsagn, brokkerier og gode idéer.

Eller snarere: Vi er som forening  faktisk 100 % afhængige af, at vi bruger 
hinanden aktivt. 1/5 af os sidder ”ovre i hjørnet” og roder hinanden i håret og 
etablerer/foreslår initiativer, projekter, workshpos, tiltag, som ender med kun at 
blive brugt af samme 1/5!

Lad os inspirere af Conductors´ Guild  
konferencen i januar, som ovenikøbet havde vores egen,  
allestedsnærværende Peter Ettrup Larsen som sit dynamiske omdrejnings-
punkt. Kreative arrangementer, presse- og publikumsbevågenhed, networking,  
nytænkning m.m. væltede ud af konferencen med ikke mindst de ameri-
kanske deltagere som entusiastiske og smittende speed-networkere.

Så lad os begynde med at få folk til at møde op. Jeg opfordrer til, at I skriver til 
Bodil og i bladet om kreative metoder til at få folk til at komme.
Hvad kan vi udlove, der gør, at kapelmesterpøblen vil strømme til? En 
konkurrence om en time på dansegulvet med Frans? Et årskort til Aalborg 
TIVOLI? Peters klarinet på et fad?

Kom ind i kampen! 

Nikolaj Bentzon, 1. Maj 2010

”Var I på ferie 
med Lene….??”

REFERAT
År 2010, den 27. april, kl. 16.30, afholdtes ordinær 
generalforsamling i DR Koncerthus, DR-byen med 
følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab (bilag)
4. Fastsættelse af kontingent og indskud
 Bestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 500 og
 kontingent uændret til kr. 900 halvårligt
5. Valg til bestyrelse
 Peter Ettrup Larsen og Bodil Heister afgår ifølge 
 vedtægterne, begge er villige til genvalg
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor 
8. Evt. indkomne forslag fra medlemmer
9. Eventuelt

Formanden, kapelmester Frans Rasmussen bød 
velkommen. Formanden oplyste, at der var mødt  21 
medlemmer inklusiv bestyrelsen.

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen op-
fyldte betingelserne i foreningens love, såvel med 
hensyn til indkaldelse som til dagsorden. Dirigenten 
gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af 
årsberetning.

Ad dagsordenens pkt. 2 - Årsberetning
Foreningen har dags dato 189 medlemmer og har 
siden sidste generalforsamling haft en tilgang på 10 nye 
medlemmer.

Fortsættes næste side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Det Jyske Ensembles dage i Skive og det store opland, er tilsyneladende talte. Der skal 
en ny kulturpolitik til, hvis vi ikke skal fordummes i forhold til de lande, vi plejer at 
sammenligne os med.
 
KAPELMESTERFORENINGENS FØDSELSDAG.
Den 21. december 2009 holdt vi foreningens kombinerede jule- og fødselsdagsfest. 
Det er en fornøjelse at finde nye sjove steder til afholdelsen af denne fest. I år foregik 
det på ”Operaen”.
Ikke den på Kgs. Nytorv, heller ikke den på Holmen, men den på Christiania: I 
Forsamlingshuset OPERAEN i gaden.
Omkring 75 småfrysende og nysgerrige kapelmestre og pårørende var dukket op til 
glögg, skøn mad og jazzmusik med ”Oldboys Jazzsekstet”, der var samlet til dagen. 
Det swingede som sådan noget bør og skal, - og så lidt til. Som traditionen byder det, 
uddeltes nogle legater ved fødselsdagsfesten:
Dorrit Matson fik tildelt Grethe Kolbes Mindelegat på 25.000 kr. for ”sit utrættelige 
arbejde for udbredelsen af skandinavisk orkestermusik i USA”. Grethe Kolbes violin er i 
øjeblikket lånt ud til 16-årige Kern Westergård. Han dukkede op og kvitterede med dejlig 
og velklingende sigøjnermusik på det smukke instrument.
ARNE HAMMELBOES Uddannelseslegat blev uddelt til fire medlemmer:
20.000 kr. til Christian Kluxen, 15.000 kr. til Casper Schreiber, 10.000 kr. til Jesper Løvdal 
og 10.000 kr. til Claus Efland.

LILLE SKIVEREN.
Lille Skiveren er en dejlig ejendom i et smukt område, hvor vores medlemmer kan rekreere 
sig og familie, på allerbedste vis. Følg med i næste blad om Kapelmesterforeningens 
uger.

KAPELMESTERBLADET:
Ved endnu engang at gennemlæse de sidste fire numre af vores blad, ”Kapelmesteren”, 
må jeg med stor glæde konstatere, at foreningens medlemmer er begyndt at bruge 
bladet. De figurerer i bladet i højere grad end nogensinde før. Det er gode oplysende 
sider og skønne portrætter, videnskabelige belæringer, vitser og almindeligt sladder.
Vi er stolte af bladet, men mangler selvfølgelig stadig flere input fra jer.

DIRIGENTKURSER:
Hvert andet år afholder vi et dirigentkursus et eller andet sted i Europa. Hidtil har vi været 
to gange i Ukraine og en gang i Rusland. Denne gang havde vi valgt at rejse til Letland, 
nærmere betegnet til LIEPAJA ved den lettiske vestkyst, hvor vi arbejdede med deres 
velspillende orkester i en lille uges tid.
10 dirigenter drog af sted og kom berigede hjem med erfaringer og oplevelser, som 
er svære at beskrive. Jesper Grove var den særdeles kompetente mentor i den første 
halvdel af ugen og undertegnede trådte så til i den sidste halvdel. Besøget sluttede med 
en dag i det meget smukke Riga. 
Tak til Esther Bobrova for hendes slidsomme arbejde med at afklare og forberede vores 
besøg.

CONDUCTORS GUILD:
I flere år har vi arbejdet sammen med vores amerikanske søsterorganisation CG, og 
Peter Ettrup Larsen har repræsenteret kapelmesterforeningen i deres bestyrelse. Dette 
har afstedkommet, at CG’s kongres i år blev lagt i København.
Hvem tør komme med et sådant forslag, og hvem har den urokkelige tro på at alt kan 
lade sig gøre, andre end Peter? Fuldstændigt virtuost byggede han ene mand et brag af 
en konference op. En konference der blev gennemført forbilledligt.
Læs udførligt om arrangementet i bladet.
Peter blev takket med applaus.

KORSANGEN:
Korsang får en stadig større og større betydning her i landet, ikke mindst grundet de 
mange TV- programmer, som vi oplever i disse år. Så meget desto værre er det at tænke 
på, at undervisning af nye korledere og dirigenter stort set ikke er eksisterende mere. 
Rektorerne er klar over den fatale mangel på uddannelsesmuligheder på feltet, så mon 
ikke der snart sker noget?

UDDANNELSESITUATIONEN:
Musiklederuddannelsen fungerer fint herhjemme, men stadig med et skamfuldt blik til 
den manglende korside. Orkesterdirigentuddannelsen på DKDM skal have ny leder, da 
Professor Andretta ikke har ønsket at forny sin kontrakt.
I flere år har der været et glimrende samarbejde mellem DKDM’s dirigentstuderende og 
unge, lige færdiguddannede, dirigenter og så DKT. Der er således skabt en stilling som 
”assisterende kapelmester” på teatret med et stort ansvarsområde og fine udfordringer.  
Anne Marie Granau har netop underskrevet en etårig kontrakt med DKT.

AMATØRMUSIKKEN:
Man sukker i amatørmusikken stadig efter musikskoleelever med lyst til de klassiske 
instrumenter. Det er en trist udvikling.

FÆLLESRÅDET FOR UDØVENDE KUNSTNERE:
Arbejdet i Fællesrådet foregår nu - efter nogle års turbulent samarbejde – igen i fuld 
enighed.
Der har i det forløbne år ikke været kontroversielle sager til behandling, men Fællesrådet 
er og bliver et vigtigt organ for os og de andre små udøverforeninger som et sted, hvor 
vi kan blive holdt underrettet om, hvad der rør sig i musikpolitisk henseende af de store 
udøverforbund. 

NYT FRA COPYDAN/ARKIV:
Der er i det forløbne år truffet endnu en aftale med Danmarks Radio om udsendelse af 
arkivmateriale – denne gang på de 2 nye TV-kanaler: DR-K og Ramasjang.
Der er endvidere taget hul på forhandlinger om fordeling af vederlaget for disse kanaler 
samt Bonanza mellem rettighedshavernes organisationer således, at der fremover kan 
udbetales penge til de enkelte rettighedshavere.
Endvidere er TV2 kommet på banen med planer om en online-tjeneste i lighed med 
DR’s Bonanza.
Disse forhandlinger vil formodentlig også udmunde i et samlet vederlag fra TV2, som så 
skal fordeles mellem rettighedshavernes organisationer.

FORDELING AF RETTIGHEDSMIDLER:
Foreningens andel af de kollektive Gramex-midler var med en stigning på 8 % i forhold 
til året før oppe på næsten 2,4 mill. kr. Dette er den største udlodning, vi har haft 
siden 2005. Også antallet af ansøgninger om økonomisk støtte fra såvel medlemmer 
af foreningen som ikke-medlemmer er stigende. Således har bestyrelsen på årets 9 
bestyrelsesmøder behandlet i alt 139 ansøgninger, hvoraf 128 fik bevilget støtte.
Gramex-midlerne skal overvejende anvendes til ”Musikfremmende foranstaltninger” og 
”Uddannelsesmæssige formål”, og foreningen har i det forløbne år anvendt hele 71 % 
af midlerne til de nævnte formål.
30 CD- og DVD-produktioner har modtaget støtte, hvilket er det samme som året før. Til 
gengæld har der været en stor stigning i projektstøtten, der omfatter koncerter, turnéer, 
festivals og musikteater. Her er der givet tilskud til i alt 82 formål. 
På området med kurser og videreuddannelse, der tegner sig for 11 % af de anvendte 
midler, er det især foreningens egne kurser med Liepaja Symphony Orchestra og 
Prinsens Musikkorps i Skive, der tæller i regnskabet. Herudover har 8 af vores medlemmer 
modtaget studie- og rejselegater til festivaler, konkurrencer eller videreuddannelse her 
eller i udlandet.

DANSK KUNSTNERRÅD:
Der var fra Formandens side intet nyt fra Dansk Kunstnerråd, men alle kan læse en 
udførlig beskrivelse af, hvad rådet er og foretager sig i blad nr. 43.

DIVERSE:
Vi deltog ikke i Jazzfestivalen i 2009, så derfor ikke noget om jazzen. Planen er at deltage 
igen i 2010.
Efteråret 2010 byder på et kursus for jazzkapelmestre. Endnu engang stiller Klüvers Big 
Band op for medlemmerne, og Lars Møller kommer til at stå som leder af kurset. Som vi 
kan læse i bladet huserer Ib Glindemann endnu engang i Skive hos Prinsens Musikkorps.
Kursusudvalget kommer med flere tilbud i næste nummer af Kapelmesteren.

Hermed er årsberetningen afsluttet.

Efter formandens beretning var der flere indlæg.

Torben Kjær spurgte til samarbejdet i fællesrådet. Jesper Grove Jørgensen forklarede, at 
der havde været turbulens nogle år, men at samarbejdet efter tiltrædelsen af den nye 
formand for Dansk Artistforbund var godt, og at den fælles samarbejdsform var vigtig 
for de udøvende kunstnere.

Kjeld Lauridsen startede en diskussion om, hvor uheldigt det var, at en fungerende 
”nationalscene” som Copenhagen JazzHouse ofte gerne satte det spillende hold. 
Om end, der var udøvende med i bestyrelsen, medførte dette en potentiel trussel af 
kapelmestrenes rolle, ligesom det vanskeliggør arbejdet med faste orkestre. Nikolaj 
Bentzon nævnte, at konstellationen netop kunne modvirke en potentiel publikumskrise, 
og at der ikke er tvivl om, at spillestederne er pressede. Spillestederne vælger her at 
forsøge nye koncepter.

Elith Nykjær Jørgensen nævnte, at det selvfølgelig er ærgerligt, men at det er forståeligt 
nok, og at det ikke er en trend, der er ny. Inden for jazzmusikken har det altid været 
sådan. 

Der var herefter en friere diskussion af, hvad baggrunden var for, at spillestederne var 
pressede. Ølsalget går således i krisetiden ned, ligesom spillestederne har tabt en del af 
diskotekernes indtægter.

Elith Nykjær Jørgensen nævnte, at andet kulturliv blev substitueret, og at det var 
uheldigt, hvis et publikumssvigt til musiklivet skulle ødelægge dette. Der synes på dette 
område at være et rentabilitetskrav, der ikke på tilsvarende vis rammer andre dele af 
kunstudøvelsen.

Ib Glindemann havde herefter et passioneret indlæg om hans forsøg gennem en 
menneskealder på at højne niveauet for musiklivet i Danmark. Hans opfattelse var, 
at musikken i Danmarks Radio nu var ved at gå helt i stykker. Populærmusikken led 
under det, dels tilbøjeligheden til amatørisme og dels et lydbillede, der snarere var 
moderne larm end egentlig musik. Musikken er blevet et vedhæng, et smart tilbehør 
til markedsføringen i stedet for en egentlig kunstnerisk præstation. Ib Glindemann 
opsummerede sine bemærkninger som, at nogen kunne påstå, at han var blevet 
en sur gammel stodder, men ”det har jeg nu altid været”. DAB-radioen har ikke løst 
problemstillingerne, og Ib Glindemann henstillede til, at Kapelmesterforeningen ikke 
lænede sig tilbage og accepterede det, men at både medlemmer og foreningen som 
sådan sagde fra.

Torben Kjær takkede for opsangen og meddelte, at den samlede drøftelse eller dele 
heraf havde været på generalforsamlingen i KODA. Han mente, at de udøvende 
kunstnere sammen burde gøre opmærksom på problemstillingerne.

Udøvende kunstnere skal passe på med ikke kun at være pæne mennesker. Han så 
gerne, at foreningen var lidt oppe på mærkerne.

Ole Lindgreen meddelte, at de unge kapelmestre har taget på sig at rejse rundt og 
promovere musik, og de ældre kan lære meget af de unge. De er gode til at udnytte 
mulighederne, og ikke mindst til at komme rundt i verden.

Niels Borksand spurgte, om der var nogen af de 30 cd’ere, man havde støttet i år, der 
var kommet på playlisten. Peder Kragerup meddelte, at dette ikke kunne udsondres.

Søren Johannsen meddelte, at hvis man havde en historie, så kunne man trænge 
igennem, men musikken var ikke nok. Man skulle helst have vundet noget, gjort noget 
eller, der skulle være sket noget særligt for at komme på playlisten. Det var ikke nok at 
spille god musik.

Jonas Viggo Pedersen var bekymret over, hvorledes man fortolkede public service 
begrebet.

Nenia Zenana sluttede af med at videregive kursusudvalgets tanker. Det man arbejdede 
med var, at afdække hvilke faktorer, der gjorde det brydsomt at være kapelmester. Det 
kunne eksempelvis være stress, høreskader, fysiske skader, og de tabuer, som var om 
disse begreber. Kursusudvalget vil sørge for, at tankerne komme med i næste nummer 
af bladet.

Ad dagsordenens pkt. 3 – Aflæggelse af regnskab
Der var ikke spørgsmål til de udsendte regnskaber, hvorfor regnskaberne kunne anses 
for godkendte.

Ad dagsordenens pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent og indskud - Bestyrelsen 
foreslår uændret indskud kr. 500 og kontingent kr. 900 halvårligt
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Valg til bestyrelse
Ifølge Kapelmesterforeningens vedtægter afgår Peter Ettrup Larsen og Bodil Heister fra 
bestyrelsen, men er villige til genvalg.

Det blev enstemmigt vedtaget med akklamation, at Peter Ettrup Larsen og Bodil Heister 
fortsætter på bestyrelsesposterne.

Ad dagsordenens pkt. 6 – Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter genvalgtes Nenia Zenana og Jonas Johansen med akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 7 – Valg af revisor
Som revisor genvalgtes Benny Jensen med akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 8 – Eventuelt indkomne forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

Ad dagsordenens pkt. 9 – Eventuelt
Der var ikke videre til behandling under punktet ”Eventuelt”.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden. 
Generalforsamlingen blev herved hævet.

 Frans Rasmussen Pernille Backhausen
 Formand Dirigent og referent
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Bestyrelsens konstituering 2010-2011
Formand Frans Rasmussen
Næstformand Jesper Grove Jørgensen
Kasserer Peder Kragerup
Sekretær Bodil Heister
Bestyrelsesmedlem Peter Ettrup Larsen
Suppleanter Nenia Zenana, Jonas Johansen
Forretningsudvalg Frans Rasmussen, Bodil Heister, Peder Kragerup 
Økonomiudvalg Peder Kragerup, Jesper Grove Jørgensen, Frans Rasmussen
DR, Kontrakter, Forhandling, Jesper Grove Jørgensen, Frans Rasmussen
Overenskomst 
Koncertudvalg Frans Rasmussen, Bodil Heister, Peter Ettrup Larsen, Jonas Johansen
Kursusudvalg Frans Rasmussen, Peter Ettrup Larsen, Nenia Zenana
Medlemsblad, Presse, Bodil Heister (redaktør)
Internet, Hjemmeside Bodil Heister

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

Copydan: 
Arkiv                   Jesper Grove Jørgensen
AVU-Medier, Båndkopi og Verdens-TV    Peder Kragerup

Godkendt på bestyrelsesmødet 27. april 2010 Kampen om formandsposten

Kabel-TV-vederlag   
(Verdens TV) for 2009

Husk at indsende alle TV-kontrakter 
fra 2009 inden 1. september

Copydan Kabel-TV skifter navn til Verdens TV. 
Dette er blevet besluttet på foreningens årsmøde 29. april.

Dirigenter og kapelmestre, som har medvirket i produktioner, transmissioner eller genudsendelser på TV sidste år (2009), skal nu 
indsende kontrakter eller anden dokumentation for at få deres andel af midlerne fra Kabel-TV/Verdens TV.

Genudsendelser af tidligere optagelser skal kunne dokumenteres gennem udbetalingsbilag fra DR eller andre produktions-
selskaber. Er der ikke udbetalt genudsendelseshonorar, kan man kun få beregnet vederlag, hvis originalkontrakterne indsendes.

Dansk Kapelmesterforening er tilsluttet aftalen mellem musikkens udøverorganisationer omkring fordeling af midler for 
radiokanalerne gennem det nye selskab Performex. Radio-andelen på 10 % til kapelmestre på radio vil blive uddelt individuelt af 
Gramex efter deres sædvanlige principper baseret på indrapportering af den musik, der er afspillet på radiokanalerne.

Hvis alle oplysninger fra rettighedshaverne på TV er indsendt rettidigt, vil fordelingen finde sted i oktober-november måned.

Kontrakter m.v. sendes til Dansk Kapelmesterforening, Kassereren, Gersonsvej 31, 2900 Hellerup

Lille Skiveren 
i Skagen
1 uges ophold for kun 1.200,- pr. uge for 
medlemmer af Dansk Kapelmesterforening
 
1) uge 39 - fra fredag d. 24. september til fredag d. 1. oktober
2) uge 40 - fra fredag d. 1. oktober til fredag d. 8. oktober
3) uge 45 - fra fredag d. 5. november til fredag d. 12. november

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

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

Foreningen udlejer disse 3 x 1 uge til vore medlemmer 
fortrinsvis til fagrelaterede formål.

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

Der vil blive trukket lod blandt de indkomne ansøgninger. 

Send en begrundet ansøgning (med post) til sekretæren (se adresse 
på side 2) om din foretrukne uge - så den er undertegnede i hænde 
senest 15. august for uge 39 og 40
og senest 1. september for uge 45

Bodil Heister



Denne nye stafet bliver startet af Ole Lindgreen, som skriver en til to oplevelser eller anekdoter fra sit kapelmesterliv. 
Han skal derefter sende stafetten videre til en anden kollega (gerne indenfor en anden genre end ens egen 

- så vi kommer hele vejen rundt - men det afgører man selv).

Vedkommende man giver stafetten videre til har tre måneder at overveje situationen i, 
indtil deadline på det næstkommende blad.

Det var en aften på Hotel 
Scandinavia, hvor vi spillede 
til tandlægernes årskongres.
Det var et tilbagevendende 
job vi satte stor pris på, og vi 
gjorde da også vores bedste 
den aften. I mellem to numre 
kom der en gæst hen til 
scenekanten og sagde:
“Man kan tydeligt mærke, at 
I er professionelle”. 
Jeg sagde pænt mange tak, 
hvorefter han fortsatte:” I 
ved nemlig lige nøjagtig, 
hvornår I ikke gider mere”.

Impressario Eugen Tajmer var i gang 
med at producere en grammofonplade 
- som det hed dengang - med julesange. 
Sangsolisten var Bjarne Liller.
Finn Ziegler var kapelmester og arrangør 
på indspilningen. Rytmegruppen var et 
A-Hold nemlig Poul Godske, Ole Ousen, 
Mads Vinding og Svend-Erik Nørregaard 
og blæserne var fra mit daværende “Big 
City Band”.
Noderne var lagt frem, og vi skulle til at 
indspille Julen har bragt velsignet bud. 
Finn forlangte ro i studiet og alle var klar 
til optagelse, hvorpå han sagde: 
“ Første take af “Julius har bragt 
benzinen ud”. 
Der lød et latterbrøl og derefter blev der 
en længere pause, hvor alle kunne grine 
af, før vi kunne fortsætte.

Anekdoter af Ole Fessor Lindgreen

Jeg sender stafetten videre til Ib Glindemann 
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