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Generalforsamling
tirsdag d. 3. maj kl. 16.00

dansk kapelmesterforening 
afholder sin årlige generalforsamling

tirsdag d. 3. maj kl. 16.00 
i Josty på frederiksberg

indkaldelse til generalforsamlingen 
udsendes 14 dage før mødet

Reserver dagen allerede nu!

Hotel Josty, pile allé 14 a, 
2000 frederiksberg

restaurant  hotel  selskaber
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Runde fødselsdage
25. marts  Flemming WIndekilde  50 år
27. april Henrik Krogsgaard  60 år
28. april  John Tchicai 75 år
9. juni  Thyge Thygesen  70 år

Jubilæer
Bue Lund Nielsen 50 års jubilæum
Ove Krüger 40 års jubilæum
Max Leth  40 års jubilæum
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke

Slettet på grund af restance
Jeremy Bines pr. 01.07.2010,  Bob Ricketts pr. 01.07.2010

Kansas City Stompers 60 års jubilæum
Niels Abild har 60 års jubilæum som orkesterleder. Han startede i 1951 på Hotel Tønder. På det 
første job  havde de tre numre C-jam blues, When the lights are low og Careless love. Dem 
vekslede de med hele aftenen, og publikum - som var til en 50 års fødselsdag - var vældig glade, 
der var ikke megen live jazz i Sønderjylland i 1951.

Pris til Marilyn Mazur
Eurocore Internationale Jazzpris er blevet givet til kapelmester/slagtøjsspiller/komponist Marilyn 
Mazur som den første prismodtager. 
Det foregik ved en ceremoni i Kurfürstlichen Palais i den tyske by Trier i december. Til lejligheden 
spillede hun koncert med sin gruppe Celestial Circle, med den engelske pianist John Taylor, den 
svenske bassist Anders Jormin og den svensk-danske sanger Josefine Cronholm. 
Eurocore-prisen var på 10.000€.

Paul Hillier Grammy
Paul Hillier er blevet nomineret til en Grammy i Los Angeles - den 6. gang på 8 år. 
Han har vundet to gange tidligere - med det Estiske Filharmoniske Kammerkor i 2007 og 2010 
med Theatre of Voices/Ars Nova’s ‘Little Match Girl Passion’.

Dansk Kapelmesterforening nu på Facebook
I vinter blev der dannet en gruppe på facebook under navnet Dansk Kapelmesterforening. 
Gruppen er p.t på 60 medlemmer, men der er plads til flere. Så meld dig straks ind. 
Debatterne og diskussionerne er i fuld gang. Og man kan se en 3-årig dreng dirigere Beethovens 5. 
symfoni, og det er fantastisk.
Stig Christensen har sat et link på, der er alle Kapelmesterforeningens kontingentpenge værd, for 
dette halvår, se det på Facebook:
TED Taler: En Kapelmester af et symfoniorkester møder den ultimative udfordring i ledelse: at skabe 
den perfekte harmoni uden at sige et ord. I dette charmerende foredrag demonstrerer Itay Talgam, 
hvordan seks store dirigenter fra det 20. århundrede, med deres unikke stil, har grundlæggende 
læring til alle ledere.

Citat af David Randolph
Parsifal” er en af den slags operaer, der begynder kl. seks, og når den har varet i tre timer, ser man 
på uret, og så er den kvart over seks.

Mindeord om Erling Kroner der døde 2. marts 2011
Kapelmester. Arrangør. Orkesterleder. Komponist. Organisator. Rødvinselsker. Spansktalende og Cykelmyg. 
Og - for undertegnede - teorilærer, nabo, orkestermedlem og den, der lejlighedsvis hjalp med at smøre cyklen 
(selvom jeg heller ikke på det punkt havde Erlings kunnen og viden).
Nu er det slut, Erling har spillet sin sidste solo og det er jo forfærdelig trist.
En af de store glæder ved at være i musiklivet er det daglige arbejde, med prøver, arrangements-skrivning, køre 
til og fra job med kolleger og at organisere - få det hele på plads. Kroner var et forbillede på disse punkter. Han 
kunne få en tirsdagsjam til at blive til en fest og en køretur til Helsingør en berigelse. Alene det at komme ud i 
øvelokalet og mærke den entusiasme der strømmede en i møde, var det hele værd.
Erlings big band var hans store interesse, de senere år under navnet EKNMO. Det var efter min mening et 
absolut højdepunkt i Erlings produktion; med Tangoen som en del af repertoiret var det noget som adskilte 
dette orkester fra mængden. En blanding af unge talenter og garvede hoveder, og så de arrangementer som 
Erling skrev. Metoden var tillært på Berklee school of music for mange år siden, men der var næppe nogen der 
skrev tango som Kroner gjorde det. Orkestret lød aldrig som en anonym maskine, der var personlighed for alle 
pengene, hvilket gav de mange fine solister mulighed for at blomstre.
Meget andet kunne og burde skrives, men det vil jeg lade andre om. Han efterlader et stort savn blandt mig 
og andre musikere, men også en inspiration til at gøre sit ypperste, når man spiller og indspiller. Erling brugte 
hellere en nat på at færdiggøre et arrangement end at aflevere noget halvfærdigt til bandet. Den ånd må vi 
andre føre videre nu. 
En stor musikpersonlighed er ikke blandt os mere. Savnet er ubeskriveligt. Men prøv at lytte til nogle af de sidste 
indspilninger og mærk den varme der strømmer ud fra Erlings Big Band.
Kjeld Lauritsen, kapelmester og jazzorganist

Mindeord om Jens Winther der døde 24. februar 2011
Efter mere end tredive års tæt kontakt med trompetisten, komponisten og dirigenten Jens Winther vil savnet af 
ham og hans musik blive stor for mig. Men også for så mange andre. For han tilbød så meget til så mange. Jeg 
oplevede hans evindelige kamp for at yde det ypperste som solist og som komponist og dirigent især for Radioens 
Big Band, hvor han var trompetist i min ansvarsperiode 1981-89. 
Jens Winther vidste, hvad han ville, var kompromisløs og evnede at få musikerne med på sine idéer. Men det 
kostede - og i efteråret trængte han til at få tingene på afstand, tænke over sin situation og koncentrere sig om 
sin fortsatte udvikling. Så i efteråret flyttede han til Berlin, hvor han også mente, der var større muligheder for at 
spille på internationale scener bl.a. sammen med den tyske klarinettist Rolf Kühn. Men uroen i hans følsomme og 
letbevægelige sind fik ham til endnu engang at skifte bosted til Geneve. ”Jeg arbejder på at skabe min helt egen 
personlige stil. Min musik. Min trompetlyd og holde målet skarpt indstillet”, skrev han til mig og nævnte nogle af 
dem, der havde haft betydning for ham: ”Palle Mikkelborg skal jeg også have takket for hele hans inspiration. Jeg 
konsulterede ham kort, da jeg i 1986 lavede mit første opus for Radioens Big Band. Men han ville egentlig ikke 
undervise mig. Han guidede mig blot. Det havde jeg meget ud af. 
Bob Brookmeyer gik ind og viste mig nye veje, prøvede at påvirke mig, decideret underviste mig! Thad Jones og 
Miles Davis var bare dem selv, alle med hver deres helt specielle farve, der gjorde dybt indtryk på mig i min tid i 
Radioens Big Band. De var min skoling i det virkelige professionelle jazzliv.” 
Jens Winther har skrevet musik for mange forskellige besætninger. I Danmark optrådte han oftest med kvartet, 
i den sidste tid med sønnen Carl på klaver. Han elskede at skrive for bigband, men komponerede også for 
symfoniorkestre og kor, som han selv dirigerede. Gennem sit omfattende internationale virke som solist, 
komponist og dirigent i mange lande med de bedste musikere og orkestre har han bidraget til at udvide det 
musikalske univers. Han var stor og levende, men nåede ikke den afklaring, han søgte, inden han døde kun 50 år 
gammel. 
Han og jeg nåede heller ikke at realisere ønsker om fortsat at ”lave noget spændende sammen”. Men hans 
betagende musik kan heldigvis opleves på mange optagelser.
Erik Moseholm, ansvarlig for Radioens Big Band 1966-92.

Mindeord om Knud Graugaard der døde 7. november 2010
Knud Graugaard var født i Hammel og bosatte sig senere i Haderslev. Han var basunist ved Slesviske 
Fodregiments Musikkorps fra 1953, men i 1974 afløste han Bue Lund Nielsen som dirigent og musikarrangør 
i musikkorpset. Dirigentjobbet fortsatte han med, til han gik på pension for 20 år siden. I midten af 80’erne 
blev det militære musikkorps udnævnt til æreshertuger i Haderslev, og det var Knud - der som dirigent på 
vegne af musikerne - modtog hæderen. 
Han har været dirigent for promenadeorkestret “Lauseniana”, og han grundlagde og var kapelmester for 
swingorkestret “De 13 fra Slesviske”.
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nye 

medlemmer
ved Bodil Heister

Jan Scheerer, 37 år, er dirigent og 
pianist. Han kom ad omveje til mu-
sikken, idet det tog ham et halvt fysik- 
og filosofi-studium at finde ud af, at 
der var for lidt “hjerte” i de to fag. 
Han har studeret i Tübingen og  
Karlsruhe i Tyskland, og siden 
da både i solistklassen for kor-
direktion og orkesterdirektion på 
Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium i København. Han 
sluttede kordirektionsklassen af med 
en korsymfonisk debutkoncert og 
orkesterdirektionsklassen med en  
produktion med Aalborg Symfoni-
orkester i juni 2009. Han har været 
assisterende dirigent ved Den Kon-
gelige Opera og korsyngemester 
for to produktioner hos Göteborgs 
Symfoniska Orkester bl.a. for Simon 
Rattle med Mahlers 3. Symfoni. 
Til daglig dirigerer Jan - udover en 
række kor - Københavns Universitets 
Symfoniorkester SymfUni og har 
regelmæssigt samarbejde med Øre-
sunds Barokensemble (bl.a. med  
Bachs Juleoratorium og Matthæus-
passion).
I sin fritid svinger han dansebenet i 
argentinsk tango, og det viser sig, at 
det kan være meget sværere at føre 
en dame i improvisatorisk dans end 
at lede en flok musikere…

Ray Pitts, 78 år, Nivå er kapelmester, 
saxofonist, og er cand mag i musik-
videnskab og kulturhistorie fra Køben-
havns Universitet.
Han er født i Boston, men har været 
bosat i Danmark siden 1962 og har 
været kapelmester for adskillige  
ensembler: Radiojazzgruppen fra  
1966-68, Radioens Big Band gæste-
dirigent fra 1968 -2001, chefdirigent 
1971-73, samt ”Underground Rail- 
road” og ”After The War”. Han 
har været gæstedirigent for Radio-
underholdningsorkestret og radio-
bigbands i Sverige, Norge, Belgien 
og Tyskland og fast kordirigent i 
Frederikshavn. Han har forestået en-
sembleundervisning ved konservato-
rierne i Odense og Esbjerg, samt mu-
sikskolerne i Helsingør og Nakskov.
Som musiker har Ray Pitts være 
medlem af Radiojazzgruppen (1962-
65) som saxofonist. Året efter var 
han på turne med Erik Moseholm-
trio med Alex Riel til primært 
skolekoncerter. 1965-66 var han 
producer for Radiojazzgruppen og 
1966-68 dirigent. I 1969 var han 
husarrangør for Radioens Big Band 
og lejlighedsvis dirigent. 
I en dansk avis læste han om en stilling 
som musiklærer i Frederikshavn og 
tiltrådte i 1988. 
Som kordirigent møder han Mette, 
som han flytter sammen med og 
senere gifter mig med. Et par år efter 
flytter de til Nivå. 
Ray komponerer løbende for Ra-
dioens Big Band bl.a. kæmpeværket 
om Dexter Gordons liv: balletten 
”Dex” med Nyt Dansk Danseteater. 
Da han blev 70 år i 2003 blev han 
lærer på Helsingør Musikskole.       

Daniel Fält, 34 år, København, er 
producer, sangskriver, keyboardist 
og kapelmester.
Han sagde farvel til Sverige og 
flyttede til Danmark i 1998 og er  
uddannet fra Det Rytmiske Musik-
konservatorium i København.
Daniel Fält er for fjerde år i træk 
kapelmester i X-Factor-bandet sam- 
men med Kim Nowak-Zorde og 
har været i fuld gang med den 
nye sæson af det populære tv-
program. Daniel Fält har derudover 
været kapelmester på bl.a. tv-
programmerne ”Hva’ så DK” og ”Hiv 
stikket ud” (DR).
Som freelancemusiker har Daniel 
turneret Danmark tyndt med 
danske artister og har også adskillige 
gange haft sit keyboard med på 
udenlandske scener. 
Daniel er medejer af musik-
virksomheden GL Music, som bl.a. 
producerer og skriver musik til 
artister, film og tv.
Daniel bor i et lyserødt hus på 
Frederiksberg sammen med sin 
kæreste Lise og sønnen Max Louis 
på to år. 

Kim Nowak-Zorde, 35 år, kapel-
mester, guitarist, sangskriver og pro-
ducer.
Han er bandleader af X-factor’s 
faste orkester og fungerer udover 
dette som writer og leverandør af  
et hav af popmusik til diverse danske 
og udenlandske artister. Kim har sin 
daglige gang i GL Music’s studier i 
København, hvor omdrejningspunktet 
er høj-kommercielle projekter med 
fokus på sangskrivning til bl.a. Sanne 
Salomonsen, Outlandish, Anna David, 
Christian Brøns,  Linda Andrews, 
Johnny Deluxe, Sukkerchok, 2900 
Happiness m.m.
Bandet X-Orchestra består af 6 
mand som er håndplukket til op-
gaven. Specielt alsidighed har været  
den primære faktor ved musiker-
udvælgelsen.
Kapelmester Daniel Fält og Kim 
Nowak-Zorde står overordnet for ar-
rangementer, instrumentering m.m.

CD’en 
er død 
- albummet 
lever!

         af Kjeld  Lauritsen

Plader jeg hader var i fordums tid et populært program i Danmarks Radio. Jeg 
har det lige omvendt: Jeg elsker plader.
Min julegave til mig selv forrige år var en boks med alle trompetisten Miles Davis 
plader på plademærket CBS. Mesterværker som ”Kind of Blue”, ”Sketches of 
Spain”, ”In a Silent Way”, ”Bitches Brew” og ”Seven Steps to Heaven”. Og 50 
andre plader. Med de originale papcover i CD-format.
Eller hvad med ”Svantes Viser”, ”The White Album” eller ”DUO:NHØP-Kenny 
Drew”. Eller Peter og Ulven. ”Planeterne”. Folk og Røvere i Kardemommeby. 
Kjeld og Dirch. Simon & Garfunkel. Glenn Gould. Keith Jarrett.
Ikke bare musik, men historien om ens liv. Soundtracket. 
Senere, da man selv begynder at indspille og udgive plader får man en anden 
vinkel. Pludselig er det ikke bare god musik, men også en masse overvejelser 
om det organisatoriske, økonomiske, lay-out, mix, titel, og meget andet. Mange 
timer der går med både spændende og kedelige ting, men alt sammen vigtigt 
for et godt slutprodukt.
Størst har det været at få lov til at være solist på et par plader med big-band 
(både Kroners og Klüvers), men også small-group CDer med fine solister som 
Bob Rockwell og Per Gade har været store oplevelser at producere. Og så er 
det jo altid en glæde når andre kapelmestre som Nulle, Fessor og mange andre 
finder anvendelse for ens evner.
Pladerne er næsten som en fødsel, det er masser af timer, der går med at sætte 
en god plade sammen. Det er ofte i forbindelse med udgivelse af plader, at en 
musikgruppe virkelig rykker op i en anden division kvalitetsmæssigt.

Kapelmesterforeningen er også medskyldig. Det er en stor glæde at foreningen 
stadig giver tilskud til pladeproduktion.

Hvad Nu?
Nå ja, vil man sige. Det ved vi jo godt.  Og så alligevel ikke.
Ligesom musikken generelt er under pres er albumproduktionen det i 
særdeleshed. Mange unge ejer i dag ikke en CD. Men har udelukkende musik 
fra internettet.
Denne måde at købe musik på lægger ikke op til at købe sin musik i bundter, 
som albummet er. Det er mere enkelte musikstykker.
Hvad så, skal vi blot alle sammen satse på 3-minutters hits, der er velegnede 
til de små lommer medierne giver til musikken i dag? Til sommer lukker 
Danmarks Radio P2 i dagtimerne, og rygtet vil vide at jazzen helt forsvinder fra 
FM-båndet. Så for os jazzmusikere er det jo temmelig skrappe vilkår.
Det er her værd at tænke lidt større end lige til dagens trakasserier med medier 
og formater. For en god plade vil altid være en god plade. Og et mesterværk 
som Miles Davis` ”Sketches of Spain” vil ikke miste noget ved at blive spillet om 
50 år, om det så bliver på virtuelle højttalere ude i haven eller direkte med et 
joystik ind i hjernens hørecenter.
Så hvis man lige ser bort fra tidens tendens til at fokusere på salgstal og 
økonomi vil jeg vove at påstå at Albummet som et musikalsk, et kunstnerisk 
dokument, vil overleve. 
Og så må fremtiden vise hvordan vi kommer til at indtage musikken. Jeg regner 
med at det bliver gennem ørerne en rum tid endnu, men hvem ved?
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Julefest 
på løvens Bastion 
Danmarksmesteren i styrkeløft modtog 
en dirigentstok på 10 gram og en check på 
20 “kilo” ved julefesten

af Bodil Heister
fotos fra festen Bodil Heister

Hvis man dristede sig ud på cykel til Bastionen og Løven, måtte man have is i maven.
Hvis man kørte i bus, var det med en gennemsnitshastighed på 10 km i timen.
Tog man egen bil, ville den slå adskillige slag med halen i det glatte føre, og man havde 
ikke mulighed for at parkere den på grund af kæmpe ”isbjerge”.
Foretrak man at spadsere, kunne man være sikker på at tilbringe hele natten på 
skadeskuen. Og juleferien i gips.
Kort sagt - det var vanskeligt at komme frem.
Bortset altså fra de 60 kapelmestre, der bare ville til julefest, og vovede sig ud i knitrende 
kulde og ind i løvens hyggelige hule; ind i den gamle mølle på Løvens Bastion.

Den Lille Mølle
Voldene snor sig som et landligt bælte gennem  
byen og sætter sit særlige præg på Christianshavn.  
Her ligger Lille Mølle som er det eneste levn fra 
voldmøllernes tidsalder - udover den intakte mølle 
på Kastellet. Engang var der 16 vindmøller, der 
tronede på Københavns volde. I dag står Lille Mølle 
uden sit hattetop og sine vinger, de blæste af i 1897.
I anledning af Kulturbyåret 1996 mente man, at  
nu var tiden endelig inde til at åbne dørene til Lille 
Mølle og vise dette stykke kulturhistorie frem.
Hjemmet stod stadig, og frakken og hatten hang på 
knagen ganske som før.
Man åbnede en Cafe i 1997 i den lille mølle. Men 
gæsterne insisterede på at få varm mad i de 
romantiske omgivelser - og sådan blev det.

Julefest ved solhverv i december
Det var også romantisk ved denne kapelmester- 
julefest; og masser af underholdning med løve-
fødder og gesvejsninger. 
Først blev vi alle budt et glas hvid gløgg! lavet af 
hvidvin, citron, ingefær, kanel og en sjat rom. 

En meget, meget lille sjat rom! Det var kun månen 
der blev fuld. Den funklede til gengæld monumentalt ind til os af de gamle 
blyindfattede høje møllevinduer.
Mens vi labbede gløgg i os, var der underholdning med slankbuttede 
flamencodansere, der dunkede hælene i gulvet; behagelig salon-trio, der 
sad ved den knitrene pejs; Messias-kor med kvindelig dirigent; og så uddelte 
formanden tre legater, hvorefter vi endelig kunne få lidt tiltrængt julemad. 

Legater
Formanden overrakte første Arne Hammelboelegat på kr. 20.000 til 
jazzkapelmester Jens Klüver. Manden, som har skabt Klüvers bigband og gjort 
det til en institution i mere end en forstand. Orkestret er et basisensemble og 
får det samme i tilskud som de klassiske (7,5 mill. kroner).
Da han havde modtaget check og hyldesttale, overrakte formanden ham 
en dirigentstok. Jens Klüver modtog den og vægtede den i sin hånd. Han er 
danmarksmester i styrkeløft/bænkpres og kan løfte 182,5 kilo, så denne lille 
spinkle dirigentpind på godt og vel 10 uskyldige gram, var som at løfte et 
snefnug.

Den næste legatmodtager var Nikolaj Bentzon, der modtog Arne 
Hammelboes Uddannelseslegat på kr. 10.000. Formanden fremhævede 
Nikolajs fars arbejdsraseri, som åbenbart var gået i arv til sønnen, tilmed med 
overraskende og overbevisende indsatser indenfor både den klassiske og 
den rytmiske genre. Han kvitterede med nedenstående hilsen.

Til slut blev Grethe Kolbes Mindelegat på kr. 20.000 overrakt til Nenia Zenana. 
Hun fik prisen for det enestående korarbejde hun har gjort med asylansøgere 
i Sandholmlejren. Det var meget bevægende at høre om, så jeg bad Nenia 
om at skrive om sine oplevelser med koret. Se næste side.

Hilsen fra Nikolaj Bentzon
I vrimmelen af fagorganisationer og brancheforeninger m.m., som man kan 
skabe sig medlemskab af, er der der en enkelt sammenslutning, som skiller 
sig ud: Dansk Kapelmesterforening.
Jeg blev opmærksom på det for en en del år siden efterhånden, hvor jeg som 
relativ nyslået medlem havde meldt mig til et dirigentkursus under ledelse 
af formanden. Kurset fandt sted i det daværende Radiohus´ studie 2 med 
medvirken af Radiounderholdningsorkestret + 8 dirigenter/kapelmestre fra 
foreningen. I en tidlig fase slog det mig pludselig, at jeg sørme var plumset 
lige ned i en flok af velmenende, varme og kvalificerede mennesker, der 
ovenikøbet syntes at være optaget af mange af de samme aparte interesser 
og tilbøjeligheder som jeg selv! Tilmed mennesker med et lille drys af ophøjet 
selvsnobberi! Triumf!!
Indtrykkene og glæden ved medlemskabet har holdt sig helt intakt lige siden, 
og jeg frydes over, at glæden på baggrund af legatuddelingen tilsyneladende 
er gengældt...for nu at udtrykke sig rigtig kapelmesteragtigt. Tak for legatet. 
Venlig hilsen Nikolaj Bentzon.

Fuldmåne!
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Mødet med

Sandholm 
- om hvordan jeg blev kaospilot 
og fik fyldt hjertet op
af Nenia Zenana
foto jakobchristian.dk

En septemberaften i 2009 stod jeg i 
Sandholmlejren.
Kort tid forinden var jeg blevet 
kontaktet af Mikkel Heller Jensen, 
en yngre fyr fra Nørrebro, som 
havde fået en vild idé om at lave 
et kor i Brorsonskirken og et kor i 
Sandholmlejren, og så lave en fælles 
julekoncert med de to kor - sammen 
med en masse andre kunstnere.  
Af mange grunde sagde jeg ja, og 
begyndte at planlægge og forberede. 
Man kunne synge ”What a wonderful 
world” som fællesnummer, og jeg  
lavede det letteste firstemmige kor- 
arrangement jeg kunne. Et kamera-
hold ville følge os, men der var en 
problematik omkring at nogen ikke så 
gerne ville filmes. Jeg foreslog, at alle 
startede aftenen med at skrive deres 
navn på en seddel som de satte på 
tøjet. De som ikke ville filmes kunne 
skrive det med rødt, og så kunne man 
måske undgå dem eller ordne det i 
klipningen efterfølgende.
Men jeg anede ikke hvad der ventede 
mig !
Forestil jer et sted, der er som en 
banegård. Folk kommer og går, - på  
flere planer. Sandholm er modtage-
center, så man ved aldrig hvem der 
næste uge er sendt til et andet Røde 
Kors center - eller ud af landet. Folk 
med en anden kultur fra bl.a. Irak, 
Syrien, Afghanistan, Pakistan, Iran, 
Nigeria. Og folk fra en anden kultur 

og med sår på sjælen kommer ikke 
kl. 19 sharp og sætter sig på deres 
flade. De kommer og går løbende. 
Derudover var der mange, som ikke 
havde noget fælles sprog. Vi havde 
heller ikke fælles alfabet, så det 
med navneskiltene var jo en joke! - 
og sedler med tekst til sangene var 
også helt misforstået. Endelig var 
vores musik og skalaer jo også helt 
forskellige, så noget der for os ville 
være nemt og enkelt var for dem 
helt umuligt, - melodien til Dejlig 
er den himmel blå eller Jeg ved en 
lærkerede. Og det blev hurtigt klart, at 
hvis vi bare kunne synge énstemmigt, 
så var vi langt. Mange af folkene er så 
ødelagte af stress og sorg og andet, at 
det at synge så det lyder som sang i 
sig selv er en udfordring.
Så løsningen var, at gøre noget helt 
andet. 
Jeg lurede efterhånden hvilke tone- 
kombinationer både de og jeg kunne 
forstå, og lavede så forskellige ting hvor 
man sang med og mod hinanden og 

bevægede sig og så’n . Og så skulle 
der jo næsten konstant ske noget nyt, 
så mængden af det der for dem var 
uforståelig volapyk ikke blev for stor.  
En del af redningen blev, at få folk til at 
synge solo for hinanden. Flere af dem 
sang super godt og fik gang i noget 
dans. Og tro mig, der er meget stor 
forskel på at danse syrisk, kurdisk og 
iraks kurdisk. Det er vigtigt for dem at 
sige at de er ét folk - men de kan bedst 
li’ deres egen dans og egne sange J
Lidt parallelt til det fandt jeg ud af, 
at hvis man lavede lidt fagter til de 
sange de ikke forstod, så gav de mere 
mening, så på mystisk vis lykkedes 
det dem at lære ”What a wonderful 
world” og derudover over det meste 
af en DANSK sang ”En bro mellem 
mennesker” hvor Keld og Hilda skulle 
komme og være solister.
Koncerten var i Brorsonskirken, som  

i august var blevet ryddet af politiet. Et 
af indslagene var, at politiets damekor 
medvirkede og også sang med på 
fællesnumrene. Selvom det er irrationelt, så 
smeltede noget i mig da de havde sunget 
og en af mine Sandholmfolk begejstret 
klappede og råbte op til dem ”I forgive 

you”. En anden situation der gjorde 
stærkt indtryk på mig var fx, da vi gentog 
konceptet året efter og skulle synge med 
Middle East Peace Orchestra på Gammel 
scene og vi stod en masse i receptionen 
ved bagindgangen og ventede på at blive 
hentet. Det var meget tydeligt, at flere af 
dem havde det meget skidt med at stå 
og vente på noget de endnu ikke forstod 
hvad var og på uvis tid. Og nej, man kan 
ikke bare forklare det når man ikke har 
fælles sprog og de ikke aner hvad det vil 
sige at synge i den slags regi. Men de blev 
urolige inde bag øjnene, og jeg forstår 
dem godt. Til den koncert skulle vi synge 
med på det store Halleluja. Vi havde øvet 
den med cd, og jeg viste så med tegn 
hvornår de kunne skråle med på nogle 
(næsten) enstemmige Halleluja’er. Cd’en 
var min egen med Akademisk orkester og 
kor, og efter sidste prøve ville jeg gerne 
gi’ den til Mohammad, en ung fyr som 
var den eneste genganger i 2009 og 
2010. Han tog meget taknemmeligt imod 
den og sagde : Det er den første gave 
jeg har fået siden jeg kom til Danmark.  
Jeg har aldrig prøvet et lignende kon- 
cept - men jeg har heller aldrig op-
levet at blive så beriget i hjertet efter  
en skala som er umålelig. Tak til Ka-
pelmesterforeningen for støtte og en 
stor og ydmyg tak for Grethe Kolbes 
mindelegat i dec. 2010.

DR lukker 
ungdomsensemble 
DRUEN
Dansk Kapelmesterforenings medlem Morten Rye-
lund fik ideen til orkestret DRUEN, som blev dan-
net i 2004. Men nu lukker det.

DR’s ungdomsensemble Druen lukker og slukker 
til sommer. Men orkestret vil kæmpe for sin overle-
velse uden for DR, skriver Jyllands-Posten.

Da DR satte Druen i søen var det bl.a. for at give 
unge talentfulde orkestermusikere mulighed for at 
spille i et godt orkester og dyrke et udslukt vækst-
lag, der siden kunne fodre de store orkestre. En 
samfundsopgave DR tog på sig, da ingen andre tog 
affære. 

Druen er bl.a. fondsstøttet. Men DR vil i fremtiden 
satse på andre fondsstøttede musikalske børneak-
tiviteter med et bredere sigte for bl.a. udsatte og 

socialt belastede børn, fortæller DR’s musikchef 
Leif Lønsmann.

Druen blev dannet i 2004 og består af ca. 20 
unge musikere fra hele landet i alderen 16-24 år. 
De har spillet til alt fra meditationskoncerter over 
Roskilde Festival til P3 Guld og har været med til at 
trække mange helt unge ind til klassiske koncerter, 
fortæller dirigent Morten Ryelund, der ærgrer sig 
over at ensemblet må lukke nu:
”Det er et ærgerligt tidspunkt at afbryde det frugt-
bare forløb og de gode resultater, som det har taget 
mange år at opnå. Druen er blevet et utrolig stærkt 
orkester og har aldrig spillet så godt som nu. Vi har 
fat i både mange unge musikere og et ungt publi-
kum, der ikke normalt går til klassiske koncerter,” 
siger han, og vil kæmpe for sit orkester:
”Jeg arbejder med forskellige løsninger. Det bliver 
svært at finde en ny forankring og de fornødne 
penge, men denne sag er så vigtig for mig, at jeg 
ikke har i sinde at strække våben, før jeg har afsøgt 
alle muligheder,” fortæller han.  

BH og Jyllands Posten
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Som nyudnævnt chefdirigent for Livgardens Musikkorps mødte Martin Åkerwall 
i sommeren 2010 Lt Col Phil Waite, Commander & Conductor, The US Air Force 
Band. Mod slutningen af mødet med ham gav han Martin et godt råd: You must 
visit The MidWest Clinic. 

MidWest Clinic - An International Band and Orchestra Conference er en årlig 
messe i Chicago, hvor 12.000 – 15.000 musikinteresserede, studerende, lærere, 
dirigenter, komponister og musikforlæggere præsenteres for foredrag, koncerter 
og et udvalg af det nyeste nye indenfor harmoniorkester verden.

Nu er det naturligvis altid sjovest, hvis man har nogen at dele sine oplevelser 
med, så derfor spurgte Martin, om Peter Ettrup Larsen ville med. Det var bestemt 
ikke første gang, vi tog ud på de vilde våger sammen: I Tivoli-Garden havde 
vi sammen støvet haven tynd, på Konservatoriet jagtet de samme piger, og 
dengang Martin endnu havde hår på hovedet og Peter havde hår på overlæben, 
havde vi sammen taget turen fra København til Sibelius Akademiet talløse gange. 
Da vi i dag begge er stærkt involveret i militærmusikken, var det derfor oplagt at 
realisere endnu et rejsetogt for os jubelglade barndomskammerater. 

En mørk og kold decembernat landede vi så i Chicago. Peter var fra starten (ifgl. 
Martin) irriterende stedkendt og insisterede på, at vi kunne gå til vores hotel. 
Ja, right…, men ganske rigtigt fandt vi hurtigt hotellet, selvom det nær havde 
kostet os ørerne (især Martins) i den bidende kulde, og Peter kvitterede for 
anstrengelsen ved at få os opgraderet til 2 værelses-hjørne-suiter med udsigt ud 
over den pulserende by og Lake Michigan.  

På Musikalsk Dannelsesrejse 

til Chicago
af Martin Åkerwall og Peter Ettrup Larsen
fotos Martin Åkerwall og Peter Ettrup Larsen

Da vi den følgende dag ankom til messen, gik vi efter lyden af, hvad vi 
troede var et gigantisk orkester, der angiveligt varmede op til en koncert. 
Det viste sig imidlertid, at halvdelen af det enorme messeområde var 
reserveret til instrumentstandende. Et wonderland af trompeter, pauker, 
trommesæt, tubaer med meget mere. Og ALLE instrumenter naturligvis 
til fri afprøvning! Og der stod vi måbende og var vidne til en kakofoni af 
uhæmmet musikbegejstring, der strømmede os i møde fra en konstant 
sum på 500 – 1000 unge, der hver dag mellem kl. 09.00-17.00 fandt vejen 
til standende, for at prøvetrutte det bedste, de havde lært i en blanding af 
leg og alvor. En lyd for guder! Men et helvede for de stakkels mennesker, 
der bemandede standene og 4 dage i træk blev udsat for de øredøvende 
decibel 8 timer om dagen – uden pause!

Gladeligt forsynet med alskens blade til Peters klarinet samt adskillige 
gratis cd’er og tanketynget af al den uorganiserede støj driftede vi direkte 
ind i et orgie af uniformsbeklædninger. Endnu et wonderland. Man aner, 
hvor stor Marching Band kulturen er. Med næserne mod fladskærmen 
så vi det ene marchstævne efter det andet, hvor de unge mennesker by 
memory naturligvis, spiller noget af det vanskeligste bandmusik, mens de i 
rasende tempo marcherer sidelæns eller baglæns i nærmeste akrobatiske 
ryk og i komplicerede rudeformationer får kontramarchen sat i bås som: 
so much last century. Det fås alt sammen på DVD, naturligvis. 

I den tilstødende bygning deltog vi i et spændende udbud af foredrag. Vi 
kunne have deltaget i kurset: Excellence in Cymbal Sounds - A conductors 
”Crash Course”, men valgte i stedet bl.a. et foredrag om den rette 
ergonomiske måde at dirigere på og et foredrag om Percy Grainger holdt 
af en excentrisk Joseph Kreines, der i sine unge dage havde studeret 
sammen med bl.a. Zubin Metha og James Levine og var spået den største 
karriere af d’herrer. Foredraget gav dog et godt og særdeles søvnigt 
billede af, hvorfor dette aldrig var sket!

Som alt i USA er det hele bare STORT. I afdelingen for scores fandt vi det ny- 
este indenfor band musik. Det er ved sådan en messe, det bliver håndfast 
begribeligt, hvor stor denne kultur er i USA, og andre steder i verden.  
Ethvert universitet med respekt for sig selv har både en sports og musik-kultur, 
der repræsenterer skolens identitet. Det er ikke altid kvaliteten, der råder. Men  
musikbegejstringen er ikke til at tage fejl af. Disse skoleorkestre tæller oftest 
langt over 50 medlemmer. Det er tankevækkende, når man tænker på, at  
skolerne bekoster både uniformer, noder, undervisning og ikke mindst TID  
på de musikalske projekter, der fører til præstationer, som måske ikke altid er  
musikalsk bemærkelsesværdige, men som så til gengæld er det, på de om- 
råder der skaber alliancer og fællesskab. Der er en vis national følelse over hele  
denne aktivitet, der gør den sympatisk, fordi den både er konkurrencepræget 
og samtidig også meget social. Og frem for alt virker den systematiseret. En 
messe som MidWestClinic er et ærligt forsøg på at fremme musikken og 
dens vilkår. At dygtiggøre lærere og inspirere ved at dele viden og forskning 
indenfor harmoniorkestermusik. 

I Conductors Guild havde Peter siddet i bestyrelsen med den amerikanske 
dirigent og professor Paula Holcomb. Paula er en særdeles foretagsom dame, 
der er på fornavn med hele USA’s  VIP-stand indenfor wind-band-verden. Vi 
havde den fornøjelse at ”walk with her” og blive introduceret for en ny VIP for 
hver 10. meter. Således blev vi introduceret for bl.a. Colonel Michael Colburn 
der er chefdirigent for The President´s Own Marine Band, som er USA´s 
svar på Den Kongelige Livgardes Musikkorps herhjemme. Dette orkester 
hørte vi også en koncert med, hvor 2000 mennesker sad musestille og 
lyttede til bl.a. Strawinskys Ildfuglen. Aftenens solist var den utrættelige John 
Hagstrom, solotrompetist i Chicago Symphony Orchestra. Om formiddagen 
havde Paula formået at få os ind til en ellers lukket prøve med Chicago 
Symphony Brass, der øvede til deres årlige julekoncert. Det var ganske 
enkelt alle messingblæserne og slagtøjsspillerne fra Chicago Symphony, der 
på skift dirigerede hinanden i musik, der strakte sig fra Bach over Prokofiev 
til Percy Grainger. Det var en fantastisk oplevelse, for her oplevede vi ikke 
alene, hvor fantastisk disse musikere spiller, vi oplevede også meget, meget 
tydeligt det hierarki, der hersker i et sådant top orkester. Jo ældre man er i 

gårde, jo mere har man naturligvis at skulle have sagt, så da en af ”de unge”, 
den alternerende solotrompetist siden 1994 Mark Ridenour havde dirigeret 
hele Lincolnshire Posy, begyndte anden-basunisten Michael Mulcahy at 
instruere, for han havde større anciennitet, da han havde været med siden 
1989. Musikerne var bestemt ikke store dirigenter, men i kraft af deres 
enorme musikalitet, var det en unik oplevelse, ikke mindst da solo-hornisten 
(igennem 45 år!!!) Dale Clevenger lukkede op for Prokofievs Romeo & Julie. 
Som brass-ensemble skal ikke mindst trompeterne jo gøre det ud for violiner 
og træblæsere, men her var der ikke tale om ”at snyde” og spille på piccolo-
trompet, man spillede bare høje, smukke toner på den almindelige trompet. 
Efter en prøve, der ville have efterladt de fleste danske orkestermusiker med 
blødende læber, og hysteriske tanker om efterlønsbeviser, holdt musikerne en 
times pause, inden der så var prøve med hele symfoniorkestret på orkestrets 
traditionsrige julekoncert. Orkestrets solo-trombonist igennem 48 år!!! Jay 
Friedman valgte i øvrigt at bruge denne pause på at spise frokost med os. Om 
aftenen var solo-trompetisten så, som omtalt ovenfor, også lige solist med 
The President’s Own, og da der jo var et anseligt publikum, spilledes denne 
koncert både kl. 17 og kl. 20. Næste dag holdt musikerne først generalprøve 
på deres messing-koncert og om aftenen havde vi fornøjelsen af at oplevede 
selve koncerten, som i øvrigt blev gentaget for fulde huse i flere dage. 
Vi oplevede også symfoniorkestrets julekoncert, et studie i gennemført 
professionalisme med fuldt orkester, to voksenkor, børnekor, balletdansere, 
skuespillere og selveste julemanden! Da vi den sidste aften gik i teatret og så 
White Christmas og forestillingen sluttede med at sneen dryssede ned over 
publikum, var det svært at få armene ned. 

En rejse der startede med, at vi som to ”grumpy old men” sad i flyveren og 
enedes Rytteri-agtigt om, at verden er af lave, endte med, at vi fyldt med 
ny inspiration igen vendte næsen mod Danmark med en ukuelig tro på 
fremtiden og store planer for, hvordan vi kan være med til at sprede lidt 
musikalsk lys i det kulturelle, danske tusmørke. 

Tusind tak til Dansk Kapelmesterforening for at gøre dette muligt!

Frokost i Chicago Symphonys  På safari i uniformsjunglen Der var dirigentpinde... og så var der dirigentpinde VIP-møder
legendariske Orchestra Hall.
fra Venstre: Peter, 
solobasunist Jay Friedman, 
dirigent Paula Holcomb, Martin

VIP-møder  Spion hos Chicago Symphony: Sidste skrig i udendørs Sidste nye indenfor udvortes, To glade rejsekammerater
 Blyanter og bon-bons på dirigenthovedbeklædning  israelsk botox-behandling siger: TAK
 bagscenen!!!  for dirigenter!
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Opslagstavlen
 ved Bodil Heister

DR SymfoniOrkestret får ny chefdirigent
Den spanske dirigent Rafael Frühbeck de Burgos har sagt ja til stillingen som chefdirigent 
i DR SymfoniOrkestret. Han er den største dirigent i Spanien, og blev for nylig også 
udnævnt til ‘Conductor Of The Year’. Han er født i 1933, og har vundet mange priser 
og udmærkelser for sine koncerter og pladeindspilninger. Første gang han optrådte 
med DR SymfoniOrkestret var i 2004, og samarbejdet har været varmt og frugtbart lige 
fra begyndelsen. Det er også én af grundene til, at Rafael Frühbeck de Burgos hvert år 
siden 2004 har været tilbage for at dirigere DRs symfoniorkester. Selv siger han, at han 
glæder sig til opgaven, og til at arbejde mere i Danmark og i Scandinavien. Det er især 
arbejdet med at lokke unge mennesker ind til symfoniske koncerter, som han synes er 
vigtigt: Unge universitetsstuderende burde helt oplagt også interessere sig for klassisk 
musik, og jeg ville ønske at de i endnu højere grad tillod sig selv at nyde musikken. 
Han vil gerne gøre sit til, at en koncert med DR SymfoniOrkestret bliver mindre formel: - 
Jeg kan dirigere i denne her skjorte om det skulle være, siger han og peger på sin mørke 
skjorte med hvide blomster.  
Han har en enorm viljestyrke, men også stor energi og vitalitet. De resultater han skaber 
er fantastiske. Han har stor kærlighed til det store romantiske symfoniorkester, og evner 
virkelig at skabe en varm, lækker klang. Samtidig er han præcis og grundig, og han ved 
hvad han vil.  For Ole Bækhøj er alderen nærmest kun et plus. Rafel Frühbeck de Burgos 
styrer mod de 78 år, og det betyder, at han har en masse erfaring:  - Jeg har oplevet 
fantastiske koncerter med dirigenter der var 21 år, og med dirigenter som var 90. 
I situationen er Rafael Frühbeck de Burgos utrolig vital og et sandt vilje- og energibundt, 
så hans alder bekymrer mig ikke.  

Gramophone går online

Det klassiske musikmagasin Gramophone udkommer 

nu også som online udgave. Fordelen for læsere uden 

for England er dobbelt: Prisen er lavere, og bladet bliver 

tilgængeligt samme dag som det udkommer.

Den trykte udgave fås selvfølgelig stadig, og de to 

udgaver er indholdsmæssigt identiske. Abonnenter får 

også mulighed for at se alle udgivelser siden august 

2010 så mange gange som de ønsker.

Læs mere på Gramophones hjemmeside

http://www.gramophone.co.uk/dk

Optakt

DR Pigekoret ny dirigent
Fra årsskiftet overtager den svenske kordirigent Cecilia Martin-Löf jobbet som chefdirigent for DR Pigekoret efter Michael Bojesen.

Cecilia Martin-Löf er uddannet fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, hvor hun fik eksamen i korledelse i 2006. Hun har arbejdet som kormester ved Gävle Symfoniorkester, og stået i spidsen for flere kor i Stockholm-området og været repetitør hos blandt andet Det svenske Radiokor, Göteborg Symfoniorkesters Kor og Eric Ericsons Kammerkor. Cecilia Martin-Löf har også de senere år ved forskellige lejligheder øvet sammen med DR Koncertkoret og DR Vokalensemblet.”Cecilia er et livstykke, der emmer af glæde og engagement og har tårnhøje ambitioner på korets vegne. Det bliver spændende at samarbejde med hende om at videreudvikle et af dansk musiklivs mest populære ensembler,” siger kor- og orkesterchef Tatjana Kandel fra DR Musik.
Michael Bojesen fortsætter som æresdirigent for DR Pigekoret, og han vil også fortsat være tilknyttet DR i forbindelse med de populære ’Så syng da, Danmark’-koncerter hvor han er vært.

Optakt

BBC Mussic Magazine Awards

Rued Langgaard: Sfærernes Musik og Poul Ruders: Four 

Dances, begge udgivet på Dacapo Records, er blevet 

nomineret til den fornemme BBC Music Magazine 

Awards 2011. Det er første gang juryen har nomineret 

danske udgivelser. 

Priserne overrækkes i London den 12. april.

Rued Langgaards Sfærernes musik er nomineret i 

kategorien Årets vokaludgivelse. Værket der er indspillet 

af DR SymfoniOrkestret dirigeret af Thomas Dausgaard, 

har før tiltrukket sig opmærksomhed. Sidst ved dets 

engelske førsteopførelse i Royal Albert Hall i sommer.

Lille Skiveren 
er til rådighed for Dansk Kapelmesterforenings medlemmer i uge 39, 40 og 45. Der kommer ansøgningsbetingelser i julinummeret af Kapelmesteren.

Hør om Grethe Kolbe på Roskilde 

Dampradio
Bodil Heister fortæller om foreningens første 

kvindelige medlem Grethe Kolbe, som fyldte 100 

år i december.

Sådan finder man de 4 indslag om Grethe Kolbe:

Gå ind på website: www.roskilde.dampradio.dk

Klik ind på: Download interviews.

Kliv videre til Tema:

Temaindslag om Grethe Kolbe finder man under 

uge 47.

Så er der adgang til at lytte til alle 4 indslag/

interviews

Ny musikchef i Ålborg

Midt i marts overtager pianist, producer og musikskoleleder Lotte Toftemark 

jobbet som musikchef for Aalborg Symfoniorkester efter Poul Elming.

Orkestret kan samtidig se frem til at flytte ind i Musikkens Hus i Ålborg.

Lotte Toftemark er uddannet klassisk pianist og har været ansat på Det 

Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun har desuden videreuddannet 

sig inden for sprog, økonomi og ledelse og blev i 2007 souschef i Lejre 

Musikskole.

Lotte Toftemark betegnes som ”en kreativ ildsjæl med et fintmasket netværk 

inden for den danske og den internationale musikscene”. Hun har som 

executive producer, pianist og idékvinde stået i spidsen for ”H.C. Andersen 

møder Carl Nielsen”, en tv-serie i tre afsnit produceret til DR TV, og har 

desuden arbejdet som producent i flere forskellige sammenhænge, bl.a. for 

DR SymfoniOrkestret hvor hun var producent og idéudvikler af børne- og 

ungdomskoncerten Symfo9+.

Hun er medlem af Grønnegårds Teatrets bestyrelse og har til dato også 

været næstformand for foreningen af Danske Musik- og Kulturskoleledere.

Lotte Toftemark er 46 år og gift med Claus Myrup som er koncertmester i 

DR Symfoniorkestret.

Orkestrets tidligere musikchef, Poul Elming, valgte at træde tilbage ved sin 

kontrakts udløb i 2010.

Aalborg Operafestival 10 årAalborg Operafestival blev holdt i år den 4. – 13. marts. Det er 10. gang operaen 
fejres i Aalborg med store klassiske forestillinger suppleret med balkonsang, 
walk-in-opera, børneopera, operamiddag og andre sangglade arrangementer.
Et særligt jubilæumstilbud bliver en ny opsætning af Verdis opera Rigoletto 
produceret i samarbejde med Teater Nordkraft. Den spilles i de åbne arealer i 
kulturhuset Nordkraft.
”Vold og skæbner” er instruktøren Anders Ahnfelt-Rønnes undertitel til 
forestillingen. Han har i mange år arbejdet med at optimere det personlige 
drama og de menneskelige konflikter i sine forestillinger og tilsvarende kæmpet 
for at komme operagenrens mange klicheer til livs.Handlingen i Rigoletto er barsk og passer godt til den rå arkitektur i Nordkraft.

Man kan også møde Musikteatret Undergrunden, Operakompagniet Figaros, 
Den Rullende Opera og gruppen Kærlighedens Stier.Kiev Statsopera har været med fra operafestivalens start og kommer tilbage i år 

med Puccinis ”La Boheme”. Til gengæld har Det Kongelige Teaters Opera for 
første gang fået plads i kalenderen; de kommer med tåreperseren ”Madame 
Butterfly”.
Optakt

Koncerthusorgel renoveresMarcussen-orglet i Odense Koncerthus er i øjeblikket ved at blive renoveret og 
gjort rent så det kan komme i topform til årets Carl Nielsen-konkurrence for unge 
organister som holdes i begyndelsen af juni.Orglet var en gave fra Fyns Amtsråd i anledning af indvielsen af Odense 

Koncerthus i 1982. Det var dengang kun det andet koncertsalsorgel i landet; 
det første stod i det gamle radiohus. Nu er to mere kommet til nemlig i DR 
Koncertsalen og Symfonisk Sal i Aarhus.Odenses koncerthusorgel får takket være en donation en tiltrængt ansigtsløftning 

forestået af et mandskab fra orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn.Carl Nielsen Konkurrencens generalsekretær Marianne Granvig, glæder sig over 
at ”orglet nu bringes tilbage på et niveau hvor det både klangligt og spillemæssigt 
kommer til sin ret.”
Optakt
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Hvorfor kan     mænd ikke li’ 

harper?

Tamas Vetö
Måske fordi der ikke er så mange mænd, der går i højhælede sko.

Svenn Skipper
Harpen er udover at være et meget specielt og pragtfuldt instrument også 
meget kompliceret og krævende. Man skal simpelthen være i besiddelse af 
en ret høj intelligens for at kunne beherske det, og derfor er det mest kvinder, 
der vælger harpen.

Steen Hansen
Mænd har for store fødder, til at betjene pedalerne.

Nikolaj Bentzon
Fordi Marx Brother-filmene allerede ER indspillet og bryllupsnatten gerne 
måtte være uden Palle Mikkelborg...

Jørgen Fuglebæk
Forklaringen er ganske enkel og skal findes i et velkendt og kært gammel citat: 
”Slå harpen du fromme salmist” og det er der ikke mange mænd, som vil 
udsætte sig selv for.
At forklare hvorfor så mange kvinder vælger harpen ligger til gengæld uden 
for mit kompetenceområde.

Erik Hammerbak
Mit bedste bud må være, at når en musiker har spillet på harpe i 50 år, så har 
hun brugt tiden svarende til de 40 år med at stemme harpen. Det tror jeg 
ikke mænd gider!

Andreas Vetö
Ja, men det kunne da være fordi mænd ikke har tålmodighed til at stemme 
instrumentet?!

Peter Ernst Lassen med hjælp fra en af hans venner - digtet er skrevet til 
lejligheden af Chresten Speggers.
”Hvorfor er det mon piger - og næsten aldrig drenge,
der sidder dér og river fingrene i harpens strenge?
Til det kan jeg kun svare - hvad sandheden jo er:
at Harper spiller bedst på harper - det ved sgu da enhver!

Men husk, der er dabei - ein aber und ein leider ...
Den bedste af dem alle hedder nemlig Wollenweider...”

Martin Nagashima Toft
Mon ikke det er fordi, man både må være i besiddelse af en engels 
tålmodighed, og ikke være i besiddelse af de gængse mandlige pølsefingre?

Mike Cholewa
Jeg kan huske, jeg har set nogle gamle Mahler indspilninger (eller var det 
nytårskoncerter) med Wienerfilharmonikerne. Dér sad en mandlig harpenist 
med slangekrøller!!!

Jean Zederkopff
Fordi de fleste er gift med en harpe og fordi kvinder har flere strenge at spille 
på end mænd. Mænd gider ikke at klæde sig ud og kvinder ser smukkere ud 
med et instrument mellem benene.

Jan Kaspersen
De har besvær nok med at betjene hjemmets æggedeler i forvejen.

Og så til slut har jeg spurgt en professionel harpespiller Sonja Gislinge
Der er meget få mænd i dansk harpespil. Henrik Boye, der var harpenist 
i Radiosymfoniorkestret og så Joost Schelling. I sydlige lande er andelen 
af mandlige harpespillere noget større, men ved de treårlige internationale 
harpekongresser er langt den største del alligevel kvinder. 

Hvad er årsagerne til mænds fravalg af harpen, når den nu engang var 
skjaldenes og kongernes foretrukne instrument ifølge sagndigtningen og 
biblen?
Her kommer nogle hypoteser i flæng:
Mange instrumenter, der engang var mændenes domæne, spilles i dag  
fortrinsvis af kvinder i de yngre generationer. Det gælder de fleste stryge-
instrumenter og træblæsere. Harpen spilles ikke meget af mænd mere, mens 
til gengæld slagtøj og messingblæsere med stort klangvolumen stadig har et 
maskulint klientel.
Harpens ydre og pyntelighed virker antikveret og feminin.
Armenes og kroppens bevægelse ved harpespil har en feminin karakter.
Klangbilledet og det kendte harperepertoire er poetisk og sværmerisk, hvilket 
ikke tiltrækker drenge.
Harpen tiltrækker homosexuelle mænd, hvilket afskrækker heteroer.
Mænd vil spille lydstærke instrumenter, hvor man kan trykke den af.
Elektrisk forstærkning er et must, når mænd skal spille musik.
Harpe er u-cool, fordi den er gammeldags og lidet passende til de populære 
nye genrer.
Harpo Marx er, hvor fornemt han end spiller, ikke nogen god reklame for 
instrumentet, idet han i filmene er skør og utilregnelig.

Så der er mange barrierer at overvinde for den pædagog, der vil fange 
drengenes interesse for instrumentet. 

Det er lidt synd, at drenge ikke vil spille harpe, for instrumentet er stort og 
kræver kraft, når der skal spilles op mod andre instrumenter og måske et helt 
orkester. Mænd har nogle fordele i kraft af hændernes og armenes længde 
og styrke. Man kan sagtens høre forskel på en spinkel kvindes og en normal 
mands attak og klang på instrumentet. Nogle af de berømte kvindelige 
harpenister er ret store. 

af Bodil Heister

Jeg har spurgt et udvalg af Dansk Kapelmesterforenings 
medlemmer, hvorfor der er så få mandlige harpespillere. 

Giordano Bellincampi
Personligt ville jeg være bange for at komme til at træde lidt for vildt på 
pedalerne på et heftigt sted i en Puccini opera, så den vælter ned over mig 
med al sin vægt, og jeg bliver til en kvindelig harpespiller.

Bo Holten
Mænds fingre er for tykke, og det er umandigt at sidde på en sky og spille 
for alle de kedelige, der er kommet i himlen. Så hellere spille bastrombone i 
helvede sammen med alle de sjove.

Jan Glæsel
De orker ikke have en harpe både hjemme og på arbejde.

Erik Moseholm
Fordi det er det instrumentet, der i højeste grad kobles sammen med engle, 
og dem er der så få af blandt mænd.

Saul Zaks
Fordi kvinder er bedre til at spille på mange strenge.

Steen Lindholm
Er der nu også det? Når jeg er i udlandet, ser (og hører) jeg ofte mandlige 
harpespillere. Men never mind: Det er måske, fordi kvinder har flere strenge 
at spille på end mænd.

Pierre Dørge
Harpen er et meget strengt instrument, som styres bedst med kvindelist, 
jævnfør: ”harpemager, bliv ved din læst”.

Jorge Cordero
Fordi rigtige mænd ikke spiller på harpe!!!

James Price
Harpen er jo som instrument oprindelig udviklet udfra det gamle køkken-
redskab æggedeleren, og da kvindens plads traditionelt har været i køkkenet, 
er det meget naturligt at der er flest kvindelige harpenister. 
Harper er iøvrigt også fremragende til at dele æg med.
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Uddelinger 
af kollektive mIDLer 

    i 2010
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik):

Akademisk Orkester Koncert, solist Nikolaj Bentzon, dir. Nenia Zenana
AmadeusEnsemblet Koncertturné til Færøerne
Amatørsymfonikerne Koncerter, dir. Ole-Henrik Dahl
Jacob Anderskov Agnostic Revelations, koncerter
Jacob Anderskov Anderskov Accident, koncerter i Tyskland
AROS Ensemble Koncertprojekt “Nye danske toner”
Athelas Sinfonietta Copenhagen Musik af Jacob Groth, koncerter, Kbh. og Stockholm
Ballerup Skoleorkester Koncert/masterclass, dir. Frans Rasmussen
Pernille Bévort Koncerter med bandoneonisten Marcelo Nisinman
B.S. Ingemann-Selskabet Sorø Musikfestival, Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester
Mike Cholewa Lensgrevindens Serenadeensemble, koncerter
Copenhagen Soloists  J.S. Bachs Juleoratorium, Helsingør Domkirke
Dansk Amatør Orkester Samvirke Sommerstævne på Askov Højskole
Dansk Amatør Orkester Samvirke Strygerstævne på Askov Højskole
Dansk Kapelmesterforening Koncerter i Kongens Have, Copenhagen Jazz Festival
Dansk Kapelmesterforening Fødselsdagsarrangement på Løven + Bastionen
Jakob Davidsen Jakob Davidsens Kammerat Orkester, koncerter
Jakob Davidsen Jakob Davidsens Mangfoldighed, turné til Brasilien
Den Ny Opera Mozarts “La Finta Giardiniera”
Den Ny Opera Brittens “Skruen Strammes”
Det Danske Belcanto Selskab Koncerter med Hafnia Kammerorkester
Det Danske Belcanto Selskab Donizettis “Maria di Rohan”, koncertopførelser
DUSIKA Nytårskoncerter, solist Nikolaj Benzon, dir. Nenia Zenana
Ensemble Hovaldt Velgørenhedskoncert for Reden International
Ernie Wilkins Almost Big Band Montmartre, koncert nytårsaften
Adam Faber Kammerkoret Audite, turné til Normandiet
FIGURA Ensemble Koncert/CD-indspilning med Seattle Chamber Players
Foreningen Sange fra Broen Prøver og koncerter, dir. Nenia Zenana
Foreningen Sange fra Broen Brokoret i Center Sandholm, prøver og koncerter
Foreningen Teater Mod Strømmen “Stemmer for et mangfoldigt Danmark”
Gints Glinka Duisburger Philharmoniker, Kulturhauptstadt 2010
Hafnia Kammerorkester Koncerter, Kbh. og Horsens
Hafnia Kammerorkester Bellinis “Beatrice di Tenda”, koncertopførelser
Ole Kock Hansen Koncert/CD-indspilning, Bissamblazz Ensemble, Brasilien
Herlev Concert Band Koncertturné i Tyskland
Emil Hess Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
International Guitar Festival Aarhus Opførelse af nyt værk “Rhodope’s Illusion”
Jonas Johansen Blanco y Negro, Paradise Jazzklub
Vagn Egon Jørgensen Koncert, “Alletiders Børnekor 2010”
Kammerkoret Camerata J.S. Bachs H-mol Messe, Holmens Kirke
Kammerkoret Cantabile Fauré’s “Requiem”
Karavane Projektet “KaravaneTrippelKoncert #2”
Karavane Projektet “Isbryderkoncerter”, Athelas Sinfonietta
København Dirigentkongres 2010 Conductor Guild’s “Annual Conference for Conductors”
Komponistsammenslutningen ToneArt 11 koncerter i Planeten, Huset, Copenhagen Jazz Festival
KomVest Kormusik Koncerter med Ensemble Vest
Benjamin Koppel Werner/Koppel/AnderssonRiel/, turné i Danmark
Benjamin Koppel Festivalen “Valby Summer Jazz”, Prøvehallen

Fortsættes næste side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

udgivelser
Jesper Lundgaard 

- nye cd’er
På Fclef Records, har Jesper Lundgaard udgivet 2 

nye albums. Det første: Fclef 001 er støttet af vores forening 
og bærer titlen “Jesper Lundgaard Trio  - GOTTA DANCE  

jimmy giuffre remembered”. Original og nyskreven musik hylder 
multiinstrumentalisten Jimmy Giuffre som døde fornylig.  

Medvirkende er: kapelmester Jesper Lundgaard, på bas, Hans Ulrik 
saxofon og Niclas Knudsen guitar. Albummet er udgivet på Gateway. 

Fclef nummer 002 hedder “Årstiderne”, og er en duo produktion  
med pianisten Olivier Antunes og Jesper Lundgaard på bas. 

Melodierne er hentet i den store danske sangbog og  
relaterer sig, som titlen antyder, til: Årstiderne. 

Også dette album er udgivet på Gateway, 
december 2010.

nyE
       ved Bodil Heister

Marilyn Mazur - ny cd
Tangled Temptations & The Magic Box 

Medvirkende Fredrik Lundin, Krister Jonsson, 
Klavs Hovman, Marilyn Mazur.

“Det er en kaleidoskopisk dobbelt-CD, dynamisk og 
afvekslende i sine stemninger, dels med liveversionen 

af Marilyns musik til Cantabile2’s ”teaterkoncert” 
Tiggeroperaen 2009, dels nye studieoptagelser 

med gruppens koncertmusik”.
Udgivet december 2010.

Niels Borksand - ny cd
Sangen har vinger

Musik fra den danske skueplads, medvirkende 
Stig Fogh Andersen og Ruse Philharmonic Orchestra med 

dirigent Niels Borksand.
“Efter vores to Wagner-cd’er fik vi lyst til at gå i gang med det 

danske repertoire. Med denne cd, der også kunne have heddet 
Fra syngespil til operette, er der arier og sange af Weyse, 

Lange-Mûller og Carl Nielsen.
De kendte sange fra Farinelli og fra Heises sange til Helligtrekongers 

aften er for første gang indspillet i orkesterarrangement. 
Desuden er der tre danske ouverturer, hvor Heises 
store dramatiske Drot og Marsk også er indspillet 

på CD for første gang.
Udgivet december 2010 på 

CDKlassisk

Nikolaj Bentzon - ny cd
Celebrating Blossom Dearie

Medvirkende: Tone Franck med Nikolaj Bentzon Trio. 
“Den norske sangerinde Tone Franck har udvalgt melodier 

fra Blossoms karriere. Med enkle tolkninger af tekst og musik 
uden diva-fakter, formidler hun melodierne på en måde, som 

fører tankerne tilbage til Blossoms storhedstid i 50´erne og 60´erne.
Den ukomplicerede sangstil, det personlige udryk og de stærke 
tolkninger gjorde, at sangskrivere som bl.a. Michel Legrand og 

Johnny Mercer skrev sange til hende.
 Hun akkompagneres af min faste trio med Daniel Franck, bas, 

og Daniel Fredriksson, trommer. Som sådan et rigtigt 
inter-skandinavisk projekt, som udgives på vores 

nye label, Do it Again Records.

Thomas Clausen - ny cd
Spanish Blue

Medvirkende kapelmester og komponist 
Thomas Clausen, pno. 

Peter Fuglsang, klarinet, saxofon. Per Gade, guit. Paolo Russo, 
bandoneon. Thomas Fonnesbæk, bas. Karsten Bagge, trommer.
“Spanish Blue er en plade, som tager tråden op fra tiden før jeg 
begyndte at spille med brasilianske musikere (omkring 1995). 
Samtidig er der kommet ny inspiration til fra tangoen, både den 
klasssiske og den nye, og elementer af jazz-fusion og flamenco. 

Pladen er blevet meget rost af anmelderne og 
har fået 5 hjerter i Politiken”.
Udgivet september 2010 på 
Stunt Records/Sundance.
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Benjamin Koppel Turné i USA med Kenny Werner 
Koret Paradox J.S. Bachs Juleoratorium, dir. Lars-Ole Mathiasen 
Københavns Bachkor J.S. Bachs Juleoratorium, dir. Jan Scheerer
Københavns Kantatekor Mendelssohns oratorium “Elias”
Københavns Sinfonia Koncertrejse til Krakow
Københavns Ungdoms Symfoniorkester Koncerter, dir. Jonas Viggo Pedersen 
Ture Larsen Koncerter, Copenhagen Art Ensemble
Ture Larsen Koncerter, Copenhagen Art Ensemble og laptop
Jørgen Lauritsen Koncerter, Esbjerg Ensemblet, Helene Gjerris
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester Koncerter, dir. Arne Balk-Møller
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester Koncerter, dir. René Bjerregaard Nielsen
Dorrit Matson Koncerter, New York Scandia Symphony
Messiaskirkens Koncertkor Händels “Messias”
Mogens Dahl Kammerkor Koncertprojekt, Brian Eno’s “Music for Airports”
Mogens Dahl Kammerkor Händels “Messias”
Musiksk. Ringkøbing-Skjern Børneoperaen “Brundibar”
Nordiske Musikdage 2010 Åbningskoncert i Den Grå Hal, Christiania
Operaen i Midten Humperdincks “Hans og Grethe”
Opera i Provinsen “Cavalleria Rusticana” og “Otello” 
Operakompagniet Bizets “Carmen” 
Paradise Jazz Koncert, Niels Jørgen Steen’s Monday Night Big Band
Joakim Pedersen Koncert, Bistroen Kbh., Copenhagen Jazz Festival
Randers Kammerorkester Koncert med orgelmusik, dir. Erik Jakobsson
Bob Ricketts Turné i Japan
Roskilde Bach-Uge Store Kordag, Roskilde Domkirke, dir. Steen Lindholm
Rødovre Concert Band Jule- og nytårskoncerter
Sokkelund Sangkor Händels “Messias” 
Mark Solborg Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Mark Solborg Turné i Kina
Simon Spang-Hanssen Alisio Ensemble, turné i Danmark
Storstrøms Kammerensemble Sommermusik på Fuglsang
Studentermusikforeningen Koncerter, dir. Erik Jakobsson
Syddansk Musikkonservatorium Portrætkoncert, Søren Birch
Søborg Harmoniorkester Koncertrejse til Berlin
Søborg Motetkor Mozarts “Requiem”
The Orchestra Turné i Danmark med Nordic Voices Jazz Orchestra
Trinitatis Kantori Brahms “Ein deutsches Requiem”
Universitetskoret Lille Muko Turné i Jylland
URBAN Koret N.W. Gades “Elverskud”, dir. Frans Rasmussen
Vejlestævnets Symfoniork. Weekend-stævne på Askov Højskole
Vokalensemblet Mundus Vocalis Koncertprojekt
Jens Winther Jens Winther European Quartet, koncerter, Bulgarien
Århus Sinfonietta Koncert “Liebesbriefe”
Århus Sinfonietta Koncert, Svend Nielsens “Sommerfugledalen”

Støtte til 92 projekter Ialt uddelt: 1.179.025

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

Alken Film Film om Martin Nagashima Toft, “Musik og Martin”
Stig Fogh Andersen CD, “Sangen Har Vinger”, Ruse Philharmonic Orch.
Arts Music CD, Thomas Clausen & Palle Mikkelborg
Michael Blicher CD, “Astro Buddha Agogo”
Allan Bo CD, “Allan Bo The Quintet”
Claude Chichon CD, “Sentiments”, Thomas Clausens Trio
Jorge Cordero CD, Jorge Cordero & Team Latino
Cowbell Music CD, “Sax & the City”, Benjamin Koppel & Jan Rørdam
Cowbell Music CD, Mette Juel & Alex Riel Trio
Dacapo Records CD, kantater af Buxtehude, Theatre of Voices
Claus Efland CD-indspilning, Sinfonietta Riga
Helene Gjerris CD, musik af Per Nørgaard

Torben Kjær CD, Glostrup-trioen (50-års jubilæum)
Klarup Korforening Jule-CD, Klarup Pigekor
Søren Krogh CD, musik af Jeppe Aakjær
Jesper Lundgaard CD, Jesper Lundgaard Trio
Fredrik Lundin CD, Retro Rocket
Marilyn Mazur CD, “Tangled Temptations & The Magic Box” 
Donald McGlynn Film om Ib Glindemann og Prinsens Musikkorps
Erik Moseholm CD til bogen, ”Da den moderne dansemusik kom til Danmark”
Lars Møller CD “Phobia”, Lars Møller Quartet
OH Musik ApS CD, Ketil Christensen, Torben Petersen & Liepaja Symphony Orchestra
Torben Puggaard CD, duoen Johnsen/Puggaard
Radio Jazz Liveoptagelse af The A-Team i Kongens Have
Frans Rasmussen CD, Ketil Christensen, Torben Petersen & Liepaja Symphony Orchestra
Viggo Steincke CD, “Hymne til Sangen”
The Orchestra CD (Suites, Episodes, Folk Songs and Dreams)
Jesper Thilo CD, “Jesper Thilo - on Clarinet”
Your Favorite Records CD, “Emil de Waal+ Elguitar & Saxofon”

Støtte til 29 produktioner  Ialt uddelt: 397.800

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

Maria Badstue, Nikolaj Bentzon, Simon Casali, Jens Klüver, Peter Ettrup Larsen, Jørgen Lauritsen, Kaisa Roose, Casper Scheiber, Martin Åkerwall

Dansk Kapelmesterforenings dirigentkursus med Klüvers Big Band, Århus

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

Støtte til 11 formål     Ialt uddelt: 141.837

Samlet er der til 132 projekter og studieformål i alt bevilget kr. 1.718.662 til musikfremmende foranstaltninger og uddannelsesmæssige formål.

Peder Kragerup, kasserer

På hjemmesiden videnskab.dk har en læser spurgt om mennesker er født 
med en forkærlighed for en bestemt slags musik. Det kan hjerneforsker 
og musiker Peter Vuust ikke svare endegyldigt på, men han kan sige 
noget om hvilke personlighedstyper der foretrækker klassisk musik, og 
hvorfor vi bliver glade og tilfredse af at høre en musik som ligner noget vi 
har hørt før.

Anders Hollen Nielsen har spurgt videnskab.dk om der mon er neuro-
logiske ligheder mellem ham og andre der også kan lide minimalistisk 
musik? Og om vi har en slags medfødt musiksmag?

Spørgsmålet er givet videre til hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust 
som både er lektor ved Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab 
ved Aarhus Universitet og professor ved Det Jyske Musikkonservatorium:

”Præcis hvor meget - og hvad - der er medfødt, er der endnu ikke nogen 
der ved. Men det er klart at vi bedst kan lide det musik vi er vokset op 
med, og forsøg viser at jo flere gange vi hører et stykke musik, jo bedre 
kan vi lide det,« siger han.
”Vores hjerne vil gerne motivere os til at forudse udviklinger og genkende 
mønstre, så derfor får vi en belønning når vi laver en korrekt forudsigelse. 
Det gælder også musik: I grove træk kan man sige at jo bedre vi er til at 
forudsige mønstre i musikken, jo mere bliver vi belønnet af vores hjerne.”
”Det betyder at når vi lytter meget til en særlig slags musik, så kan 
vores hjerne forudsige mønstret, og så udløses der en lille smule af 
belønningsstoffet dopamin, og vi bliver glade og tilfredse.”

Genkendelsens glæde – ja, det er jo netop en af grundene til at vi elsker 
at høre Messias - hver jul!
Læs mere om musik og hjerneforskning på videnskab.dk
Optakt

   musik på 
hjernen



Denne stafet er sendt fra Ib Glindemann videre til  Aksel Wellejus, 
som  har skrevet tre små oplevelser fra sit kapelmesterliv. 

Aksel sender stafetten videre til en anden kollega.

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

Under en turné med Sjællands 
Symfoniorkester gik lyset i 
koncertsalen pludselig ud. Hel-
digvis var repertoiret Carl Nielsens 
”De Fire Temperamenter”, og det 
var netop ved afslutningen af en 
sats, at lyset gik ud. 
En af orkestrets musikere be- 
mærkede: ”Det var da godt, 
at vi ikke spillede ”Den Uud-
slukkelige”.

Sjællands Symfoniorkester tog  
fusen på mig, da de efter ”Cham- 
pagnegaloppen” uden min vi- 
den gik over i ”Happy Birthday”, 
den dag jeg blev 70. Musikerne 
triumferede: ”Dér ser du, vi kan 
sagtens klare os uden dirigent”.

Inden jeg i 1953 blev fastansat 
ved Odense Teater, bragte mit 
arbejde mig til Færøerne, hvor 
jeg turnerede som dirigent for 
Københavns Lærerkor. 
Koncerten skulle til at be-
gynde og alt var stille. Jeg  
løftede armene, men i det 
samme hørte man en damper 
tude i havnen. 
Det medførte at koret brød 
sammen af grin, og det samme 
skete anden gang.  
Da jeg løftede mine arme for 
tredje gang og damperen 
tudede igen, begyndte også 
jeg at bukke sammen af grin. 

Anekdoter af Aksel Wellejus 

Jeg sender stafetten videre til Niels Borksand 

Kap
elmesterANEKDOTEstafett

en
ved Bodil Heister


