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Julefest onsdag d. 21. december 
kl. 17.00

På Bastionen 
+ Løven (Lille Mølle)

Christianshavns Voldgade 50, 
1424 København K  

(Metro til Christianshavns Torv)

Kom til julefest på Bastionen + Løven 
onsdag d. 21. december kl. 17.00 - 19.30

Det er Dansk Kapelmesterforenings 
74 års fødselsdag

Kom evt. med ledsager og mød 
gode kolleger til hyggelig snak, 

musiktrio, prisuddelinger, 
let spisning, vin, øl og vand, 

måske gløgg?

Tilmelding til sekretæren senest 

onsdag d.14. december  

på mail til Bodil Heister:  

sekretaer@kapelmesterforening.dk



Dansk KapelMESTERFORENING

Dansk Kapelmesterforenings hjemmeside: 
www.kapelmesterforening.dk

Dansk Kapelmesterforenings kontor:  
Sankt Hans Torv 26, 5. 
2200 København N.
NB! Breve til sekretæren (legatansøgninger 
m.m.) og kassereren bedes sendt direkte til deres 
adresser.

Formand: Frans Rasmussen 
Skrænten 9 
3060 Espergærde 
Tlf.: 4917 0517  (mobil: 2064 6311)  
frans.rasmussen@email.dk

Næstformand:  Jesper Grove Jørgensen 
Strandvejen 611 B 
2930 Klampenborg
Tlf. og fax: 3963 8151  
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Kasserer: Peder Kragerup 
Gersonsvej 31, 2900 Hellerup 
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1. februar 2012 skifter dirigentstokken i Klüvers Big Band hænder
Efter 34 år på posten takker 63-årige Jens Klüver af, og saxofonisten, komponisten og 
orkesterlederen, Lars Møller, tiltræder som ny kunstnerisk leder af orkesteret.
I forbindelse med lederskiftet vil orkesteret få et nyt navn. Hvilket er endnu ikke afgjort.
Jens Klüvers sidste koncert i front for orkesteret bliver i Ridehuset under Aarhus Jazz festival 2012. 

Stipendium fra Richard Wagner Selskabet til Christian Kluxen
Christian Kluxen er blevet tildelt et stipendium til at overvære de årlige Wagner-festspil i Bayreuth. 
Han besøgte festivalen i august i år, hvor 250 unge fra hele verden fik mulighed for at overvære 
Tannhäuser, Mestersangerne fra Nürnberg og Tristan og Isolde. Richard Wagner stiftede i 1882 
Richard-Wagner-Stipendienstiftung, hvis formål var at unge musikstuderende eller færdiguddannede 
gratis kunne overvære forestillinger og deltage i seminarer i Bayreuth. Selskabet i København sender 
årligt en stipendiat til Bayreuth og yder økonomisk støtte hertil for den udvalgte stipendiat. Tidligere 
stipendiater er bl.a. Kasper Holten, Lars Bjørnkjær, Søren Rastogi og Andrea Pellegrini.

Stort tysk operastipendium til Martin Nagashima Toft
Martin Nagashima Toft er i de kommende to år stipendiat ved Akademie Musiktheater heute under 
Deutsche Bank Stiftung. 
Efter at være blevet udvalgt blandt et stort ansøgerfelt af en jury bestående af bl.a. Frankfurt-
operaens chef, Bernd Loebe, og den anerkendte tyske komponist og instruktør Heiner Goebbels, 
udgør han nu sammen med 14 unge kollegaer et internationalt team, sammensat af dirigenter, 
dramaturger, instruktører, komponister, kulturmanagere og scenografer, som i løbet af de 
kommende to år skal mødes rundt omkring i Europa for at drøfte nutid og fremtid for opera- og 
musikteatergenren.

Guy Feder udnævnt til assisterende dirigent
Guy Feder er udnævnt til assisterende dirigent for Israel Kammerorkester (ICO).
Efter et succesfuldt samarbejde med Israel Chamber Orchestra som gæstedirigent, er Guy udnævnt 
til assisterende dirigent for ICO (musikalsk instruktør Maestro Roberto Paternostro). Udover at 
arbejde med Maestro Paternostro og ICO’s øvrige gæstedirigenter, vil Feder gennemføre spændende 
programmer, som han har opbygget specielt til ICO. Han vil også være ansvarlig for at udvikle ICO’s 
pædagogiske program.

Jytte-Prisen 2011 til Frans Rasmussen 
Den 22. vinder af Jytte-prisen er dirigenten Frans Rasmussen. Prisen uddeles af Biblioteksudvalget 
under HK/Kommunal.
Jytte Hansen, stifter af Jytte-prisen i 1985 er mangeårig biblioteksassistent på Frederikshavn Bibliotek.
Frans Rasmussen vinder årets Jytte-pris og kommer dermed i selskab med tidligere modtagere som 
Anker Jørgensen, Truckerbiblioteket, Erik Clausen, Naser Khader og Jytte Abildstrøm.

Citat af Daniel J. Boorstin
En del mennesker er født store. Andre arbejder sig til popularitet. 
Andre igen ansætter reklamefolk.
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Runde fødselsdage forår 2012
29. januar  Svend Kragelund 65 år
8. februar  Elith ”Nulle” Nykjær Jørgensen   75 år
26. februar  Bodil Heister 60 år
27. februar  Poul Erik Christensen 70 år 
9. marts Inge Fabricius 60 år 
9. marts  Martin Nagashima Toft 30 år
24. marts  Peter Hanke 50 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke.

Ny uddannelse i klassisk korledelse
Så lykkedes det at få en kandidatuddannelse i korledelse oprettet i Aarhus, efter at den blev fjernet 
med ”fagspecialiseringen” for snart mange år siden. En 2-årig kandidatuddannelse i korledelse ved 
Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og Aalborg er endelig en realitet.
Hovedfagslærerne er tre kapelmestre fra foreningen, nemlig Søren Birch, Søren K. Hansen og 
Carsten Seyer-Hansen. 
Ansøgningsfrist 1. december 2011- studiestart august 2012. Læs mere på www.musikkons.dk

Lille Skiveren i Skagen
Dansk Kapelmesterforening havde Jens Otto Krags hus Lille Skiveren til udlejning i tre uger i 
efteråret, uge 39, 40 og 45. De to første uger, havde ingen medlemmer desværre vist interesse, 
hvorfor vi måtte give ugerne tilbage til Dansk Kunstnerråd. 
Men i uge 45 blev Casper Schreiber den lykkelige lejer af Lille Skiveren i Skagen. 

Facebook 
Meld dig ind i vores facebookgruppe på nettet under Dansk Kapelmesterforening.

Er din mailadresse og dit CV korrekt?
Tjek venligst på Kapelmesterforeningens hjemmeside om dit CV og din mailadresse m.v. er  
korrekt i medlemslisten. 

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

Peter Ettrup Larsen orlov
”Siden 1998 har jeg formået at kombinere karriere og bestyrelsesarbejde, men på det seneste er det 
blevet stadigt vanskeligere. Mit professionelle virke er i dag primært i udlandet, og derfor har jeg nu 
søgt orlov fra bestyrelsesarbejdet frem til næste generalforsamling, hvorefter jeg ønsker at udtræde  
permanent af bestyrelsen.
Dansk Kapelmesterforening har altid haft og vil altid have en stor plads i mit hjerte, og jeg vil hermed 
sige jer alle tak for den tillid I har vist mig gennem årene”.
Bestyrelsen har valgt at tage suppleant Jonas Johansen ind som bestyrelsesmedlem indtil næste 
generalforsamling.
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Mindeord om Torben Petersen, der døde 
1.9.2011

En musikalsk vulkan er ikke mere.
Sjældent i mit liv har jeg været ude for en stærkere musiker 
end Torben Petersen.

Det siges, at Torben som barn var særdeles ustyrlig indtil den 
dag der kom et klaver ind i hans hjem. Ved det fik han lov til 
at rase, til at drømme, elske og forføre.
Det har han gjort lige siden. Indtil forleden dag d. 1. septem-
ber.

Han var vanvittig begavet, teknisk, analytisk og musikalsk. 
Selskabelig, stærk, skrøbelig og passioneret.
En rigtig kapelmester.

Torben Petersen mestrede alle genrerne. Var en aldeles glim-
rende jazzpianist, mestrede osse den intime kabaret, men 
størst var han - når han bag sit flygel - var det store orkester i 
gennemspilninger af operarepertoiret på Det Kgl. Teater eller 
på scenerne rundt omkring i verden.

Han blev en skattet operarepetitør ved DKT fra1964 -1977
Og så måtte der ske noget! 
Han tog orlov fra DKT og drog til Australien for at dirigere på 
Operaen i Sidney for derefter at rejse til Prag for at studere 
direktion.
1980 - 1985 tilbage til Australien, Sidney og Brisbane, til store 
opgaver.

I 1985 vendte han endelig tilbage til Danmark hvor masser af 
kapelmesteropgaver ventede ham.
Fra 1985 ansat som operarepetitør og assisterende kapel-
mester på Det Kongelige Teater indtil hans pensionering.

Men der skal mere til at stoppe en vulkan.
Han komponerede og arrangerede musik til teater, film, kon-
certer og CD - indspilninger, ja til alt, blot det var med kvalitet, 
lige til den sidste uge før sin død.

Mange tanker til Torbens familie.

Musikere som Torben kan ikke undværes!

Formanden

Mindeord om Ole-Henrik Dahl, der døde 30.7.2011

En ven, en kollega og svigerfar er død. Er væk!

Han blev 73 år, men det var alt for tidligt for ham at stoppe. Der var så 
meget han manglede at videregive!

Da det gik op for Ole-Henrik at han var alvorlig syg udtrykte han sin store 
sorg og ærgrelse over at han nu, hvor han havde tilegnet sig alle redskab-
erne, måske ikke nåede at bruge dem.
Han var en sand formidler, en af de meget sjældne!
”Nu synes jeg, jeg er parat til at dirigere” sagde han. Det var hans passion 
– det at dirigere.
Dirigere havde han gjort hele sit liv. Lige siden gymnasieårene i Trondheim 
hvor han dirigerede skoleorkesteret, samtidig med, at han spillede obo i 
Trondheim Symfoniorkester, og lige indtil han få uger før sin død dirigerede 
en usædvanlig vellykket koncert i Tivolis Koncertsal med AmatørSymfoni-
kerne.

Ole - Henrik Dahl blev født i Malm, Trøndelaget i Norge, 17. 6 1938.
Som 19 årig kom han på anbefaling af den norske dirigent Per Dreier til 
Århus Byorkester, hvor han sad som solooboist i 15 år, kun afbrudt af norsk 
militærtjeneste i 1960. 
Herefter blev han docent på Det Jyske Musikkonservatorium.
I 1972 bliver han solooboist i RadioUnderholdningsorkesteret, og i 1974 
blev han solooboist i Det Kgl. Kapel. I 1994 blev han Professor på DKDM 
og senere samtidig prorektor.

Talrige studerende har han undervist og givet et forbilledligt grundlag for at 
udvikle sig til professionelle musikere.

Ligeledes har hans betydning for det danske amatørmusikliv været enorm. 
Alle vore gode amatørsymfoniorkestre har haft glæde af hans kunnen. Og 
hvad ville Askov have været uden ham?

På hospitalet spurgte jeg ham om hvad han helst ville dirigere når han blev 
rask.
Han tænkte sig om og sagde så at Enigma Variationerne af Elgar kunne 
være værket. Han havde løsninger på et par af problemerne i komposi-
tionen mente han.
Få timer før han blev lagt i respirator hviskede han til min kone: “Sig til Frans 
– Sibelius 2. - Jeg har Paavo Berglunds materiale derhjemme”.

Det var de sidste ord….

Formanden

Mindeord om Poul Godske, der døde 
14. 7. 2011

Poul var født 6.5.1929. Han var et år yngre end jeg med fami-
liebasis på Midtfyn ligesom min.
Og sammen med musikken blev kontakten mellem os 
naturlig. 
Han havde alt det bedste, jeg kender hos fynboer: et lyst 
sind, lune, imødekommenhed og naturlig musikalitet. 
Vi kom næsten samtidig til København, startede begge som 
studerende på Universitetet, som vi forlod ”før tid”. Vi havde 
samme musikalske forbilleder. Det gjorde det let for os at 
spille sammen. Men i mere end ti år (1953 -64) havde Poul 
kun fri juleaften fra sit engagement i Giraffen og Skandia. 
Derfor kunne vi kun spille sammen om dagen fx til koncerter 
i Radiohuset. 

Da Poul blev kåret til årets danske jazzmusiker i 1959 og jeg 
var blevet det året før, syntes radioens Børge Roger Hen-
richsen, at det skulle fejres med en trio med den første årets 
jazzmusiker William Schiöpffe (fra 1957). Optagelser fra kon-
certen er med på CDen i Poul Godskes navn, der udkom for 
et par år siden. Her høres han også som vibrafonist. 
På CDer med Jørn Grauengaards kvintet spiller han også 
ventilbasun og synger. 

For Pouls lyst at prøve sig af i det musikalske univers var stor 
og tilgangen umiddelbar. Han gjorde det bare. Uden kom-
plikationer. Altid i en atmosfære inspireret af spilleglæde. 

Hans nysgerrighed førte til andre job i musiklivet. Han var 
den ideelle samarbejdspartner som kapelmester og kom-
ponist i Cirkusrevyen, ABC-teatret, akkompagnement til Otto 
Brandenburg eller show med Per Pallesen. 
At være selskabspianist var det eneste, der kedede ham, så 
det undgik han. Privat skabte hans og hustru Jyttes store 
gæstfrihed rammer om samvær. Det betød, at deres hjem 
blev fristed for mange f. eks. den svenske saxofonist Rolf Bill-
berg, der blev nær ven under sit årelange ophold i Køben-
havn, hvor han fik stor betydning for dansk jazzliv. Han var 
med på Poul Godskes første pladeindspilning i eget navn.

Pouls og Jyttes hjertelighed og venlighed blev let til en varme, 
som vi kunne lune os i. Tak for den og for så meget andet.

Erik Moseholm 

Kjelds 
Klumme
af Kjeld Lauritsen

Autoværnet er defekt

Dette er den korte og kyniske besked på et motorvejsskilt, når man kører mod 
København fra Helsingør.  Det er jo en mærkelig besked. Besynderlig.

Jeg mener, forudsætter vejdirektoratet at man planlægger hvornår man vil 
bringe bilen på slingrekurs, og skabe en ulykke, og således har behov for at 
vide hvor det er bedst at køre galt?

Situationen minder lidt om det liv de fleste af os i musiklivet har. Autoværnet er 
defekt. Vi er i konstant fare for at køre galt i karrieren. Selv succesfulde kolleger 
har både op- og nedture. Kunstnerisk og økonomisk (det følges ikke altid ad).
I den forbindelse er det katastrofalt at en stor del af musiklivet ligger øde hen 
om sommeren. Hvor er turistorganisationerne, når der skal slås på tromme for 
musiklivet i turistsæsonen? 
Det burde være muligt for meget få midler at få aktivitet i gang. De rytmiske 
spillesteder eksisterer året rundt, men ligger brak det meste af sommeren. Det 
Kgl. Teater er lukket om sommeren. Hvorfor ikke små intime koncerter på  
nogle af de mange scener? Og gerne med et smalt eksperimenterende  
program, eller et spændende tema.
En speciel rolle i danske kulturliv har Tivoli, der med big-band, koncerter og 
meget andet står for en bred vifte af aktiviteter. Desværre er der også her støj 
på linien. Allerede i år er der nedskæringer i Tivoli, og man kan kun frygte det 
værste, når næste sæson sættes i gang.
Tivolis gæster forventer musik af høj kvalitet. Gang i den. Udendørs musik i 
verdensklasse. Spændende koncerter i koncertsalen. 
Tivoli har været gode til at bakke op om bl.a. Copenhagen Jazz Festival. Men 
vi forventer at haven står for musik af høj kvalitet sæsonen igennem. Vi venter 
med spænding på udmeldingerne for næste sæson.
 - Kulturaktiviteter i sommermånederne sælger ikke sig selv. Det kan tage år at 
bygge gode og holdbare traditioner op. Men til gengæld er etablerede festi-
valer så godt som sikre på et stort og interesseret publikum.
I vore dage vil turisterne have en aktiv ferie. Kan man få publikum fra hele 
Europa til at rejse til landet, stiger det potentielle publikum jo mangefold. Og 
netop sommerens kulturaktiviteter giver mulighed for det smalle, skøre og 
skæve. 
Der tales meget om kultureksport. Men hvorfor ikke give vores udenlandske 
gæster mulighed for at opleve det ypperste i dansk musikliv, når de alligevel 
er her om sommeren?

- Vores liv som aktive i musiklivet er usikkert. Autoværnet er defekt.  Men med 
lidt starthjælp kan man skabe nye og levedygtige traditioner i sommermåne-
derne. Til gavn for turister og fastboende. Og med spændende kunstneriske 
perspektiver.
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Bjørn Elkjer 52 år, Vejle, er pianist, 
organist, repetitør og kapelmester. 
Han er uddannet klassisk pianist fra  
DKDM, men det er dog først og frem-
mest de mere rytmiske genrer han 
beskæftiger sig med. 
Hans musikkarriere begyndte i fem 
års alderen, hvor hans mor lagde 
små sedler på tangenterne, så han 
vidste, hvor han skulle trykke. 
Som kapelmester har han haft 
jobs med bl.a. Per Nielsen, Amin 
Jensen, Arne Lundemann og Dario 
Campeotto. Det er fortrinsvis mindre 
ensembler han har stået i spidsen 
for, og han kunne godt tænke sig at 
blive bedre til at dirigere.
I det daglige er Bjørn organist i 
Vinding Kirke, hvor han slår sine 
folder med orgeljazz og rytmisk kirke- 
musik og som dirigent for et 40- 
personers kirkekor. Herudover er han  
lektor i brugsklaver ved Syddansk 
Musikkonservatorium og Skuespiller-
skole.
Når Bjørn ikke selv sidder ved tan-
genterne, er hans store interesse at 
lave optagelser af fortrinsvis akustisk 
musik i sit eget lydstudie - med  
Steinway og en kæmpe mikrofonpark, 
som konen helst ikke skal kende 
prisen på! 
I vinter venter der kapelmesterop-
gaver med julekoncerter og et stort 
show på Vejle Musikteater.
Bjørn er særdeles beæret over, den- 
ne gang, at komme igennem nåle-
øjet som medlem i DK. Han har 
nemlig ansøgt en gang før - for ca 25 
år siden. Dengang blev han fundet 
for let. Nu er han blevet tungere - ca 
100 kg, og Bjørn har som følgesvend 
Danmarks fedeste væg-til-væg-kat.

Morten Grønvad, 48 år, Køben- 
havn, er autodidakt i alle hen-
seender, det gælder både hans 
kapelmesterfærdigheder, kompo-
sitoriske og produktionsmæssige 
tiltag, musiceren udi det mere 
eksotiske, hovedsageligt indenfor 
jazzen så vel som  krydret madlavning 
- som både han og hans lille sort/
hvide gårdhund ”Chili” iøvrigt henter 
megen musikalsk inspiration fra. 
Han har i mere end 25 år ledet det 
legendariske fusionsensemble The 
End, og har derudover virket som 
kapelmester i internationale jazz- og 
danske TV- og teatersammenhænge. 
Han har produceret en lang række 
udgivelser på sit eget selskab 
Ethnotronic, med både egne og 
andres projekter.
Han er genetisk disponeret for at slå 
på alt, der giver lyd fra sig (sådan 
lidt urtidsagtigt) og føler ifølge eget 
udsagn, at han igennem slagtøjspillet 
er kommet på rette hylde, da dette 
afgjort lægger en dæmper på 
hans øvrige gemyt og ovenikøbet 
fører ham til medvirken i alt fra 
X-factor til Radiosymfoniorkesteret. 
Han har igennem sin karriere 
arbejdet sammen med en række af 
internationale jazz- og latinnavne, 
specielt som vibrafonist, hvilket da 
også må betegnes som værende 
hans absolutte spidskompetence - 
en spidskompetence, som han bl. a.  
har øst ud af ved masterclasses i 
Tyskland, Schweiz og Cuba.

Peter Piotr Gasior, 46 år, Greve, er 
født i Krakow, Polen 
Han begyndte at spille violin i en 
alder af fem år og tog sin musikalske 
uddannelse i violin, klaver og siden 
direktion 
Han modtog en diplomuddannelse 
i violin (med medalje) fra kon-
servatoriet i Krakow og fortsatte ud-
dannelsen som dirigent i Danmark, 
Polen og Ukraine. Han har desuden  
deltaget i mange violinmasterclasses 
i Europa.
Peter emigrerede i 1993 til Danmark, 
hvor han fik job som violinist i 
symfoniorkestrene i Odense og 
København. 
Peter har spillet som assistent i flere 
danske orkestre, og spiller til daglig 
som 2. Koncertmester i Danmarks 
Radios Underholdningsorkester og  
1. Koncertmester i Chicago Arts 
Orchestra (IL).
Peter har optrådt som violinsolist i 
Polen, Danmark og Tyskland, men  
har desuden udviklet sin dirigent-
aktivitet de seneste år. 
Han er ydermere i gang med en 
organistuddannelse på Sjællands 
Kirkemusikskole i Roskilde.

Mads Vinding, 63 år, København er 
bassist, kapelmester, komponist og 
producer.
Han er et af de absolutte ”bas-
esser” i dansk jazz i verdensklasse, 
med mere end 700 pladeudgivelser 
bag sig. Mads blev professionel 
som 16-årig og husbassist i den 
legendariske originale jazzklub 
Montmartre i København. Han har 
spillet med stort set alle de store 
jazzmasters over det meste af verden 
og produceret plader, komponeret 
filmmusik, kormusik og salmer. 
Han har modtaget flere priser bl.a. 
1. pris i 1978 som bedste solist i 
den internationale radiokonkurrence 
Nordring, Ben Webster Prisen i 1982, 
Palæ’s Jazz Pris i 1997 og Launy 
Grøndahl’s hædersgave 2000 & 
2010. Han vandt Django D’or prisen 
som ”Master of Jazz” 2007 samt 
modtog Dansk Musiker Forbunds 
Hæderspris i 2008. 
Hans egen trio har vundet flere 
Grammy’er.
Han er konstant på jagt efter nye 
udfordringer og arbejder i øjeblikket 
på en Chopin-cd med pianisten Poul 
Rosenbaum, et projekt med den 
klassiske fløjteduo FataMorgana samt 
en udgivelse med svensk kulning og 
sætersang.
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Trinelise Væring København, sanger, 
komponist tekstforfatter guitarist og 
arrangør, altså grundlæggende det 
man kalder en singer-songwriter 
i den ”udvidede model”. Hun har 
siden 1993 udgivet 9 cd’er, tre af dem 
i samarbejde med Fredrik Lundin og 
seks i eget navn fortrinsvis med egen 
musik og tekst.
Efter en række engelsksprogede 
jazz-and-beyond udgivelser med 
nogle af Skandinaviens mest vel-
renomerede jazzmusikere, kom al- 
bummet Lystfisker i 2008 og året 
efter kom cd’en Umanérlig. Trinelise 
optræder med sine Umanérlige 
sange både med rock set-up og solo 
til egen guitarakkompagnement.
I 2010 udgav hun sammen med 
Lundin et engelsksproget album 
med rødder i bluesfarvet Jazz-Rock-
Country. 
Sammen med pianisten Jonas Berg  
skriver, leder og arrangerer hun til  
Oh Purity, der opstod som bestil-
lingsopgave og ur-opførelse til 
Wundergrundfestivalen 2010. Genren  
kalder de ”indie-barok”. Bandet 
rummer ud over Væring og Berg  
seks barokmusikere fra det norske  
internationalt berømmede barok-
ensemble Barokksolistene. Der er 
fire strygere og to blæsere (obo og 
dulcian), og der spilles på ”originale” 
instrumenter. Trinelise og Jonas fik 
en præmiering jul 2010 fra Statens 
Kunstfond for den sangcyklus, de 
havde skrevet til Wundergrund.

nye 

medlemmer
ved Bodil Heister

Bøger, musik og billedkunst. På Finansloven er der afsat beløb 
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Læs mere på www.bibliotekogmedier.dk/ under Tilskud, Biblioteks- 
afgift mv. Du kan kontakte os på bia@bibliotekogmedier.dk,  
tlf. 3373 3373 og pr. brev: Styrelsen for Bibliotek og Medier,  
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Fra politiker med særlig 
dagsorden til minister for 
det hele
Velkommen til Uffe Elbæk
af Henrik Petersen, formand for Dansk Kunstnerråd  

Flere iagttagere i pressen har ikke været sene til at udmale det mareridt vores nye kulturminister går ind til, 
og gang på gang bliver det understreget, at det kræver en ikke ringe grad af civilcourage af Uffe Elbæk at sige 
ja til den post, han selv betegner som sin drømmestilling.  Ikke desto mindre skal der fra Dansk Kunstnerråd 
lyde et varmt “Velkommen” til vores nye minister, og en forsikring om, at vi glæder os til samarbejdet.  Ganske 
vist fylder de konkrete kulturpolitiske visioner ikke alverden i regeringsgrundlaget, og de 100 mio., visse af de 
nye regeringsbærende partier stillede kulturlivet i udsigt, nåede heller ikke at komme med i “skyndingen”, 
men til gengæld har vi så fået en minister, der - som han selv udtrykker det - ikke bare finder det naturligt, at 
Kulturministeriet skal spare, fordi andre ministerier skal (Politikens kronik, 29. sep. 2010). Så vi håber at kul-
turen endelig også har fået en minister i regeringen, efter mange år hvor vi kun har haft regeringens minister i 
kulturen.  For at Uffe Elbæk brænder for kultur, kan der ikke være tvivl om. Hele hans CV vidner om det. Eller 
måske rettere - han brænder for dele af den. Han brænder for det nye og eksperimenterende, for “cross-over” 
mellem kunstarterne, den rytmiske musik, kunstnernes og kulturformidlernes mulighed for at medvirke i 
undervisningen i folkeskolen. Det gør kunstnerne også. Og der er blandt kunstnerne ingen barriere mod at in-
volvere sig i iværksætteri og innovative processer i virksomhederne. Er der nogen erhvervsgruppe i dette land, 
der gennem de sidste 10 år har været fordomsfrie og innovative i jobsøgningen, er det kunstnerne.  Vi ønsker 
også, ligesom ministeren ønsker det, at kunstnerne kan bidrage til væksten i samfundet, og da især hvis 
man kan inddrage yderligere et ord fra erhvervslivet ud over vækst; nemlig investering.  Efter sin tiltrædelse 
har ministeren udtalt, at han jo nu ikke kun er forpligtet på sin egen kulturdagsorden, men hele regeringens 
kulturpolitik. På samme måde er det vores håb, at han vil føle sig forpligtet på det samlede kulturbillede - også 
den kunst og kultur, der kun står for sig selv og som ikke bærer en samfundsmæssig dagsorden, den kunst 
der kun kan udvikles uden tanke for kommerciel udnyttelse eller den kunst der har et mindre publikum, men 
også den klassiske musik, kirkemusikken og Det kgl. Teater.  Vi stoler på den nye kulturminister, når han siger, 
han vil dialog med interessenterne, og Dansk Kunstnerråd byder sig gerne til.   Hjerteligt velkommen Uffe 
Elbæk! Skal vi ikke drikke en kop kaffe sammen?



 

Efter 1. runde bliver Sofie trænet i at 
dirigere med ski på for at fastholde 
benene - hun dirigerer for meget i 
hofterne. Hun bruger meget store 
bevægelser og for meget krop. 
Hun kan ikke forestille sig, at man 
med meget små midler kan få et helt 
orkester til at reagere. 

“De bageste kan jo ikke se, hvad jeg 
laver, hvis jeg bare vifter med en lille 
håndbevægelse! Det er en udfor-
dring, at man skal bevæge armene så 
lidt”, fortæller Sofie.
“Det er meget fristende at bevæge 
sig, når man hører musik. Det er 
meget modstridende, at man kun må 
bevæge overkroppen. 
Man skal have meget selvsikkerhed 
og stole på sig selv for at stå foran så 
stort et orkester.
Når jeg øver med min coach, bygger 
vi musikken op som en historie. Så 
kalder vi det: “Nu kommer rytterne 
ridende” for eksempel, så ved jeg, 
hvad musikken skal udtrykke”.
Sofie har taget tyren ved hornene og 
har fået ro i hofterne. Hun har udviklet 
sig kollossalt og kommer også i fina-
len, meget tæt på vinderpladsen.

Når jeg er DJ spiller jeg på bea-
tet. Det kan man ikke her, og 
jeg kom ud at sejle i rytmen.
Siger Le Gammeltoft, som er DJ og 
som var hjælpedommer for Pernille 
Rosendahl i X-Factors bootcamp, 
og så er hun uddannet cand mag i  
engelsk og moderne kultur. 
Hun kommer ind med en dejlig au-
toritet, også da hun starter orkestret. 
Men rytmefornemmelsen er ikke rigtig, 
pulsen er der problemer med. Tempoet 
svinger mellem 120-90-110-80 og hun 
synger med. Hendes hudstramme 
læderbukser er som malet på, dero-
ver en lys leopardjakke og nederst 

kologisk element. Og hvor ligger der 
meget bare i en node!”. 
Jacob har lige optrådt for 2.000 men-
nesker på Zulu Comedy Galla i TV og 
var ikke en pind nervøs, tværtimod. 
Men da han står her, ryster han over 
hele kroppen af angst, fordi han er 
på udebane. Han plejer at tage den 
på charmen, men det kan han godt 
pakke væk her.
“Jeg har fået øjnene op for hele den 
verden med klassisk musik, som jeg 
ikke har beskæftiget mig med før.
Det er enormt svært med hænderne, 
den ene skal kunne slå takten og den 
anden skal vinke nogle musikere ind. 
Og så skal de to hænder arbejde uaf-
hængigt af hinanden.
Det er som om hjernen skal køre 
i to afdelinger. Man følger med 
ørene, men man skal jo være foran 
orkestret. Så man kan ikke bare følge 
med ørerne, man skal være foran 
både med tempo, med tanken og 
med hele værket. Det er svært at 
høre efter musikken og så slå slagene 
før lyden, det er sindssygt svært”, 
fortæller Jacob.

Han har fået lov at få en mere 
potent stang end den der fim-
sede dirigentpind!
Ved den første koncert er Jimmy Jør-
gensen nobelt klædt i sort jakkesæt, 
hvid skjorte, slips og lange sylespidse 
sko. 
Jimmy er sanger og skuespiller og har 
medvirket i Taxa og Pizza King og som 
musiker i rockbandet Hotel Hunger. 
Og så er han uddannet blikkenslager. 

Han mener, at et orkester da selv 
må kunne holde takten: Så hvad skal 
man med en dirigent? Og hvad skal 
man med en “stang”?
Ved første orkesterdag har han taget 
et A4 ark med, med et hjemmelavet 

Jeg drak en øl med orkestret 
og fandt ud af, at de var helt 
almindelige mennesker, som 
lige så godt kunne være min 
nabo eller min svigerfar!

Jeg er ked af, at jeg ikke skal 
møde orkestret igen, men så 
må vi jo bare mødes privat 
over en øl.  
Jacob er iklædt gummisko og en lyse-
blå sprechstallmeisterjakke, som hen- 
leder opmærksomheden på cirkus. 
Han er veloplagt og parat til en 
sjov bemærkning, men er rystende 
nervøs. 
Han har  aldrig været til en klassisk 
koncert før. Jacob Riising er TV-vært 
for ungdomsprogrammer som MGP, 
Gepetto News og Amigo.

Hvorfor har man brug for en 
dirigent, kan de ikke bare spille 
selv?
“Jo, lige netop, jeg tænkte, at en di-
rigent bare står med en pind og ser 
smart ud. De må da selv kunne tælle 
til fire”.
Men Jacob er blevet ramt af den hel- 
lige ild, fortæller han, og det er 
nærmest religiøst at stå der foran 
orkestret.
“Hold da op, hvor er det en kæmpe 
opgave. Bare det at starte et orkester.
Der er store følelser i sådan en pind, 
men den gav mig mere autoritet, 
synes jeg. 
Ansigtet betyder meget for udtrykket. 
Det er lige før, det handler om tan-
kens kraft. Bare ved en lille ansigts-
trækning eller et løftet øjenbryn, kan 
man få et orkester til at reagere eller 
føle på en bestemt måde. Hvis man 
lægger hovedet på skrå, kan man 
nærmest ændre klangen. Hele ens 
krop og positur har også en kæmpe 
betydning og et grundlæggende psy-

Jeg er ikke vild med takt og tone. Det 
klæder ikke det kreative, at der er så 
meget “Ordnung muss sein”, alle de 
regler der er i klassisk musik, det af-
holder mig til hverdag fra at gå ind i 
det.
Bare det, at der findes en uniform, det 
er et minuspoint. 
Jeg kan ikke lide nogen form for uni-
former!” 
Men Simon slugte åbenbart en ka-
mel, for til den endelige afslutnings-
koncert havde han trukket i dirigent-
uniformen kjole og hvidt!  
Og han kom i finalen som ene hane i  
kurven. Og han brillerede med nogle 
lækre lange legatoslag.

Der er for meget “spade” over det!
Siger skuespiller og indehaver af syv 
islandske heste - Søs Egelind. 

Hun er ved første koncert iklædt hud-
stramme sorte lædergamacher med 
en blå løs flagrende bluse, der får 
hende til at ligne en vild flagermus, når 
hun fægter med store armbevægelser. 
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Kan man 
lære at dirigere 
på fem uger?
Seks kendte danskere, som medvirkede i Maestro, 
fortæller om deres oplevelser 
ved at dirigere et symfoniorkester
af Bodil Heister • fotos DR/ Agnete Schlichtkrull

Hvem griber styrepinden, og 
hvem går ned for fuld musik?
Ligesom gorillaerne, der vandrer 
hvileløst rundt i abeburet i Zoo, går 
seks mennesker rastløst omkring i et 
glasbur i DR-studie2 og venter på at 
blive hentet ud i løvens hule.
De har aldrig før stået foran et 
orkester. De har aldrig dirigeret. Flere 
kender ikke en node. De fleste har slet 
ikke noget forhold til klassisk musik.

Et over 90 mands stort DR-symfoni-
orkester sidder klar i sort koncert-
tøj. Orkestret er med på spøgen, de 
tager åbent imod de seks amatører, 
der prøver at styre orkestret på vidt 
forskellig vis med tramp, råben og 
overdimensionerede armbevægelser 
og med masser af sommerfugle i 
maven.
I salen sidder publikum, der er kom-
met for at se  girafferne.

Det er som at koge 100 æg i 
en gryde.  
Simon Jul Jørgensen, som er kendt 
fra tv-serien Banjos Likørstue og spille- 
filmen Slim Slam Slum, skal allerede 
ved første studiedag dirigere Wagners 
Valkyrien, og det lyder nærmest som 
kæmpe bodybuilderdamer på steroi-
der.
Han kommer ind på scenen i sin helt 
egen private uniform: T-shirt med et 
logo af en kæmpe indkøbsvogn ind-

graveret i neonfarver på forsiden af 
blusen! Derunder brede korte bukser 
- ret brede -  som stopper lige under 
knæene. Så har man kig til 13 cm 
bart, inden man bliver opslugt af hans 
utroligt papegøjestribede sokker. På 
fødderne kondisko med cyklame-
farvede såler, skriggrønne snuder og 
neonblå hæle. Og så tatoveringer alle 
tænkelige steder, ja - ihvertfald kan 
man se kæmpe tatoveringer i nakken 
og på armene.
Mens han dirigerer, synger og taler 
han. “Det er som at koge 100 æg i en 
gryde, alle æg skal være kogt ens og 
helt perfekt”, udtaler Simon.

Hvor meget betyder påklædnin-
gen for en dirigent?
“Tøjet er et spørgsmål om traditioner. 
Klæder skaber ikke folk, det er jeg 
overbevist om. Min påklædning er et 
slags oprør, jeg vælger de shorts, som 
jeg har det godt i.
Det ville måske give et større krydderi, 
hvis musikerne også sad i hver deres 
tøj i alle farver.

“Om det er svært at dirigere?
Det er en kunst. Det er ikke noget 
man lige tilegner sig. 
Jeg er totalt ydmyg og i næsegrus 
beundring overfor symfoniorkestret.
Jeg ved, jeg gestikulerer for meget. Og 
råber. Jeg er også klodset. Jeg “hum-
sede” rundt første gang og råbte højt 
til orkestret “Yes” og “I love you”. Der 
var for meget “spade” over det.
Jeg havde svært ved dirigentpinden. 
Jeg skulle være venner med den. 
Lægge den rigtigt. Men BUM, så var  
den der i hånden på den rigtige 
måde”. 
Søs bruger for mange, store bevæ-
gelser og alt for meget gestikulation, 
og orkestret ved ikke, hvad de skal 
kigge efter med alle de arme og ben. 
Så hun skal lære at styre sig, og få ro i 
kroppen, og det er svært for hende, at 
styre sit temperament.
Men ikke syv vilde heste får hende til 
at give op, hun vil i finalen.
Med utrolig flid, og en kolossal ihær-
dighed, opnår hun at blive vinder af 
konkurrencen.
“Det er sørgeligt, at så mange orkestre 
må dreje nøglen om. Det er så vigtigt 
med levende musik. Men med sådan 
et program kan det måske være, at 
flere får ørerne op for den klassiske 
musik”.

“partitur” med tegn og egne symbo-
ler, men som det viser sig, han slet 
ikke har tid at kigge i.
Han slår for en sikkerheds skyld 
korsets tegn foran brystet, før han 
starter, og for at helgardere sig 
også efter. Han udstøder nogle or-
dentlige løvebrøl undervejs og kan 
ikke få tempoet ordentlig op. Tempoet 
er som et futtog, der kører i sneglefart. 
“Jeg forstod ikke, hvorfor det gik så 
langsomt. Det gik faktisk helt i fisk”.

“Jeg kan ikke finde ud af, hvad det 
er, der rører mig så meget ved at stå 
deroppe og dirigere det orkester. 
Det er en kæmpe magt, man har, og 
et kæmpe ansvar at være dirigent. Jeg 
følte, at jeg spildte deres tid, og jeg 
følte mig meget underdanig. Det var 
meget mere nervepirrende, end jeg 
troede, at stå foran 90 musikere”.

Jimmy tror, at hvis man kan tælle 
1-2-3-4, så kan orkestret vel selv klare 
resten. Men han kan mærke, at det 
virkelig betyder noget at stå der. Da 
han starter orkestret, spiller de ikke 
på hans slag, og det går op for ham, 
at det kræver lidt tid at nå “at trutte”, 
som han selv beskriver det, og trække 
vejret inden slaget sættes an.
Det er svært at holde fødderne i ro. 
I sit rockband er han vant til, at man 
skal trampe takten med foden og 
danse med underkroppen. Men nu 
skal det hele op i armene.
“Det har åbnet en ny verden for mig, 
og det har skærpet min interesse for 
klassisk musik”.

Sofie øver sig med ski på for at 
holde benene i ro. 
Og i den ene hånd har hun 
en kæmpe tyk trægren, som 
bjørnene sidder på i Zoo.
Skuespiller Sofie Lassen-Kahlke er 
kendt fra Anja og Victor og Krum-
mernes jul, og så har hun studeret 
jura på Københavns Universitet. 
Hun er under den første prøve syn-
ligt nervøs, men hun lyser op i be-
gejstring, når orkestret reagerer på 
hendes bevægelser.



sorte kondisko med røde snørebånd 
og røde såler.

Hvad kræver det at være en god 
dirigent?
“Det kræver først og fremmest mod. 
Der er så meget teknik og forståelse 
for musikken, som jeg af gode grunde 
ikke har, og derfor var det angstpro-
vokerende for mig, fordi jeg var 
uvidende. Det var ufattelig svært og 
krævede et enormt mod at stille sig 
derop”.
At holde tempoet er især svært for Le. 
Når hun er DJ er beatet på et-slaget, 
på selve slaget. Da hun dirigerede 
symfoniorkestret, fandt hun ud af, at 
hun blev nødt til, at være foran beatet. 
Hun skulle endog tænke forud. 
“Derfor sejlede min rytme, fordi 
jeg hele tiden gled tilbage. Mit beat 
sidder i fødderne. Nu skal det op i 
hænderne. Man skal samle al sin 
energi ud i hænderne, og det er helt 
modsat mit normale job.
Jeg har fået stor respekt for orkestret 
med al deres viden, teknik og dyg-
tighed, og alle de musikere der har 
spillet i årevis” fortæller Le.
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Peter Ettrup Larsen
I foråret blev jeg ringet op af Nordisk 
Film og spurgt, om jeg ville komme til 
casting. Min første indskydelse var, at 
de måtte have ringet til den forkerte, 
for jeg gik bestemt ikke med nogen 
filmskuespiller gemt i maven, men da 
de forklarede, at det drejede sig om 
den danske udgave af BBC-konceptet 
Maestro startede det en hel lavine af 
tanker, for normalt er jeg bestemt ikke 
fan af programmer, hvor folk, der ikke 
kan det de gør, bare gør det alligevel. 
Hvorfor kan vi ikke få en serie med 
folk der rent faktisk er fantastiske til 
deres metiér? Uanset hvor fantastisk 
vi selv synes, den klassiske musik er, 
er den imidlertid under pres i det 
moderne mediebillede. Situationen i  
Holland, vores nye kulturministers 
udmeldinger samt P2’s forvisning 
til digitalradio er håndfaste beviser. 
Min teori er, at det i høj grad skyldes 
uvidenhed, for hvis folk først får 
muligheden for at kigge indenfor i 
”vores verden”, vil de jo selv opleve 
og fornemme dens storhed og ma-
giske tiltrækningskraft. Ergo sagde jeg  
JA, og som I alle ved, er jeg - og den 
danske befolkning - nu en medie-
erfaring rigere.
Maestro var ikke en Malko-konkur-
rence-light. Maestro var et under- 
holdningsprogram, hvor musikken  
bliv tilpasset tidens koncentrations-
formåen på max tre minutter og tilsat 
et element af konkurrence. Set ud fra 
denne præmis var programmet en 
kæmpe succes. Gode seertal er i dag 
altafgørende, så selvom den faglighed 
vi tre coaches bidrog med ikke blev 
fremhævet som showets bærende 
element, er det mit ydmyge håb, at vi 

trods alt har formået at formidle noget 
af vores egen begejstring for vores fag 
til nye målgrupper. De kommentarer, 
jeg har fået i Brugsen, i lufthavnen, 
på Facebook fra kendte og ukendte 
mennesker tyder på, at vi trods alt 
har gjort en forskel. På det personlige 
plan har jeg i hvert fald haft glæden 
af at arbejde med to mennesker 
(Søs Egelind og Jacob Riising), der 
begge fik ”ud-af-kroppen-oplevelser” 
ved mødet med vores fag, og som 
knoklede med alt, de havde i sig, for 
at tilegne sig færdighederne og dele 
deres begejstring med seerne. I bund 
og grund var det vel, hvad vi kunne 
ønske os af et sådant program, og når 
selv Radiosymfonikerne blev glade 
for forløbet, og kom med rosende 
kommentarer til deltagerne, er vi i 
hvert fald nået et pænt stykke ind i 
urørt land, for aldrig har SÅ mange 
musikere talt SÅ pænt om SÅ dårlige 
dirigenter!

Nenia Zenana
Som udgangspunkt synes jeg, det var 
et megaspændende projekt.
For os som coaches var det helt klart 
en kombination af noget smadder 
velkendt: alt det der handlede om 
at dirigere - og noget helt ukendt: 
hvordan det skulle skrues sammen 
til et seervenligt koncept, hvor der jo 
helt klart også var en ”show-del” der 
skulle tilgodeses.
Noget af det gik op for os så’n efter- 
hånden... også fordi det var et første- 
gangsprojekt, så alle led skulle jo  
så’n set ha’ lov at ha’ sine børne-
sygdomme.
Men samlet set i bakspejlet, så synes  
jeg egentlig sygdommene var over-

skuelige, og jeg synes frem for alt 
det endte med at være et meget 
velproduceret program.
På den ene side var vores rolle at 
være det led der fik det hele til at køre, 
fordi det var vores indsats der gjorde 
at deltagerne fik mulighed for at flytte 
sig og lære at forholde sig til hvad i 
al verden det var de skulle møde. På 
den anden side var vores rolle når det 
kom til stykket og programmet skulle 
skydes jo et eller andet sted at være i 
baggrunden.
Men det er vel lissom at ha’ en stu-
derende der går til eksamen... når de 
når dertil, så er det DERES indsats og 
valg der tæller, - og ansvaret er deres.
Det allermest spændende for mig 
var, at prøve at skyde mig ind på 
den person jeg havde i hænderne. 
Hvem og hvad var vedkommende? 
Hvordan var vedkommendes ind-
læring, fokus, værdier, styrker, svag-
heder etc. Ikke at det adskiller sig 
fra så meget andet undervisning, 
men i den her sammenhæng var  
tidsfaktoren helt vild - plus at syn-
ligheden når der skulle afregnes var 
enorm. Så den del der hedder at 
være på gyngende grund OG være 
det foran hele Danmark, det var ikke 
uvæsentligt.
Jeg synes faktisk det lykkedes at 
arbejde med deltagerne på en måde, 
så de virkelig mærkede hvor vildt det 
er at være en chef der har øjenkontakt 
med ALLE deres medarbejdere 
samtidig (op til 100) og hvor mange 
følelser man investerer og hvor vildt 
det er at finde balancen mellem 
kontrol /overblik og hengivelse. Mel-
lem rødder og vinger. Mellem chefhat 
og total ydmyghed.

Men hvad siger 
de professionelle og 
saglige undervisere? 
Jeg har spurgt Peter Ettrup Larsen og Nenia Zenana, der var coach for Søs, Sofie, Jimmy og Jacob.
Den trejde coach var Jakob Hultberg (Sverige) for Le og Simon.

ved Bodil Heister

Henrik Krogsgaard
KIRURG FOR EN DAG
“Følg med, når seks udvalgte sportsstjer-
ner skal foretage en række populære  
operationer på reservelægerne på Rigs-
hospitalet”.
Det er såd’n i al sin enkelthed, hvad jeg 
mener om nutidens underholdning.
Mange hilsner fra Bornholm.
 
Jesper Lundgaard
Fra min tid som studerende på Musikviden-
skabeligt Institut i Aarhus, husker jeg un- 
dervisningen i brug af dirigentstok, som 
en af de større udfordringer. Det er til-
syneladende en erfaring, som også de 
medvirkende i Maestro udsendelserne gør  
sig. Jeg har meget svært ved at vurdere 
hvorvidt denne udsendelsesrække har 
en berrettigelse ud over det rent under-
holdningsmæssige, men det er klart at 
en række kendte og morsomme personer 
placeret i denne seriøse rolle, måske kan 
medvirke til at stimulere en interesse for 
den klassiske musik. De indslag jeg har set, 
har bragt musik fra det lettere tilgængelige 
klassiske repertoire, og det er sikkert en 
god ide, hvis motivet er at indfange et 
nyt publikum. Min fornemmelse er, at vi 
er vidne til endnu en omgang medieskabt 
benovelse over amatører, nu med klassisk 
musik som platform for begivenhederne. 
Det er dog en mere ærlig begivenhed vi er 
vidne til her, sammenlignet med X-factor 
og lignende, hvor min oplevelse er, at der 
computer-manipuleres med de optræ-
dendes endelige udtryk. I Maestro er det et 
ægte udtryk vi ser, og derfor mere spiseligt. 
Personligt ville det glæde mig, hvis DR ville 
lade sig inspirere af vort svenske broder-
folk, hvor der på TV stadig kan opleves et 
bredt udvalg af seriøs klassisk musik spillet 
af professionelle, og ikke mindst aktuel lev-
ende jazzmusik, som er den genre, jeg selv 
repræsenterer.

Steen Lindholm
Jeg har ikke set de danske Maestro-
udsendelser, men jeg kom tilfældigvis ind 
i en gang Maestro på svensk TV, så vidt 
jeg kan forstå skåret over nøjagtig den 
samme læst som den danske udgave. Jeg 
syntes, det var en gang populistisk bræk, 
og jeg tror ikke en døjt på, at den slags 

Skuespillere og rockmusikere 
som dirigenter 
- så er successen hjemme, eller...? 
Et udvalg af Dansk Kapelmesterforenings medlemmer 
udtaler sig om, hvad de syntes om Maestro i DR-TV

giver mere interesse for klassisk musik eller 
skaber større forståelse for dirigentfagets 
professionelle udfordringer. Det er først og 
sidst underholdning af samme art som Vild 
med dans eller X-factor, og lad dem se det, 
som synes det er morsomt, bare jeg kan 
blive fri.
 
Giordano Bellincampi
Jeg synes Maestro var virkelig god under-
holdning, og jeg synes konceptet var godt, 
for det var tydeligt, at alle netop gjorde 
klart, at de ikke kunne blive dirigenter, men 
lære at slå det givne stykke på anstændig 
vis! Og jeg synes det var skønt at mærke, 
hvor meget de elskede musikken og hvor 
meget det betød for dem.
Kun synes jeg det var ærgerligt, at sagen 
blev afgjort ved sms-stemmer, det var ne-
top et varemærke, at orkestret havde det 
afgørende ord i de tidligere afsnit!
Og så synes jeg det var alt for defensivt, at 
man til finalekoncerten opførte musikken 
fra The Mission i stedet for at benytte det 
store orkester, kor, børnekor etc til at vise 
noget virkelig hårdtslående klassisk musik 
eksempelvis et kort uddrag fra Mahler 3 
eller tilsvarende.
Man kunne også have fulgt op med at 
vise, hvordan en rigtig dirigent prøver og 
opfører nogle af de værker, som deltagerne 
baksede med.
Men det var skønt at se Nenia, Jakob og 
Peter som coaches, især øvelserne med at 
smadre krus for at få et vægtigt ét slag og 
med at skulle få Tivoligarden til at klappe i 
takt var virkelig sjove og gode. 
Og skønt at se DRSO smile og have det 
sjovt...

Ole ”Fessor” Lindgreen 
Jeg syntes det var spændende og glim-
rende underholdning. Det betager mig, 
hvordan en god coach kan åbne op for et 
menneskes musikalitet. 
Dommerne virkede saglige, men forstod 
også, at et lille venligt spark kan give un-
derværker. Det eneste jeg ikke var enig i, 
var publikumsafgørelsen. Da jeg hørte, at 
det skulle afgøres på den måde, sagde 
jeg til mig selv, at Simon ikke havde en 
chance. Jeg ved ikke meget om det di-
rigenttekniske, men jeg syntes at Simon 
Jul havde mere følsomhed i sin måde at 
dirigere på. Det var dog underholdning på 
et højt plan.

Jonas Viggo Pedersen
Jeg ønsker mig voldsomt at synes godt om 
Maestro-udsendelserne, for det er så nemt 
at sidde i elfenbenstårnet og rakke ned 
- men jeg skulle lige kringle hjernen den 
rette vej for at finde ind til det:
Jeg synes at Maestro var godt til den store 
målgruppe, som dermed bliver klar til den 
fordybende dækning af Malko-konkurren-
cen, som har manglet i alle årene!
Malko-konkurrencen har levet en hem-
melig tilværelse med 30 minutters sam-
mendrag kl. 23.30 på den smalle kanal, 
i stedet for at få en Tour-de-France-agtig 
dækning med favoritter, langsomme gen-
givelser, ekspert-vurderinger og dagens 
højdepunkter. Danmark har ikke været klar 
til den slags nørderier og det har selvføl-
gelig ærgret mig.
Efter Maestros lempelige forhold for kend-
te mennesker på podiet, kan det godt 
tænkes, at man tør gå lidt mere i clinch 
med at vise, hvad der er op-og-ned på diri-
gentfaget, og det er i sig selv godt.
Derudover er et levende symfoniorkester i 
den bedste sendetid pr. definition en god 
ting, også selvom musikken er forkortet 
ned til appetizer-længde og finesserne 
drukner i ubehjælpsomhed på podiet.
Jeg syntes, at det var svært at forholde sig 
til de karakterer, dommerne skulle give, for 
skalaen var ikke på nogen måde defineret, 
og når den første deltager i finalen fik tre 
9-taller, så tænkte man uvilkårligt: Af de 
mange ting, hun manglede, for at kunne 
kalde sig dirigent, hvad slog de så ned på? 
Hvad skulle der til, for at hun kunne have 
fået tre 10-taller? Og når den absolut mest 
gennemarbejdede, helstøbte og kunstne- 
risk forsvarlige præstation så fik tre 8-taller, 
så gav den skala slet ikke mening.
Men det er jo detaljer. Faktum er, at mange 
mennesker har fået et mere detaljeret og 
nuanceret forhold til den musik og det 
hverv, som kapelmesterforeningen står som  
garant for - og det er vel ikke så tosset?

Frans Bak
Jeg har lige siddet og set Toppen af Pop-
pen - og synes ligesom med Maestro, at 
det er et meget prisværdigt forsøg på at 
vinkle musik, så det kommer ud til den 
brede befolkning.
I Toppen af Poppen præsenteres dan-
ske sangskrivere, og i Maestro får man 
præsenteret en masse dejlig klassisk musik 

i en kendisindpakning.
Skulle det være et program for mig og 
mine, ville det måske handle om den 
neapolitanske subdominants udbredelse i 
filmmusikken efter Indiana Jones - men det 
er der vel ikke mange der vil nørde med 
omkring. 
Jeg hilser derfor de nye tiltag meget vel-
komment - og synes at programmer, der 
kan komme ud til den brede befolkning og 
vise det skønne ved musikken skal mod-
tages med kyshånd.

Jørgen Lauritsen
Tak for optagelsen i panelet, jeg elsker 
paneler og føler mig beæret. En anden ting 
jeg elsker, er at udfylde spørgeskemaer, de 
minder mig altid om Nuser i Radiserne og 
jeg kan ikke forklare mere...
Med hensyn til Maestro har jeg været 
involveret med at lave orkestreringer af 
musikken, så gad vide om det er dis-
kvalificerende? Tro det eller ej, det eneste 
af udsendelserne jeg har set er “og den 
endelige vinder af maestro er ... ” og så 
champagnegaloppen. Derfor kan jeg ikke 
kommentere, hvordan udsendelserne var, 
men blot på princippet.
Fornylig var jeg til American footballkamp 
i New York. Det er et KÆMPE show! Når 
hjemmeholdet scorer, fyres fyrværkeri af 
og alle er glade. Det er ikke der, vi skal 
hen. Men vi skal heller ikke forvente at 
publikum er partiturkyndige og kender 
alle værkerne på forhånd. For mig lig-
ger udfordringen et sted imellem disse to 
yderpunkter. Jo mere kyndige alle er, både 
optrædende og publikum, jo større op-
levelse. Maestro giver publikum et indblik  
i orkesterverdenen, som jeg tror på, ud-
breder kendskabet til musik, musikere, di-
rigenter og vores verden. Derfor synes jeg 
Maestro er en god idé. 
Jeg kender meget lidt til American football 
og ved, der ligger masser af viden, erfaring 
og sammenspil bag de resultater der viser 
sig på banen. Jeg var med andre ord totalt 
uvidende som publikum, men fik interesse 
for spillet. Det kan ikke sammenlignes, 
men formidlingen kan måske?

Torben Kjær
Jeg synes Maestro er en fantastisk udsen-
delse fordi den viser:
1) at man skal have noget på hjerte,  
2) at man skal beherske en vis teknik,  



Hvordan man sammensætter 
en

 
god dirigent

af Jesper Nordin

Med udgangspunkt i en artikel af den engel-
ske dirigent Marc Wigglesworth hvori der ind- 
går en lang liste over de kvaliteter orkester-
musikere forventer at en dirigent besidder, vil 
jeg forsøge at sætte ord på hvilke fællestræk 
der kendetegner både de gode dirigenter og 
så de helt store: Dem, der får dig til at græde. 
Dem orkestre og solister snakker om i årtier. 
Dem du, når først de er ankommet, håber 
aldrig forlader en produktion. 

3) at man skal have øvet sig hjemmefra, 
4) at musikerne spiller som man dirigerer!
Derfor blev Maestro så underholdende og 
formidlende i ordets bedste forstand. Stor 
ros!

Peter Hanke
Ideen om at formidle dirigentens faglighed 
på en letforståelig måde er ubetinget god, 
og vi trænger bestemt til at støve den sym-
foniske kunst af. Musikken er holdbar nok 
i sig selv, og tv-mediet kræver noget andet 
end klassiske koncerttransmissioner, der er 
ubegribeligt kedelige på en skærm uanset 
hvor godt der spilles. Et laboratorium er en 
glimrende ide.
Men Maestro kommer til at sætte sig mel-
lem to stole eller flere. For det første var de 
udvalgte kendisser uden ledererfaring alt 
for benovede over orkestrets kunnen og 
situationens krav til dem, og de udviklede 
ikke selvsikkerhed og kunnen undervejs - 
deres amatørstatus blev kun bekræftet. De 
flittige coaches blev hovedpersoner som i 
andre talentprogrammer, og kom ufrivilligt 
til at tage fokus med et pauvert råmate-
riale, selv om de forproducerede indslag 
var langt det mest interessante. De tre 
dommere, som kunne have udfoldet viden 
og spændende aspekter af dirigentens 
rolle i situationen, blev statister og uden 
dybde, pga. mangel på taletid og program-
mets angst for at kede danskerne hjemme 
i stuen.
For at blive interessant kræver konceptet 
en langt bedre casting, f.eks. deltagere 
med tæft for ledelse (filminstruktører, 
ministre eller forlagsdirektører mv.), og 
dommernes roller skal gentænkes, evt. i 
samspil med orkestret. Store spørgsmål 
som hvem, der har magten over hvem, 
og bedre illustration af hvorfor musikken 
lyder forskelligt med forskellige dirigenter 
kunne demonstreres, samt hvorfor en di-
rigent overhovedet er nødvendig. Det sid-
ste spørgsmål har Maestro ikke besvaret 
endnu.

Erik Moseholm
Jeg har kun set den første og sidste af 
Maestro-udsendelserne.
Titlen dirigent er ikke beskyttet. Enhver 
kan kalde sig dirigent. Så en hvilken som 
helst person kan deltage i Maestro som 
dirigent. Det paradoksale er, at en erklæret 
professionel erfaren dirigent, der dirigerer 
dårligt, mister sympati hos orkestrets musi-
kere, bliver dårligt modtaget af publikum 
og rakket ned af anmeldere. Det skader 
orkestret. Mens en erklæret uerfaren novi-
ce, der dirigerer elendigt, kan få sympati 
hos publikum, hvis musikerne vil det. Er 
der tale om en kendt person formidlet af 
TV, bliver det omtalt i pressen og giver 
orkestret synlighed. Uden synlighed dør et 
orkester. Maestro gav opmærksomhed til 
DRsymfoniorkestret. Det tilfører liv.

Vagn Egon Jørgensen
Successen er hjemme! Denne formidlin-
gens ædle kunst vises i en nutidig kontekst 
og via de medier der for nærværende er 

til rådighed.
Med Maestro står man ikke længere uden 
for døren ind til den klassiske musikverden 
og kigger ind af nøglehullet - døren åbnes 
- man bydes indenfor.
Alle os der takker ja, forundres og foran- 
dres. Stærkest selvfølgelig vores repræsen-
tanter på podiet foran orkestret, men i 
svær grad også os andre derhjemme i 
sofaen.
Forvandlingen er slående. Fra uvidenhe-
dens distance og ironiens overfladiskhed 
over chokket - til en indre opvågnen til 
livets barske realiteter på podiet.
Seriøsitet, fokus, nærvær og koncentra-
tion - hvilken dejlig følelse. Her har vi fat 
i noget ægte. Det autentiske - respekten 
for en kunnen og en ærbødig attitude hele 
vejen rundt.
Hvad er et Hurra uden et Hip Hip ? Nej vel, 
nogle gør det spontant, andre må lære 
det, men uden bevistheden om Hip Hip´s 
betydning er det tilfældighederne, der styr-
er, og hvordan bliver Hurra´et så ? Maestro 
er kommet for at blive.
               
Jørgen Fuglebæk 
Maestro var en på mange måder aldeles 
glimrende udsendelse. Underholdnings-
værdien var absolut i top og til glæde for 
mange mennesker, som herved fik nogen 
indsigt i dirigentfaget foruden at den klas-
siske musik som sådan blev promoveret i 
klart bedste sendetid. 
Vore kolleger - såvel coaches som dom-
mere - bidrog i fin stil til dette. 
Personligt har jeg fået flere henvendelser 
fra såvel ikke musikere som amatørmusik-
ere for hvem det pludselig er gået op - 
sidstnævnte efter mange år med dygtige 
dirigenter foran sig i div. kor og orkestre (!) - 
hvor meget det kræver at stå foran et større 
ensemble og få det hele til bare at fungere. 
Selvfølgelig kan man ikke lære at dirigere 
på fem uger. Man kan med lidt tæft for det 
og lidt musikalitet nå til at efterligne en 
dirigents bevægelser. Det kan de fleste nok 
forstå, og som sådan er det jo særdeles 
underholdende at se på. At man anvender 
kendisser til formålet er fint for mig. De 
trækker jo folk til skærmen og er underhol-
dende personligheder.
Alligevel kan jeg ikke lade være med at 
spørge mig selv, hvorfor man ikke kunne 
få lov til at supplere udsendelserne med 
bare lidt mere faglig indsigt for lægmand. 
Danskerne er jo et oplyst og dannet folke-
færd som nok skulle være i stand til at tage 
imod sådant, og lidt supplerende forklaring 
ville af rette vedkommende også kunne le-
veres i en underholdende indpakning, hvis 
det er seertallet i primetime, man på DR er 
nervøs for. Jeg kan da komme i tanker om 
mange gode kolleger i Dansk Kapelmester-
forening, som ville være i stand til at levere 
varen. Men det kan måske blive en anden 
gang ?

Bo Lundby-Jaeger
Det første der falder mig ind når jeg tænker 
på Maestro er, at endelig dukker klassisk 
musik op i primetime television og mani-

festerer sig som et af de mulige musikalske 
tilvalg man kan gøre.
I en verden der hastigt nærmer sig en total 
mangel på viden om, lytten til eller inter-
esse for klassisk musik må spørgsmålet 
handle om synlighed kontra ikke synlighed. 
Maestro er ikke et spørgsmål om direktion 
eller ikke direktion, saglighed eller ikke sag-
lighed. Maestro er et moderne forsøg på 
at kommunikere med alle de mennesker 
der pr. automatik afskriver klassisk musik 
som elitær, lukket og afvisende over for 
omverdenen.
Men musik er først og fremmest kommu-
nikation og behøver et publikum, og som 
sådan fungerer Maestro som en introduk-
tion til vores musik.
Jeg synes, det er et koncept der på under-
holdende vis delagtiggør seerne i en af den 
klassiske musiks mest intrikate processer 
på en levende og humoristisk facon.

Andreas Vetö
Jeg synes det var fantastisk at klassisk 
musik kunne blive spillet i den bedste sen-
detid lørdag aften. Bedre reklame får man 
ikke for den klassiske musik. Jeg kunne 
dog have ønsket mig væsentlig større fag-
lighed.
Nogle termer - fortæl seerne hvad der e-
gentlig er opgaven, og at man ikke bare 
hører et nummer, lærer det udenad og fak-
ter lidt med hænderne. Der blev nærmest i 
sjov sagt at det tager 20 år at blive dirigent 
- men det skulle være meget klarere, at dét 
også er en del af budskabet. Mange gange 
burde orkestret faktisk have spillet, hvad 
der blev dirigeret. Det lød jo godt, fordi de 
kan spille selv! Jeg har flere gange oplevet 
folk som har sagt hvor nemt det må være 
at dirigere - for sådan ser det jo ud.
Måske havde det været sjovere med et 
orkester der ikke kunne spille musikken af 
sig selv. Men fokus på den klassiske musik 
er vigtigt i disse tider, og hvis det er det, der 
skal til, må man jo finde sig i det. 

Ove Krüger
Den vestlige civilisations højkultur har 
længe været truet, og dens endeligt kan 
mere end skimtes. At dette længe har 
været under opsejling, ses af Bruno Wal-
ters pessimistiske udsagn i hans bog ”Von 
der Musik und vom Musizieren”, i hvilken 
han bl.a. skriver: ”Det ser virkelig ud, som 
om materialisme og intellektualisme be-
mægtiger sig den nuværende generation 
og anviser kunsten et lavere trin i sam-
fundslivet end den høje sfære, den hidtil 
har hersket i. På dette lavere plan består 
næppe længere nogen niveauforskel mel-
lem kunsten og hverdagsunderholdnin-
gen. Oversvømmelsen af masserne med 
underholdning, tidsfordriv, adspredelse og 
bortledning truer idag det alvorlige indre 
liv og den højere stræben hos dem, der 
ønsker det. Civilisation, ordret borgerlig-
gørelse, betød oprindeligt overvindelse af 
primitivitet i dagliglivet, i de sociale forhold 
og i dannelsesniveau.
Walters bog er mere end 50 år gammel, 
men hans tanker finder jeg dækkende, 

hvad angår Maestro-udsendelserne, som 
intet havde med direktion at gøre, og der-
for var en fornærmelse mod kunsten, mod 
seriøse orkestermusikere, der har brugt 
tusindvis af timer på at opnå et niveau, 
der berettiger til at sidde i et eliteorkester, 
samt mod de mennesker, der søger øget 
musikindsigt. Forhåbentlig blev de udvalg-
te deltagere efterladt med større respekt 
for det område, de ganske svagt kom i 
berøring med.
At redningsplaner må iværksættes er ind-
lysende, men det er afgørende, at det sker 
fra første færd i alle skolesammenhænge, 
og lige præcis hvad disse sammenhænge 
angår, må man konstatere, at de nye gene-
rationer længe har været ofre for historiens 
- med visse hæderlige undtagelser - hidtil 
mest ukultiverede politikere, som har troet 
og tror, at man kan negligere fortiden og 
ligestille alt mellem himmel og jord. Ud-
nævnelsen af den seneste kulturminister 
er et grelt eksempel herpå. Passer vi ikke 
på, overgår der vores identitetsbærende 
højkultur den samme skæbne som Pol Pot 
udsatte befolkningen i Kampuchea for.
Jeg beklager ikke at kunne bidrage med 
noget humoristisk, men vil i stedet opfor-
dre de kapelmestre, der har mulighed for 
det, til på umisforståelig måde konstant at 
virke med de højeste mål for øje.

Peter Harbeck
Min mening om Maestro: uha, bare jeg nu 
ikke lyder sur, gammel eller forstokket.
Lørdagens bedste tv-underholdning er 
åbenbart blevet X-faktor, talentshow, vild 
med dans osv. Og så spørger jeg bare: 
Når nu det er muligt at nyde kunstnere, 
som kan give os store oplevelser, er det 
så virkelig så interessant at se på dem, der 
ikke kan? Og selvom det kan være sjovt 
at se folk dumme sig ufrivilligt, er det så 
virkelig så sjovt at se nogen gøre det 
ganske frivilligt?
Hvad angår Maestro, så er det jo fantastisk 
med klassisk musik i den bedste sendetid. 
Men er det nødvendigt, at høre den 
dejlige musik totalt molesteret, før det er 
underholdende? Og gavner det forståelsen 
for vores metier, at det er de mest poppede 
øvelser, vi skulle se ”dirigenterne” udføre?
Så selvom mit smil ikke var det bredeste, 
så må jeg indrømme, at der alligevel skete 
noget positivt i løbet af programmerne. 
Det virkede som om ”dirigenterne” fik lært 
noget af det vigtige og grundlæggende af 
deres instruktører, det var vist bare ikke 
lige det, der blev vist på skærmen. Og 
tilbagemeldingerne (godt gået at holde 
dem så positive!) har uden tvivl givet dem 
et fantastisk indblik i dem selv og deres 
rolle som dirigenter. Så deres indsigt og 
ikke mindst deres måde at formidle dette 
på, har nok hjulpet noget på forståelsen, 
hvad der foregår mellem dirigent og 
orkester, og det er vel ikke så ringe endda?!
Og så må jeg prøve at huske på, hvad 
flere har sagt til mig: det er jo kun 
underholdning. Nå ja, det glemte jeg nok, 
og jeg gider egentlig heller ikke være 
forstokket…
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Positive personlighedstræk: 
Entusiastisk/positiv/humoristisk. Tillidsfuld. Afslappet. Tilnærmelig. Respektfuld/ydmyg/høflig. Tålmodig/behersket/ligevægtig. Oprigtig. 
Realistisk. Karakterstærk/insisterende/engageret. Klarsynet. Pålidelig. Kompetent. Original/interessant/kreativ. Empatisk. Punktlig.

Positive fysiske træk: Velklædt. Har et udtryksfuldt ansigt.

Iboende/naturlige færdigheder (‘talenter’)
En naturlig leder dvs. karismatisk, autoritativ. I stand til at analysere og løse problemer Besidder en god ‘musikalitet’, dvs. god rytme-
sans, et godt øre (i stand til at høre fejl, balance, intonation osv.), evne til at vælge de “rigtige” tempi og naturlig frasering.

Tillærte/akademiske færdigheder
Dirigenttekniske færdigheder: God baton-teknik. Et godt repertoirekendskab. Et godt kendskab til stil/fortolkning. Et godt kendskab til 
strøgsætning. En stærk fornemmelse for musikalsk struktur (via analyse). Kan akkompagnere en solist. God prøveteknik, inklusive det 
at kunne strukturere prøveperioden, så hele forløbet kulminerer ved koncerten. Holder sig til partituret 
Pædagogiske færdigheder: Kommunikativ. Samarbejdsvillig. Kan forklare hvorfor tingene bliver prøvet. Inspirerer/motiverer/ 
opmuntrer folk. Bemyndiger folk. Strækker/udfordrer/udvikler folk. Kan få folk til at lytte (er godt skåret for tungebåndet). Er bevidst 
om alle musikerne (dvs. anerkender og skelner den enkelte musiker fra orkesteret som helhed). 

Diverse positiver 
Behersker et sprog der forstås af flertallet af medlemmerne af orkesteret. Har gode manerer. Taler tydeligt

Særlige omstændigheder, positive  
Er populær hos publikum 

Negative (uønskede) personlighedstræk: 
Nervøs/usikker. Uforskammet/sarkastisk. Egocentrisk. 
Kedelig. Truende/mobbende. Pedantisk/kynisk/snæver-
synet. Ufokuseret/ukoncentreret.

Negative fysiske træk: Grim. Ildelugtende.

Diverse negativer 
Prøver for lidt – eller for meget. Taler for meget. Laver om 
på tingene blot for at ‘prøve noget nyt’. Stirrer på musik-
ere der laver fejl. Banker på nodestativet med pinden.

Særlige omstændigheder, negative 
For kendt et ansigt

Lad os starte med den oprindelig liste 
over orkestermedlemmernes krav, 
for det er ganske interessant. Listen 
er et resultat af et spørgeskema udle-
veret til et professionelt orkester. Hvilket 
orkester det drejer sig om er ikke oplyst. 
I den oprindelige artikel vises de 
mange krav i en helt tilfældig række-
følge, så jeg har forsøgt at kategorisere 
dem:

Jeg har efterhånden fået en fornem-
melse af, at mine personlige styrker 
nok ligger i kategorierne “Positive 
personlighedstræk”, “Dirigenttekniske 
færdigheder” og til dels også i “Ibo-
ende/naturlige færdigheder”. Jeg er 
også ret sikker på, at jeg ikke lugter 
specielt dårligt når jeg dirigerer, og det 
tæller altså også med. På den anden 
side anser jeg ikke mig selv for at være 
hverken særligt ‘karismatisk’ eller ‘in-
teressant’, og jeg føler bestemt ikke 
jeg er ikke nået til et punkt, hvor jeg 
for alvor kan siges at ‘udvikle’ eller 
‘udfordre’ folk. 

Realiteterne
Det siger sig selv, at ingen person i 
verden vil kunne besidde alle positive 
træk på listen og ingen af de negative. 
De fleste af os har nok en eller anden 
nyttig blanding, og en god del af en 
dirigents uddannelse bør bestå i at 
lære eleven at bygge videre på hans 
individuelle forcer.  Man kan altså godt 
‘konstruere’ en god dirigent, uden at 
vedkommende absolut skal besidde 
alle de mange egenskaber, og nogle 
kvaliteter hos en god dirigent anser 

jeg som kerne-kvaliteter, uden hvilke 
man ikke er kvalificeret til (eller i hvert 
fald ikke bør være kvalificeret til) at 
arbejde med et professionelt orkester. 
Det er efter min mening de følgende: 
• Oprigtighed
• Arbejdsdisciplin 
• Et meget godt øre
• Et tydeligt og bevidst slag 
• Evnen til at analysere et partitur 
• Evnen til opdage og korrigere 
 relevante fejl

I sidste ende er der dog visse egen-
skaber der skiller den virkelige maes-
tro fra resten af os. 
Her er min personlige liste, som jeg 
forbeholder mig retten til at redigere 
i og udvide efterhånden som jeg selv 
bliver klogere:

• Stærk karisma/charme - og dermed 
evnen til at forføre folk til at gøre 
hvad man beder dem om, selv om  
det overskrider deres normale per- 
sonlige grænser. 

• Forståelse for hvad et specifikt or-
kester har brug for, for at opnå sit  
fulde potentiale. Det kræver indsigt  

at have øje (og øre) for et orkesters  
styrker og svagheder, og det kræver  
stor erfaring og finesse at navigere 
gennem det og få det bedste ud af 
sine musikere. Det involverer både 
at man kan udvikle på sine svagere 
musikere, styrke orkesterets iden-
titetsfølelse, ‘opdrage’ orkesteret i  
sammenspillets mange facetter og  
vælge det rette repertoire der frem- 
hæver de stærke sider. 

• Afklaret målsætning og mårettet-
hed, opnået gennem erfaring og 
trial-and-error. Med erfaring kom-
mer viden om præcis hvad der skal  
gøres for at løse specifikke proble- 
mer der opstår i en prøvesituation, 
hvad enten det er af sammenspils-
mæssig karakter, eller på grund af 
et partiturs iboende svagheder. Jeg 
ser det ikke kun som en isoleret 
kvalitet, men som et element i di-
rigentens overord-nede prioriter-
inger for et givent prøveforløb. 

• Ydmyghed over for musikken. 
Det slår mig som værende mu-
ligvis det mest gennemgående 
træk hos alle de store dirigenter. 
De sætter simpelthen musikken 

først og vejer hensyn til musikken 
højere end til nogen institution el- 
ler person. Ofte fornærmer de eller  
afviser enhver der står i vejen for 
den, og må ofte bruge utrolige 
kræfter på at kæmpe mod de for- 
hindringer realiteterne til tider by-
der os. Carlos Kleiber satte ord på 
det, da han under en på prøve på 
Freischütz ouverture sagde til mu-
sikerne: “Glem bare den virkelige 
verden. Den er ikke noget værd.”

Det burde være lige til, ikke sandt?                        
Dette er i sandhed en af de mest 
komplicerede discipliner for en diri-
gent. Ved en masterclass med Janos 
Fürst – daværende professor i direk-
tion på Pariser-konservatoriet – var vi  
som et led i en øvelse kun tilladt én 
korrektion i et individuelt 10 minutters 
prøveforløb. 

Mente han derefter ikke at den stu-
derende havde truffet det rette valg, 
lod han flere gang orkesterets med-
lemmer give et bud før han selv gjorde 
det, og på den måde arbejdede vi os 
ind på en fornuftig prioritering.
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Som assisterende dirigent arbejder man hårdt 
for en produktion og tager ofte det seje 
træk, og ender så med i sidste ende at stå 
langt uden for rampelyset
Et intErviEw med dirigent Jesper nordin
af Bodil Heister

Man kan se ben. Halve ben. Børneben der piler rundt på asfalten i gården uden-
for. Man kan kun se børnene til knæhøjde, så man må gætte sig til resten.
Jespers vinduer er på højde med  gårdniveauet, hvor ungerne futter rundt og leger. 
I en kælderlejlighed på Østerbro - med køjeseng og klaver - bor Jesper Nordin 
36 år sammen med sin kæreste Sophie og hendes to børn. De er nemme lige 
at hælde ud af vinduet, når de skal ud at lege. 
Sophie går i solistklassen og synger i operakoret, og indimellem tager de sam-
men ud at optræde med et par operanumre med Jesper ved klaveret.

Jesper har siden 2003 været assisterende dirigent på Det Kongelige Teater og 
deltaget i mere end 25 produktioner. Det 
startede med en praktikordning mellem

 DKDM og Det Kongelige Teater, hvor 
han blev tilknyttet operaproduktioner. 

Han havde ingen anden forpligtelse 
end blot at være til stede så meget 
som muligt og suge til sig. Men det 

blev hurtigt til et betalt job som 
scenedirigent. Kort tid efter mang-

lede der nemlig en assisterende 
dirigent på Rossinis Askepot, som 
Jespers lærer Giancarlo Andretta 
dirigerede. Ingen længe kom en 

endnu større opgave, at være 
assisterende dirigent på hele Wagners 

Nibelungens Ring, som Schønwandt dirigerede. 

Og Jesper slutter tiden som assisterende dirigent med Parsifal det kommende 
forår. Han sidder og kæmper sig igennem klaverpartituret, synger alle stem-
merne og læser teksten, så han får hver en detalje  ind i kroppen.
“Det at være assisterende dirigent vil sige, at man varetager den egentlige diri-
gents interesser, når han ikke er der, og prøver så vidt muligt at holde hans spor.
Jeg dirigerer alle prøver når han er væk, og når han er der sidder jeg typisk bag 
ved ham og tager noter.” 

Får du overhovedet lov at dirigere Parsifal, eller går du med et stille 
håb om, at dirigenten skvatter ned fra en stige og brækker begge 
arme, så du får chancen?
“Jeg går da og håber på at få lov at dirigere nogle af prøverne med orkestret. 
Det er nu engang det mest tilfredsstillende.” 

Vi sidder i køkkenet i den lille hyggelige kælderlejlighed. Jesper gufler en halv 
bolle med italiensk spegepølse i sig - købt i delikatessen på Østerbro - og der-
efter et stykke  fra en nougatchokoladerulle, og vi har en liter kaffe til rådighed.
På køkkenhylderne står dåser fra mormors tid i okkergul emalie, dåser med 
The, Kaffe og Melis. 

Hvorfor spiser du din 
dirigentpind?   
“Ja, nu er dette heldigvis kun 
et billede, men det minder 
mig om, da jeg var assistent 
for Jiri Kout på Tristan og 
Isolde. Han var ekstrem 
temperamentsfuld, og det 
vi oplevede var vist billigt 
sluppet i forhold til, hvad 
han ellers kunne finde på. 
Men en dag bed han 
simpelthen sin pind 
midt over, midt under 
en orkesterprøve på 
Tristan af bare fru-
stration over en 
ukoncentreret musiker. Men hans 
krogede fingre og brændende øjne gjorde Tristan til en intens, 
glohed flydende sirup. I hele prøveforløbet havde Kout en tilbagevendende 
mission: legato.
Han afbrød sangerne ustandselig og sagde blot det ene ord: legato! 
De. Skulle. Ikke. Synge. Sådan. Her.
Af andre læremestre har jeg gennem Giancarlo Andretta lært vigtigheden af at 

være velforberedt ned til den mindste detalje. Det har været 
en stor fornøjelse for mig at være elev hos ham.
Da jeg var assistent hos Michael Schønwandt, oplevede jeg 
en forbilledlig omgang med sangere, instruktører, forestil-
lingsledere, og af ham har jeg lært utrolig meget om både 
den fysiske og psykologiske proces forbundet med en opera-
produktion”.

 

Hvad ville du være, hvis du ikke var blevet dirigent?
“Jeg ville nok være kunstmaler. Jeg søgte faktisk ind på kunst-
akademiet, og jeg var meget seriøs. Og jeg drømmer om at 
vende tilbage til kunstmaleriet engang ...
Udover at jeg tegnede og malede, dyrkede jeg meget musik 
i min barndom og spillede som det allerførste blokfløjte og 
trompet.
Min mor var pianist og underviste i sang og hørelære. 
Jeg kom i Tivoli Garden og spillede horn, men vidste ikke 
rigtig, om jeg havde lyst at blive musiker. Men så blev jeg 
spurgt, som 14-årig, om jeg havde lyst at prøve at dirigere, og 
det fik jeg mod på”. 
Jesper fik den endelige dirigentuddannelse i 2006 fra Det 
Kongelige Danske Musikkonservatoirum. Derudover er han 
uddannet hornist og spiller glimrende klaver. 

Hvad forstår du ved begrebet kapelmester?
“En hærfører! Hæren kan være nok så veludrustet, men 
hvis man ikke ved , hvor man skal gå til angreb, så kom-
mer man ingen vegne. Der er så mange tekniske lag og så 
mange kommunikationslag, og der er nødt til at være een 
som fortæller, at det er dét her, vi skal. Det bliver ikke en 
særligt effektiv hær hvis artelleriet skyder i øst og infanteriet i 

vest. Derfor skal man skabe et entydigt musikalsk bud, der samler udtrykket og gør det stærkere 
for at kunne tolke komponistens intentioner.
Som dirigent må man formodes at være bedst rustet; at have den største indsigt i værket, hvilket 
så også berettiger en til at træffe de afgørende beslutninger. 
Musikerne kan godt tilgive mange ting, hvis de fornemmer, at der er en klar linie og et klart mål, 
for som musiker drømmer man om at overgive sig til dirigenten og blive forført, og efter min 
mening er de bedste dirigenter mellem 50 og 60 år - de har en dybsindighed og en ro”.

Hvilken glæde har du af at være medlem af Dansk Kapelmesterforening?
“Jeg fik nogle penge til uddannelsesformål, som jeg var meget glad for. DK har på en måde været 
med til at finansiere  mig og også støttet koncerter med Figura, Athelas og Esbjerg Ensemblet. Jeg 
var med på en af turene til Rusland på dirigentkursus, og jeg fik penge til en uge i Bayreuth, hvor 
jeg studerede Parsifal.
Jeg ved ikke, om der findes sådan en forening i andre lande, men det er en meget fornuftig ting 
at have nogle fælles retningslninier”.

Til slut vil jeg godt lige vende tilbage til det, at være assisterende dirigent.
Hvordan føles det at være underlagt en maestro. Du har jo faktisk ikke nogen 
mulighed for at vise dine egne intentioner?
“Det store iboende problem ved ens rolle som assistent er, at man er fanget i en slags vakuum 
mellem sine egne musikalske ambitioner og så forpligtelserne over for forestillingens egentlige 
dirigent. Det er irrelevant, om jeg personligt mener noget i forhold til partituret, hvis Maestro 
ønsker noget andet, så må jeg forsøge at honorere det. Men netop integritet er så vigtig en del af 
dirigenthvervet, at man forråder en af sine absolutte kernekompetencer ved ikke at dirigere dét, 
som man egentlig tror på, men snarere det, som man er forpligtet til via sin rolle som assistent. 
Det forhold bliver selvklart mere og mere problematisk efterhånden, som man udvikler egne 
evner og i højere grad træffer egne valg.
Jeg ønsker ikke længere at befinde mig i den 
rolle, for den udvikler mig ikke mere, og jeg 
synes efterhånden jeg har gjort mig fortjent 
til for alvor at tage det næste skridt. Jeg kan 
ganske enkelt ikke længere leve med, ikke 
bare at kunne gøre tingene på min måde”. 

I foråret skal Jesper dirigere Don Giovanni 
med Operaakademiet. Næste sommer diri-
gerer han - ligesom han gjorde denne som-
mer  - en operagallakoncert med Tivolis 
Symfoniorkester, og til efteråret blandt andet 
Sønderjyllands Symfoniorkester, og så håber 
han på at få udvidet markedet til udlandet.

Jeg tager et kig på de overskårne børneben, 
der leger rundt i gården, mens Jesper spiser 
den sidste halve bolle med italiensk spegepølse 
fra delikatessen. Nougatchokoladerullen er så godt som ædt op. 
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Pausesignal

I 80 år har P1 markeret pauserne mellem udsendelserne med et par 

strofer fra Danmarks ældste nedskrevne melodi, ”Drømte mig en drøm 

i nat” der rækker hele 800 år tilbage i tiden. DR fejrede jubilæet med at 

lægge pausesignalet ud til download.

Søndag den 28. august var det 80 år siden DR præsenterede det 

pausesignal som stadig bruges, dog nu klædt i en moderne tonedragt. 

Men mange kan sikkert blive lidt nostalgiske ved at høre melodien spillet 

på tårnursfabrikant Fritjof Bertram-Larsen xylofonmaskine fra 1931, en 

maskine som i øvrigt stadig fungerer, og som derfor kan kaldes det ældste 

fungerende radioapparat i Danmark.

Læs mere om pause-jubilæet på dr.dk, hvor man også kan downloade sit 

helt private pausesignal.

Ny kunstnerisk chef for DR-ensemblerCellisten Kim Bohr, der har 17 års fortid i Danmarks Radio, er udnævnt som den første kunstneriske chef for DR’s ensembler.
Efter fire års pause, hvor Kim Bohr har været vicedirektør på Det Kongelige Teater, vender han nu tilbage som kunstnerisk chef for DR’s ensembler.

Kim Bohr får fra 1. oktober det samlede kunstneriske, organisatoriske og økonomiske ansvar for DR’s seks kor og tre orkestre. Et ansvar, der blandt andet omfatter repertoire, gæstespil og budgetter. De enkelte kor og orkestre fortsætter uændret og med de samme chefer som hidtil.Han får også det øverste ansvar for repertoire, budget, rekruttering og personale.
Stillingen som kunstnerisk chef for DR’s ensembler blev slået op tidligere på sommeren i forbindelse med en organisationsændring, der samtidig betød, at Leif Lønsmann stoppede som musikchef, for at koncentrere sig om jobbet som chef for DR’s Koncerthuset.

Opslagstavlen
 ved Bodil Heister

Franz Liszt 200 år 
Den 22. oktober var det 200 år siden Franz Liszt blev født. 
Klavervirtuosen uden sidestykke og komponisten der rakte ud over sin egen romantiske tid. Ingen tvivl om at Franz Liszt har gjort indtryk på alle, der oplevede ham. Liszt besøgte København i 1841 og blev gode venner med blandt andre H. C. Andersen som skrev dette om ham.
”Hele Liszts Ydre og Bevægelighed viser strax en af disse Personligheder, man bliver opmærksom paa i og alene ved deres Eiendommelighed; Guddomshaanden har paatrykt dem et eget Stempel, der gjør dem kjendelig mellem Tusinde. Som Liszt der sad foran Fortepianoet, var paa mig det første Indtryk af hans Personlighed, dette Udtryk af stærke Lidenskaber i hans blege Ansigt, at han forekom mig en Dæmon, der var naglet fast til det Instrument hvorfra Tonerne udstrømmede, de kom fra hans Blod, fra hans Tanker; han var en Dæmon, der skulde spille sin Sjæl fri; han var paa Torturen, Blodet flød og Nerverne zittrede; men alt som han spillede svandt det Dæmoniske, jeg saae det blege Ansigt face et ædlere og skjønnere Udtryk, den guddommelige Sjæl lyste ud af hans Øine, ud af hvert Træk, han blev skjøn, som Aand og Begeistring kan gjøre det!”

Læs mere på dr.dk/P2 som har et lille Liszt-tema, hvor man blandt andet kan finde citater om Liszt og omtale af Liszt-udgivelser. 
På Det Virtuelle Musikbibliotek finder man artikler af Bengt Johnsson om Liszt og Danmark.

Huskomponist på Fyn

Komponisten Andy Pape har indgået en huskomponist-aftale med 

Den Fynske Opera fra 2011-2014.

Samarbejdet skal munde ud i en helaftensopera med premiere i 2014. 

I årene op til vil Den Fynske Opera afholde fire til seks seminarer, 

hvor Andy Pape fremlægger sine udspil til den kommende opera 

og modtager inputs og sparring fra danske sangere, forfattere og 

instruktører - og ikke mindst fra det publikum, der en dag skal bestille 

billetter og sætte sig til rette på tilskuerpladserne.

Huskomponistaftalen er støttet af Statens Kunstfond.

Ny musikchef på Det Kongelige Teater

Et af de mest lysende unge navne på den internationale, klassiske musik-

scene i dag, den kun 30-årige tjekkiske dirigent Jakub Hrusa er udnævnt til 

ny musikchef på Det Kongelige Teater. Jakub Hrusa tiltræder som musikchef 

1. august 2013, men vil allerede fra nu af fungere som konsulent med hen-

blik på kunstnerisk sparring og auditions.

Operachef Keith Warner udtaler bl.a. “Hans interesser indenfor musik er 

mangfoldige, og han favner opera- og koncertrepertoiret meget bredt, 

selvom han naturligvis har en særlig forkærlighed for tjekkiske, slovakiske og 

østeuropæiske værker. Han er en brændende fortaler for musikdrama og 

sætter stor pris på at arbejde med et ensemble, og er derfor den helt rette, 

til at stå i spidsen for Den Kongelige Operas ensembler.

Ud af 148 kandidater til jobbet skilte Jakub sig fra starten ud som den 

person, jeg har lyst til at dele min tid med her – vi har fælles visioner både 

hvad angår det kunstneriske niveau, vi sigter efter, samt synet på den cen-

trale rolle, som musik og drama bør udfylde i ethvert samfund.”

Orkesteret, koret og operasolisterne kender allerede Jakub Hrusa, som stod 

for den musikalske ledelse af Boris Godunov i sidste sæson, og det var et 

positivt bekendtskab, så alle ser frem til at arbejde sammen med ham.

Udover at skulle dirigere mindst to operaer og én koncert pr. sæson, skal 

han stå for rådgivning og planlægning og for udviklingen af det musikalske 

niveau i ensemblerne.

Optakt

Jazzens egen kanal

I september lancerede DR en ny værtsbåren jazzkanal - P8 JAZZ - med bl.a. musikere 

ved mikrofonerne.

Trompetisten Kasper Tranberg er en af de musikere, der bliver programvært på P8 

JAZZ.

“Nu hvor P2’s tid er talte og den klassisk musik og jazzmusikken går en usikker 

fremtid i møde på FM-kanalerne, er det glædeligt at DR lancerer den ny jazzkanal P8 

JAZZ på digital radio. Det betyder, at man ikke længere kan lytte til jazz via sin bil-radio 

eller almindelige FM-sender, men skal have en DAB-radio, mobil- eller webradio for 

at lytte til jazz.

Til gengæld får man ifølge DR en bred sammensætning af passionerede værter, som 

har det til fælles, at de ved en masse om jazz og brænder for at dele det med andre.

Flere musikere har fået værtsroller, så man kan lytte til både bassist Chris Minh Doky 

og trompetist Kasper Tranberg, der får hvert sit program. 

Også i DJ-programmet Musikernes Musik fortæller musikere fra bl.a. DR Big Bandet 

om musik, de har et personligt forhold til.

Det legendariske program Stardust flytter med over på P8 JAZZ. Og nye programmer 

med nye værter kommer til, som fx programmet Jazzoom med værten Mikkel 

Rønnau, hvis jazzprogram vil have gæster og fokus på den nyere og mere dansable 

jazz, der kan sætte godt gang i weekenden.

Om aftenen vil der blive skruet op for live-koncerter med bl.a. DR Bigband og 

legendariske koncerter fra ind- og udland”. 

Læs mere om P8 JAZZ på www.dr.dk/p8jazz

Musikeren

Internationale konkurrence for dirigenter
Den 16.-18. marts 2012 i Paris-Ville D’Avray afholdes konkur-
rence i Symphonic Wind Band med deltagelse af Rigspolitiet 
Wind Band Orchestra under ledelse af Fransk Musikerfor-
bunds formand Jean-Jacques Brodbeck.
Et af følgende stykker skal udføres:
Edgard Varèse: Octandre (Edition révisée 1980 et distribuée 
par Hal Leonard), 
Igor Stravinski: Symphonie d’instrumenter à vent (Edition 
Boosey et Hawkes), 
Bernd Alois Zimmermann: Reinische Kirmestänze (Edition 
Schott Con 176).
Noder til de Ville D’Avray/Paris International Dirigent er Sym-
phonic Wind Band kan købes på: Editions Fortin, 
16 rue Ganneron, F - 75018 Paris. Tél +33 1 48 74 28 21,
mail: editions_fortin@club-internet.fr
Jury: Jérôme Hilaire, Philippe Ferro, Jean-Louis Petit.
Konkurrencen er åben for alle dirigenter uanset nationalitet og 
alder.
Den sidste runde er åben for offentligheden.
Konkurrencen registreringsafgift er 50 euro.
Festival de musique francaise, concours@jeanlouispetit.com

Ny klassisk radiokanal
Netop som Danmarks Radio flytter P2 væk fra FM og over på 
DAB og internet, introducerer Radio 100 og Radio Soft sammen 
med landsdelsorkestrene et nyt klassisk alternativ, Radio Klassisk. 
Den nye station kan i første omgang høres på FM i København, 
Nordsjælland og Østjylland, mens resten af landet indtil videre 
må fange den på nettet eller via YouSees kabel-tv.
Musikchef for Odense Symfoniorkester, Finn Schumacher, siger 
til Politiken:
”For orkestrene betyder det at vi får en anden platform end den 
vi har hos DR som er blevet reduceret betydeligt år for år. Der er 
vi nu nede på 3-4 koncerter om året, og det har vi været rigtig 
kede af. Med den nye kanal får vi mange flere koncerter i radioen 
- på sigt en landsorkesterkoncert hver dag - og det er vi rigtig 
glade for. Vores musikere vil så også være med til at formidle 
musikken og være synlige i andre sammenhænge på kanalen, så 
forhåbentlig vil vi få en masse danskere til at lytte til mere klassisk 
musik.”
Radio Klassisk har den engelske kanal Classic FM som forbillede. 
Finansieringen kommer fra reklamer, og der vil være et miks 
af værtsbårne programmer, koncerter, og nonstop musikflader 
døgnet rundt, alt sammen med udgangspunkt i klassisk musik. 
Musikken præsenteres for en stor del af musikere fra de fem 
landsdelsorkestrene, og der bliver også en fastansat redaktion 
som får hovedsæde på Rådhuspladsen i København.
Radio Klassisk gik i luften den 20. november 2011 på FM-
frekvenserne: Hovedstadsområdet: 106,7 mhz og Østjylland: 
106,2.
Optakt



udgivelser

Hasse Poulsen - ny cd
Progressive Patriots

Medvirkende: Guillaume Orti, Stéphane Payen: alt- 

saxofoner. Hasse Poulsen: guitar. Henrik Simonsen: kontrabas. 

Tom Rainey: trommer.

“Kvintetten Progressive Patriots blev samlet for Reims Jazz Festival for 

at fejre mine 10 første år i Frankrig. Det er en kvintet bygget op omkring 

en jazz-ide, en slags jazz-messengers, noget politisk omkring den nationale 

identitet og alle disse stive morbide symboler og traditioner, som bruges til 

at holde mindretal nede.

Musikken er som altid energisk, men ikke konsekvent atonal jazz i stil med 

de grupper jeg hørte i Paris i slutningen af 90erne, 

Black & Berne fantasy kunne man kalde det, men der er også 

meget mig og meget musikerne og meget nu. Og så 

hør lige Henrik Simonsen!”

Udgivet september 2011 på  

Das Kapital 

nyE
       ved Bodil Heister

Guy Feder 
- ny cd

Ensemble Meitar 

“Ensemble Meitar er Israels førende ensemble for 

israelsk og moderne musik.

Dette er min første cd med Meitar ensemblet, 

et ensemble som jeg arbejder regelmæssigt med i dag. 

På denne cd kan man finde værker af de mest 

fremtrædende komponister fra den unge generation 

Ajiashvili, Adler, Paz sammen med Ynam Leaf, 

der tilhører en ældre generation 

- han var min lærer i Jerusalem 

akademiet. 

Bodil Heister - ny 
nodeudgivelse
Bellmans salmer 

er udgivet for første gang i Danmark.

Dette er den første oversættelse til 

dansk af Bellmans religiøse digte.

Otte salmer gendigtet af Ulrik Cold og 

med kompositioner af Bodil Heister 

for blandet kor og for klaver/sang.

Udgivet august 2011 

www.bodilheister.dk

Guy Feder 
- ny cd

Fabian Panisello - værker

Medvirkende Ensemble Meitar, Fabian Panisello 

komponist/dirigent og Guy Feder artistric direktør.

“Fabian Panisello er en af Europas store komponister. 

Jeg havde det privilegium at arbejde som assisterende 

dirigent og kunstnerisk leder med denne gigantiske 

musiker gennem alle år. Resultatet er mere end 

tilfredsstillende, og jeg synes, det er et 

must-cd til alle moderne musikelskere”.

Simon Spang-Hanssen 
- ny cd

Bird in Space

Medvirkende: Simon Spang-Hanssen, sax. Mariane Bitran, fløjte. 

Irio Junior, piano. Enéias Xavier, bas. André ”Limão” Queiroz, trommer.

“Indspilningen fandt sted efter en koncert i Brasilien, og er på mange måder

realiseringen af en gammel drøm, at udsætte egne kompositioner for 

brasiliansk rytmik.

Igennem en del år har jeg arbejdet som sideman med brasilianske komponister

 og har lyttet meget til Jobim, Pascoal, Nascimento og har efterhånden opbygget et 

repertoire som ventede på netop denne lyd. 

Rose Pidner, som organiserede koncerten havde fundet frem til det perfekte 

hold: pianisten Irio Jr.’s energiske eventyrlyst, kombineret med det virtuose 

bas/tromme tandem skabte en levende grobund for de lyriske fløjte-

refleksioner og kapelmesterens vildtvoksende  

saxofon-ekskursioner”.

Udgivet august 2011 på Alisio Music 

 

Kjeld Lauritsen - ny cd
Hammond Organ 7

Medvirkende Kjeld Lauritsen, hammond. Bob Rockwell 

og Hans Ulrik, saxer. Peter Marott, trompet. Erling Kroner, 

trombone. Per Gade, guitar. Espen Laub von Lillienskjold/

Stefan Pasborg, trommer.

“Dette projekt startede da Kapelmesterforeningen bad mig sammen-

sætte et orkester til Copenhagen Jazz Festival for et par år siden. 

Med fire horn og hammond-orgel-trio var det en heftig maskine, 

der kaldte på en fortsættelse.

Alle cd’ens numre er kompositioner af gruppens medlemmer. 

Desværre blev trombonisten Erling Kroner syg midt i arbejdet 

med pladen, og den er derfor sammensat 

af koncertindspilninger”.

Udgivet sommer 2011 

på Music Mekka 
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af Jonas Viggo Pedersen

I ugen op til efterårsferien holdt Kapelmester-
foreningen igen sit symfoniske dirigentkursus. 
Denne gang blev det til et gensyn med Liepaja 
Symfoniorkester, som DK også besøgte i 2009. 
Og det var på mange måder et glædeligt gensyn.  
I 2009 var orkestret (som hele Letland) hårdt 
ramt af finanskrisen, og fremtiden tegnede meget 
uvis. I mellemtiden har man skiftet orkesterchef 
og chefdirigent, og orkestret fremstår nu mere 
målrettet, velspillende og engageret. 
Også på det individuelle plan var der glade 
gensyn – ikke mindst med den fremragende 
solo-kontrabassist, som i 2009 måtte indlægges 
inden koncerten pga. alvorlig sygdom, men 
som var kommet sig og spillede mindst lige så 
driftssikkert nu som dengang.
Desuden havde orkestret fået en ny solocellist, 
en formidabel spiller, som tidligere havde spillet 
med Gidon Kremers ”Kremerata Baltica”-
ensemble. Han sagde om orkestret, at der er rart 
at være, fordi man taler med hinanden uden for 
megen klikedannelse.
Det hold dirigenter, som var på kursus, var til-
svarende topmotiverede. Dels var programmet 
ren nordisk musik (med en enkelt Stravinsky-
undtagelse), og dels havde vi haft mulighed for 
at sparre med ingen ringere end Tamás Vetö i 
ugerne op til afrejsen. Og den gamle mester 
tog med på turen, og delte flittigt ud af både 
mellemmads-snacks og musikalsk indsigt.

Dirigenter på kursus 
i Liepaja

Frans Rasmussen var naturligvis også med – kur-
serne er jo i høj grad hans hjertebarn. Det var 
spændende og givtigt at have to mestre med 
på turen, også selvom de ikke altid er enige om 
tingene. Nogen gange var uenigheden netop det 
mest spændende!
Det er som bekendt et ret ensomt job at være 
dirigent. Men i en uge havde vi pludselig en 
masse kolleger, og til gengæld ikke andre 
pligter end at være tilstede. Ingen tøjvask, ingen 
børnehentning osv. Så kan man få talt igennem 
om alt det vigtige, man ellers aldrig får talt med 
nogen om. Og man får opbygget et intenst og 
stærkt netværk af gode kolleger, som man også 
kan bruge i fremtiden til netop de spørgsmål.
Indbyggerne i Liepaja må have undret sig over 
at se så mange mennesker færdes i byen med 
halvlukkede øjne, dirigerende ud i luften med 
ørepropperne fulde af Carl Nielsen – men de 
mødte alligevel glade op til koncerten med titlen 
”Under Nordens Sol”. 

Programmet var:
Carl Nielsen: Helios-ouverturen (Bo Lundby-
Jæger)
Johan Svendsen: Norsk Rapsodi nr. 2  
(Anne Cathrine Kielland Lund)
Franz Berwald: Tragisk Ouverture, Estrella de 
Soria (René Bjerregaard Nielsen)

C. F. Horneman: Aladdin, en eventyr-ouverture 
(Jonas Viggo Pedersen)
Lars Erik Larsson: Pastoralsvit (John Ehde)
-
D. F. E. Kuhlau: Elverhøj-ouverture  
(Peter Piotr Gasior)
E. Grieg: 2 satser fra Peer Gynt suite nr. 2  
(Søren Johannsen)
Carl Nielsen: Pan og Syrinx  
(Christian Hørbov-Meier)
Carl Nielsen: Sinfonia Espansiva, 4. sats  
(Christian Baltzer)

Værkerne blev introduceret af Frans Rasmussen, 
som også på elegant vis fik publikum forberedt 
på at skulle rejse sig under kongesangen i 
Elverhøj-ouverturen.

Desuden deltog Michael Bojesen og Lars Møller i 
kurset, men optrådte ikke til koncerten.

Med på turen var også Mikkel la Cour, som tog 
sig af alt det praktiske, og som bla. fik arrangeret 
en tur op til Karosta, hvor vi fik et indblik i 
Sovjettidens efterladenskaber i Letland. 

Tak til foreningen for at muliggøre kurset, og tak 
til Tamás og Frans for omsorgsfuld vejledning 
i ugens løb – og tak til alle deltagere for stor 
inspiration og meningsudveksling. 



Denne stafet er sendt fra Niels Borksand videre til Marilyn Mazur, som har skrevet et par oplevelser  
fra sit kapelmesterliv.

Marilyn 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.

Jeg sender stafetten videre til Jens Christian Jensen (Chappe)

Kap
elmesterANEKDOTEstafett

en

Anekdote
Stafetten

ved Bodil Heister

Tilbage i firserne anskaffede jeg mig et sample-keyboard til at 
lave hjemmelavede lyde i. Dem brugte jeg - i første omgang med 
Miles Davis - både som elektronisk percussion og til min trigger-
dansemåtte.
Da jeg i 1987 kom med hos Wayne Shorter, ønskede han at jeg 
skulle prioritere den elektroniske percussion, og jeg fik desuden 
konkrete keyboard-roller i bandet, da der var for mange stemmer 
at overkomme for keyboardspilleren. 
Da vi var på tur i England, stod jeg på et højt podium. Undervejs 
i koncerten havde jeg talkingdrum solo med fodbjælder på, og 
stampede kraftigt på mit podie. 
Jeg mærker pludselig et ekstra sus fra publikum, og da jeg vender 
mig om, får jeg øje på mit keyboardstativ, som er ved at danse ud 
over podiets og selve scenens kant. Jeg kan ikke nå at redde det, 
og det tipper helt af scenen og smadrer ned foran det gysende 
publikum med tangenterne flyvende til alle sider. 
Til næste dags koncert fik vi fat i en maskine, som kunne af-
spille mine samples, det viste sig dog at mine meget hjemme-
modulerede dybe trommelyde bliver til høje pip i stedet. 
Til alt held fik jeg repareret mit keyboard i løbet af en uges tid.

I min gruppe Future Song, som eksisterede i 20 år, fik vi i starten af 90’erne en fantastisk og rå afrikansk danser med. Vi havde et 
musikstykke ved navn Kjoledans, hvor hun hvirvlede rundt og rundt i bedste Sufi-stil. En dag fandt hun på at variere dansenummeret 
med lidt natklubstemning og en tændt cigaret i munden. Gruppens sangerinde klagede til mig over, at det var hårdt for hende at 
synge i røgen, så jeg bad vores danser om at undlade smøgen. Ved næste koncert kom hun ind med 2 smøger i munden! Så prøvede 
jeg at forklare hende at udover sangerens problemer med røgen, var cigaretter ikke noget jeg ønskede at gøre reklame for ved vores 
koncerter. Til den efterfølgende koncert - på det brandfarlige Pakhus 11 - kom hun på scenen iført polyesterkjole med en antændt 
sammenrullet avis, som hun hvirvlede storladent rundt og rundt med, mens gnisterne sprang. Orkestret var nærmest lammet af 
rædsel, men nummeret blev trods alt smukt gennemført. Det var så sidste gang vi havde danseren med i Future Song.

ved Bodil Heister

Anekdoter af Marilyn Mazur 


