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Schønwandt til Musikkonservatoriet
Chefdirigent Michael Schønwandt er udnævnt til adjungeret professor i direktion ved Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Samtidig har han taget hul på den nye, særdeles aktive tilværelse, der tegner sig, når han næste 
sommer forlader Det Kongelige Kapel.
»Adjungeret professor er jo en ærestitel uden egentlig forpligtende tilknytning, men for os er 
Michael Schønwandt ikke bare en kransekagefigur, men en person, vi meget gerne vil have 
tilknyttet,« siger rektor Bertel Krarup, som har store forventninger til samarbejdet.

Tivoli Garden ny leder
Martin Åkerwall er blevet udnævnt til leder af Tivoli Garden.
Han glæder sig meget til at tage denne udfordring op, for han har netop trådt sine barnesko i 
Tivoligarden. Martin kan levende huske hvordan hans liv som 8-årig blev fyldt med musik fra 
morgen til aften, og hvordan han havde Tivoli som sit andet hjem – sommer og vinter. 
”På en eller anden måde har Tivoli altid været et omdrejningspunkt i min musikalske løbebane 
og nu ser jeg det som et privilegium at få lov til at indgå i Tivoligardens team. En betragtelig del 
af landets professionelle musikere er kommet fra Tivoligarden, sådan har det været i gennem 
generationer, og det er en spændende udfordring at være med til at sikre at Tivoligarden forbliver 
det musikalske ”væksthus”, det så fornemt har været indtil nu”.

30 års jubilæum
New Jungle Orchestra har 30 års jubilæum, hvilket blev fejret med en række koncerter i efteråret 
i Danmark.
Bag dette jazz/worldmusic-ensemble står musikmageren Pierre Dørge, som spillede for første 
gang med sit band for 30 år siden i Jazzhus Montmartre

Pris til Jan Kaspersen
Bebop-prisen, der er på 25.000 kr. er i 2010 tildelt pianisten, komponisten og orkesterlederen Jan 
Kaspersen. Prisen, som blev indstiftet i 2008, bliver uddelt årligt i september måned. Bag Bebob-
prisen står en gruppe mennesker som ønsker at hædre udvalgte personer, som i deres virke lever 
op til de ideer, der ligger bag Forlaget BEBOPs aktiviteter og udgivelser.

Christian Hørbov-Meier
er udnævt Conductor og Orchestra Activities Director på West Branch International Music Festival 
& Academy (WBIMF).
I foråret 2010 blev han udnævt til dirigent og leder af orkesteraktiviteter på WBIMF, der er en 
sommerfestival i staten New York, USA. Grundlæggeren er violinisten Odin Rathnam, der har 
dansk tilknytning, og derfor ønsker et dansk-amerikansk udvekslingsprojekt for strygere, der 
senere skal udbygges til fuldt symfoniorkester, kor m.m. 

Jørgen Lauritsen 
har netop haft sit første engagement i Los Angeles, som orchestrator på en stor Hollywoodfilm. 
Filmens musik er komponeret af Chris Young som tidligere bl.a. har skrevet til ”Spiderman 3”, 
”Drag Me To Hell”. Filmen  hedder ”Priest” og har premiere 2011.

Runde fødselsdage
28. december  Jørgen Svare  75 år
29. januar  Morten Wedendahl  50 år
19. februar  Saul Zaks  50 år
24. februar  Max Leth  90 år
28. februar  Pierre Dørge  65 år
5. marts  David Firman  60 år
6. marts  Palle Mikkelborg  70 år
15. marts  Thomas Hass Christensen  50 år
25. marts  Flemming Windekilde  50 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke.

Adresseændringer
Jan Glæsel Jacobys Allé 14, 4.  1806 Frederiksberg C 
Jens Winther Chemin du Wellingtonia 2 CH-1219 Aire, Genéve, Schweiz
 +45 30 33 63 48

Grethe Kolbe 100 år
Dirigenten Grethe Kolbe ville i år være fyldt 100 år - nøjagtig d. 12. december.
Hun havde sin uddannelse fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor hun studerede violin. 
Direktion studerede hun ved Svend Christian Felumb. 
Hun var det første kvindelige medlem af Dansk Kapelmesterforening.
Som verdens første fastansatte kvindelige kapelmester stod hun i årene fra 1950 til 1980 i spidsen 
for Radiounderholdningsorkestret. 
Fordi hun var kvinde, kunne hun ikke trække sine kjolesæt fra på selvangivelsen, som mænd kunne, 
og hun fik at vide, at det nok heller ikke var så vigtigt, for hun jo stod med ryggen til!
Engang efter krigen blev hun engageret til at lede en koncert i Holland, men da man erfarede at 
dirigenten var en kvinde, blev hun sendt hjem igen med et frimærke på ryggen, og koncerten blev 
annuleret.
Hun ledede i mere end tyve år sit eget Grethe Kolbes orkester i København. Orkestret bestod af 
professionelle musikere i samspil med musikstuderende og dygtige amatørmusikere. 
Grethe Kolbe havde flair for den lettere musik. Med sin sikre temposans var hun en ideel 
samarbejdspartner for medvirkende solister, og hendes slagteknik var distinkt og tydelig.
BH

Lille skiveren i Skagen 
blev udlejet i 2010 - for 1.200,- pr. uge - til Casper Schreiber i uge 39, Christian Olesen i uge 40 og 
Jesper Grove Jørgensen i uge 45.
Næste år 2011 er Lille Skiveren ledig for Dansk Kapelmesterforenings medlemmer i samme uger 
nemlig uge 39, 40 og 45.

Citat af Moliére
Uden musik kan en stat ikke eksistere. Al den forvirring, alle de krige, vi ser i verden,
skyldes, at man forsømmer at lære musik.
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Martin Åkerwall, 45 år, Greve er 
pianist og dirigent.
Han havde debut med Tivolis 
Symfoniorkester 1991 og har bl.a. 
været 1. kapelmester ved Halberstadt 
Theater og ved Bern Stadt Theater. 
Martin har musik som passion, 
religion og kilde til evig frustration og 
raseri og har  slidt utallige terapeuter 
op i forsøget på at stoppe vanviddet. 
Han dirigerer musik, spiller på 
pauker, trommer, baligonger, klaver 
og komponerer musik uden at blive 
mere afklaret af den grund. Han er 
tilhænger af tanken om reinkarnation 
og har ifølge en sindssyg clairvoyant 
en glorværdig fortid som Mahler. 
Arbejder nu på at blive Koalabjørn 
eller fredet koncertpianist i næste 
liv. Han dvæler gerne ved havblik i 
sin havkajak og elsker stegt flæsk før 
eller efter, men ikke under musikalsk 
aktivitet. 
Han havde debut på Det Kongelige 
Theater 2000, hvor han også fik 
kontaktlinser.
Siden sin tiltrædelse som chef-
dirigent for Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps i marts 2010 er læsebriller 
blevet en nødvendighed, uden at det 
er nogen større hjælp.
Siden sin tiltrædelse som dirigent for 
Den Kongelige Livgardes Musikkorps 
er stegt flæsk forbudt i rød Galla eller 
blå uniform.
Han har en ubændig drøm om at rive 
et par måneder ud af kalenderen for 
at øve Chopins Etuder, gerne i eksil 
på Valldemossa. Martin komponerer 
euhma-musik, der søger stilheden, 
inderligheden, og han har glædet sig 
over at have fundet den og kunnet 
glæde andre med det.

Andreas Vetö, 24 år, København er 
trompetist, arrangør og kapelmester.
Han er musiklederstuderende i  
klassen hos Jørgen Fuglebæk. 
Andreas dirigerer en lang række 
amatørorkestre heriblandt Hjemme-
værnets Musikkorps Vestsjælland, 
hvor han for nylig er blevet tilknyttet. 
Han er desuden ansat ved flere 
musikskoler som trompetlærer og 
sammenspilsunderviser.
Trods sin unge alder, har Andreas 
allerede stor efaring specielt 
indenfor populærmusikken. Han 
har igennem de sidste tre år været 
tilknyttet Teatret Gorgerne, for 
hvem han har opført en lang række 
musicals heriblandt Chess i 2010 i 
Koncertsalen i Tivoli. Hans passion 
for rytmisk musik resulterede i, at 
han i foråret 2010 sammen med 
Flemming Enevold startede sit eget 
showorkester The Really Useful 
Orchestra. Med orkesteret har han 
haft en lang række arrangementer i 
efteråret, hvor de bl.a. var at finde på 
Park Café en række fredage.
Derudover skal Andreas stå i 
spidsen for Danmarkspremieren på 
Spamalot på Gladsaxe Ny Teater til 
november, og skal desuden dirigere 
et kickoff projekt i samarbejde 
mellem RMC og DKDM, med bl.a. 
uopførsel af et nyt stykke skrevet til 
anledningen, hvilket han glæder sig 
meget til. 
Derudover vil Andreas rette blikket 
mod den rytmiske musik omkring 
sine studier, især Big Band musik 
fylder meget i hans liv og er en stor 
passion for ham. 
Når han holder fri elsker han at cykle 
og spille tennis, omend han nok 
aldrig bliver nogen Bjørn Borg.

Lotte Anker, 52 år, København er 
saxofonist, komponist og kapelmester.
Som musiker og komponist er Lotte 
leder af en række mindre grupper 
samt co-leder sammen med Ture 
Larsen af Copenhagen Art Ensemble.  
De sidste 12 år har hun haft en 
omfattende international turnevirk-
somhed, der har ført hende til mange 
forunderlige dele af verden - ligesom 
flere af hendes grupper og ensembler 
er internationale. 
Som komponist har hun skrevet 
til forskellige ensembler og sam-
menhænge bl.a. Copenhagen Art 
Ensemble, Figura Ensemble, Ars Nova 
og DR Big Band.
Hun har også modtaget en del priser 
og legater og udgivet 10 CD’er som 
kapelmester. 
Lotte befinder sig bedst mellem to 
eller flere stole. Hun har det godt med 
at prøve at forene elementerne fra 
forskellige genrer: jazz/improvisation/
eksperimental/ny kompositionsmusik. 
Hun arbejder pt på en større 
komposition til Wundergrund Festival 
og Huddersfield New Music Festival, 
hvor hun også er kapelmester for 
ensemblet, som skal opføre musikken.
Når Lotte ikke er i musikkens verden 
dyrker hun yoga, og hun er i det 
hele taget stor tilhænger af at vende 
tyngdekraften og se verden omvendt.

Christian Hørbov-Meier, 34 år, Såby 
(Østbirk) er dirigent og violinist.
Christian har spillet violin siden han 
var otte år og blev færdiguddannet på 
konservatoriet i Århus i 2003.
Efter nogle år med diverse diri-
gentopgaver med amatørorkestre i 
Jylland, fik Christian lyst til at studere 
direktion og bestemte sig for at ville 
tage timer ved Jan Wagner. Det førte 
mere med sig, bl.a. et noget uforudset 
skift af bopæl, da Jan Wagner viste 
sig at være professor på Shenandoah 
University i Winchester USA. Det der 
startede som et fornøjeligt tre-ugers 
sommerkursus i sommeren 2005, 
førte til fire års studier. Først en Master 
of Music in Conducting og derefter en 
Artist Diploma in Conducting.
Da konservatoriet i Winchester havde 
en lang sommerferie, så kunne han  
jo lige så godt kaste sig over et som-
merskoleprogram, og endte med at  
deltage i Pierre Monteux School i 
2007 og 2008. Et program, hvor diri-
genteleverne skal spille i orkestret, når 
de ikke dirigerer, og hvor man har 
temmelig travlt med indstuderingen, 
da der skal spilles 60 hele værker på 
6 uger, hvoraf de 30 skal opføres til 
koncert. 
Christian har ikke noget imod en kort 
pendletur for at arbejde som dirigent, 
hvilket fra august 2008 resulterede i et 
par år med en månedlig rejse hjem 
fra USA, for at dirigere FAUST (Fyns 
Ungdomssymfoniorkester), - lidt let-
tere nu, hvor Christian bor i Jylland. 
Til gengæld så har turen gået den 
anden vej i forbindelse med bl.a. West 
Branch International Music Festival & 
Academy, hvor Christian er dirigent 
og direktør for orkesteraktiviteter, et 
to-ugers sommerskoleprogram for 
strygere, i et ufattelig skønt natur-
område i staten New York, og med en 
del unge danskere som deltagere.

Lasse Lindorff, 32 år, København 
er sangskriver, producer, guitarist, 
sanger og kapelmester.
Han er autodidakt med 15 år 
som professionel musiker og 
kapelmester. 
Lasse har spillet andres og egen 
musik som han har turneret med i 
Canada, Tyskland, Sverige, Norge og 
Danmark. 
Han har lavet alt fra Dansk Melodi 
Grand Prix til X-Factor og Talent. Han 
er medejer af musik virksomheden 
GL Music som laver produktion 
og sangskrivning, men som også 
er ansvarlig kapelmester for store 
koncertnavne og store TV shows 
bl.a. DR´s store talent show X-Factor. 
Lasse har medvirket på over 50 guld/
platin album- og single-udgivelser 
som kapelmester, producer og 
musiker. Som sangskriver og 
producer arbejder han en del i 
udlandet  og besøger flere gange 
om året Los Angeles og London. 
Til daglig bor han i et lille hus “på 
prærien” med sin datter på snart 2 
år.  

Jens Christian Jensen, 52 år, 
Århus er saxofonist, underviser og 
kapelmester.
Han har spillet med Klüvers bigband, 
Henning Stærk, Lis Sørensen og 
mange andre.
Jens er uddannet AM’er fra 1980 
og er netop blevet udnævnt til 
lektor på DJM, hvor han underviser 
i saxofon, bigband, arrangement og 
sammenspilsledelse.
Han har i efteråret skrevet  
seks arrangementer af forskellige 
syriske musikstykker for strygere, 
træblæsere og perkussion til 
Det Jyske Musikkonservatorium, 
og fem arrangementer af Mali 
-musik (Afrikansk musik) til 
konservatoriets big band med 
bassisten Moussa Diallo, - samt 
finsk vokalmusik til DJM kor.
Han har selv dirigeret alt dette 
i weekenden under Århus fest-
uge med medvirken af 140 kon-
servatoriestuderende.
I fritiden er han leder af Blood Sweat 
Drum´n´Bass Big Band og holder 
meget af at rejse ud i verden for at 
opleve musik og eksotiske køkkener.

Anne Cathrine Kielland Lund, 43 år, 
Vejle er dirigent og slagtøjsspiller.
Hun er uddannet fra Universitetet 
i Oslo og fra Det Jyske Musik-
konservatorium, kombineret med et 
utal af dirigentkurser og masterclass.
Anne Cathrine, der er opvokset med 
den norske musikkorpstradition, har 
været dirigent for et par af de større 
østjyske harmoniorkestre, men har  
de seneste 10 år koncentreret sig mere 
om symfoniorkestrene i trekants-
området. Hun har siden 2002 været 
dirigent for Vejle Symfoniorkester, 
og fra 2006 også for Fredericia 
Byorkester. Hun har over en fem 
års periode været kapelmester for 
Palsgård sommerspils orkester. 
Anne Cathrine har siden 1997 været 
lærer i slagtøj og MGK slagtøj på 
Kolding musikskole.
Hun har også stået i spidsen for 
Tonicas lystige Tyrolere hver aften i 
Århus festuge fra 1994, og frem til i 
år. Det kræver en vis form for positivt 
sind og lidenskab til den genre for at 
stå i lederhosen og få tyrolerteltet til  
at swinge år efter år...
Til næste forår venter nye udfordringer 
med store koncerter med kor og sym-
foniorkester hhv. i Fredericia og Vejle.
Udover musikken og sine fire børn, 
tilbringer hun mange af sine fritimer 
på familiens sejlbåd et eller andet sted 
i de danske farvande.

nye 

medlemmer
ved Bodil Heister



Et interview med en af landets ældste nulevende dirigenter

af Bodil Heister

Axel var ti år, da hans to søskende døde for øjnene af ham. Han 
sad på en strand og så, at hans søster og bror, der var ude at bade, 
druknede på en revle. Axel kunne intet gøre - han var magtesløs.
I det sekund blev han voksen.
Forældrene havde nok i deres egen sorg, og havde ikke overskud til 
at tage sig af det eneste barn, de havde tilbage. Axel måtte klare sig 
selv, med skyldfølelse, selvbebrejdelse og ensomhed.

På vej til mit møde med Axel Pedersen 88 år - en af de ældste nulevende 
dirigenter i Danmark - var mit første mål bageren i Femmøller.
Et legendarisk bageri, der er velkendt helt i Hornslet. Det var der, jeg blev 
beordret til absolut at aflægge stedet et besøg og prøve deres kager. Så jeg 
fandt bageren i Femmøller, og lod mig friste af to fuldvoksne jordbærkager.

Mit næste mål var Axels lille hus, som lå op ad en uhyggeligt 
 stejl vej i Femmøller. Jeg spurgte mig selv, hvordan man
med livet i behold kunne komme op ad den på en isglat 

vinterdag, eller for den sags skyld ned ad den, uden be-
siddelse af en firehjulstrækker. Og hvordan kommer man over-

hovedet op og ned, når man er 88 år! Nå, hen ad endnu en stejl, snoet vej, og så 
ankom jeg til nummer 15, hvor Axel boede. Vi havde kun talt i telefon sammen, 
så jeg var spændt på at møde ham. En ikke særlig høj, men sporty, elskværdig 
og gæstfri person - i lyse bukser og sommerskjorte - åbnede døren, og bød mig 
indenfor. Jeg fik endda et kram, selvom vi slet ikke kendte hinanden. Jeg følte 
mig som en ventet gæst og meget velkommen!

Hvornår blev du bevidst om, at du ville være dirigent?
“Det vidste jeg allerede som fireårig”, svarer Axel på mit første spørgsmål.
“Jeg sad på skuldrene af min far hver søndag og lyttede med begejstring til 
et harmoniorkester, som spillede i Fælledparken under ledelse af Johan Hye-
Knudsen. Hye-Knudsen var enormt populær, han var en af de største. Jeg 
fægtede og dirigerede med armene, mens folk rundt omkring smilede af mig. 
Jeg var virkelig klar over, allerede på det tidspunkt, at jeg ville være dirigent”.

Og det blev han!

Vi sidder på en skøn terrasse i det lille hyggelige hus, som Axel flyttede til for en 
snes år siden. Datoen er 1. august, og det er en paradisisk sommerdag. Fuglene 
støjer gevaldigt mellem de gamle kolossalt høje træer, der indrammer grunden, 
og hvepsene sværmer ivrigt - lidt for ivrigt - omkring vores jordbærkager.
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Jeg ville ønske, 
at der var blevet sat

et punktum for min karriere
Overlevede trods to alvorlige dødsdomme
At sidde overfor den åndsfriske Axel Pedersen på 88 år er lidt af et under, fordi 
han for 30 år siden pådrog sig to livstruende sygdomme.
Axel faldt om på sit badeværelse med en hjerneblødning. Han kunne ikke 
bevæge sig og kunne ikke tale. Han blev samme nat lagt i en kælderetage 
på Kommunehospitalet - alene og dødssyg - indtil næste morgen. Han kunne 
have været død. 
“Sådan var forholdene dengang, det var ubeskriveligt”, fortæller Axel. 
Lægerne fortalte ham dagen efter, at han højst havde 30% chance for at 
overleve. Højst!
“Men det skulle være løgn”, fortæller han.
“ Jeg var lam i hele den en halvdel af kroppen og kunne ikke tale. Men jeg ville 
overleve, og jeg kæmpede en sej kamp for at komme tilbage til livet, og jeg 
sejrede!
Jeg blev så godt som rask, men så skete der det, at jeg nogle år efter fik cancer 
i halsen. Det siger sig selv, at det var 
en rædselsfuld periode i mit liv. Jeg
røg ud og ind af hospitalerne”. 

Selv om Axel i dag er fuldstændig 
åndsfrisk, går han en smule u-
sikkert, og kan stadig ikke bruge 
sin højre hånd. Med megen møje 
og besvær prøver han at skrive 
med venstre hånd, men det ser 
ud derefter. Og han bliver stik-
rasende, når han ikke kan skrive.

Jeg ville godt have sat et 
punktum for min karriere
“Jeg føler en enorm stor 
skuffelse over, at jeg måtte 
stoppe min dirigentkarriere, 
da jeg blev syg. Jeg var jo på 
mit højdepunkt”, fortæller han
med stor ærgrelse i stemmen.                                                     foto: Bodil Heister

“Jeg føler, at jeg blev snydt, fordi jeg måtte afbryde min løbebane. Jeg blev 
nødsaget til at opgive alt det, jeg åndede og levede for og som jeg havde 
kæmpet for. Jeg følte et stort tomrum.
Men jeg ville gerne have sat et punktum. Nej, hvor ville jeg gerne have holdt 
en afskedskoncert. Jeg ved nøjagtig, hvad jeg ville have spillet, hvis jeg fik 
muligheden”, fortæller han og ser drømmende frem for sig, mens han remser 
det hele op uden tøven: “Beethovens syvende symfoni, Schuberts fjerde - den 
tragiske - Mozarts næstsidste, og som solister...”

Men det fik Axel aldrig lov til.

Jordbærkagerne er stadig ikke spist, fordi han har haft travlt med at fortælle og 
vise billeder og udklip. Han insisterer på, at jeg skal blive siddende, mens han 
tøffer galant ud i køkkenet for at varte mig op. 
“Lidt mere hvidvin?”, spørger han og skænker op, da jeg ikke siger nej. 
Der ligger en kæmpe stabel papirer ved vores bord på terrassen, udklip og 
billeder, han har fundet frem til anledningen, en stabel på størrelse med en 
halmballe, og jeg er konstant nervøs for, at det hele skal blæse væk.

Men for at starte med begyndelsen ... 
“Den voldsomme oplevelse - at miste sine to søskende og endda overvære det, 
uden at kunne gribe ind - efterlod et kæmpe tragisk tomrum, en oplevelse, jeg 
aldrig kommer over.
Jeg måtte leve mit liv alene, uden hjælp eller omsorg fra mine forældre. De 
havde ikke overskud til mig, de dyrkede deres sorg. Jeg tror slet ikke, de havde 
fornemmelse for, hvilke følelser jeg bar på. Så jeg lærte at skjule dem”.

“Jeg levede mit eget liv, og jeg havde et værelse som lå op til køkkenet. Jeg 
satte et gardin i døråbningen, så mine forældre ikke kunne se, hvad jeg foretog 
mig, og så gik jeg ellers i gang med at fremstille min egen “koncertsal“ - et slags 
dukketeater - på min ottoman. Jeg havde lånt en stor kåbe af min mor, som 
skulle gøre det ud for kjole-og-hvidt.
Jeg havde klippet en mængde figurer ud af avispapir, som jeg stillede op som 
publikummer - og de sad endda på sæder formet af papir. Jeg prøvede at lave 
et orkester af papfigurer, så hele ottomanen udgjorde min egen hjemmelavede 
koncertsal.
Så gik jeg ellers i gang med at dirigere med en pind. Men ingen måtte se det, det 
var mit univers. Mine forældre vidste ikke, at jeg brændte for at blive dirigent”.

Mødet med Emil Reesen
Da Axel var 13 år, skrev han til komponisten og dirigenten Emil Reesen, at hans 
højeste ønske var at blive dirigent, og om han måtte besøge ham, for at få nogle 
gode råd. Det var forældrene ikke involveret i. Axel handlede på egen hånd.
Emil Reesen  havde aldrig oplevet dette før, så han måtte straks se den dreng, 
for det var ikke normalt ... Emil Reesen svarede med følgende brev 24. 6. 1937:
“...at besvare alle Deres spørgsmål skriftligt, synes jeg er for besværligt, jeg 
foreslår Dem, at  De kommer ud til mig på lørdag kl. 4. Det vil interesse mig at 
snakke med Dem. Deres Emil Reesen”.
Dette blev indledningen til en livsvarig støtte og et langt venskab.

Axel fik lov at starte på Musikkonservatoriet i en uhørt tidlig alder, nemlig som 15 
årig. Den normale aldersgrænse for at blive optaget var på det tidspunkt 18 år.
Axel fik lov at overvære alle prøver - som et slags føl - hos dirigenten Emil 
Reesen, som blandt andet var knyttet til Statsradiofonien.

Hvad kan du huske fra din tid med Emil Reesen?
“Jeg husker, at Reesen en dag ankom til en orkesterprøve med sin bløde hat på 
hovedet. Han så straks, at der manglede en musiker, og pegede på den tomme 

plads midt i orkestret, hvorpå han sagde: ”Tak for i dag!”, vendte sig om og gik. 
Han nåede ikke engang at lægge sin hat. Næste dag, sad de der allesammen, 
og prøverne kunne gå i gang”.

“Reesen havde en teaterforestilling 
med bl.a. Poul Reichardt, og jeg sad 
og fulgte prøver og forestillinger. En 
dag sagde han: “Kom med mig”. 
Så tog Reesen den unge Axel med 
op på ledelsens kontor og sagde; 
“Nu har jeg dirigeret denne fore-
stilling 13 gange, nu skal jeg lave 
noget andet, denne unge mand 
her tager over fra i morgen!”, 
og pegede på mig”. 
Axel var kun i tyverne og fik lov 
at dirigere forestillingen 
adskillige gange.                                                            Axel som ung

Under krigen havde Akademisk Musikforenings Orkester en dirigent, der var 
jøde. Da han måtte flygte, overtog Axel jobbet som dirigent - efter anbefaling  
fra Reesen. Ligeledes overtog Axel et mandskor efter Reesen, det hed Herrekoret 
De Danske.

Og så gik det ellers slag i slag med palæ-
koncerter i Odd Fellowpalæet og med 

Sjællands Symfoniorkester (som dengang 
hed Tivoli Orkestret). Mange af koncer-

terne var for egen regning og risiko, og 
han havde på et tidspunkt ikke flere penge. 

Så han skrev breve til statsministeren, 
kulturministeren og samtlige borgmestre, 
for at få dem til at yde støtte til de mange 

koncertoplevelser. Han gik altid “til hovedet” - for at vække deres interessere  
for musiklivet.
Axel var også kunstnerisk leder af Dansk 
Folkescene, som blev stiftet i 1954 og han 
var initiativtager til en folkeopera. Han op-
rettede flere musikskoler, deriblandt Dansk 
Musikakademi, som han stiftede personligt 
i 1961.

“Det ærgrede mig som ung”, siger han ironisk, “at mit efternavn ikke endte på 
-ski, så var jeg nok blevet mere verdensberømt end Pedersen”.

Stiftelsen af Dansk Kapelmesterforening
Emil Reesen oprettede Dansk Kapelmesterforening i 1937 og var formand i 25 år. 

fortsættes næste side.....................................



af Peter Ettrup Larsen

Nenia foran inskriptionen på væggen ved Kvæsthuset 
 foto: jacobchristian.dk

Ude i ”den virkelige verden” skal man ikke have været ansat ret længe i en virksomhed, 
før man tilbydes efteruddannelse. Sådan er det som bekendt ikke i vores verden! Skal der 
ske noget, må man i høj grad selv tage affære. Det gjorde Nenia Zenana. Som nybagt 40-
årig gav hun lige karrieren et faglighedscheck: Hvor og hvordan kunne fagligheden styrkes? 
Gennem kollegaen Anne Rosing Schou fra Musikvidenskabeligt Institut var hun et par år 
tidligere blevet introduceret til Body-sds, et behandlingssystem der betragter kroppen ud 
fra et helhedssyn, hvor fysiologiske og psykologiske elementer smelter sammen til en 
kropsterapeutisk behandlingsform, hvor f.eks. en muskelspænding ikke behandles alene, 
men hvor man også forsøger at forstå årsagen til spændingens opståen. 

Body-sds er udviklet af Ole Kåre Føli, der for et par år siden holdt et rigtig spændende oplæg 
ved et af Kapelmesterforeningens lørdagsforedrag. På det tidspunkt var Nenia dog allerede 
afklaret omkring behovet for efteruddannelse, for ved at betragte de mange elementer i 
hendes daglige virke som kapelmester og underviser, var hun nået frem til, at den samlende 
fællesnævner i alle aktiviteter var: KROPPEN. Derfor var det oplagt at søge mere viden og 
indsigt i de ting, der får den til at fungere, så Nenia gik i gang med at uddanne sig indenfor 
Body-sds, og efter tre års studer kan hun nu kalde sig kropsterapeut uddannet ved Body-sds. 
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Fra starten var uddannelsesforløbet tænkt som 
en personlig fordybelsesproces, der skulle give 
støre forståelse for samspillet mellem musikken og 
mennesket, men efterhånden opstod der en kæmpe 
interesse for at hjælpe folk med deres større eller 
mindre skavanker. Undervejs i Nenias uddannelse 
har undertegnede selv haft fornøjelsen af at være 
”prøvekanin” for Nenia, og det er faktisk fantastisk, 
som hun forstår at afspænde ømme dirigentskuldre 
og trætte lændemuskler. Hvis jeg skal sammenfatte 
min oplevelse af Body-sds, vil jeg sige, det nærmest er 
som zoneterapi for hele kroppen. Efter en behandling 
er man temmelig mørbanket, men ”på den fede 
måde”, for ved at få frigjort spændingerne og slippe 
nogle af de bekymringer, der ofte ligger til grund for 
anspændtheden, oplever man nemlig en enorm lethed 
i hele kroppen efter sådan en behandling. 

I Nenias tilfælde er det imidlertid ikke kun ”patienten”, 
der får en god oplevelse af behandlingen, Nenia selv 
fandt nemlig også ud af, at hun fik lidt af et kick ved 
at opnå så konkrete resultater med ”patienterne”, så 
lidt efter lidt begyndte hun at lege med tanken om 
selv at blive behandler. Den utopiske drøm var, at hun 
en dag kunne indgå i et behandlerfællesskab med 
andre faggrupper, så man i fællesskab kunne opnå et 
helhedssyn på mennesket, og som Nenia siger: ”Man 
skal passe på, hvad man ønsker sig, for man risikerer 
at få det!”. Uden at opgive sine andre aktiviteter som 
kapelmester, lærer og musiker er Nenia nemlig i dag fast 
behandler på klinikken ”Alius Vita” i det gamle Kvæsthus 
i Kvæsthusgade, hvor man tidligere behandlede sårede 
soldater. Her indgår hun i et behandlerfællesskab, der 
foruden hendes tidligere Body-sds-lærer også tæller en 
kostterapeut, en fysioterapeut og en psykolog. Målet er 
at man i behandlingsprocessen er integrerende frem 
for ekskluderende. 

Den øgede forståelse for de fysiologiske og psykiske 
sammenhænge har imidlertid også styrket Nenia 
som kunstner. Når man er bedre i balance med sig 
selv formidler man naturligvis også bedre. Samtidig 
har indsigten også resulteret i en større ydmyghed 
overfor det at være menneske, og dét føles rigtig rart, 
siger Nenia, der tror på, at tingene sker, når de skal, 
så det passede også fint ind i sammenhængen, da 
Nenia opdagede, at der i muren på Kvæsthuset er en 
indmuret inskription med teksten: ”I Jesu navn skal al 
vor gerning ske”. 
Læs om foredraget med Ole Kåre Føli i Blad nr. 42, 
side 20. Alle blade kan læses på nettet.

En drøm går i 

opfyldelse
Klassisk 

møder jazz 
- koncert med to kapelmestre og flere stilarter

af Nenia Zenana

Lørdag d. 11. sep. blev der sparket nye musikalske døre ind i Lyngby 
Kulturhus. Akademisk orkester under ledelse af Nenia Zenana åbnede med 
Elgar’s Enigma Variationer - og derefter var der dømt nye oplevelser for 
resten.

Nikolaj Bentzon kom på scenen, og mens orkesteret spillede Bach’s Air og 
Albinoni’s Adagio jazzimproviserede Nikolaj nutidskommentarer indover. 
En meget overraskende, sjov, smuk og til tider bevægende oplevelse for 
både medvirkende og publikum.
Derefter var der Danmarkspremiere på en sats fra islandske Veigar 
Margeirssona’s saxofonkoncert Rætur (rødder), hvor klaveret havde over-
taget solostemmen i satsen Dögun (daggry) spundet over en gammel 
islandsk folkevise. 

Til slut en verdenspremiere : Nikolajs egen Tripoli Tango for klaver og 
orkester, skrevet til anledningen. Et værk med energi, feel og fraser fra såvel 
tangoens hjemland som fra de nordafrikanske himmelstrøg. Publikum var  
begejstret og orkesteret havde en fest. Flere har lagt billet ind på et ek-
semplar, når det en dag bliver indspillet.
Som extranummer spilledes Tango Jalousie – hvor violinintroen var blevet 
erstattet af jazzklaver.
Det var en koncert der udvidede rummet og flyttede grænser - for pub-
likum såvel som for orkesteret, der følte sig beriget over at bryde nyt land.

Og så var det fantastisk at være TO kapelmestre på en gang. At ha’ en 
kollega at dele boldene med.

Tak til Kapelmesterforeningen for støtte til koncerten, og for dermed at 
være med til at give os en oplevelse, som har fundet sig til rette på en god 
og blivende plads i hjertet.

Hermed opfordres til lignende korte rapporter, hvis og når andre har haft 
erfaringer med sjove, specielle, anderledes koncertprojekter. Det ville være 
fantastisk at  indsnuse inspiration fra alle jer andre derude rundt omkring i 
fædrelandet.

“Hans formål var, at foreningen skulle oprette 
kapelmestrenes hus, som en slags friboliger for 
ældre kapelmestre. Det var hans inderste tanke 
 - hans ide”, fortæller Axel. “Det var det, der var

hans plan”, men det blev ikke til noget.

Axel var omkring 25 år, da han som en af de 
første kom med i bestyrelsen i Emil Reesens kapelmesterforening. 

Reesen havde allieret sig med advokaten Poul Hjermind, som kom til alle 
møderne, der blev holdt på 3. sal i Reesens lejlighed i København. I bestyrelsen 
sad også Jens Warny. Axel Pedersen sad i Kapelmesterforeningens bestyrelse i 
50 år og var også næstformand.

Hvordan har du det med snart at være 90 år?
“Jeg har tre voksne børn, som desværre ikke ofte kommer på besøg. Måske har 
jeg haft for travlt med min karriere, mens de var små?”, overvejer han.“Der er 
så meget ved livet endnu ...”

En hund har gøet i det uendelige i nabolaget, og Axel og jeg råber næsten 
synkront, som om vi havde aftalt det: ”Så hold dog kæft, hund”, mens vi 
lidt flovt griner til hinanden. Hvepsene sværmer mere og mere krigerisk, det 
ser ud som om de er blevet federe. Og det er som om vores jordbærkager er 
krympede. Nu tager vi endelig hul på dem, til den sidste sjat hvidvin, mens solen 
bukker under bag de høje træer.

Emil Reesen stifter af Dansk Kapel-
mesterforening i 1937. Formand i 
Dansk Kapelmesterforening i 25 år 
fra 1937-1962, hvorefter Arne 
Hammelboe overtog fra 1962-1997.

Emil Reesen, 1887-1964, dansk dirigent 
og komponist. 
Reesen er uddannet pianist og debu- 
terede i 1911. I de følgende år arbejdede  
han i forskellige teater- og restaurations-
orkestre og blev efterhånden arrangør,  
komponist og kapelmester ved flere af 
de centrale teatre, ligesom han i 1920 
debuterede som symfoniorkesterdirigent.
Fra 1925-1927 studerede han videre i 
Paris, og ved hjemkomsten blev han 
dirigent for Radiosymfoniorkestret gen- 
nem de følgende syv år, men med af- 
stikkere til Det Kgl. Teater som ballet-
dirigent.
Emil Reesen har skrevet musik inden for  
de fleste genrer, men fokuseret på 
scenisk musik, underholdningsmusik og 
filmmusik.
Han komponerede en del balletmusik 
og en enkelt opera Historien om en 

moder, men i dag huskes Reesen pri- 
mært for de mange fængende sange 
og arier i operetten Farinelli (1942) (fx 
Herren som skabte alt på jord).
Han har også komponeret symfonisk 
rapsodi Himmerland (1926) og balletten 
Gaucho.
Til forskellige københavnske teatre,  
deriblandt Scala (1921-25), kompo-
nerede han revyviser, bl.a. Lille Lise let 
paa Taa (1924) og Adrienne med sin 
Luftantenne (1925) og Gadeprinsessen 
(1945), filmmusik og sange som Et Flag 
er smukkest i Modvind (1941) og To, 
som elsker hinanden (1944). 
Reesen har på væsentlig vis præget 
1900-t.s folkelige, danske musikliv.

..........Axel Pedersen fortsat
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Da den moderne 
dansemusik 

kom til 
Danmark

af Erik Moseholm 

Tippe Lumbye 1908

70 kapelmestre og dansedi-
rigenter omtales i bogen om, da 
den moderne dansemusik kom 
til Danmark inspireret af sorte  
amerikaneres dans og musik i 
begyndelsen af 1900-tallet. Med  
bogen på 248 sider følger 85 
sjældne optagelser på 2 CDer 
med sjov, sjælfuld og smægtende 
dansemusik og blandt de 140 ill-
ustrationer figurerer adskillige af 
datidens kapelmestre og orkestre.

Kapelmester Max Skalkas 81-årige far var bassist i Henrik Clausens Diamond Jazz Band i 
“National” i begyndelsen af 1920erne 

Den moderne dansemusiks kulturhistorie har længe været savnet, skønt den 
gennem de sidste hundrede år har interesseret rigtig mange mennesker, 
ligesom de fleste musikere på et eller andet tidspunkt har dyrket den.
En væsentlig grund til dette er, at mange musikskribenter har anset den 
moderne dansemusik for mindre fin – som useriøs underholdning.
For at begrænse det store emne, fokuserer jeg på den moderne dansemusiks 
første fyrre år op til besættelsestidens Danmark. 
Det righoldige materiale er hentet fra aviser, tidsskrifter, bøger, noder og 

grammofonindspilninger. Beskrivelser af musikken er fra samtiden og kræver 
ikke specielle forkundskaber. Emnet er holdt i et letforståeligt uakademisk 
sprog med mange muntre anekdoter.

Emil Reesen og direktøren Frede Skaarup 
for Scalateatret 1924

Grænsen mellem moderne danse-
musik og jazz kan være flydende. 
Som regel er den moderne danse-
musik blevet vurderet ud fra 
jazzkriterier, ikke genrens egne. Dem 
tager jeg udgangspunkt i og forsøger 
at formulere forskellene mellem 
genrerne for at undgå alt for mange 
forviklinger og misforståelser:

Den moderne dansemusik har basis 
i sorte amerikaneres musik og dans. 

Melodien er central. Den skal være sangbar, slageragtig, let genkendelig 
og spilles, som den er komponeret, så publikum kan nynne med på den. 
Komposition og sangtekst skal helst være dansk. I arrangementerne er 
melodien gennemgående både i orkesterspillet og sangen med mange 
gentagelser. Harmonierne er enkle. Improvisationer er undtagelsen og 
instrumentalsoloer ofte nedskrevne. Rytmen skal være rolig og flydende 
i korrekt dansetempo vendt mod populære danses trin. Musikerne skal 
kunne læse noder og frasere med amerikansk rytmisk fornemmelse. De 
er først og fremmest ensemblemusikere, der skal kunne fornemme et 
orkesters fælles tonedannelse, klang, rytme og stil og de behøver ikke være 
solister. 
Deciderede danske jazzmusikere og -orkestre begynder først at dukke op 
i løbet af 1930erne. I jazzen kan melodien bearbejdes og være vanskelig 
at synge med på. Den spilles eller synges i starten og i slutningen som 
ramme om solisters selvstændige soloimprovisationer med individuel 
tonedannelse. Komponisterne og tekstforfatterne er ofte amerikanske 
og der synges gerne på engelsk i evergreens. Jazzkompositioner og 
-arrangementer favoriseres. Arrangemeneterne og harmonierne kan 
være komplicerede. Musikerne behøver ikke kunne læse noder, men skal 
kunne frasere jazzmæssigt. Rytmen er intens, energisk og spændstig med 
forskydninger og breaks og stærk kropslig fornemmelse og man behøver 
ikke spille i et korrekt dansetempo.

Otto Lingtons Lingtonians 1930

Statsradiofoniens første direktør kammersanger Emil Holm fandt musikerne 
til de første radioensember på cafeer og dansesteder, fordi han mente, at 
deres klang passede bedst til optagelse af radioens mikrofoner. Det blev til 
Radiotrioen (1925), Symfoniorkestret med Launy Grøndahl og Erik Tuxen 
(fra 1936) samt Danseorkestret med Emil Reesen (1926-28) efterfulgt af 
Louis Preill (til 1943). Mange af de fremragende musikere og kapelmestre i 
restaurationsorkestrene konkurrerede sig ind i radioensemblerne.

Jens Warnys orkester i ”Nimb” med bassisten Erik Hansen, der blev solobassist i 
Radiosymfoniorkestret

Blandt datidens mest populære dansedirigenter var i alfabetisk rækkefølge  
Harald Andersen, Axel Bendix, Henrik Clausen, Eli Donde, Valdemar Eiberg, 
Kai Ewans, Jacob Gade, Carl Gottschalksen, Launy Grøndahl, Marius 
Hansen, Bruno Henriksen, Hjalmar Koefoed, Otto Lington, Tippe Lumbye, 
Leo Mathisen, Teddy Petersen, Louis Preil, Emil Reesen, Richard Stangerup, 
Aage Juhl Thomsen, Erik Tuxen og Jens Warny, Men et halvt hundrede 
andre er omtalt i bogen.

Erik Tuxen med orkester i filmen ”Fem raske piger” 1934

Bogen kan købes for 269 kr i boghandlere eller gennem Erik Moseholm 
moseholm@vigga.dk. 
 

Pladeeksemplerne på de to CDer I bogen ”Da den moderne dansemusik kom til Danmark”:
”Mumblin ‘Mose” (2.19). Tippe Lumbyes orkester, August 1909. 
”Det er nat” (0.35). Carl Alstrup Scalarevyen,1913. 
”No-no-no kommer der ikke” (1.05). Olga Svendsen og Oscar Stribolt i Scala-revyen Bobby, 1914. 
”Ingeborg” (0.36). Oda Alstrup Operetten Vi filmer, 1915. 
Aah, hvor jeg går og trænger” (0.55). Emil Henriks, 1919. 
”Tiger Rag” (1.06). Original Dixieland Jazzband, 1917. 
”Yellow Dog” (1.06). Joseph C. Smith Orchestra, 1919. 
” Darktown Strutters Ball” (0.47). Six Brown Brothers, 1917. 
”Kleine Lunafee” (0.28). Marius Hansens orkester, 1922. 
”Limehouse Blues” (0.45). Ted Lewis Orchestra, 1928. 
”Jeg kan ikke lade være” (o.33). Launy Grøndahls orkester, 1923. 
”Please” (3.04). Valdemar Eibergs Dancing Orchestra, 1924. 
”Guldfisken” ((1.05). Jens Warnys orkester, 1924. 
”Nicolas” (1.40). Launy Grøndahls orkester, 1923. 
”Old King Tut” (1.07). The Gregorians, 1923. 
”Charleston” (1.29). Pianisterne Garroll Gibbons og Arthur Young, 1927. 
”Kanske Frøken Carlsson” (1.39). Holger ”Gissemand” Pedersen, 1928. 
”Kun dig jeg tænker på” (1.11). Vldemar Davids og Dajos Belas orkester, 1930. 
”Black Bottom Stomp” (2.45). Sam Woodings Chocolate Kiddies, 1926. 
”Shake Your Feet” (0.34). Bud Firemans Orchestra ÅRSTAL??? 
”Uvenner med klaveret” (0.34). Teddy Petersens orkester, 1930. 
”Gentlemen foretrækker blues” (2.32). Ray Staritas Orchestra, 1927. 
”Get Going” (1.11). Savoy Orpheans, 1926. 
”I min lille bungalow” (2.31). Victor Cornelius og Otto Lingtons orkester, 1930. 
”Så er der en, der nupper tjansen” (1.22). Otto Lingtons orkester, 1930. 
”Oh Mona” (2.38). Stig Lommer og Otto Lingtons orkester, 1932. 
”Kik på dukkerne” (1.02). Otto Lingtons orkester, 1933. 
”Thanks” (”Too Much Harmony”) (2.29). Otto Lingtons and His Lingtonians. 1934. 
”Går det ikke nok så godt” 2.41). Valdemar Davids og Teddy Petersens orkester, 1928. 
”Det er en af mine egne” (0.27). Teddy Petersens orkester, 1930. 
”Glad Bonzo” (0.41). Teddy Petersens orkester, 1930. 
”Altid et smil i øjet” (1.58). Teddy Petersens orkester, 1934. 
”Så, så, så – hep, hep, hep” (1.29). Teddy Petersens orkester, 1934. 
”Verdens første sang” (2.09). Skat Nørrevigog Teddy Petersens orkester, 1934. 
”Carioca” (0.40). Teddy Petersens orkester, 1933. 
”En aften på volden”(1.27). Victor Cornelius og Teddy Petersens orkester, 1935. 
”Shoe Shine Boy” (2.21). Victor Cornelius og Teddy Petersens orkester, 1936. 
”En tiske, en taske” (3.03). Victor Cornelius og Teddy Petersens orkester, 1938. 
”Vipti, vupti, optimist” (0.37). Teddy Petersens orkester, 1939. 
”Hele verden nynner” (1.03). Marguerite Viby og Teddy Petersens orkester, 1939. 
”Drummerboy”  (2.29). Kordt Sisters og Teddy Petersens orkester, 1941. 
”Linger Awhile” (1.45). Saxofonisten Van Philips med Savoy Orpheans ÅRSTAL ?? 
”Skrivemaskinen” (2.36). Kai Julians Danse Orkester,  1932. 
”Goodmorning ! No Milk Here To Day” (1.07). Kai Julians Danse Orkester, 1932. 
”Tom Tommeltots tromme” (1.45). Kai Julians orkester, 1932. 
”Rytme” (2.50). De Fem Synkoper og Kai Julians Danse Orkester, 1932. 
”Jeg kommer i nat under balkonen” (2.47). Osvald Helmuth og Erik Tuxen og hans orkester, 1932. 
”Altid om dagen” (1.05). The Rhythm Girls og Erik Tuxen og hans orkester, 1933. 
”Køb de arbejdsløses blad” (1.54). Erik Tuxen og hans orkester, 1933. 
”I Riobamba” (1.30). De tre Rhythm Girls med Erik Tuxen og hans orkester, 1935. 
”I et hjørne i den gamle kro” (1.35). Erik Tuxen og hans orkester, 1936. 
”September In Th Rain” (0.50). Erik Tuxen og hans orkester, 1937. 
”When Lights Are Low” (2.44). Kai Ewans and His Orchestra featuring Benny Carter, 1936. 
”En og en er to” (2.36). Børge Rosenbaum og Kai Ewans med sit orkester, 1936. 
”Where Or When” (3.03). Adelaide Hall og Kai Ewans orkester, 1937. 
”Hvad er swing?” (2.48). Kai Ewans Danseorkester, 1938. 
”Vil du møde mig i Tivoli” (0.45). Hjalmar Koefoeds orkester, 1932. 
”Hvad er det med Juliane” (0.40). Vilfred Kjær med rytme, 1935. 
”Å Susanne” (3.00). Jens Warny og hans orkester, 1929. 
”Dark Blue Night” (1.56). Jens Warny og hans orkester, 1934. 
”Sørensen og hans saxofon” (2.52). Herman Lisberg og  Louis Preils Danseorkester, 1934. 
”Dansk Jazzrhapsody” (0.50). Aage Juhl Thomsens orkester, 1929. 
”Ved vejen lå” (0.50). Aage Juhl Thomsens orkester, 1929. 
”Squareface” (3.09). Aage Juhl Thomsens orkester, 1936. 
”Tiger Rag” (2.48). Erik Rønne og Oluf Rubecks orkester, 1938. 
”Too-de-loo” (057). Winstrup Olesens Danseorkester, 1938. 
”Ih – næh –altså” (1.10). Berthel Skjoldborgs Danseorkester, 1939. 
”Lirekassemandens swing” (3.12). Anker Skjoldborgs Danseorkester, 1937. 
”Tea For Two” (2.54). Ingelise Rune og Richard Stangerups Danseorkester. ÅRSTAL?? 
”Little Man You’ve Had A Buzy Day” (1.02). Pianisterne Christian 
Thomsen og Henry Willum, 1934. 
”I den gamle have i Pile Allé” (2.12). Victor Cornelius og Eli Dondes Band, 1933. 
”Lille pige vil De jazze med mig”, ”Han kommer og banker”, ”Hvor- for er lykken så lunefuld” (2.52). Komponisten, 
pianisten og sangeren Karin Jønsson med rytmegruppe, 1937. 
”Hallelujah” (1.09). Pianisten og sangeren Kjeld Nørregaards trio, 1937. 
”Little Old Lady” (”Frøken, hvad var det nu De hed”) (1.02). Leo Ma thisens orkester, 1938. 
”I Promise You” (1.21). Pianisten og sangeren Børge Rosenbaum med rytmegruppe, 1938. 
”Jazzpotpourri” (1.44). Henrik Blichmanns Swingband, 1940. 
”Body And Soul” ((1.08). Pianisterne Hans Schreiber og Grete Hemmeshøj Frederiksen, 1940. 
”Something In The Air” (0.50). Pianisten Grete Hemmeshøj Frederiksen, 1937. 
”Sometimes I’m Happy”, ”Yearning” og ”June Night” (3.08). The Keyboard Keapers med pianisterne Walter Bødker 
og Leo Mathisen, 1940. 
”In The Mood” (3.21): Bruno Henriksens Arena 
Danseorkesterorkester, 1941. OBS? 
”Chica Chica Bom Chic” (1.09). Bruno Henriksens Arena Danseorkester, 1941. 
”Marken er mejet” 3.07). Bruno Henriksens Arena Danseorkester, 1943. 
”Tivoli Boogie Woogie” (2.17). Bruno Henriksens Danseorkester, 1950. 
”How How” (2.33). Leo Mathisens orkester, 1942. 
”Swing i Glassalen” (2.17). Peter Rasmussens Sekstet, 1944. 
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Meget mere Malko

Når DR holder Malko Konkurrence for unge dirigenttalenter i 2012, kan de byde velkommen 

til 48 deltagere, det vil sige 18 mere end ved konkurrencen i 2009. Førsteprisen er samtidig 

forhøjet til 110.000 euro, og som et ekstra scoop har den verdensberømte dirigent Lorin 

Maazel sagt ja til at blive præsident for juryen, ligesom han vil være mentor for vinderen.

Lorin Maazel skal således hjælpe vinderen med at gennemgå repertoiret til de 20 koncerter 

der er planlagt med de store nordiske orkestre. Vinderen vil også kunne følge Maazels 

arbejde med München Filharmonikerne og L.A. Filharmonikerne og deltage i hans master-

kursus i hjembyen Castelton i sommeren 2013.

Traditionen tro bliver der skrevet et nyt værk til konkurrencen; denne gang er det lykkedes 

at få den legendariske polske komponist Krzysztof Penderecki til at gøre det. Penderecki vil 

også være til stede i Koncerthuset, hvor han vil fortælle om sit liv og svare på spørgsmål om 

værket fra konkurrencedeltagerne.

Arrangementet vil være tilgængeligt for publikum.

Læst i Optakt

Malmø får nyt koncerthus

Malmø planlægger et nyt stort byggeri med flere koncertsale, og det designes af 

den danske tegnestue Schmidt Hammer Lassen. Byggeriet skal rumme en stor 

og en mindre koncerthusscene, 3 udendørsscener, 3 foyerscener og et musikalsk 

aktivitetstorv – og dertil caféer, restauranter, hotel- og kongrescenter.

Det nye byggeri skal opføres i perioden 2010-2014. Det bliver et helt 

bygningskompleks på 89.000 m2 som placeres i Neptuniparken på 

Universitetsholmen. 

Malmö SymfoniOrkester glæder sig: “Et kulturelt centrum med en indbydende 

international atmosfære vil styrke Malmø som fremtidens oplevelsesby,” siger 

Dragan Buvac fra MSO.

Den Jyske Opera
Denne sæson i Den Jyske Opera byder 
på en dansk førsteopførelse af Korngolds 
Die tote Stadt, Puccinis gennembrudsværk 
Manon Lescaut og Rossinis geniale Barberen 
i Sevilla. Specielt for unge er Peter Bruuns 
nyskrevne opera Narcissus og Ekko. 
Familierne får den traditionsrige Jul på Slottet 
af Bodil Heister. Forestillingen spiller for 
fjerde år i træk i Musikhuset.

DR spiller mere dansk musikEn fremgang på 42 % danske musikudgivelser i 2009 har også afspejlet sig i DR’s airplay, hvor fx andelen af dansk musik på P4 er vokset fra 46 til 48 %, P3 fra 33 til 36 % og P2 fra ca. 20 til 31 % dansk musik.
”DR har en særlig forpligtelse over for den danske musik. Både den traditionelle og den nye musik er public service-kerneområder, og der er ingen andre kanaler, der spiller så meget dansk musik som DR’s. Det har vi konstant vores opmærksomhed på, og det glæder mig, at procenten går i vejret og at lytterne har taget godt i mod det,” siger Ole Mølgaard, der er kanalchef for P3, P4 og DR’s digitale kanaler til dr.dk.

”Lytterne sætter pris på mangfoldigheden i musikvalget, og vi ønsker ikke blot at spille de samme 20 cd’er. DR Radio spillede i 2009 således musik fra mere end 76 procent af alle danske musikudgivelser, og dermed er vi med til at give både nye og etablerede danske kunstnere et stort publikum herhjemme,” siger Ole Mølgaard.Ikke mindst de mest populære af DAB kanalerne spiller en stadig større rolle for dansk musik. På P5, DR Dansktop, DR Hit og DR Pop DK er til sammen 80 % af musikken nu danskproduceret, hvor det for et år siden ”blot” var 69 %, forlyder det på dr.dk.Læst i Musikeren

Opslagstavlen
 ved Bodil Heister

Nyt sangcenter i Jylland
GENKLANG er en ny platform for arbejdet med sang i Danmark, som har hjemsted på Den Jyske Sangskole i Herning. Blandt initiativtagerne er sangskolens leder og dirigent for Herning Kirkes Drengekor, Mads Bille. GENKLANG vil styrke sangen i Danmark og udvikle et nationalt og internationalt miljø hvor fagfolk fra hele verden mødes og udveksler viden om sang og musik.GENKLANG vil blandt andet arrangere konferencer, masterclasses og kurser for korledere, folkeskolelærere og sangpædagoger og desuden formidle viden om stemmer og sang på nettet.Se hjemmesiden www.genklang.org

Den Fynske Opera 
Denne sæson vil fylde operaen med længsler, 
skriver  operachef Jesper Buhl - længsel efter 
kærlighed både hos Grevinden i Figaros Bryllup 
og Butterfly i Madam Butterfly, længslen efter at 
forstå verden hos Sigurd i Sigurd Dragedræber og 
længslen efter tabt ungdom hos Feldtmarskaldinden 
i Rosenkavaleren.
Ovenpå succesen med Valkyrien, har vi besluttet 
at operacaféerne fortrinsvis skal være uddrag 
af operaer/operetter, vi endnu ikke kan opføre. 
Derfor kommer der blandt andre uddrag 
af Rosenkavaleren, Hoffmanns Eventyr og 
Flagermusen. Vi vil også prøve en aftencafé a la Taci 
i New York, et koncept, hvor hele aftenen klinger af 
opera og skulle længslen efter at synge gribe jer, så 
grib den og gør den til virkelighed.

Kassettebåndet er tilbageKassettebåndet er ved at blive kult på samme måde som vinylplader har fået deres comeback. Flere og flere undergrundsmusikere udgiver, ifølge avisen Los Angeles Times, deres musik på kassettebånd, ligesom små, uafhængige pladeselskaber med speciale i kassettebånd skyder op. Også i Danmark er kassettebåndet på vej tilbage, skriver Politiken. Allerede sidste sommer udgav pladeselskabet Run for Cover Records et såkaldt mixtape i kassettebåndsformat med bidrag fra forskellige danske hiphopkunstnere, ligesom det lille københavnske pladeselskab Repo Man Records udgiver alle sine kunstnere på kassettebånd.I pladebutikkerne Route 66 i Århus og København er kassettebånd begyndt at indfinde sig som en fast del af det varesortiment, der ellers normalt kun består af vinylplader. 

Montmartre udgiver koncerter på nettet

Sony og Montmartre er gået sammen om den nye musikservice ”Montmartre To Go”, hvor 

man kan downloade og købe udvalgte livekoncertoptagelser fra jazzspillestedet.

Ideen fik Niels Lan Doky i USA. 

”Montmartre To Go” er en digital service, der genbruger det yderst velkendte princip at købe 

og downloade musik på nettet. Det nye er, at publikummet på Montmartre eller jazzelskere 

som sådan kan hente helt friske livekoncerter, der netop har fundet sted på spillestedet. 

Planen er at udgive én koncertoptagelse om ugen med de navne fra ind- og udland, der 

optræder i Montmartre. 

Koncerterne udgives via Montmartres hjemmeside. 

For at få adgang til optagelser med eksklusivt billedmateriale skal man købe en kode af 

Montmartre, som giver adgang til download af koncerten. Denne kode kan købes forud for 

koncerten eller efter koncerten i to kvaliteter. Er man ikke koncertgænger, kan man også 

købe koncertoptagelserne via Montmartres hjemmeside, dog uden billedmateriale. Den 

gode kvalitet er i formatet FLAC, og så koster en koncertoptagelse 159 kr. I mp3-kvalitet kan 

man købe den til 99 kr. 

Den første koncertoptagelse og udgivelse fandt sted i forbindelse med fejringen af Alex Riels 

70 års fødselsdag. 

Læst i Musikeren

San Cataldo
Hvert år uddeles et antal stipendier til ophold for danske videnskabsmænd, arkitekter, billedkunstnere, forfattere, komponister og musikere på San Cataldo klosteret ved Amalfi i Syditalien. Stipendierne består i frit ophold med fuld forplejning og uddeles i 2011 med henblik på ophold fra 1.-28. i hver af månederne april - november og 1.-14. december 2011.

www.sancataldo.dk

Nye medlemmer i Statens Kunstfonds 

kunstfaglige udvalg

Statens Kunstfonds Repræsentantskab har nu valgt to 

medlemmer ud af det tremandsudvalg, der over tre år skal 

dele penge ud til rytmiske musikere. Den ene er sanger 

og komponist Jens Unmack (Love Shop), og den anden 

er jazzsaxofonist og komponist Pernille Bévort. De to nye 

medlemmer af film- og scenekunstudvalget er filminstruktør 

Jens Loftager og teaterinstruktør Catherine Poher. Statens 

Kunstfonds 8 kunstfaglige udvalg uddeler arbejdslegater, 

rejselegater og komponisthonorarer

Klassiske besparelser
Så er der igen bebudet besparelser på klassiske ensembler uden for 
hovedstaden. Vestjysk Symfoniorkester bliver nedlagt fra 1. januar, og Esbjerg 
Ensemble reduceres fra 12 til 10 musikere. Den ene nedlagte stilling er i øvrigt 
pianiststillingen som i øjeblikket varetages af P2 Prisvinderen Marianna Shirinyan.
Den anden stilling som spares væk, er en kontrabasstilling. Den er i øjeblikket 
opslået ledig, men bliver altså alligevel ikke genbesat.
Begrundelsen for besparelsen er at statens tilskud er reduceret med 900.000 
kroner om året samtidig med at presset på den daglige driftsøkonomi øges som 
følge af de overenskomstmæssige lønstigninger.
Læst i Optakt



Mere 
Roskilde Festival
end Før Søndagen
af Sine Tofte Hannibal,  fotos Mathias Bojesen

pigekor, der var et kor for korets egen skyld så at sige, og 
som især blev sat i forbindelse med den danske sang og 
programmet ”Før søndagen”. Foruden Pigekoret havde 
DR også et børnekor, der ikke havde nogen funktion 
i sig selv, men udelukkende skulle levere sangere til 
Pigekoret.

Uddannelsesaspektet er helt centralt for Michael i for-
hold til at lave musik med børn, det er ikke nok blot 
at lave koncerter og skabe musikalske oplevelser for 
dem. En af forudsætningerne for, at han ville sige ja til 
jobbet som chefdirigent var, at der blev afsat midler til at 
ansætte to sangpædagoger til at arbejde med børnenes 
stemmer. 
”Det med stemmearbejdet er en af mine kæpheste”, 
fortæller han. ”Der er rigtig mange børnekor i Danmark, 
og mange der arbejder på et højt plan, men det er kun 
de færreste korledere, der har forstand på stemmer. Det 
er forargeligt, da det ødelægger børnenes stemmer, hvis 
de bruger dem forkert i de vigtige år. Kun de færreste kor 
har ansat sangpædagoger typisk pga. økonomi, men det 
er i sidste ende et spørgsmål om prioritering. Flere burde 
prioritere at søge penge til det uddannelsesmæssige 
frem for det oplevelsesmæssige som rejser og turnéer. 
Når man har med børn og unge at gøre, er det en 

uddannelse. Alle børn er musikalske og glade for musik, 
og hvis vi uddanner dem rigtigt, får vi nogle gode 
sangere og nogle gode kor frem for at gå den anden 
vej, hvor vi tror, at bare korene er på et højt niveau, får vi 
gode sangere ud af det.” 

En korskole for alle
Det var denne filosofi og overbevisning, der i 2002 
lagde grunden til DRs Korskole, der i dag består af 
DR Spirekoret, DR Børnekoret, DR Juniorkoret og DR 
Pigekoret. Michael griber min blok og demonstrerer 
Korskolens opbygning og sammenhængen mellem 
korene ved at tegne en pyramide: ”Nederst finder man 
DR Spirekoret” som er for alle børn mellem 6 og 8 år, 
uden særlige musikalske forudsætninger. De bedste 
af disse børn fortsætter i DR Børnekoret, pyramidens 
andet trin. De bedste herfra fortsætter i DR Juniorkoret, 
og de bedste fra Juniorkoret fortsætter i DR Pigekoret, 
pyramidens top.” 

I Juniorkoret får børnene sang- og hørelæreundervisning, 
og i Pigekoret får de sangundervisning, ligesom alle 
pigerne spiller et instrument. Korskolen uddanner 180 
børn og unge om året, og den er finansieret gennem 
en blanding af midler fra private fonde – 750.000 kr om  
året, licensmidler samt egenfinansiering i form af ind-
tægter fra de 80 koncerter korene tilsammen laver om 
året. Michael Bojesen og Susanne Wendt, der dirigerer 
Spirekoret, Børnekoret og Juniorkoret, er lønnet af DR. 

Lyst og leg er det gennemgående element og udgangs-
punktet for den uddannelse, børnene får.  
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Spirekoret er en form for musikalsk legestue, 
men samtidig laver de mange koncerter og får 
derigennem en rutine med dette. I de adskillige 
koncerter Pigekoret laver, ”leger” pigerne, at de 
er professionelle sangere. Hvis legen og det lyst-
betonede forsvinder, er det hele tabt på gulvet.

Derudover er det vigtigt for ham, at pigerne gennem deres arbejde i korene får en bred repertoiremæssig 
baggrund via berøring med forskellige musikgenrer, kendskab til musikhistorie samt en åbenhed over 
for nye ting. Derfor synger de både ny musik, tidlig musik, Vivaldi, Brahms og populærmusik for blot 
at nævne eksempler fra deres repertoire. 
Denne måde at drive Pigekoret på afspejler i høj grad Michael Bojesen selv som musiker. 

Fornyelse af den danske sang
Den danske sang har altid været en vigtig del af korets profil. Men under Michael har det været en 
fornyelse af traditionen, der har præget arbejdet med den danske sang, da tradition og fornyelse for 
ham går hånd i hånd. Den danske sang er ikke kun Carl Nielsen, den er også det mere folkelige, hvilket 
han har tydeliggjort gennem samarbejder med populærkunstnere som bl.a. Martin Brygmann.
Disse samarbejder har dels styrket pigernes identitet som unge sangere dels vist, hvad et sangkor også 
kan være. Pigekoret har kæmpet med, at folk kun forbandt dem med Før Søndagen, og derfor har han 
kastet koret ud i nogle situationer og samarbejder, som man normalt ikke forbinder med et sangkor. 

Der er ingen tvivl om, at den udvikling, Pigekoret har gennemgået under Michaels ledelse, og den 
profil, koret har fået, har stor betydning for DR. ”Når DR taler om, at de er for hele landet, så er 
Pigekoret en meget vigtig faktor. Koret giver ca. 30 koncerter om året uden for Københavnsområdet, 
og her har de nærmest popstjernestatus. Vi har været bevidste om at bruge Grevinde Alexandra, 
korets protektor, i den sammenhæng, så de kunne blive en del af den kulørte presse. Det, at man 
læser om dem i Billedbladet og Se og Hør er med til at give dem en folkelig status og en status af 
noget, der er kendt. Flere aktører inden for den klassiske musik burde benytte sig af almindelige 
markedsmekanismer og kommercielle tricks. Den klassiske musik er bange for at sælge ud, men så 
længe vi kan stå ved det indholdsmæssige og kvalitative ved det, vi laver, behøver vi ikke at frygte for, 
hvordan vi sælger os selv.” 

Interaktion med flere
Gennem sit korarbejde og sin tilgang til det at skabe musik og lave koncerter tydeliggør Michael, at det 
er vigtigt at give sangerne nogle redskaber til på bedst mulig måde at formidle musik. Samtidig føler 
han det som en naturlig forpligtelse at gøre de ressourcer, et kor og en institution som Pigekoret har, 
tilgængelige for flere og inddrage andre, så der bliver en interaktion mellem forskellige parter. 

Denne overbevisning ligger til grund for oprettelsen af Korskolen og sikringen af en fødekæde af 
sangere fra Spirekor til Pigekor, men den kommer også til udtryk i en række projekter, der rækker ud 
over vanlig koncertaktivitet.
Et af disse projekter handler om at give piger bosat andre steder i landet end København mulighed for 
at synge i Pigekoret og få del i den uddannelse og de oplevelser, der foregår her. 
”Jeg havde en gang en samtale med sangeren Ulla Munch”, fortæller han om inspirationen til konceptet 
med gæstesangere. ”Hun er opvokset på Bornholm, og en af hendes største oplevelser som barn var, 
da hun en gang hørte en koncert med Pigekoret på Bornholm. Hun ville gerne noget med sin sang, 
og senere har hun tænkt på, hvad hun havde kunnet lære som barn, hvis der havde været sådan et 
kor på Bornholm. Det gav mig idéen til konceptet med gæstesangere. Vi holder auditions rundt om i 

Når Michael Bojesen ved årets udgang forlader stillingen som chefdirigent for DR Pigekoret er 
det med følelsen af at aflevere et kor på toppen. Koret har igennem de sidste 10 år gennemgået 
en enorm udvikling både i forhold til kunstnerisk niveau, repertoire, koncertformer og synlighed. 
Det er da også med et vist vemod, at han forlader pigerne, men han er ikke i tvivl om, at det 
er det rigtige at gøre. Kapelmesteren har mødt Michael Bojesen til en snak om børn og musik, 
kunstneriske forpligtelser og hvorfor man bør stoppe, mens legen er god. 

”Vi har lige haft en fantastisk sæson”, fortæller Michael. Før jul sang koret til IOC’s møde i København, 
vi medvirkede ved åbningen af COP15 og lavede en julekoncert, hvor vi modsat tidligere år droppede 
at have en vært. I stedet for lavede vi, i samarbejde med sangerinden Elisabeth G. Nielsen, en koncert 
formet som en sammenhængende historie, og hvor vi udnyttede hele koncertsalen. I foråret vandt vi 
alle priser ved en konkurrence i Italien, og vi var i Shanghai i forbindelse med Expo, hvor koret sang 
en fantastisk koncert i Shanghai Concert Hall. I sommer medvirkede pigerne i Roskilde Festivalen, 
hvor de vandrede rundt og sang på campingpladserne om formiddagen, uden dirigent. De sang for 
deres kammerater, deres jævnaldrene, og det var helt tydeligt, at der var stor respekt omkring dem. 
Folk vidste, at det var pigekoret, og der oplevede jeg, at vi havde nået et mål; Pigekoret er ikke længere 
bare et kor for gamle damer, der godt kan lide ”I Danmark er jeg født”, vi er nået dertil, hvor det er et 
anerkendt ensemble.”

Stopper på toppen
”Men den største oplevelse”, fortsætter han, ”og det, der var medvirkende til, at jeg besluttede at 
stoppe som chefdirigent, var en koncert, vi lavede i DRs Koncertsal i februar, som foregik i totalt 
mørke. Her sang pigerne en times program helt udenad og udelukkende ved at synge på hinanden. 
Der havde jeg i virkeligheden nået mit mål som dirigent; jeg havde gjort mig selv overflødig. Der var 
ikke noget program, publikum vidste ikke, hvad der skulle ske, andet end at det var en koncert i mørke. 
Undervejs læste Maria Stenz digte op med sin karakteristiske stemme, Poul Dissing var solist. Pigerne 
følte sig frem – så foregik det pludselig dér, så dér. De fik ikke nogen impuls, jeg gav dem blot en tone, 
og så gik de i gang ved at synge på hinandens vejrtrækning. Det var vildt intenst, og hver pige måtte 
tage et enormt musikalsk ansvar og have ørerne helt ude, for de kunne ikke se, hvad sidemanden 
lavede. Det er noget af det allerstørste, jeg har oplevet med koret, for her lykkedes det at bruge alle 
rum, alle sanser, og det er det mest optimale, man kan bruge et kor til.” 

Men samtidig fik han også følelsen af ikke at kunne nå længere med koret, og derfor besluttede han 
at stoppe. Alt herefter ville føles som en form for nedgang, og som menneske stræber man hele tiden 
opefter. Samtidig vidste Michael også, at hvis han skulle prøve nogle andre ting som dirigent, musiker 
og komponist, skulle det være nu. 
”Det er en fornuftsbeslutning, enten går jeg nu, eller også bliver jeg, til jeg er 67. Jeg har ikke lyst til som 
55-årig at kigge tilbage og tænke, det var vel nok godt for 5 år siden”. 

Vi sidder og drikker kaffe på en café lige ved siden af Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, det gamle 
radiohus og hans gamle arbejdsplads, og Michael vinker jævnligt til folk, der går forbi. Han er et kendt 
ansigt i musiklivet, og han har været i berøring med mange mennesker igennem sin karriere. Man er 
ikke i tvivl om, at han brænder for sit fag, når han taler om det at arbejde med børn og unge, at lave 
musik og at give folk en musikalsk oplevelse. 

Uddannelse før oplevelse
Da han blev ansat som chefdirigent for DR Pigekoret i 2001, var det med en baggrund som musiklærer 
på Sankt Annæ Gymnasium og dirigent for en række af landets førende kor og orkestre. Han overtog et fortsættes næste side.....................................



Jamen altså, øhh…..
af Peter Ettrup Larsen

I Danmark undrer vi os ofte over, hvorfor finnerne klarer sig så godt i alt fra Pisa undersøgelser 
over mobiltelefoni til uddannelse af dirigenter. Som lærer i direktion ved Sibelius Akademiet i 
Helsinki, Finland, er jeg ikke i tvivl: Finnerne har forstået, hvor vigtigt det er, at man som nation 
har dybe rødder plantet i en stærk, kulturel selvforståelse.
For nylig berettede den danske avis Børsen om en dansk virksomhed, der mente at havde set 
lyset og fundet vejen, der skulle lede virksomheden ud af finanskrisen: Man ville ganske enkelt 
fyre alle kreative medarbejdere og ansatte flere økonomer! 
Samtidig bragte den finske avis Hufvudstadsbladet en stor feature artikel om en finsk virksomhed, 
der fuldstændig havde givet finanskrisen baghjul ved at have en stærk kulturel forankring, for 
som direktøren sagde, hvis man ikke forstår de kulturelle strømninger i samfundet, kan man 
heller ikke navigere i markedet! 

Hvis man i skolen udelukkende styrker fagligheden, bliver eleverne muligvis bedre til at læse 
bøger, der allerede er skrevet. Ønsker man derimod at den tilegnede viden skal resultere i 
innovation, er man naturligvis nødt til at give den eksisterende viden et twist, der sætter tingene 
i perspektiv og dermed tilføjer status quo noget nyt. Derfor skal kreativiteten naturligvis også 
styrkes, og det har finnerne forstået. 
F.eks tænker finnerne i meget længere linjer, også på det kulturelle område. I Finland er man 
således gået den stik modsatte vej af Danmark indenfor f.eks. et område som militærmusikken. 
Selvom Finland og Danmark har godt samme befolkningsstørrelse, har man i Finland 
næsten fire gange så mange militærorkestre som i Danmark. I stedet for at nedlægge sine 
militærorkestre, har man i Finland i samarbejde med Sibelius Akademiet udviklet en decideret 
militærdirigentuddannelse. Tanken er, at man ved at uddanne ledere på højeste, musikalske 
niveau får styrket militærmusikken såvel kunstnerisk som kreativt og derved i løbet af en 
årrække får løftet det kunstneriske niveau og dermed også styrket den nationale selvforståelse. 
Hvis en finne således ønsker en karriere som militærdirigent, og hvis vedkommende består 
optagelsesprøven til Sibelius Akademiet, vil forsvaret efterfølgende betale hele uddannelsen. 
Fem år senere vil den nyuddannede kandidat så ikke alene være sikret et job i et ellers 
vanskeligt marked, vedkommende vil også være såvel fagligt som kunstnerisk klædt på til at 
løfte det kulturelle niveau rundt om i de mange, finske militærorkestre. Alt sammen for at styrke 
den nationale selvforståelse og grundfæste det kulturelle rodnet, der holder nationen sammen.

I Danmark har vi ikke samme forståelse for betydningen af national forankring som 
udgangspunkt for såvel faglig som kreativ identitet. Der er mange tegn på dette, lige fra 
nedlæggelsen af den obligatoriske musikundervisning i gymnasiet over nedlæggelsen af P2 til 
de konstant, tilbagevendende planer om nedlæggelse af militærorkestrene. 

Sidste år talte jeg til 750 gymnasieelever i Hillerød om sammenhængen mellem kropsprog og 
kommunikation. Om hvordan timing, frasering og faglig forankring er forudsætningen for høje 
karakterer. I den forbindelse ville jeg illustrere nogle pointer ved at benytte Carl Nielsen-sangen 
om ”Jens Vejmand”. Ikke EN ENESTE af eleverne kendte denne sang! ”Den danske sangskat” 
er nemlig ikke længere et begreb, der opfattes med stolthed og national respekt. Samme grad 
af uvidenhed om f.eks. Sibelius skal man lede længe efter i Finland. De danske gymnasieelever 
er imidlertid ikke afvisende, og adskillige gange har jeg da også dirigeret gymnasiekoncerter 
med vore danske militærorkestre, hvor lydtrykket har været så højt, at det har gjort ondt i 

ørerne, og det er vel at mærke publikums vilde begejstring, jeg her taler om. Der 
går fuldstændig Beatles- eller Elvis-koncert i den, når publikum bliver introduceret 
til disse fremragende musikeres univers. Den goodwill og PR for forsvaret, disse 
koncerter genererer, kan ikke købes for penge, for den begejstring publikum 
forlader koncerten med går på tværs af religion, etnicitet og politisk ståsted. 

Kulturel identitet og selvforståelse afspejles imidlertid også i høj grad gennem 
sproget. Studieværter på både radio og TV får da også let status af at være såvel 
sproglige som dannelsesmæssige forbilleder. Det er derfor interessant at høre, 
når studieværterne morer sig kosteligt over, at de ikke kan udtale eller forstå de 
mest simple, danske ord, hvorimod brugen af kække mode-vendinger konstant 
ligger klar lige ved højrebenet. Rent formidlingsmæssigt er der desuden en 
tendens til at tale med overkompression på stemmen, hvilket giver et ”street-
smart” anstrøg af ”sjov-mand-fem-øre”, ligesom det for tiden også er normalt at 
have tryk på næsten hvert eneste ord.

I en levende kultur vil der naturligvis altid finde en sproglig udvikling sted, 
men hvis mediernes formidling ikke hjælper med at holde overliggeren bare 
en anelse over den laveste fællesnævner, vil også dette medvirke til et kulturelt 
identitetstab, der på sigt er med til at undergrave vores nationale berettigelse. 
Prøv f.eks. at lægge mærke til, hvordan tendensen for tiden er, at ALLE svar 
på spørgsmål skal indledes med …jamen altså, øhh… Disse ord giver ingen 
mening, og har for længst mistet deres funktion som ”nu-har-jeg-vist-lige-
brug-for-lidt-tid-til-at-tænke-over-mit-svar”-udfyldning, og er i stedet blot blevet 
en ligegyldig sproglig stereotyp. Hvis vores kulturelle selvforståelse behandles 
så skødesløst, underminerer vi lynhurtigt den saglige begrundelse for et 
selvstændigt sprogområde. Tag f.eks. også den pronominale subjektsgentagelse. 
UHA DA DA, der røg jeg da vist helt af sporet! En FAGTERM!!! Det bruger vi 
nødigt, for så signalerer vi jo, at vi ”tror vi er noget”! I virkeligheden er det ikke 
så svært at forstå, men når man først har forstået det, er det til gengæld svært 
irriterende. Den pronominale subjektsgentagelse er f.eks. en integreret del af de 
mange TV-vejrudsigter: Solen DEN skinner. Vinden DEN blæser. 
Budskabet bliver præsenteret af søde, charmerende og festklædte vejrværter, der 
utvivlsomt også alle er gode mod dyr, men hvorfor er der dog ingen, der tager sig 
af den sproglige iklædning, for rent ”musisk” kan man jo lige så godt sige ”Solen 
skinner” og ”Vinden blæser”. Hvis vi bevidstgør vores sproglige værktøjskasse, 
kan indholdet nemlig bruges bevidst og dermed være med til at styrke vores 
identitet som selvstændigt sprogområde. Det sjove er jo, at ”vi seere” godt kan 
fornemme, når tingene gøres ordentligt. Tænk blot på den ikon-agtige status en 
journalist som TV2’s Ulla Terkelsen har opnået. Her er der nemlig tale om en 
formidler, der ikke falder i gryden med sprogligt henkog, men som kan starte 

en besvarelse uden brug af ordet ”jamen” og samtidig klæde sproget i festdragt 
med sjove, overraskende og pudsige indfald.

Ligesom universet bevarer en form for status quo i kraft af en konstant ekspansion, 
kræver en national, kulturel identitet også evig udvikling, men hvis man stopper 
denne udvikling vil den indbyggede inerti blot føre til henfald og selvdestruktion.
I dagens Danmark synes der desværre at være en udbredt tendens til, at jo 
mindre man kan, des større er chancerne for at blive ”kendt”. Dagens TV-stjerner 
er ”folk, der ikke kan synge”, ”folk, der ikke kan danse”, ”folk, der ikke kan tabe 
sige” og ”folk, der ikke kan være deres kærester tro”. Hvis vores kulturelle ideal er 
folk med et begrænset imitatorisk talent, placerer vi os som nation bestemt ikke 
forrest i køen over kulturelt bevidste, innovative og nyskabende nationer, hvilket 
stemmer umådeligt dårligt overens med politikernes ønske om netop at placere 
Danmark som en af verdens førende innovations-nationer.

Det forekommer således temmelig selvmodsigende, at vi sender vores soldater 
i krig for at forsvare nogle stærkt pressede danske værdier, mens vi herhjemme 
nærmest står i kø for at kappe rødderne til selvsamme. At nedprioritere 
forståelsen for vores kulturelle rødder vil være et historisk og kulturelt tab 
for Danmark af en dimension, der vil få den islandske askesky til at ligne en 
nannopartikel. Det kafkaske i hele situationen sættes yderligere i relief, når man 
tænker på, at vores bankdirektører,  - der enkeltvis koster mindst det samme 
i årlig drift som et helt militærorkester, - handler uansvarligt, amatøragtigt og 
respektløst, så er politikerne klar med bankpakker i milliardklassen over nat. Det 
samme gælder, når uansvarlige græske politikere lader økonomien sejle. Når det 
gælder vores egen kulturelle identitet og egenart, så ser virkeligheden imidlertid 
ganske anderledes ud, for vi skal jo spare! Men, vores vigtigste våben er ikke 
krudt og kugler, det er kultur, for uden en sådan er der jo slet ikke noget at 
forsvare. Hvis vores kulturelle, nationale ambition kun handler om at tjene/spare 
penge, er der jo ingen grund til overhovedet at opretholde så lille en økonomi 
som den danske, så kunne vi lige så godt blive en delstat i Tyskland. Er det virkelig 
det, vi vil?
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landet og udvælger 3-4 piger, der i en begrænset periode 
kan få oplevelsen af, hvad man kan i sådan et kor. Vi har 
nogle muligheder, som man ikke har andre steder, og 
en periode som gæstesanger fører måske til, at pigerne 
bliver klar over, hvad de vil med deres sang eller kommer 
tilbage til deres respektive kormiljøer med inspiration til 
nye ting.”
 
De har haft gæstesangere af tre omgange, hvor pigerne 
først er med på øvelejr og siden på koncertturné. En 
af gangene kom pigerne fra grønlandske kor, idet 
DR Pigekoret skulle synge i Grønland til 30-året for 
Grønlands selvstændighed. De fire grønlandske piger 
kom siden til Danmark og var med til at lave koncerter 
her. Efterfølgende er Pigekoret engageret i arbejdet 
omkring at oprette et egentligt pigekor på Grønland.
 
I et andet projekt skabt i samarbejde med Sangens År 
besøgte Børnekoret Sandholmlejren, hvor de sang 
sammen med asylbørn bosat i lejren. I øjeblikket 
arbejder Michael Bojesen og Susanne Wendt på et 
integrationsprojekt med Frederiksberg Kommune, hvor 
Børnekoret skal ud i områder med en høj koncentration 
af børn med anden etnisk baggrund og synge sammen 
med børn i børnehaver og 0. klasse. Formålet er bl.a. at 
spotte børn, der kan synge og få en dialog med dem og 
deres forældre omkring at få børnene ind i Korskolen. 
”Vi bliver nødt til at være opsøgende, vi er vant til, at alle 
ved, hvem vi er, men alle er altså etniske danskere. 10 % 
af alle børn har en anden etnisk baggrund end dansk, 
og de skal også have mulighed for at være en del af det 
arbejde, vi laver.”

Og hvad så nu?
Med årets udgang giver han som sagt bolden videre til 
en anden. Der er gode muligheder for en kommende 
dirigent for at føre koret videre, og Michael har det godt 
med at aflevere et kor, hvor fødekæden er intakt, et kor 
der er anerkendt og respekteret, og hvor der er stor 
politisk opbakning til det, de laver. 
 
Og hvad skal du så lave som freelancer efter 1.1.2011?
”Jeg mangler at arbejde mere med det professionelle 
musikliv”, slutter Michael, herunder orkestre, og jeg 
har en del engagementer med bl.a. DR Bigbandet, DR 
Underholdningsorkestret og landsdelsorkestrene. Jeg 
har allerede flere kommende projekter og er blevet 
spurgt om faste stillinger, som jeg dog har sagt nej til. 
Desuden har jeg indgået en freelancekontrakt med DR, 
hvor jeg bl.a. skal fortsætte med ”Så syng da Danmark”-
koncerterne og også gerne anden formidling af den 
danske sang. Det er i hvert fald mit ønske.”

...........Michael Bojesen fortsat



udgivelser

Jesper Lundgaard - ny 
cd

Gotta Dance
“Jesper Lundgaard Trio, bestående af kapelmester Jesper 

Lundgaard på bas, Niclas Knudsen guitar og hans Ulrik saxofon, 
har netop lagt sidste hånd på indspilningerne af et nyt album. Trioen 

har fået støtte af vores Kapelmesterforening til dette projekt. Tidligere har 
trioen udgivet album’s med film-musik, egne kompositioner og musik af 

Cornelis Vreeswijk. Denne gang bliver den nyligt afdøde multi-instrumentalist 
Jimmy Giuffre mindet. Dennes trioer fra 1957 og frem, har været en stor 

inspirationskilde for Jesper Lundgaard Trio. Giuffre var en grænsesprængende 
musiker, som foregreb en udvikling der først flere år senere blev kaldt 

avantgarde, men det er de blues og folketoneprægede elementer i 
Giuffres musik, som har været oplæg til materialet på denne nye 

cd. Den indeholder nyskreven musik, samt kompositioner fra 
Jimmy Giuffre’s hånd”. 

Udgivet september 2010 
på Fclef Records

nyE
       ved Bodil Heister

Jens Christian 
Jensen - ny cd
ASA NISI MASA

Medvirkende: Blood Sweat Drum´n´Bass Big Band 
samt Jørgen Munkeby (no)

“Orkestrets fjerde cd og en opsamling på de seneste ni år.
Indspillet i studie med mulighed for dubs over de seneste 

halvandet år. Alle numre er komponeret af musikere i 
orkestret, jeg har kun arrangeret denne gang.
En flot bred og alligevel sammenhængende 

dokumentation på dette meget 
anderledes big band, som vi er stolte af”.

Udgivet august 2010 på Calibrated

Peter Hanke - ny bog 
Kulturens Skjulte Styrker
Peter Hanke går på jagt efter de skjulte styrker, som 
kulturinstitutionerne sidder inde med. Ekspertise, viden 
og erfaring bør rehabiliteres og stilles til rådighed for 
samfundet på nye måder. 
“Den nye bog har været undervejs længe. Faktisk kan 
jeg se tilbage på tiden fra 2002, hvor jeg sagde op fra 
et godt job som syngemester i DR og producer for 
symfoniorkestret til fordel for et mere ukendt, men 
også nødvendigt liv som iværksætter for kunsten i en 
ny rolle udenfor institutionerne. Jeg fik et spændende 
tilbud året efter fra CBS’ filosoffer for at realisere 
Center for Kunst og Lederskabs mange eksperimenter 
med udøvende musik, og parallelt med opbygningen 
af dette forskningsprogram har jeg puslet med 
at formulere mulige positive forandringer i vores 
kulturliv”.
Udgivet august 2010 på Gyldendal

Hans Dal - ny cd
Salmer i Sorg og Glæde II

Dobbelt cd med tilhørende node/teksthæfte
Medvirkende: Hans Dal, guitar, sang og Rune Holbæk, 

kontrabas.
“Denne udgivelse er en fortsættelse af den første ”Salmer i 

Sorg og Glæde” fra 2006. 
Teksterne er af Marianne Harboe og musikken af Hans Dal. 
Knap så meget ”halleluja” som ”hallelunej”- det er stærke 
tekster i en sangbar form, Man vil, såfremt nogen skulle 
ønske det, kunne rekvirere 4. st.udsættelser for blandet 

kor hos Hans Dal”. info@harboedal.dk
Udgivet september 2010 på forlaget 

Harboedal

Michael Blicher - ny cd
Astro Buddha Agogo

Medvirkende: Michael Blicher, Dan Hemmer & 
Anders Holm.

Gæster: Aske Jacoby, Ronni Boysen, Rune Olesen, Regin 
Fuhlendorf, Peter Marott og Jesper Riis.

“Jeg har altid elsket kunstere som Ray Charles, Yusef Lateef og B.B. 
King for deres musikalske urkraft der rummer så uendelig meget soul 
og blues. Denne plade er en hyldest til den urkraft. Jeg har skrevet og 
arrangeret næsten al musikken og pladen er blevet godt modtaget. 
Vi er især glade for den kompliment som en fan kom med, ”Det er 

sjældent, at jeg har hørt en cd, der har så meget live-energi, den 
står fuldstændig mål med jeres live-koncerter!” Vi har netop 

haft dette som et af vores største mål og er utrolig glade 
for at det er lykkedes”.

Udgivet juli 2010 på C-nut records / 
Gateway

Benjamin Koppel - 
ny cd

The Adventures of a Polar Expedition
 Medvirkende: Hans Ulrik, sopran- og barytonsax. 

Benjamin Koppel, sopran- og barytonsax. Jon Balke, flygel. 
Palle Danielsson, kontrabas. Alex Riel, trommer.

“Benjamin Koppel har med denne cd ladet sig inspirere af sin 
barndoms drengedrøm; at gå i Fridtjof Nansen, Roald Amundsen 
eller Knud Rasmussens fodspor. Og resultatet er uendeligt nordisk 

klingende musik. Viddernes musik, stilhedens musik, lysets 
musik. Udgivelsen er et projekt under Benjamin koncept 
Nordic Design, der netop handler om at udtrykke den 

nordiske tone og lyd i en række udgivelser.
Udgivet september 2010 

på Cowbell Music

Emil de Waal - ny cd 
Emil de Waal+ Elguitar&Saxofon

Medvirkende: Gustaf Ljunggren, Albert Raft, Jens 
Bjørnkjær: alle tre elguitarer og saxofoner. Emil de Waal: 
trommer, samplepad, elektronik, guitar og percussion.

“Albummet præsenterer en helt ny kvartet og seneste udgave af 
“Emil de Waal+”-projektet med musik komponeret til en besætning 
på tre saxofonister, der også spiller guitar og så selvfølgelig trommer 
og elektronik. Med kompositionerne til dette album har musikken 

bevæget sig i en mere melodiøs retning. Samtidig er der stadig plads 
til hele det spekter af smukke improvisationer, tungswingende 
grooves og vilde elektroniske udskejelser, som hele tiden har 

kendetegnet Emil de Waal+´s musik.”
Udgivet juni 2010 på 

Your Favourite Records
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BigbanD
kapelmesterkursus i Århus
af Jørgen Lauritsen

Lørdag 2/10 2010 lagde Klüvers big band rygge til kursus for en flok af foreningens 
medlemmer. Undervejs i toget til Århus finpudsede instruktør Lars Møller hver  
kursists plan for tiden med orkestret - som jo altid er det dyrebareste i et dirigent- 
kursus. Her sker alt det vi går og tænker på, øver på, komponerer til - eller måske  
sker det ikke... Og samtidig med denne finpudsning samlede Lars op på de  
foregående to fælles lektioner fra kurset. Vi begyndte nemlig et par weekender 
tidligere i Studio R i Valby, hvor Lars gav indføring i direktionsteknik, herunder 
slagteknik, formanalyse ud fra den gennemgående sætning; sig det ikke - vis det!
 
Deltagerne bragte meget forskellige erfaringer med som alle førte hen til ”hvordan 
dirigerer man et big band?” Behøver man egentlig dirigere? Hvor meget ser mu-
sikerne op på dirigenten? osv osv, alle de gode relevante spørgsmål, afleveret og 
besvaret i en ligefrem og kæk løftet stemning hvor der blev givet og taget, så vi alle 
blev klogere på den nonverbale kommunikations muligheder. For nogle deltagere 
blev kurset det store spring væk fra mindre grupper til big bandet, hvor man må sige 
antallet af musikere nødvendiggør en leder. Enten decideret dirigent eller ledende 
musikersolist.
 
Foreningens historisk interesserede vil nyde, at Lars byggede sin undervisning på 
mange kilder og heriblandt Arne Hammelboe, vores tidligere formand. På den 
måde lever traditionen videre i nye musikformer. Derudover øste Lars af sine egne 
erfaringer med The Orchestra, og sit liv som musiker i øvrigt. Udover det direktions- 
mæssige gav kurset osse mulighed for at big bandet spillede vores egne komposi-
tioner og - som Lars ganske rigtigt pointerede - som komponister besidder vi den 
ultimative og indiskutable indsigt i værket.
 
Og nu tilbage til selve mødet med orkestret; et toptunet hold musikere, både 
lokale og tilrejsende, udgør basisensemblet. Takket være blandt andet Jens Klüvers 
mangeårige arbejde er orkestret fremragende i jazz og beslægtede genrer. Den åbne 
dialog, lærerens klare instruktioner og dirigenternes indsats var rammen om 5 timers 
koncentreret arbejde med musikerne. ”Alt det du lige har sagt kan du bare vise” siger 
Lars. ”Du ved ikke hvad jeg kan vise” siger kursisten - er kursets tone i en nøddeskal.
 
Vi berørte adskillige genrer, fra rock til Monk-inspireret jazz over nordiske toner og  
rubato-passager til latin-bårne pentatone melodier og den mere komplekse harmonik 
blev osse berørt. Og på den måde blev vi alle klogere på forskelligt. Musikerne op-
levede de forskellige dirigenters udtryk og gav spontane kommentarer når lejligheden 
bød sig.

Deltagere i kurset var Jesper Løvdal, Simon Spang Hansen, Nikolaj Bøgelund, Signe 
Bisgaard, Michael Salling, Thomas Clausen, Kjeld Lauritsen, Anders Rose, Jørgen 
Lauritsen.
 



Denne stafet er sendt  fra Ole Fessor Lindgren videre til Ib Glindemann, som skriver en til to oplevelser  
eller anekdoter fra sit kapelmesterliv. 

Man skal så sende stafetten videre til en anden kollega (gerne indenfor en anden genre end ens egen 
 - så vi kommer hele vejen rundt - men det bestemmer man selv).

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

Anekdoter af Ib Glindemann 

Jeg sender stafetten videre til Aksel Wellejus 

Kap
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ved Bodil Heister

ved Bodil Heister

Efter en god tid hos Stig Lommer i ABC-
revyen, hvor hver aften var nytårsaften, 
og inden tilknytningen til Radio Mercur, 
havde vi en del løse engagementer, her 
og hinsidan, der holdt den værste sult 
fra døren - og det  er mig egentlig en 
gåde, hvordan vi klarede den.
Et af disse job var på Vejenkanten i  
Jylland, og spillestedet var en slags 
forsamlingshus, der forlængst havde 
overskredet udløbsdatoen, med en 
rusten kakkelovn i hjørnet og en scene 
(for lille) der til overmål var draperet 
- pakket ind i akustikdræbende, støv-
mættede tekstiler. Klaveret var - som 
sædvanligt - med manglende toner og  
ustemt. Da jeg overfor den iøvrigt venlige 
bestyrer eller indehaver eller hvad  
han nu var, så diplomatisk som muligt, 
med den hensigt at få nogle af kludene 
nedtaget, anførte at akustikken var lidt  
død i det, svarede han, at det var nu 
mærkeligt, for fra morgenstunden 
havde de haft alle vinduerne på vid gab.

I 1959 havde vi i Hamborg et længere 
engagement på en danserestaurant 
der hed Lido i gaden Grosse Freiheit 
(alene navnet gir’ humør) i Sankt Pauli. 
Udadtil fremstod etablissementet som 
fornemt med sandfarvede vægge med 
påmalede palmer, indirekte belysning 
m.v., men bag scenen alt rædselsfuldt, 
præget af krigsreminiscenser og ruin. 
F.eks. var der ingen vinduer i mit værelse. 
Garderobeforholdene var trange og 
uhumske og spilletiden var fra kl. 20 til 
02 nat. Pausen var fra 23.45 til 24.00. 
Ejeren, en elegant men ubehagelig herre 
med to sølvgrå puddelhunde, havde vi 
kun sporadisk berøring med, f.eks. trak 
han en aften i min benklædelinning og 
hvæsede: “Nicht so viel Bebop - mehr 
Boogiewoogie!”.
Efterhånden var det kommet dertil, at 
jeg så mig nødsaget til at påtale de grelle 
garderobeforhold. Han svarede: ”Jeg 
kan ikke acceptere Deres beklagelser, 
det er nemmere for mig at få 15 nye 
musikere end een rengøringsdame”.


