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nyt om 
MEdLEMMER
ved Bodil Heister

Ny formand for JazzDanmark
Jesper Løvdal bliver ny formand for 
JazzDanmark. 
Han har fulgt JazzDanmarks arbejde 
siden dets start som Dansk Jazzforbund, 
og i 2000-2006 indtrådte han i bestyrelsen 
som næstformand og sad i en række af 
organisationens udvalg. Derfra har han et  
indgående kendskab til JazzDanmarks 
struktur og det musikpolitiske område 
som JazzDanmark arbejder indenfor. Han 
sidder også i Københavns Kommunes 
Musikudvalg som repræsentant for det 
professionelle rytmiske miljø, og har været 
formand for Dansk Jazzmusikerforening.
“Der har været meget røre om om-
fordeling af midler imellem den klassiske 
og rytmiske musik i det sidste år, og med 
den nye kulturminister er det kun kommet 
endnu mere i fokus. Jeg vil arbejde på 
at jazzen bliver positioneret som den 
kunstneriske nyskabende musikstilart 
den er, og at det politiske miljø forstår 
i hvor høj grad jazzen er en vigtig del af 
fødekæden for alle de rytmiske stilarter”.

Assisterende dirigent ved DR Big Band
Steen Hansen tiltræder fra næste sæson 
(oktober) som assisterende dirigent for 
DR Big Band. Det betyder, at han skal 
være den primære dirigent, der varetager 
de mere krævende og kunstneriske diri- 
gentopgaver for orkestret. Der vil natur-
ligvis stadig være gæstedirigenter.

Den franske orden Arts et Lettres
blev overrakt til Benjamin Koppel ved 
en reception på Den Franske Ambassade  
d. 29. februar 2012.

Ben Webster Pris
Jan Kaspersen får tildelt æren af at være 
årets modtager af Ben Webster Pris på  
25.000 kroner. Jan har beriget det dan- 
ske jazzmiljø siden slutningen af 1960’-
erne. Han har modtaget adskillige 
hædersbevisninger, herunder den livs-
varige ydelse fra Statens Kunstfond 
siden 1998. Ben Webster Prisen uddeltes 
28. marts i Jazzhus Montmartre på Ben  
Websters 103 års fødselsdag. Ved samme  
lejlighed optrådte Kaspersen med mu- 
sikerne fra sin seneste cd, den fremragende 
Black Rabbit Suite.

Grammy-nominering
Peter Jensen er blevet nomineret i ka-
tegorien ”Best instrumental arrangement” 
for et arrangement af melodien ”All Or 
Nothing At All” skrevet til Randy Brecker 
og DR Big Bandet, strygere, harpe og 
percussion fra DRUO.
Uddelingsceremonien foregik i Los 
Angeles i februar. Blandt tidligere vindere 
i denne kategori kan nævnes Quincy 
Jones, Henry Mancini, John Williams, 
Nelson Riddle.

Klüvers Big Band bliver til Aarhus Jazz 
Orchestra
Aarhus Jazz Orchestras nye kunstneriske 
leder Lars Møller er meget begejstret for 
navnet: “Det repræsenterer forankringen 
i Aarhus og bandets basale, musikalske 
grundstene.
Med Aarhus Jazz Orchestra har man 
fundet et langtidsholdbart navn, som 
i mange år kan rumme de forskellige 
musikalske retninger orkesteret kommer 
til at udvikle sig i”.

nyt fra 
FoREnInGEn

Runde fødselsdage
2. april  John Uldall  75 år
14. april  Jonathan Ofir  40 år
22. april  Svenn Skipper  65 år
25. april  John Ehde  50 år
30. april  Kristian Olesen  60 år
12. maj  Jorge Cordero  60 år
13. maj  Axel Pedersen  90 år
20. maj  Erik Jakobsson  50 år
28. maj  Jørgen Misser Jensen  65 år
30. juni  Bent Lundgaard  60 år

Lille Skiveren i Skagen
blev udlejet til Lars Ole Mathiasen i uge 7, 
Jesper Løvdal i uge 8. 
Uge 13 blev desværre ikke lejet ud.

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

Er din mailadresse og dit CV korrekt?
Tjek venligst dine oplysninger på Kapel-
mesterforeningens hjemmeside om din 
mailadresse, telefon og dit CV er korrekt i 
medlemslisten. 

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

Citat af Adam Fischer
Dirigenter kan skabe gode orkestre ud af 
dårlige. Men et orkester kan aldrig skabe 
en god dirigent ud af en dårlig.

Kort og 
Godt

Levende musik i fjernsynet
Når X Factor på DR eller Voice på TV2 
nagler seerne til skærmen, bliver mu-
sikken leveret af levende musikere, for at 
skabe den rigtige tæt-på-stemning.
Med Melodi Grand Prix er det omvendt. 
Her hersker singback, og der er adgang 
forbudt for livemusik.
Danmark er det eneste land, der har et 
liveorkester i X Factor. Alle andre kører på 
tracks. 
Dansk Kapelmesterforenings medlemmer 
Daniel Fält og Kim Nowak-Zorde er 
kapelmestre på The X Orchestra, som spil-
ler live til sangerne - kombineret med en 
enkelt aften med DR Bigband.
TV2’s Voice er ligesom X Factor et inter-
nationalt tv-koncept. Og her er den leven-
de musik også meget vigtig. 
Søren Runge (kommende medlem af  
foreningen) og kapelmester og keyboard-
spiller for orkestret Voice siger: Et live-
band giver liv i programmet. I de sidste 
programmer er der stort publikum på, og 
det er som en livekoncert, hvor man bliver 
grebet af stemningen. 
I Voice Band sidder også Lars Danielsson 
(medlem af kapelmesterforeningen). 
Og så er der jo Vild med dans på TV2, 
hvor vores medlem Claes Antonsen er  
kapelmester for det store 10-mands or-
kester The Antonelli Orchestra.
Når Melodi Grand Prix ikke har levende 
orkester, skyldes det de internationale 
regler i EBU som siger, at det skal være 
singback ved Det Internationale Melodi 
Grand Prix.
Læse mere på side 20-21 i Musikeren nr 3 
marts

Masterclass i august med Jorma Panula
Der indbydes til Nordisk Masterclass for 
dirigenter og “passive interesserede” fra 
13. - 16. august 2012 med Sønderjyllands 
Symfoniorkester og den verdensberømte 
professor, dirigent og pædagog Jorma  
Panula. Repertoiret byder på musik af  
Sibelius, Stravinsky, Nielsen, Tchaikowsky 
og Beethoven. For yderligere information 
kontakt Maria Badstue: mail: ms_badstue 
@hotmail.com eller tlf. +45 29253392  eller 
se Sønderjyllands hjemmeside: 
www.sdjsymfoni.dk

Symfonisk pædagogik
Aalborg Symfoniorkester og Dansk Net-
værk for Musikpædagogisk Forskning 
inviterer til konferencen: Symfonisk Pæ- 
dagogik - om formidling af klassisk musik  
for børn. Kom og hør hvordan Wiener  
Philharmonikerne og New York Philhar-
monic formidler musik til børn og unge. 
Oplev Sigurd Barret, Nikolaj Hansen og 
Aalborg Symfoniorkester - og hør hvor 
mange gode idéer, der florerer ikke bare i 
hele verden, men også i Danmark.
Fredag og lørdag d. 13. - 14. april 2012,  
Aalborg Kongres og Kultur Center. Yder-
ligere oplysninger og tilmelding på 
www.aalborgsymfoni.dk/konference

BBC vilde med Aarhus Symfoniorkester
Aarhus Symfoniorkesters CD-indspilninger 
af briten Delius’ musik med Bo Holten i 
spidsen har givet genlyd i udlandet, ikke 
mindst i Delius’ hjemland. Så når BBC i 
anledning af 150 året for Delius’ fødsel 
laver en portrætfilm om komponisten, er 
det Aarhus Symfoniorkester, der leverer 
musikken til filmoptagelserne.
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Jakob Grove Madsen, 33 år, 
Frederiksberg, er dirigent, korleder, ar-
rangør og repetitør. Han er uddannet 
musikleder ved DKDM og har til daglig 
sit kapelmestervirke inden for den mere 
kommercielle teatermusik. Han besidder 
ligeledes en stilling som souschef på 
Slagelse Musikskole og MGK, hvor han 
også underviser i direktion og klaver. 
Derudover dirigerer han Slagelse Har-
moniorkester, som han grundlagde i 2008. 
Jakob kommer af en familie af musikere 
og musiklærere og er både til den tra- 
ditionelle kompositionsmusik og po-
pulærmusikken. 

Han er til daglig tilknyttet teatergruppen 
Mastodonterne, hvor han siden 2006 har  
været korleder, vocal coach og repetitør 
og fast kapelmester med sit eget musical-
orkester. Siden 2004 har Jakob haft et 
samarbejde med komponisten Sebastian, 
hvor han som arrangør, nodeskriver og  
kapelmester har stået for flere af hans 
musicalopsætninger og nodeudgivelser. 
Jakob skal til sommer være far for første 
gang. Derudover barsler han også med  
et helt nyt projekt, nemlig den nye danske  
musical ”Dracula”, der får verdenspre-
miere i Tivolis koncertsal i oktober 
måned. Jakob er arrangør, korleder, vocal 
coach og kapelmester på produktionen, 
der efterhånden har været undervejs i de 
sidste 4 år. 
Når Jakob ikke arbejder med musik, ny-
der han at stå i køkkenet med en god 
flaske rødvin eller at være ”handyman” 
i hjemmet. 

nyE medlemmer
ved Bodil Heister

Jonathan Ofir, 
født i 1972 i Israel, bor i Danmark på 15. 
år - nu på Frederiksberg. Han er dansk 
gift og har tre børn. Han føler sig ca. 90% 
integreret omend nogle ville mene, at as-
simileringsprocenten er noget lavere.
Jonathan er uddannet på Amsterdam kon-
servatoriet med speciale i barokviolin, og  
har siden han var 20 år medvirket i for-
skellige internationale barokorkestre som 
solist og koncertmester. 
Siden han kom til Danmark i 1995, har han 
virket som kapelmester i mindre barok-
ensembler. I 2006 stiftede han ensemblet 
Copenhagen Soloists, som omfatter både  
sangere og instrumentalister. Copenhagen 
Soloists har fra starten opført nogle af de  
allerstørste barokværker på kammermu-
sikalsk vis. Sidste år var han musikalsk 
leder for Opera Akademiets opførelse af 
Monteverdis Poppeas Kroning, og desu-
den opførte han en række Bachkantater 
i Marmorkirken og Bachs H-mol Messe. 
Sidst i dette år skal han opføre Bachs 
Magnificat og Vivaldis Gloria.
Ved siden af arbejdet med Copenhagen 
Soloists, hvor han også står for det mindre 
amusante fundraising og administration, 
spiller Jonathan som freelance violinist.

Med tre børn på 3, 11 og 13 år har han 
også et aktivt familie- og fritidsliv. 
Mindstebarnet kan godt lide ’fars 
koncerter’, men de ældre børn får højt 
hår af musikken, men det var jo også 
moderne i barokken, så måske er de 
alligevel på vej...

Mogens Andresen, 66 år, 
Lyngby har været ansat som bas-trom-
bonist i Det Kgl. Kapel fra 1974 - 1988 
og har siden da været professor for 
messingblæserne på DKDM, hvor han 
har haft ansvar for al messingsammenspil 
og blæserprøver til orkesterproduktioner. 
Han har på konservatoriet dannet 
ensemblerne DKDM-BRASS og DKDM-
BIG BAND, med hvilke han gennem 
årerne har dirigeret mange koncerter i 
ind- og udland.

Det har bl.a. udmøntet sig i et slags 
”parrallel-ensemble” Copenhagen Brass 
der til dels består af tidligere studerende.
Derudover har han dirigeret mange andre 
ensembler i Tyskland, Holland, Letland, 
Norge, England og været instruktør for 
messingblæserne i diverse militær- og 
symfoniorkestre.
Mogens er medlem af Den Danske 
Violonbande, hvor han spiller på basba-
rokbasun, og medstifter af Royal Danish 
Brass og Dania Brass.
Hans kompositioner og arrangementer 
er udgivet og bliver opført og indspillet 
”world wide” af en lang række ensembler 
og orkestre.
Udover den moderne basbasun og barok-
basbasunen trakterer Mogens også den 
3000 år gamle lur - altså ikke en ægte, 
original og u-forfalsket, men en tro kopi - 
når den huserer gør den mange ”koncert-
programmer” farlige og usikre!
Ved ”højtidelige lejligheder” er Mogens 
aktiv langt væk fra DKDM’s bonede 
gulve f.eks. i Monday Night Big Band.

Frederik Støvring Olsen, 30 år, 
København er dirigent. Han har studeret 
musik på Københavns Universitet og 
er oprindelig uddannet trompetist fra 
DKDM. Men arbejdet og studiet som 
dirigent har taget over, så Frederik ef- 
 

terhånden kun er ”indehaver af en 
trompet”. Han arbejder til daglig som 
dirigent og leder for Sankt Annæ Sym-
foniorkester. Siden 2009 har han stu- 
deret i dirigentklassen på DKDM hos  
Giancarlo Andretta, Giordano Bellin-
campi og Michael Schønwandt og skal i 
juni måned have eksamenskoncert med  
Aarhus Symfoniorkester med musik af 
Tchaikovsky, Korngold og Abrahamsen. 
Direkte efter eksamenskoncerten skal 
Frederik til Missouri (USA), hvor han 
henover sommeren er blevet geninviteret 
til at arbejde som assisterende dirigent for 
Missouri Symphony Orchestra.

Siden DR Koncerthusets åbning har 
Frederik siddet bag skærmen som par-
titurlæser på DR’s produktioner af kon- 
certer fra Koncerthuset, og har i den for-
bindelse nydt at dirigere både producere 
og fotografer!
Frederik lader bedst op til den travle 
hverdag med madlavning (slow food!) 
og et par gange om måneden kan man 
opleve ham tonse rundt på en indendørs 
fodboldbane i Kødbyen. 

Jan Harbeck, 36, 
København, saxofonist og kapelmester. 
Jan er opvokset i Aalborg og har gået på 
Nordjysk Musikkonservatorium. Der-
efter et halvt år på New School/Mannes 
College of Music i New York og fra 1999 
bosiddende i København.

Han er leder af jazzgruppen Jan Harbeck 
Quartet og har med denne indspillet 
to CD’er for Stunt Records. Den første 

blev kåret til årets danske jazz-cd 2008. 
Kvartetten består desuden af Henrik 
Gunde på klaver, Eske Nørrelykke på 
bas og Anders Holm på trommer, og 
orkestret har de sidste år spillet koncerter 
rundt omkring i Danmark. Det sidste 
år har Jan for alvor begyndt at brede sit 
bookingarbejde mere ud, og i 2012 skal  
orkestret bl.a. på tourné i Spanien og 
Grønland.
Jan spiller desuden med orkestre som 
Ernie Wilkins Almost Big Band, The 
Orchestra, Ib Glindemanns Orkester, 
Swinghouse Orchestra og Snorre Kirk 
Sekstet.
Jan er medlem af FDM, og kan ikke rigtig 
forklare hvorfor.
 
Jesper Bodilsen, 42 år, 
Frederiksberg, bassist, komponist, pro-
ducer og kapelmester.

Han er uddannet fra Det Jydske Musik-
konservatoriums Rytmiske linie i Århus, 
hvor han også har undervist siden 1997.
Jesper startede egentlig som trompetist 
som tolvårig, men forelskede sig senere i 
basinstrumentet. 
Med det instrument i hænderne, har han 
spillet professionelt siden han var femten, 
og har igennem sin karriere spillet med 
store internationale musikalske profiler 
som bl.a. Joe Lovano, Lee Konitz, Phil 
Woods og Duke Jordan, og derudover var 
han fast bassist i Ed Thigpen Trio i 12 år.
Han har medvirket på mere end 100 cd-
udgivelser og musikken har ført ham 
rundt i hele verden.
Udover sin egen gruppe Short Stories er 
han travl med at turnere med hans faste 
legekammerater trommeslager Morten 
Lund og den italienske pianist Stefano 
Bollani. Et 10-årigt triosamarbejde, der  
lige nu blomstrer i fuldt flor med ind-
spilninger for det tyske pladeselskab 
ECM og med et eget TV-show på den  

nationale italienske TV-kanal RAI3.
Når han ikke står med bassen i hånden, så 
danser han capoiera med hans femårige 
datter Marie, eller står og fryser på en 
fodboldbane og hepper på sønnen Anton 
på 11 år.

Jakob Høgsbro, 43 år, 
Allerød, saxofonist, dirigent/kapelmester 
og komponist.

Efter endt diplomeksamen som kor- og  
ensembleleder på DKDM med Ras-
mussen, Bojesen og Schuldt-Jensen som 
hovedfagslærere, har Jakob stået for u- 
tallige projekter i det danske musikliv.
Han har været kapelmester og kompo-
nist på store teateropsætninger, dirigeret 
mammut-orkestre med 500 musikere 
og sangere lige fra 6 - 70 år. Jakob har  
været dirigent på blæserstævner, big-
bands samt lavet utallige korstævner 
for børn og voksne. Derudover har han 
undervist på DKDM og DJM i rytmisk/
klassisk ensembleledelse og ”orkesterim-
provisation”, et koncept som Jakob har 
udviklet så ”ikke-musikere” i løbet af 
meget kort tid kan få fornemmelsen af,  
hvad det vil sige at spille i et rigtigt or-
kester. Konceptet har været flittigt brugt 
som samarbejdskursus af bl.a. Novo Nor-
disk og Coloplast. 
Jakob har været gæstedirigent for DR 
Pigekoret og korskolen og udgivet 6 
CD’er i eget navn. Til daglig dirigerer han 
to kor og leder sin egen kvartet.
Der er også flere børnekorudgivelser 
på vej, og en turne i danske kirker med 
kvartetten.
Jakob er en aktiv gør-det selv-mand; han 
har bygget hele rækkehuset i Allerød 
næsten helt om, og når alle søm er sat i, 
tilbringes fritiden med familien på det 
gode skib Josephine.
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af Bodil Heister

Det er som at træde ind på forsiden 
af In Design eller Vi med hus og have. 
Lejligheden er med to altaner, kæmpestor, 
lys, enkel og stilrent indrettet, hvor han bor 
sammen med sin kæreste, som er sanger. 
Solen strømmer ind igennem de mange 
Dannebrogsvinduer - som lyssætningen 
til en film. På sofabordet står en spraglet 
buket blomster og et par kunstbøger. 
Frederiksberg Have ligger for “fodenden” 
af huset på en lille sidevej til Allegade. 

Hvordan man taber sig ved at undgå 
kulhydrater
Jeg kommer for at interviewe den 42- 
årige Thomas Søndergård om hans 
fremadstormende dirigentkarriere, men 
vi falder straks begge over et fascinerende 
samtaleemne, nemlig grøntsager! - og  
hvor mange kilo man kan tabe ved at 
undgå for mange kulhydrater. Thomas 
- som ellers er fit for fight - forklarer, 
hvordan man kan leve sundt, selvom man 
bor i en kuffert, og rejser så meget. 
“Der findes hotelkæder i f.eks. Luxem-
bourg, der tilbyder god, sund økologisk 
mad i alle døgnets timer, som man 
ovenikøbet kan tage med, så man kan 
nyde sit måltid som det passer en, før 
eller efter ens prøver og koncerter. Det er 
nemlig nemt at komme til at belønne sig 
selv og finde en god undskyldning for at 
drikke for mange glas vin, åbne minibaren 
eller spise for meget, efter man har haft en 
hård arbejdsdag, samtidig med, at man er 
hjemmefra.
Det har jeg fået styr på nu. Jeg har tabt fem 
kilo, efter jeg er holdt op med at gå ned i 
baren og især undgået at spise så mange 
kulhydrater, og i stedet erstatte det med 

han slugte partiturer, 
mens andre læste Peter Plys
Interview med 
thomas Søndergård

god økologisk mad og salater. Fedt er ikke 
det store problem, det er kartofler, der er 
problemet. Og pasta. Basta!”. Thomas  
er nærmest begejstret, mens han fortæller, 
at en salat nu om dage ikke bare består af 
grønne blade. “Nej ... der er kommet så 
mange spændende bønner, spirer, rod-
frugter og frø! Naturligvis efter en koncert 
er der ikke noget skønnere end at nyde et 
godt glas rødvin, men jeg har lært at styre 
det, ikke fordi det har været et problem, 
men der skal være måde med det!”.

Nå, men nu skal hele artiklen jo ikke  
kun handle om broccoli ...

Telefonen ringer. Thomas går ind for at 
tage den, mens jeg drikker en kop mocca 
fra en designkande og indtager et stykke 
belgisk chokolade 85%. Efter nytår var der 
tilbud i Bruxelles på belgisk chokolade, 
fordi æskerne var pakket ind i julepapir, 
så Thomas kom til at købe en hel del 
æsker med hjem. Dem sidder vi og får 
bugt med nu.

“Undskyld, men det var min agent, 
jeg blev nødt til at tage den”, fortæller 
Thomas. “Hun ville lave en aftale med 
mig, om mit næste besøg med BBC 
Promenade koncerter i Royal Albert Hall”. 
Thomas har en kvindelig agent, Rona 
Eastwood. Agenturet ligger i London 
og hedder Askonas Holt. Thomas valgte 
sin agent ud af tre mulige i London. Han 
valgte hende, og det var et godt valg. 

“Agenturet giver mig det første job, og jeg 
giver agenturet de følgende! Min agent er 
meget pålidelig og har et godt ry. Hun 
har også sangere og instrumentalister. 
Askonas Holt har ca 50 dirigenter. Hver 
agent har omkring syv-otte dirigenter. 
Hun følger med og følger op - lytter til 
mine koncerter og holder møder i de byer 
jeg arbejder i”.

Thomas er fuldt besat med lutter 
ønskestillinger
Thomas er chefdirigent for Norges 
Kringkastningsorkester, der svarer til det 
danske DR-orkester.
Den norske radio-jury kom for tre år siden 
til Danmark for at høre ham dirigere en 
kammerkoncert med Det Kgl. Kapel. De 
var på udkig efter en ny chefdirigent. 
Thomas havde tidligere arbejdet sammen 
med Leif Ove Andsnes, og han kendte 
nogle musikere i det norske orkester. 
“Det var faktisk lige før, at orkestret var 
ved at blive nedlagt. Man kiggede på, om 
det overhovedet var nødvendigt at have 
et radioorkester. Ensemblet var virkelig 
i krise, og de havde også haft problemer 
med den tidligere dirigent, så det var 
vigtigt, at den kommende dirigent, kunne 
bekræfte dem i orkestrets eksistens. Det 
siger sig selv, at det lagde et kæmpe pres 
på mig. Der skulle så lidt til at splitte 
orkestret, men vi har så formået at samle 
det på ny, og få det til at fungere og ikke 
mindst at musicere sammen. Anmelderne 
har været dybt positive og mener, at 
orkestret er i gang med en ny æra. Jeg har 
været fantastisk glad for at være deroppe, 
og stolt over at få rejst ensemblet igen. 
Chefstillingen udløber her til sommer 
efter tre  år“.
Men Thomas har gang i hele to andre 
orkestre. Fra næste sæcon bliver han  
chefdirigent for BBC National Orchestra 
of Wales, og så er han derudover 1. 
gæstedirigent for Royal Scottish National 
Orchestra.

Telefonen kimer igen, og han springer 
op for at tage den. Jeg kaster mig over en 
belgisk chokolade 85% indkøbt i julepapir 
fra Bruxelles.
Det er igen hans agent, der vil aftale et 
møde med ham i London. Men Thomas 
kan ikke nå mødet på den dato hun 
foreslår, så de skal finde ud af noget 
andet. Hun vil ringe igen senere, fortæller 
Thomas, så jeg er forberedt.

Barndommen i Holstebro og 
ungdommen i København
Thomas voksede op, nærmest på Hol-
stebro Musikskole, og spillede slagtøj som 
syv-årig hos en slagtøjslærer, der virkelig 
havde teft for at motivere de unge, og 
formåede at trække penge og midler 
til Holstebro. Han støvsugede byen for 
midler! - og han var en ildsjæl, og det var 
måske Thomas’ held. 
“Der står et helt hus, kun fyldt med slagtøj, 
det er ren slaraffenland”, siger Thomas 
begejstret. Han overvejer et øjeblik: “Men 
hvis jeg ikke havde mødt ham, så ville jeg 
nok have valgt at spille på cello”.

Thomas  flyttede til København som 17-
årig, for at begynde på konservatoriet og 
kom umiddelbart med i det, der dengang 
hed EF-orkestret som janitshar. 
“Jeg har hele tiden vidst, at jeg ville 
være orkestermusiker, og det lærte man 
der. Der mødte jeg også en mængde 
store dirigenter som f.eks. Abbado, 
Haitink, Ashkenazy og Mehta. Jeg havde 
altid partiturerne med, dem lånte jeg i 
konservatoriets bibliotek. Jeg studerede 
dem hjemmefra og sad altid med dem 
under prøverne”.
Thomas læste dem simpelthen som 
bøger fordi det interessede ham, og han 
skrev strøg og artikulation ind, og sad og 
nærstuderede hvad musikerne gjorde. 
Den største del af at være orkestermusiker 
var for ham at sidde og se, hvordan 
strygerne arbejdede. 

“Men den største del af det at være 
orkestermusiker er, at have formåen til at 
sætte sig ind i en større sammenhæng”.

“En af de ting jeg lærte af min lærer Gert 
Mortensen, og som jeg altid vil huske 
m.h.t. at arbejde som orkestermusiker er:
Nummer eet er dirigenten. Nummer to er 
orkestret, lyt og hav’ kontakt med de andre 
musikere. Nummer tre er noderne foran. 
Nummer fire er samspil. Det kræver 
simultankapacitet ... og er der noget, man 
skal - som dirigent - så er det at gøre flere 
ting på en gang, bare de tanker der kører 
rundt i ens hoved undervejs ...”.

Det hele startede med et afbud
Thomas blev solopaukist ved Det Kgl 
Kapel i 1995. 
Han fik sin første dirigentopgave året før,  
da en bekendt skulle have sin debutkon-
cert, og Thomas lod det sive, at han var 
interesseret i at dirigere. Han fik snart 
forbindelse med Figura og Athelas En-
semblet, og da Tamás Vetö måtte melde 
afbud til en prøve, overtog Thomas den, og  
fik dermed sin debutkoncert på et afbud. 

Derefter kom der hurtigt skred i 
karrieren. Han beholdt i starten af sin 
dirigentkarriere sin stilling som paukist i 
Kapellet. Han begyndte at dirigere Aarhus 
Symfoniorkester, først i Foyerkoncerter og 
kammerkoncerter med Det Kgl. Kapel. 
I 2004 spurgte Michael Schønwandt om 
han ville assistere på operaen Proces Kafka 
med ny musik af Poul Ruders. Nyskrevet  
musik, nyt partitur - og premiere på Det 
Kgl. Teater året efter.
“En dag under prøverne kom Michael 
Schønwandt ned til mig og sagde: “Nu 
har jeg talt med solisterne og instruktøren, 
og jeg vil spørge dig, om du simpelthen 
vil overtage forestillingen, alle er så 
glade for det, du laver”. Og så fik jeg hele 
forestillingen 100% - og kunne forme 
værket, som jeg ville”.

Så efter Kafka rykkede det. Thomas fik så 
meget at lave, at han måtte sige op som 
paukist i 2007. 
Han fik sin agent i London, og han fik 
stillingen som chefdirigent i Norge med  
Kringkastningsorkestret.

Fortsættes næste side



Og i 2009 - igen på afbud - et tilbud 
om hurtigt at komme til BBC Wales og 
dirigere Brahms. Det gik så godt, at de 
ville beholde ham. De var ude efter en 
chefdirigent, og det blev så pludselig 
Thomas.
Samme uge var han i Birmingham, hvor 
telefonen ringede, hvor han - også på en 
aflysning - skulle dirigere Royal Scottich 
National Orchestra i Schostakovichs 11. 
symfoni. De ville gerne arbejde mere 
sammen med ham, endda etablere noget 
specielt med ham, de tilbød ham senere 
stillingen som 1. gæstedirigent. 
Inden for mindre end een måned, havde 
Thomas altså oprettet nogle af de vigtigste 
kontakter i sit liv. Han havde fået to 
afløsningsopgaver med to orkestre, som 
begge efterfølgende havde tilbudt ham 
chefstillinger.

Hold da op ... jeg er helt glad for at 
telefonen trænger sig på igen, for det er da 
for vildt det her. Jeg rejser mig op og går 
lidt rundt og kigger i stuerne på de gamle 
smukke høje paneler og på et maleri, der 
pryder en stor hvid væg, mens jeg hører 
Thomas diskutere på engelsk inde ved 
siden af. 
Der er tid til endnu en kop mocca og en 
belgisk chokolade i julegavepapir, inden 
han kommer tilbage.
“Undskyld, men vi skulle altså lige have 
det hele til at gå op. Der var også en 
koncert med Oslo Philharmonikerne, der 
skulle på plads...”
Thomas sætter sig roligt og helt afstresset 
ned igen, og er klar til mit næste spørgsmål, 
som jeg faktisk har skrevet som nr. 1 på 
min blok. 

Hvad er de menneskelige aspekter ved  
at være chefdirigent?

“Det skal være skønt at mucisere. Det 
handler om hvordan vi formulerer det 
her i fællesskab, at finde et fælles mål, at 
forbedre sig. Man udvikler sig sammen, 
der skal være gode vibrationer, man skal 
være åben og søgende og inviterende, 
ikke fordi jeg siger at en god dirigent 
skal være sådan, der har været store 

diktatorer, som vi stadig taler om, som 
dirigenter. Men i de sidste 20-30 år, er 
det blevet meget mere accepteret eller 
måske blevet krævet, at dirigenter skal 
være indbydende, ligesom direktørfaget 
er det. Chefen skal være inviterende. Man 
har brug for en rygrad, men man har også 
brug for “medarbejdersamtaler”: “Fortæl 
mig, hvad du har lyst at gøre med dit 
instrument, så skal jeg se, hvad der kan 
lade sig gøre indenfor min paraply”. 
Jeg har indset at rejsen - altså prøvearbejdet 
- er det sjove. Jeg glæder mig over, at 
komme tilbage til et orkester, som jeg 
har haft en god arbejdsuge sammen 
med, og så vende tilbage til dem igen, 
og videreudvikle den energi, vi har skabt 
sammen”.

Selvindsigt og god balance
“Jeg har en mor, der har lært mig, at 
næstekærlighed er det vigtigste, og at man 
behandler folk med respekt. Det at være 
leder eller at være dirigent, det handler 
om menneskelig indsigt. Det punkt har 
været vigtigt for mig at få på plads.
Jeg har valgt at dykke ned i min egen 
barndom, og det er noget af det bedste, jeg 
har gjort. Der var nogle karaktertræk, jeg 
godt ville have “slebet af”.
Min far døde da jeg var 10 år, og jeg blev 
for hurtigt voksen. Jeg har haft stor hjælp 
af at arbejde med mig selv ved hjælp af en 
god “livsmentor”.
Det er en del af tilværelsen, at der kan 
komme problemer eller konflikter i ens 
liv eller under ens arbejde; i stedet for 
at vende ryggen til, så har jeg taget fat i 
tingene.
Den måde, jeg kan gribe fat i tingene på, 
kan jeg kun, fordi jeg nu er i balance med 
mig selv. Derfor har jeg virkelig haft godt 
af, at få hjælp til at vende nogle ting i mig 
selv”.

Hvad ville du have sagt til dig selv, hvis 
du mødte dig som ung, og lige kunne nå at 
give et godt råd med på vejen?

“Jeg havde nok sagt, at jeg skulle have 
studeret. Jeg ville virkelig gerne være gået 
igennem et dirigentstudie.

Jeg savner også at have gået i gymnasiet, 
jeg har blandt andet ikke lært noget om  
græsk mytologi.
Jeg fik så mange tilbud, at jeg ikke kunne 
nå det. Jeg har opsøgt private personer til 
at coache mig og observere mine koncerter, 
optage det på DVD, sidde under prøverne 
og gennemgå det hele bagefter. Og så 
har jeg haft et par timer hos den russiske 
dirigent Alexander Polianischko.
Men selvom jeg ikke har studeret, har jeg 
jo på en måde en lang erfaring alligevel, 
fordi jeg interesserede mig så tidligt for at 
læse partiturer”.

Hvilken glæde har du haft af at være 
medlem af Dansk Kapelmesterforening?

“Det har været en overordentlig stor 
støtte for mig at være medlem af 
Kapelmesterforeningen; de var der altid 
til at støtte op om mine projekter, da jeg 
var ung. 
Jeg er glad for, at jeg nu gennem mit 
medlemsskab af foreningen kan være 
med til at støtte op om de kommende nye, 
unge dirigenter
Det har i hvertfald haft stor betydning for 
mig selv, at jeg er blevet hjulpet i gang af 
foreningen”.

På den grønne gren
Thomas Søndergård sidder harmonisk 
og i balance på den grønne gren, aldeles 
ukrukket og autentisk, og jeg ønsker 
ham al mulig held og lykke både med de 
grønne salater og med hans videre store 
fremadstormende dirigentopgaver.
Nå ja ... og så skal han også lige til 
Stockholm Operaen i februar til næste år 
og dirigere Turandot med Nina Stemme.

fortsat fra forrige side....
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Kapelmesterens Klumme
af Michael Schønwandt

Bladets fine redaktør har bedt mig skrive 
en lille klumme med betragtninger, set fra 
den klassiske musiks hjørne.
Jeg takker beæret og skriver gerne. Men  
samtidig rammer opfordringen helt u- 
tilsigtet lige ned i af de mest ufrugtbare 
skillelinier, jeg oplever i tidens musikdebat: 
skellet mellem rytmisk og klassisk musik. 
Hvis den opdeling i to hovedgenrer på  
et eller andet tidspunkt har været me-
ningsfuld, er den i dag helt forældet og 
uanvendelig. Vores genrer interagerer 
hele tiden, henter stof og inspiration fra 
alverdens hjørner. Vi har adgang til al 
slags musik gennem de nye elektroniske 
medier. Og det er godt sådan! 
Fordi man efter denne definition har 
fået etiketten klassisk musikmenneske 
på sig, kan man jo sagtens være levende 
optaget af al mulig anden musik. Det er 
Kapelmesterforeningen og dens mange 
forskelligartede medlemmer om noget et 
lysende eksempel på.
Så hvorfor dukker den skelnen så stadig 
op? Fordi den f.eks. kan benyttes til at spille 
musikkens udøvere ud mod hinanden. 
Med klassisk - eller er det rytmisk? - del-og-
hersk teknik har vores nye kulturminister 
forsøgt at gribe kraftigt ned i de prio-
riteringer, der er resultatet af mange års 
kulturpolitik. Det er altid sjovere for en 
politiker at kunne råde over frie midler 
til at fremme sine mærkesager i stedet for 
at skulle administrere det, som andre har 
besluttet før hende eller ham. Men alle 
seriøse musikgenrer går jo økonomisk 
balancedans i denne tid, og selv mindre 
indgreb kan have katastrofale følger. 
En virkeligt innovativ politik burde 
være at arbejde for musikkens centrale 
placering i vores samfund. At den seriøse 
musik - uanset genre - skal støttes, bør 
være udgangspunktet, ikke en kunstig 
genreopdeling. 
Se, det ville være et politisk nybrud!

KaPELMEStEREnS 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

Det er sjældent, vi udøvende kunstnere 
vover pelsen i den offentlige debat, for  
vi bliver ofte, og sikkert med rette, 
behandlet som de nærtagende, forkælede 
narcissister, vi også er, og personligt 
foretrækker jeg at lade musikken tale. Men 
i sin anmeldelse af Torsdagskoncerten 17. 
november (som jeg vel at mærke ikke har 
nogen aktie i) giver Hr. Friis udtryk for et 
tvivlsomt grundsynspunkt, der præger 
flere kulturjournalisters udgydelser og 
den kulturpolitiske diskurs. 

Hr. Friis spørger, om ikke ambitionen om 
at ville rykke ved opfattelserne af de store 
klassikere må være nødvendig for enhver 
dirigent.
Det er blevet legitimt for kultur-
journalisterne at forholde sig til kunst 
som noget, der primært skal formidles 
som nyhed og forandring og gerne med 
en personlig vinkel. 
Men kunstnerisk udfoldelse handler  
om den evige søgen efter substansen i 
værket, om livsvarige studier og tvivl, 
om den enkelte kunstners øjeblikkelige 
og flygtige forløsning af et værk som 
sublimeringen af studierne, intuitionen, 
fliden og forhåbentlig talentet. Am-
bitionen for en dirigent er derfor at 
være værket ved at se, belyse og 
genføde værket. Målet er, at publikum 
oplever værket, og ikke kunstneren, 
som nærværende. Det lykkes til tider og 
mislykkes ofte, sådan er det vilkår, vi 
kunstnere må leve med og for sammen 
med publikum. 
Hr. Friis bryder sig ikke om Maestro 
Kitajenkos fortolkning af Beethoven, 
når han i negative vendinger beskriver 
tempoet som godt tilbagelænet og or-
kesterklangen for bred. Mange vil sikkert 
mene, at netop en bred orkesterklang 
og god plads og god tid til solisten kan 

være positive parametre, så det er vel et 
spørgsmål om smag. Jeg vil ikke indlede 
mig på en diskussion om tolkninger, 
selv om Hr. Friis netop bruger Maestro 
Fischers tolkning af Beethoven som 
springbræt for sin argumentation, i 
øvrigt helt givet uden Maestro Fischers 
billigelse. 
Nej, for Hr. Friis er det desværre ikke et 
spørgsmål om smag og tolkning belyst 
gennem grundig analyse. Han strækker 
det til at være en principiel hovedpointe: 
Det er ikke kun barokmusikken, der skal have 
særbehandling. Heller ikke den klassiske 
og tidlige romantiske musik kan længere 
afleveres med storladen attitude på midten af 
en vibrerende orkesterklang. 
Ingen skal sige, hvad vi som udøvende 
kunstnere endsige som publikum kan! 
Der skal netop være plads til forskellige 
tolkninger og smag! 
Al udøvelse af kunst kræver sær-
behandling, livslang fordybelse i vær-
kerne og betingelsesløs personlig indsats, 
og det er netop mangfoldigheden i 
udtrykkene og passionen hos udøverne, 
der holder kunsten i live. Hvor ville 
verden være fattig, hvis der fandtes 
én ”korrekt” fortolkning af Bach og 
Shakespeare uden plads til forskellige 
udtryk og forskellig smag hos publikum! 
Og hvor ville det være godt for vores 
samfund, hvis vi på alle planer, startende 
i kulturformidlingen, fremelskede to-
lerance og mangfoldighed! 
Hr. Friis har dog i al sin overfladiskhed 
ret i sin parole: Ingen kan længere det 
hele. Det har vi kunstnere aldrig påstået, 
tværtimod er tvivlen på egne evner 
netop drivkraften bag fordybelsen, 
ydmygheden, generøsiteten og sårbar-
heden i kunstnerisk udfoldelse. Måske  
den også kunne blive det i kultur-
journalistikken?

debatindlæg 
som reaktion på artiklen 
Boksning med Beethoven 
af Hr. Henrik friis offentliggjort i politiken den 19. november 2011

af kapelmester Giordano Bellincampi, Operachef ved Den Jyske Opera



En enestående vandring 
gennem en stor del af det 20. århundredes 
klassiske musikliv, 
set fra allerforreste række
af Michael Schønwandt

Henrik Sachsenskjold er et enestående 
vidne. Han var 18 år, da Dansk Kapel-
mesterforening blev stiftet. I dag er han 
93 år og husker med en topmusikers 
indføling og en kirurgs nøjagtighed alle 
de store begivenheder, han har været med 
til igennem sin lange karriere. 

Næppe nogen anden har haft et lignende 
forløb: violinist på højeste solistiske ni- 
veau, kapelmusiker fra sin tidligste ung-
dom, kapelmester på det Kgl. Teater, kon-
certmester og dirigent igennem en lang 
årrække med Tivolis Symfoniorkester og 
violinprofessor i Århus i mere end 20 år.

Fra jeg begyndte at gå til klassiske kon-
certer, har jeg hørt og beundret Henrik. 
Så også af den grund er det for mig en 
utrolig lykkelig og berigende oplevelse 
at sidde en eftermiddag sammen med 
Henrik og tale om nogle af de store 
dirigenter, han har oplevet at spille med. 
En svimlende kongerække, der tæller 
navne som Wilhelm Mengelberg, Herbert 
von Karajan, Otto Klemperer, Rafael Ku-
belik, for blot at nævne nogle få.

Tænke sig, at den første symfonikoncert 
han medvirkede i, var i 1939 ledet af … 
Wilhelm Furtwängler! Kan man tænke 
sig en mere overvældende start? Henrik 
sad dengang på bagerste pult i Det Kgl. 
Kapel. ”Jeg var meget betaget og meget be-
tænkelig ved at spille med den store dirigent. 
Den første dirigent, jeg egentlig oplevede 
som orkestermusiker. Prøverne og koncerten 
var i KB-Hallen. Jeg mødte i god tid, og jeg 
kunne ikke undlade at mærke, at folk i orkestret 
hviskede om deres betænkelighed pga. hans 
taktslag, der var svært at læse. Jeg havde ikke 
fået nogen særlig instruktion i orkesterspil, 

men jeg havde nu ingen problemer med at 
forstå hans slag. I trioen i Beethovens 1. sym-
foni var der en passage, hvor jeg syntes, jeg 
skulle bruge hele buen - jeg fik jo betaling 
for det. Furtwängler afbrød og sagde til mig: 
”Nicht so viel Bogen!” Næste gang spillede jeg 
med langt mindre bue, hvorefter Furtwängler 
sagde: ”Aber doch spielen!” Tredje gang var 
det godt. Men det, der for mig var fantastisk, 
var, at han til koncerten om aftenen på det sted 
kiggede ned på mig og sendte et anerkendende 
nik. Det syntes jeg var dejligt!”

Efter krigen kom en af de andre helt 
store tyske dirigenter til Kapellet: Erich 
Kleiber. Først til koncerter, senere til Lo- 
hengrin og Figaros Bryllup. Det var fan- 
tastisk. Det første værk, han dirigerede 
med kapellet, var Schuberts Ufuldendte. 
På den første prøve slog han af umiddelbart 
efter de dybe strygeres indledning og 
sagde: ”Nej, det er for langsomt. Jeg skal nok 
gøre det tydeligere, men De, mine herrer, skal 
ikke tænke på en begravelse. Tænk hellere 
på en vals - valsen er motto for begge denne 
symfonis satser!” Et utroligt udsagn! Vi følte 
os alle i meget sikker havn med ham, 
fordi han kunne instruere så godt.

Rafael Kubelik og Henrik blev meget 
tætte bekendte. Henrik var medlem af 
Kapellets koncertkomité, og han hentede 
Kubelik ved Malmøbåden. Efter at have 
kørt ham til Hotel d´Angelterre, in-
viterede han ham til at besøge sig om 
aftenen. Det endte med, at de på Kubeliks 
opfordring kl. 1 om natten spillede Griegs 
c-moll violinsonate med Kubelik på 
Henriks beskedne opretstående klaver. 
Kl. 10 næste morgen stod han så igen frisk 
foran Kapellet!

Henrik kom med i Kapelmesterfore-
ningen på foranledning af Arne Ham-
melboe, som Henrik lærte at kende, da 
Hammelboe fik Politikens Kunstnerpris, 
som han brugte til at studere i udlandet. 
Det Kgl. Kapel inviterede ham derefter til 
at lede en koncert, hvor ”han gjorde kolossalt 
indtryk på os alle med sin perfekte teknik. Han 
gjorde specielt lykke hos os unge. Koncerten 
virkede næsten som en verdensbegivenhed. 
Han dirigerede Beethovens Pastoralesymfoni 
ualmindeligt godt.” Det blev starten på et 
livslangt tæt venskab mellem de to.
Henrik havde lyst til at dirigere helt 
tilbage fra skoletiden i Roskilde. Han 
spillede som ganske ung dreng til bal i 
bødkerens værksted. I realskolen ledede 
han skoleorkestret. 

1938 tog Henrik toget til Paris, hvor 
han studerede violin hos professor Be-
nedetti. Her boede han på Montmartre 
i et pensionat på Place Clichy. Det var et 
utroligt musikliv, der mødte ham. Man 
stod med dagens avis og stregede ud: ”Nej 
jeg vil hellere høre Karajan end den eller den.” 
Her hørte han Furtwängler dirigere la 
Mer. ”Da jeg spurgte Albert Wolff, hvem 
han syntes var bedst til at dirigere fransk 
musik, svarede han med det samme med 
fransk udtale: Furtwängler!” 
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Da Tyskland besatte Polen 1939, og ver-
denskrigen brød ud, måtte Henrik vende 
tilbage til Danmark. Han vandt plads i det 
Kgl. Kapel. Under krigen, i de lange aftener 
med spærretiden, studerede han russisk  
og komposition og direktion for sig selv. 
John Frandsen, der dirigerede Radioens 
Juniorensemble, gav Henrik den første rig- 
tige mulighed for at dirigere. Det skær-
pede lysten til at dirigere. ”Jeg havde lige be- 
gyndt at få troen på, at det kunne lade sig gøre 
for mig at dirigere, da det håb blev knust af 
Eugene Ormandy, der kom og dirigerede Radio- 
symfoniorkestret. Jeg dirigerede orkestret bag  
scenen. Da der manglede nogle afsnit i basun 
gruppen i Mahlers 2. symfoni, satte Ormandy 
sig ned og skrev stemmerne perfekt ned fra 
hukommelsen. Den overvældende oplevelse fik  
mig til at tvivle på, om jeg kunne blive dirigent.”

Henrik have et ganske særligt forhold til 
den meget musikinteresserede daværende 
Kronprins, den senere Kong Frederik IX.  
Ved flere lejligheder dirigerede Kron-

prinsen Kapellet, og ved en lejlighed 
havde Henrik allerede aftalt en koncert 
i Nykøbing Falster, så han kunne ikke 
komme til begyndelsen af prøven dagen 
efter. Henrik spurgte, om han kunne få fri, 
eller skulle sende en assistent. Det turde 
orkestrets regissør ikke svare på, men 
bad Henrik ringe til Amalienborg. Her fik 
han Kronprinsens tilladelse til at komme 
et kvarter for sent. Da Henrik så ankom, 
standsede Kronprinsen prøven og sagde 
med et smil: ”Giv Dem god tid til at pakke 
ud, finde Deres plads og stemme”.

Vi kunne blive ved med at tale sammen. 
Om Toscanini, om Maria Callas, Henryk 
Szeryng ... Det er helt enestående at høre 
Henrik fortælle sine oplevelser fra det 
rige liv, han har haft i musikkens forreste 
geled. En mere fornem repræsentant for 
de 75 år, Kapelmesterforeningen har 
eksisteret, kan man ikke forestille sig!

Tak, Henrik!

Foto Ole Haupt

Konkurrence
2. juni i Tivoli

Vores forening fylder 75 år i 2013, 
og hvad vil være mere naturligt, 
end at fejre det med en opførelse af 
Emil Reesens Farinelli. Emil Reesen 
var foreningens stifter (1937) og første 
mangeårige formand, og hans operette 
Farinelli er vel nok den mest elskede af de 
danske operetter.

Bestyrelsen har i samarbejde med Tivoli 
planlagt en semi-scenisk koncertopførelse 
af Farinelli d. 2. august 2013 (altså næste 
år) i Tivolis Koncertsal og med Tivolis 
Symfoniorkester. De medvirkende bliver 
4 unge danske sangere, som allerede er 
godt på vej i deres karrierer.
Til at dirigere koncerten skal vi bruge en  
af vores talentfulde unge danske dirigen-
ter, og for at gøre hele projektet mere  
spektakulært, er der planlagt en ”udvæl-
gelseskonkurrence” hvor 4 af vores unge 
medlemmer har indvilget i at stille op. 

Dette foregår lørdag 2. juni 2012 (altså 
i sommer) kl. 14.00 - 17.00 i Tivolis 
Koncertsal, og der er offentlig adgang. 
Her vil de 4 dirigenter sammen med 
Tivolis Symfoniorkester arbejde med 
hver sin 1. sats fra en Beethoven-symfoni. 
En komité bestående af kapelmestre 
og musikere fra symfoniorkestret vil 
så udvælge, hvem der skal dirigere 
opførelsen af Farinelli året efter i 2013. 
De 4 dirigenter er: Anne Marie Granau, 
Jesper Nordin, Martin Nagashima Toft 
og Casper Schreiber.

Jesper Grove Jørgensen, næstformand



af Stig Christensen

Da vi når frem til Nykøbing Mors Teater 
er det bælgravende mørkt, det er blæst 
op og regnen står ned i stænger – som 
sædvanligt. Vi løber ned ad den lange 
læssesliske til personaleindgangen, klok-
ken er ca. 18.10 og om 10 min. mødes vi 
på scenen for at sige hej og blive briefet 
om aftenens forestilling.
Jeg er på turné som – i den grad – spil-
lende kapelmester med Folketeatrets 
opsætning af SUGAR – en musical 
comedy bygget over SOME LIKE IT 
HOT, Billy Wilders genistreg med bl.a. 
Jack Lemon, Tony Curtis og ikke mindst 
Marilyn Monroe. Vi er et hit i Jylland og 
selvom publikum – eller måske derfor – 
er som hevet ud af alderdomshjemmene, 
altså personificeringen af det Grå Guld 
er stemningen ligeså løssluppen som til 
en Nik og Jay koncert. Der er stående 
applaus hver aften!
Men ellers er det en lidt bedrøvelig 
affære, som direktøren for Folketeatret 
Kasper Wilton sagde: ”Det er en under-
skudsforretning! Det kan aldrig komme til 
at give overskud, lige meget hvor mange 
billetter vi sælger!”. Og det skønt der er 
skåret til benet flere steder i produktions 
budgettet. I orkestret spiller 5 mand 
i stedet for 20 og de skønne dansere, 
spjætter alt hvad de har lært for at sælge 
illusionen om det store kompagni. To 
af orkestrets musikere er kvinder og 
løber med parykker og instrumenter i 
hænderne mellem orkestergrav og scene, 
hvor de to udgør en 1/3 af Sweet Sue’s 
orkester!     
Men vi har det sjovt og forestillingen 
får rigtig gode anmeldelser og vigtigst 
af alt: Publikum er ellevilde. Også her  
i Nykøbing Mors, hvor vi spiller i 

På turne 
med musicalen Sugar
– mellem koste og spande

aften, efter at teknikken har bakset 
den kæmpemæssige metalovertrukne 
dekoration på plads. At det kan lade sig 
gøre hver aften er et mirakel. Der er kun 
et problem og det er hvor orkestret skal 
være. Denne gang – som mange før – er vi 
desværre ikke i orkestergrav, men henvist 
til et rengøringslokale bagved scenen, 
hvorfra vi spiller på livet løs blandt 
mopper og gulvspande. Kommunikation 
mellem sangere og orkester er erstattet af 
en tv-monitor, så jeg kan følge med i hvad 
der foregår.
Vi bor i Viborg – på Paladshotel - det gør 
vi altid når vi er heroppe og i morgen skal 
vi spille på Viborg Teater og der har de 
en dejlig orkestergrav! Det bliver sjovt at 
se forestillingen igen, og skuespillerne 
glæder sig til at se os igen! Det giver mere 
mening for os alle at kunne se dem man 
spiller sammen med. Publikum er også 
glade, for nu kan de se orkestret og det 
liv det gi’r, selvom vi kun er 5 og nogle 
gange bare 3!
Vi spillede i 38 forskellige byer på hele 
turnéen men kun 4 steder var vi synlige 
for publikum. Resten af tiden sad vi i 
et depot eller rengøringsrum, eller på 
bagscenen. Vi spurgte tit skuespillerne 
i pausen: ”Hvordan kører det i aften?”. 

En aften havde nogen hørt, at der blandt 
publikum var nogle, der troede musikken 
var på bånd! Vi går ellers ind på scenen 
hver aften til fremkaldelsen og bukker, 
men der står jo ikke ligefrem musikere 
i hovederne på os, så nu bliver vi 
præsenteret hver aften: ”Mine damer og 
herrer: Levende musik spillet af levende 
musikere”.
Jeg tror ikke der er tale om en egentlig 
konspiration mellem instruktøren og 
scenografen, det er ikke fordi de hader 
musik eller musikere, et orkester ser bare 
ikke godt ud! Og musik er jo dybest set 
noget der bare er der, ligesom vand i 
vandhanen og kø på motorvejen. Behøver 
man ligefrem at opsøge det eller se på 
det? ”Nej vel” lyder svaret tit, undtagen 
når man spø’r publikum: De elsker det. 
Men hvem skal man lytte til?
”Endnu en aften i kunstens tjeneste” 
plejer jeg at sige med et glimt i øjet, når 
vi siger god nat, men skønt den ironiske 
vinkel på det vi laver plejer at kalde på 
smilet, bliver det sværere og sværere at 
finde en grimasse, der ka’ passe! Vi elsker 
at spille musik, har aldrig gjort andet og 
bli’r nok ved til det sidste suk, men hold 
da op hvor er det meget sjovere når man 
kan se dem man spiller for!

af Pierre Dørge

Odd Fellow Palæet var et sandt mekka 
for en nysgerrig musikinteresseret ung 
mand i 1960’ernes København. I den 
traditionsrige Store Koncertsal kunne 
man møde musik af vidt forskellig art. 

Der var koncerter med Carl Nielsens sym-
fonier, mixtur-koncert med Per Nørgaard 
og Alrune Rod, Art Blakey, Thelonious 
Monk, Charles Mingus med Eric Dolphy.

Men en af de aftener som gjorde et 
uforglemmeligt indtryk var mit første 
møde med indisk klassisk musik - 
koncerten i 1964 med Ravi Shankar og 
Ali Akbar Khan. Dagen efter måtte jeg 
låne penge og cykle ind til den franske 
boghandel for at købe en af Shankars 
plader med den gådefulde ragamusik.
I de følgende år var det mit største ønske 
at komme til Indien for at møde indisk 
musik og kultur.

Der skulle gå 46 år med turneer i rundt 
regnet 50 lande før jeg landede med 
flyveren i Sydindien. Min ven, den indiske 
fløjtespiller Shashank Subramanyam, 
som jeg mødte i 1997 på Rytmisk 
Musikkonservatorium, havde sammen 
med Indian Council for Culturel Relations 
arrangeret en turne til koncertsale i 5 af 
Indiens større byer. Og her mødte New 
Jungle Orchestra et meget kultiveret 
publikum, som virkelig satte pris på vores 
passionerede kontrastrige musik. 
Vi fik Shashank til at spille den danske 
folkemelodi, “Jeg gik mig ud en som-
merdag” på indisk raga-vis - med et ru- 
batoagtigt improviseret forspil (indisk 
alap), som forvandledes til den melodi 
vi kender - dernæst variationer/impro- 

Mit møde 
 med 
 indisk musik

visationer og et ensemble som akkom-
pagnerede med meditative droner - 1. 
og 5. trin - samt fragmenter af melodi 
- sempre crescendo - for til slut at fade 
ud med fløjtecitater af melodien. Efter 
koncerten spurgte publikum, hvad det 
smukke indiske musikstykke hed.

I november 2011 rejste jeg til byen Chennai, 
hvor Shashank bor. Rejsens formål var 
dels at møde indiske musikere og koncert-
arrangører af større festivaler i forbindelse 
med planlægning af en turne med mit 
orkester i efteråret 2012. Og dels at møde 
den lokale musik, få musikundervisning - 
herunder instrumentlære og praksis - og 
høre den levende musik ved koncerter.

Det er tanken, at den planlagte turne 
skal foregå i et tæt samarbejde med 
Maestro S. Subramanyam, som bliver 
gennemgående solist. Han er en meget 
talentfuld og anerkendt solist både i 
Indien og i resten af verden. Således har 
han allerede i en ung alder spillet med 
guitaristerne John McLaughlin og Paco 
de Lucia, tabla-mesteren Zakir Hussein 
og sangeren Ustad Sultan Khan. 

Rejsens højdepunkt var en festival i 
det smukke Chomallah Palace i byen 

Hyderabad, hvor Shashank musicerede 
med sin lærer og guru - den 82-årige 
sanger Pandit Jasraj. 
Efter pausen fortsatte fløjtevirtuosen 
i en fantasifuld 2-timers improviseret 
“dyst” mellem ham og Vishwa Mohan 
Bhatt (elev af Ravi Shankar) på Mohan 
Veena - en selvopfunden slideguitar 
med resonansstrenge. Udfra et meget 
stramt regelsæt af melodiske fraser med 
komplekse forsiringer, bestemt af ragaens 
udtryk og regler - og underlagt en rytmik 
med alskens underdelinger, som kræver 
matematisk viden - opbygges en organisk 
musikalsk spænding, som lige er ved at 
vakle - briste - for tilsidst at lande roligt 
på et langt et-slag - hvorefter den næste 
musiker tager over og søger at overgå sin 
duellant.  

Jeg spurgte Shashank: “Hvordan kan 
I blot mødes på scenen og spille en så 
helskøbt og udtryksfuld koncert ?”

Han svarede: “I jazzmusikere har jeres 
standardrepertoire og på samme måde 
har vi omkring 500 ragaer med fastlagte 
regler og bestemte rytmiske mønstre som 
hører til.”

Jeg vil hermed takke vores Kapelmester-
forening for den gode økonomisk støtte 
til rejsen.

Mine indiske inspirationer med New 
Jungle Orchestra kan høres på CD’erne:  
AT THE ROYAL PLAYHOUSE (med 
Shashank & Josefine Cronholm) - juli 2008
SKETCHES OF INDIA - maj 2011.
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Kære kolleger og medmennesker i 
kunstens verden.

Jeg plejer at sige, at når man musicerer 
sammen, kan man ikke slås. 
I sportens verden skal der jo findes en 
vinder og en taber, men musikere slås da 
ikke? Eller gør de? 
At dømme efter den aktuelle debat, tager 
jeg åbenbart helt fejl i min påstand. Sådan 
virker det i hvert fald for øjeblikket, hvor 
man diskuterer alle de voldsomme ned-
skæringer på kulturområdet. 
De bedrøver også mig, dybt, men jeg er  
først og fremmest harm over alle de mis-
forståelser, de fører med sig. Ulykkelig! Og 
allermest bedrøver det mig at opleve den 
tone, der er kommet kunstnerne imellem.
Vi har i årevis været vant til ulidenskabe-
lige, uengagerede, inkompetente og u- 
oplyste politikeres ageren på det her 
område, men at tonen mellem de pro-
fessionelle kunstnere skulle blive så uhørt 
lav og grim, til tider ligefrem ondskabs- 
fuld, som den er blevet. Det er nyt!
Man har altid kunnet drille hinanden. Det 
er menneskeligt. Kunstnere af alle slags 
er generelt vældig gode til det, også. Men 
forskellighederne mellem kunstarterne 
kan understreges på mere eller mindre 
elegante og begavede måder. Lige nu 
gøres nogle af dem ikke alene til grin, men 
lægges næsten for had. Det er primært 
dem, som i forvejen ”ligger ned”.
Når en københavnsk teaterchef erklærer, at 
Operakoret klynker. Så er det både illoyalt 
og uklogt. Tak for sangen, kunstnerkollega! 
Det kan tidsnok ramme dig selv. For nylig 
spurgte jeg en fremtrædende person i det 
scenekunstneriske miljø om, hvem han 
ville spare væk i ”Hamlet”, hvis han blev 
tvunget til det? ”Ofelia”, svarede han, 

”hende kan man altid erstatte med en syg 
amatør”! Jeg håber ikke, at svaret viser sig 
at være profetisk.
På mit eget område, musikken, hvor man 
ifølge min egen teori ikke burde kunne 
slås, er der også nid og nag, accentueret 
af samme frygt for at blive ramt af be-
sparelserne.
Den alt for skarpe skelnen mellem ”klas-
sisk” og ”rytmisk” musik har givet anled-
ning til rigtig mange ufrugtbare aggressive 
udmeldinger. Som vi bruger ordene nu om 
dage, er de stærkt misvisende. Al musik er 
rytmisk. En jazzballade er vel ikke mere  
rytmisk end en Chopin-nocturne? Stravin-
sky, som hører til blandt de største af de 
klassiske, benyttede sig af samme rytmiske 
”groove” som Ellington, Jones osv. 
Klassisk burde i virkeligheden betyde, 
”bevaringsværdig”, for mon ikke vi om 
100 år stadig vil lytte til Beatles´ fantastiske  
rytmiske musik, til den tid ”klassisk”. 
Ærgerligt, at Det rytmiske Musikkon-
servatorium blev skabt adskilt af Det 
kongelige danske Musikkonservatorium, 
altså det klassiske. Sikke en gavn, de 
kunne have haft af hinanden, eleverne. Vi 
danser jo til den samme musik. Og prøv 
at lægge mærke til, hvor meget klassisk 
musik, der er opkaldt efter danse, som var 
populær-rytmik på deres tid. 
Ja, selvfølgelig bør der være to Big Bands 
i Danmark med samme ansættelsesvilkår 
som for vores symfoniorkestre. Men 
altså ikke på bekostning af de sidste, hr. 
kulturminister.
Jeg kunne også ønske mig to faste såkaldt 
rytmiske mindre ensembler. Uden at det 
nødvendigvis burde gå ud over f.eks. 
vores kammermusik-ensembler. 
Tænk hvis Tivoli havde bevaret sin store 
generøsitet på det musikalske område 
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hvad har I gang i ?
En opsang  
Lad mig begynde med en parentes
(kære Uffe elbæk
Mens jeg sidder og skriver nedenstående dukker dit udspil ”en musikscene – 
mange genrer” op på kulturministeriets hjemmeside. der er flere ting, vi godt kan 
bruge, og som går i tråd med nedenstående, men der er sandelig også punkter, vi 
meget gerne ser diskuteret. dem vi vender vi tilbage til. Vær sikker på det! Men tak. 
Vi skal have konstruktivitet og liv i den her debat)

med daglige og ofte gratis symfoniske 
koncerter, og adskillige mindre koncerter i 
alle genrer. Noget af det, som gjorde Tivoli 
enestående på globalt niveau. Hvad er der 
sket med den gamle have? Hvad blev der 
pludselig af promenadeorkestret og big- 
bandet? Hvem skal vi nu danse til og nyde 
at lytte til. Og hvem skal nu holde Lumbye-
traditionen i live? Og hvad er der sket med 
den levende musik på Pantomimeteatret? 
Den sidste scene i Europa med ubrudt 
fortsættelse af den ældgamle Comedia 
del Arte-tradition! Hvorfor ligner Tivoli 
pludselig alt andet; hvor haven før var 
noget helt særligt?
For få dage siden overværede jeg en op-
førelse af operaen Aida i hovedpersonens 
eget fædreland, Egypten. I Kairos opera. 
Pragtfuldt. Men der gik det i al sin gru 
op for mig, at vi ikke mere kan spille den 
og lignende operaer i samme format på 
nationalscenen herhjemme. 
En tredjedel af DKT´s korsangere er sparet 
væk. Der er ikke længere tilstrækkeligt 
mange stemmer og kroppe til at opfylde 
de krav, som disse store værker stiller. 
Klynk?
Et lignende forhold gør sig gældende 
på ballettens område. Fik den berømte 
Kresten Poulsgaard ret i, at ”Danmark er 
for lille et sprogområde til at have sin egen 
ballet”, kære politikere?
Jeg håber, at min pessimisme er over-
dreven. Danmark er et foreningsland og et  
organisationsland, og de forskellige kunst- 
nerfraktioner hører under paraplyorgani-
sationen Dansk Kunstnerråd. Stort set 
alle professionelle udøvende kunstnere i 
Danmark hører til under den. Sangsolister, 
korsangere, balletdansere, musikere (både 
dem der vrikker, og dem der sidder stille), 
dirigenter m.m. Samt poeter, dramatikere, 
prosaforfattere, malere, billedhuggere osv., 
som også udfolder sig i det samme felt.
Jeg glæder mig til at høre og læse Dansk 
Kunstnerråds bidrag til debatten om 
problemet. De må gerne lukke for 
polemikken og åbne for den konstruktive 
diskussion, der kan føre til løsninger, vi 
kan leve med, og som landet kan være 
bekendt.

Frans Rasmussen, dirigent
Formand for Dansk Kapelmesterforening

en nutidig Chopinindspilning. Chopins 
klavermusik kender man, og dog... 
Denne version, som her præsenteres 
på cd’en er helt ny. De kendte valse, 
etuder, mazurkas og nocturner iklæ- 
des en klaver-bas lyd, der tilfører mu- 
sikken nye dimensioner. Musikken frem-
står i en skikkelse, der er barn af vor 
tid, omfortolket radikalt i grænselandet 
mellem tradition og fornyelse. Kendte 
mesterværker bliver fornyet og bragt til 
live i en frisk og utraditionel form”.
Udgivet på Gateway december 2011.

Emil de Waal - ny cd
Emil de Waal + Elguitar
& Saxofon: Film Live
Medvirkende: 
Gustaf Ljunggren (elguitar og saxofon), 
Jens Bjørnkjær (elguitar og saxofon), 
Albert Raft (elguitar og saxofon) og Emil 
de Waal (trommer og elektronik).
“Liveoptagelsen er fra en koncert i Skue- 
spilhuset under Copenhagen Jazzfestival 
2011, hvor orkesteret fortolker filmsound-
tracks fra film i genren ”New American 
Cinema. Amerikanske film fra 1970´erne: 
Deer Hunter, The Graduate, Taxi Driver, 
Gøgereden, Dommedag Nu og andre 
klassikere”. Udkommet digitalt januar 
2012 på eget forlag.

Jacob Anderskov - ny cd
Anderskov Accident: 
Full Circle
Medvirkende: 
Kasper Tranberg, trompet; Laura Toxværd, 
sax; Mads Hyhne, trombone; Jacob 
Anderskov, wurlitzer; Nils Davidsen, 
kontrabas; Tom Rainey, trommer.
“Pladen er en live-optagelse fra vores 
februar-tour sidste år, hvor Tom Rainey 
var kommet med som nyt fast medlem af 
orkesteret, og en masse ting faldt på plads 
på en ny måde i musikken. Det er en 
fornøjelse for mig at høre disse fantastiske 
musikere spille mine kompositioner. Tom 
Rainey viste sig i stand til at forløse selv 
de mere komplekse passager med den 
størst tænkelige selvfølgelighed. Optaget 
og mixet af min faste tekniker John 
Fomsgaard, der som sædvanlig har fået 
det bedste ud af materialet”. Udgivet på 
ILK i oktober 2011.

nyE udGIvELSER
Torben Kjær - ny cd
Shadow of Elvi
Medvirkende: 
Torben Kjær, piano; 
Henrik Dhyrbye, bas; Ole Streenberg, 
trommer; vokal, Alice Carreri.
“Historien om Glostrup Trioen: Tre drenge 
- sønner af bogbinderen, værktøjsmageren 
og bankbestyreren i Glostrup mødtes i  
skolen og opdagede at de havde en fælles, 
dyb interesse for moderne jazz. I dag -  
halvtreds år senere - spiller de stadig sam- 
men med den indlevelse og intuition et liv 
med musikken som omdrejningspunkt 
har givet dem. Resultatet kan høres på 
CD’en Shadow of Elvi, og den har fået 
meget fine anmeldelser i JazzSpecial, 
Orkester-Journalen samt i Finland! 
Udgivet 2011 på Storyville. 
Hør trioen og Alice Carreri på YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=HjWd0l_
hkio http://www.youtube.com/watch?v=3Y3
VaJOeRmk&feature=related

Marilyn Mazur - ny cd
Celestial Circle
Medvirkende: 
Josefine Cronholm (vokal), 
John Taylor (piano), Anders Jormin (bas), 
Marilyn Mazur (perc., trommer, vokal).
“Celestial Circle er en nedskaleret videre-
udvikling af en større konstellation, som 
jeg samlede til den afsluttende domkirke-
koncert på Molde jazzfestival 2008, hvor 
jeg som Artist in Residence stod for 6 for- 
skellige koncertprojekter. Denne nye aku- 
stiske kvartet, hvis udtryk er luftig, åben, 
æterisk og sangbaseret, har siden 2009 
turneret i Europa. CD-udgivelsen er ind- 
spillet i Rainbow-studiet i Oslo, og er 
produceret af Manfred Eicher. Musikken 
er overvejende Marilyn’s sangkomposi-
tioner samt kollektive legende og lyriske 
improvisationer”. Forlag ECM udgivet 
december 2011.

Mads Vinding - ny cd
Chopin - i en ny fortolkning
Chopins klavermusik 
spillet af pianisten Poul 
Rosenbaum og bassisten Mads Vinding. 
“De to musikere mødes fra hver sin 
verden klassisk og jazz og skaber sammen 

GLOSTRUP TRIOEN – NY CD 
SHADOW OF ELVI 

 
Historien om Glostrup Trioen 

Tre drenge – sønner af bogbinderen, værktøjsmageren og bankbestyreren i Glostrup 
mødtes i skolen og opdagede at de havde en fælles, dyb interesse for moderne jazz.  
i dag – halvtreds år senere – spiller de stadig sammen med den indlevelse og intuition 
et liv med musikken som omdrejningspunkt har givet dem. Resultatet kan høres på 
CDen  Shadow of Elvi, indspillet I 2011 og udgivet på Storyville. CDen har fået meget 
fine anmeldelser I bl.a. JazzSpecial, OrkesterJournalen og I Finland.  
Musikerne er: Torben Kjær, piano, Henrik Dhyrbye, bas og Ole Streenberg, trommer 
vokal: Alice Carreri 
 
Hør trioen og Alice Carreri på YouTube:  
http://www.youtube.com/watch?v=HjWd0l_hkio 
http://www.youtube.com/watch?v=3Y3VaJOeRmk&feature=related 
 

Denne kommentar om DR-Maestro 
var desværre røget ud i sidste 
nummer af Kapelmesteren:

Først og fremmest følte jeg mig godt 
underholdt, og hvis jeg har forstået det 
rigtigt, er der tale om det samme kon-
cept, jeg har set på svensk TV, men 
det danske var bedre. Konceptet er 
åbenbart bygget op, så der skal være 
kendte personer der deltager, og det er 
jo efter alle målinger medvirkende til 
at programmet får flere seere. På den 
måde, er der så flere, der får et indblik i 
dirigentens arbejde med musikerne.
At det også er en konkurrence er selv- 
følgelig en del af konceptet. Nu kan 
man så mene, at det kunne være 
mere interessant at se et portræt af én 
af de store dirigenter, der kan deres 
job, men her er der altså tale om et 
underholdningsprogram, og som sådan 
synes jeg, at det var i top.
Til gengæld et par gode idéer, hvis 
man har tænkt sig at fortsætte med 
konceptet. For nu ikke næste gang at 
tage Peter Ingemann fra Hammerslag, 
Anne fra Anne-mad, Bonderøven og 
så videre i samme dur, så kunne man 
jo tage virksomhedsledere, som er vant 
til at ”dirigere”, eller endnu bedre: 
politikere! man kan se det for sig, hvis de 
fik indsigt og undervisning i at dirigere 
et symfoniorkester, så tror jeg, det kunne 
være en stor fordel for os alle.

Elith ”Nulle” Nykjær

Seeatre.com

16. april 2012 finder nye, banebrydende 
teaterpremierer i Danmark sted. 
Seeatre.com går i luften og tilbyder 
danskere her og over resten af verden 
at se dansk scenekunst i høj kvalitet, 
theatre on demand på nettet. 
Dermed udbreder vi teater og anden 
scenekunst og bevarer de store 
oplevelser for eftertiden.
Som medlem af Dansk Kapelmes-
terforening får du og dine nærmeste 
venner og familie et årsabonnement 
på www.seeatre.com for 600 kr. inkl. 
moms.  

www.seeatre.com



Min største oplevelse med ”Jul på Slottet” 
er dog tæt knyttet til Dansk Kapelmester-
forening, for mit første reelle møde 
med Bodil var i forbindelse med Dansk 
Kapelmesterforenings 60 års jubilæum 
i 1998. 
Som indledning til festlighederne på 
Søpavillonen havde vi nemlig samlet et 
”bestyrelsesorkester” der opførte Mogens 
Andresens suite over musikken. Det var 
en fest. Bodil selv spillede harmonika. 
Mere autentisk bliver det næppe!

Harmonikaen var 
også i centrum i 
de mange år Bodil  
dannede musikalsk
makkerpar  med
o p e r a s a n g e r e n 
Ulrik Cold. 
Med Bodil på klaver og harmonika gav de 
koncerter i det ganske land, og de havde 
stor succes, ikke mindst når de sang 
Bellmanns Salmer med musik af Bodil. 
Bodils samarbejde med kgl. operasanger 
Ulrik Cold fik dog også en Bodilsk 
drejning, for i daglig tale var han altid 
blot Ulle-Pulle, så det er ikke så underligt, 
at der indgår ”skæve ord” når Bodil 
skal beskrives. F.eks. bruger Peder ordet 
”Omtænksom”. Han siger samtidig: ”Det 
er der sikkert ikke noget, der hedder, 
men så mener jeg fuld af omtanke.” 
Det morsomme er imidlertid, at når 

Når man sætter 
to kapelmestre 
sammen, kan 
det jo ske, at 
de ringer til 
hinanden og 
udveksler me-
ninger og holdninger om projektet. I 
sådanne sammenhænge kan man jo let 
komme til at ytre sig mindre positivt 
om dette og hint, men så trykkede Bodil 
straks på en af telefontasterne, så der lød 
en biiib-lyd i røret. 
Dette var ”fy-knappen”, derfor er Bodil 
også TELEFONATISKFYKNAPBRUGER.
 
Et ord, der i høj grad er kendetegnende 
for Bodil, er ordet ”yndig”. Det er 
meget få ting, der ikke kan betegnes 
som værende ”yyyyyndig”. Det samme 
gælder hendes egne kompositioner, 
så derfor får hun også prædikatet: 
YNDIGMELODIKOMPONIST.

Mit eget første ”møde” med Bodil var da 
også forbundet med netop denne side 
af hendes virke, for det var, da jeg som 
dreng stiftede bekendtskab med hendes 
musik til julekalenderen ”Jul på Slottet”. 
Hendes glade og livsbekræftende sange 
fulgte mig også igennem studietiden, 
hvor jeg ved siden af studierne arbejde 
som lærer og havde stor fornøjelse af 
at synge sangene med børnene. Siden 
har jeg dirigeret musikken i alle mulige 
sammenhænge lige fra brass band til 
harmoniorkester, militærorkester og 
symfoniorkester med børnekor. Ikke 
alene har sangene gode og iørefaldende 
melodier, de rummer også musikalske 
udfordringer, som er med til at gøre 
dem til mere end blot døgnfluer. En af 
grundene er, at Bodil altid pålægger sig 
selv et dogme, når hun skal komponere, 
nemlig at hendes melodier altid skal 
indeholde mindst én ”skæv” taktart. Det 

gælder hvad enten 
hun skriver juleka-
lendermusik til DR, 
børneopera til Den 
Jyske Opera eller me-
lodier til digte af 
Sophus Claussen. 

God kollega
Ven
Kvindelig komponyst
Harmonikaspiller
God melodiker

James Price

viewe alle foreningens medlemmer og 
lave et flot ringbind med beskrivelse af  
alle medlemmernes mangeartede merit- 
ter. Sideløbende fulgte et tæt samarbejde 
om bladet ligesom også afviklingen af  
visionsdagen stråler herligt i hukom-
melsen.
Bodil er ikke nem … at beskrive med få 
ord, men her er mit bud alligevel:

eredvillighed er måske ikke et 
af de mest anvendte ord i det 
danske sprog. Ikke desto mindre 

er det et af de ord, der bedst beskriver 
Bodils tilgang til jobbet som sekretær i 
Dansk Kapelmesterforening. De sidste 
15 år har Bodil nemlig været den klippe, 
bestyrelsen hviler på. 

rdholdende er et andet ram-
mende ord, for selvom Bodil 
ikke er den mest talende ved be-

styrelsesmøderne, så er hun uden tvivl 
den mest skrivende. Det er nemlig Bodil,  
der tager referat, så vi andre ikke 
”glemmer” at følge op på ting, vi har 
lovet.

edikeret, er lige hvad Bodil er. 
Bodil er nemlig den eneste, der 
kender ALLE medlemmer ved 

navn, gavn og udseende! Selvom ”Den  
Blå Bog” i dag er online sørger Bodil 
stadig for at alle nye medlemmer kommer 
med, og til julefesten byder hun alle 
velkommen ved navn! 
           

ldsjæl er hun, og hun brænder 
igennem. Se blot hvor Kapelmes-
teren har udviklet sig med Bodil

som redaktør. Bladet er Bodils ’baby’, og 
efterhånden som børn vokser op, går de 
igennem forskellige faser. Se selv hvordan 
bladet igen med denne udgave har fået et 
”facelift”.

attermild er hun også, for livet 
skal leves. En telefonsamtale eller 
en mail-udveksling med Bodil er

derfor også altid præget af sproglige 
vendinger, opdigtede ord eller indfor-
ståede forkortelser, der sætter lidt kulør 
på tilværelsen.

L

I

D
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Selvom Bodil Heister stadig – sådan 
rent menneskeligt - blot er i begyndelsen 
af 30’erne, runder hun nu – sådan rent 
biologisk – det dobbelte tal idet hun, hvor 
utroligt det end måtte lyde, netop har 
rundet de 60. 
Det er bestemt ikke nogen let opgave, at 
beskrive en så mangefacetteret person som 
Bodil, så derfor besluttede jeg, at gribe det 
an, præcis som når man skal komponere et 
stykke musik:
Første gang man kigger på det tomme 
nodepapir, ligger alle muligheder 
åbne, men så begynder man at lave 
begrænsninger for sig selv: Toneart, taktart, 
stilart….Mozart gjorde i hvert fald sådan, 
så jeg bestemte at bygge fortællingen om 
Bodil op over fem beskrivende (tillægs)
ord. For at få lidt perspektiv på tingene, 
bad jeg også bestyrelsen samt et par af 
Bodils ”gamle” kapelmesterkolleger byde 
ind med deres definitioner. 
Selv nåede jeg at sidde i bestyrelsen 
sammen med Bodil i 13 år, og i den tid var 
Bodil min nærmeste samarbejdspartner. 
Det startede med ”Den Blå Bog”, hvor 
vi brugte en menneskealder på at inter-

B

O

RULLENDEFLYGELVIRTUOS 
TELEFONATISKFYKNAPBRUGER 
IKKESTAMMENDEFLØJTESPILLER 
YNDIGMELODIKOMPONIST 
GLIMRAGENDEKOKOTØR 

Henrik Krogsgaard

De 5 ord, Henrik Krogsgaard benytter til 
at beskrive Bodil med, er da heller ikke 
for begyndere:

Bodil er teaterkapelmester af den med-
spillende slags. Igennem årene er det 
blevet til forestillinger på bl.a. Aarhus 
Teater, Folketeatret, Det Kgl. Teater 
og ikke mindst på den hedengangne 
Amagerscenen, hvor hun bl.a. lavede 
vinterrevy sammen med Henrik Krogs-
gaard. I en af forestillingerne spillede 
Bodil og Henrik første akt i graven, mens 
anden akt foregik på scenen. Entreen var 
meget elegant, idet de to kapelmestre 
kom spillende ind på scenen på hver 
sit selvkørende flygel, derfor er hun 
RULLENDEFLYGELVIRTUOS. 

Bodil har heller 
aldrig været ban- 
ge for at udvid-
de kapelmester- 
begrebet, så da  
Ida og Bent From 
i et andet num-

mer havde skrevet tekster til nogle af Bachs 
Brandenburgkoncerter, var Bodil ikke 
bleg for at træde frem som blokfløjtesolist. 
Så længe hun ikke skulle tale til publikum, 
hvilket ville få hende til at stamme, var hun 
med på den værste. Derfor er Bodil også 
IKKESTAMMENDEFLØJTESPILLER. 
I ovennævnte forestilling foregik første 
akts musiceren som sagt fra graven. De 
dage, der var to forestillinger, var der al- 
tid varm mad i pausen, men en dag 
syntes teknikerne, at de ville gøre det 
lidt godt for de to kapelmestre, så de ser- 
verede allerede middagen under en mu-
sikløs monolog i først akt. Måltidet var 
dog ikke fortæret, da der igen skulle ak-
kompagneres, og da Bodil samtidig selv er 
en glimrende kok, får hun altså prædikatet 
GLIMRAGENDEKOKOTØR, som en sam- 
mentrækning af kok og akkompagnatør. 

Ordholdende
Omtænksom 
Myreflittig
Ungdommelig
Lattermild

Peder Kragerup

Tillidsskabende
Passioneret stolt
Kvindeligt følsom
Opgavevoksende
Bladdannende

Frans Rasmussen

Engageret
Veloplagt
Iderig
Kreativ
Nysgerrig

Bodil Heister

Flittig/omhyggelig
Alsidig
Omgængelig
Empatisk
Munter

Jesper Grove Jørgensen

man kender Bodil, giver det utrolig god 
mening, for ja, Bodil er fuld af omtanke, 
men på en omtænksom måde. 
Når James skriver, at Bodil er 
”komponyst”, er det en meget præcis 
beskrivelse af, hvordan hun ser sig selv 
i rollen som ”tonesmed”, og når Frans 
skriver at hun er ”opgavevoksende” er 
det en ægte Bodilsk måde at forklare på,  
at hun vokser med de opgaver, hun på-
tager sig. I den forbindelse er engage-
mentet i nærværende blad et fantastisk 
eksempel på Bodils kreativitet og passion, 
for Kapelmesteren er i høj grad et produkt 
af Bodil, så man kan i sandhed sige, at 
Bodil også er ”bladdannende”.
Spørger man Bodil, 
hvordan hun vil beskrive 
sig selv, er der ét ord, 
der i særlig grad træder 
frem, og det er ordet 
”nysgerrig”. Bodil er ikke 
alene nysgerrig efter at
opleve og lære nye ting, hun er i høj grad 
også interesseret i at dele sin musikalske 
begejstring med andre. Dette kommer i 
særdeleshed til udtryk gennem hendes 
virke som musiklærer på Det Kgl. Teaters 
Balletskole. 
Med ønsket om at Bodil må bevare denne 
nysgerrighed mange, mange år endnu, 
ønskes hun RIGTIG HJERTELIG til lykke 
med fødselsdagen!

Portrætfotos Jens Astrup

5 ord 
om 
Bodil
          af Peter Ettrup Larsen



af Jonas Viggo Pedersen

Dirigentkonkurrencen “5th Lovro von 
Matacic International Competition for 
Young Conductors” blev afholdt i oktober 
2011 i Zagreb, Kroatien. Den hører til 
blandt de store dirigentkonkurrencer i 
verden og bliver stadig mere profileret. 
Matacic-konkurrencen er ikke voldsomt 
kendt i Danmark, men vi har for nyligt fået 
en dansk forbindelse til konkurrencen i 
Zagreb: den unge musikchef, der alligevel 
ikke tiltræder på Det Kongelige Teater, 
Jakob Hrůša - har vundet 3. pris ved netop 
denne konkurrence.
200 unge dirigenter fra 40 forskellige lande 
havde indsendt en dvd, og 16 dirigenter 
var blevet udvalgt til 2011-konkurrencen 
– heriblandt den unge danske dirigent 
Maria Badstue, som studerer på Norges 
Musikkhøgskole i Oslo. Vi talte med 
hende i november:

Nu er du lige vendt hjem med juryens 
specialpris, og tillykke med den! 
Hvad var den største udfordring ved 
konkurrencen?
Programmet var meget omfattende med 
13 store værker, og det klart sværeste var 
at rumme hele repertoiret! Jeg pressede 
mig selv hårdt i de sidste uger op til 
konkurrencen; øvede konstant og sov for  
lidt. Det vil jeg nok gribe anderledes an en 
anden gang.

Egentlig var jeg mest nervøs, da der skulle 
trækkes lod. Heldigvis trak jeg nummer 
tolv, og jeg trak overturen til La Forza 
del Destino af Verdi. Det var ikke mit 
ønskevalg, men jeg var godt tilfreds og 
havde dirigeret den tidligere. Dertil skulle 
jeg i 2. runde dirigere to obligatoriske 
værker, Amelias Arie fra Maskeballet 

dansk dirigent 
      fik specialpris

samt et moderne værk. 
Da jeg skulle på, var jeg faktisk ikke 
nervøs. Aftenen forinden havde jeg været 
nede i salen og undersøgt akustikken, 
musikernes placering og havde prøvet at 
stå på podiet. Jeg erfarede også, at vi skulle 
tale i mikrofon, og at vi blev projiceret op 
på fjernsynsskærm ude i salen. Med den 
viden i baghånden følte jeg mig alligevel 
tryg da jeg skulle dirigere. 
I 3. runde dirigerede jeg Romeo og Julie 
Overture af Tjajkovskij, endnu et moderne 
værk og til sidst uddrag af alle satserne fra 
Brahms 3. symfoni. Da jeg kom til Brahms 
blev jeg lidt nervøs. Jeg havde aldrig 
dirigeret denne symfoni, og jeg ved hvor 
få dirigenter i verden, der faktisk magter 
at dirigere 1. satsen godt!

Hvad overvejede, du inden du 
ansøgte om deltagelse?
Inden jeg ansøgte overvejede jeg nøje 3 
parametre: Repertoire, orkester/podietid 
og egenudgifter,  og denne konkurrence 
virkede lovende på alle områderne; 
Stort og omfattende repertoire så jeg 
kunne få indstuderet en masse nyt, stort 
besat radiosymfoniorkester og en stor 
mængde podietid (80 minutter for mit 
vedkommende)  – og så var det faktisk 
bare transportudgifter, som jeg selv skulle 
betale. Lovro von Matacic efterlod en stor 
formue, som skulle anvendes til denne 
konkurrence, så vi boede på 5-stjernet 
hotel og fik fuld forplejning hele ugen. 
Dertil kom også virkelig flotte forhold i 
forhold til sal og orkester. 

Hvordan føltes det, da du i maj fik at 
vide, at du var udtaget?
Jeg blev helt vildt glad! Det er svært 
at få lov at komme med til de store 

Maria Badstue: ” Som udgangspunkt er konkurrence i kunst meningsløs.”

konkurrencer. Egentlig er det nok lidt et 
lotteri, for man udvælges på baggrund af 
dvd. Det  at få lavet en god dvd er et større 
projekt, og en dvd viser ikke alle kvaliteter 
(eller det modsatte) hos en dirigent. 
Inden jeg vidste om jeg var kommet med, 
var jeg begyndt at snuse lidt til repertoiret, 
og heldigvis var der også noget af det, 
som jeg tidligere havde dirigeret. Da 
deltagerlisten så i maj blev offentliggjort, 
satte jeg selvfølgelig alle sejl til.

Deltagerne kom fra hele verden, især 
fra østen. Hvordan var stemningen 
mellem deltagerne?
Der var en forbavsende god stemning! Vi 
var alle indlogeret på samme hotel, så  jeg 
så egentlig en del til de øvrige dirigenter, og 
det var selvfølgelig enormt interessant at 
udveksle erfaringer med dem. Derudover 
gjorde konkurrencearrangørerne og jury-
præsidenten meget ud af at pointere, at 
vi selvfølgelig var her for at konkurrere, 
men også for at lære i en venlig og 
varm atmosfære. Det virkede som om 
dommerne delte den overbevisning, så 
trods konkurrencesituationen var der 
faktisk en relativt afslappet atmosfære.

Var det muligt at få feedback fra 
dommerne?
Ja, dommerne var venlige og gav ærlige 
og præcise tilbagemeldinger. Hvad jeg 
lærte særligt meget af, var f.eks. at hvor 
Thomas Sanderling syntes, at min stil var 
alt for asketisk, og at jeg lignede en mand, 
så var Leopold Hager derimod begejstret 
og sagde, at han aldrig havde set nogle 
dirigere på den måde, og at det var det 
var en smuk og helt unik kunstform. Det 
lærte og bekræftede mig i, at man som 
dirigent aldrig kan gøre alle glade.

Du vandt jo ikke konkurrencen, men 
du kom i 3. runde og fik specialpris. 
Hvordan var det at få prisen, og hvad 
betyder det for dig?
Egentlig tog jeg nok ubevidst af sted med 
en lidt for jysk “jeg-er-glad-for-at-være-
med” holdning, og det kan selvfølgelig 
godt ærgre mig nu. Derfor var jeg selv-
følgelig både glad og stolt, men også 
lidt ærgerlig over ikke at dirigere ved 
finalekoncerten, når nu jeg var tæt på. 
Prisoverrækkelsen fandt sted ved en 
direkte tv-transmitteret finalekoncert, og  
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KjELdS 
Klumme
af Kjeld Lauritsen

Kære Uffe Elbæk.
Sådan en lørdag nat i Jazzklub La 
Fontaines køkken får man meget at vide. 
Musikerne kommer ind fra jobs rundt 
omkring i byen, og nyheder fra musik- og 
privatliv kommer for dagen. 
Også en række skarpe synspunkter på 
kulturpolitikkens elendighed og mange 
gode ideer til forbedring kommer frem. 
Jeg ville ønske, du kunne være med til 
disse møder i begivenhedernes centrum.

jeg var ikke specielt opmærksom, da det 
hele foregik på kroatisk. Men mellem de 
kroatiske ord forstod jeg pludselig, at de 
sagde mit navn, og så måtte jeg op og 
hente specialprisen. 
Prisen betyder, at jeg skal dirigere Savaria 
Symphony Orchestra ved den årlige 
Bartok Festvial i Ungarn til sommer, og 
det glæder jeg mig til. I øjeblikket udvikler 
jeg mig hver eneste gang, jeg står foran 
et orkester. Det er SÅ vigtigt at møde 
nye orkestre og musikere og mærke, 
hvordan de reagerer på ens kropssprog 

Jeg må ærligt indrømme, at da jeg hørte 
du skulle være kulturminister, blev jeg 
lidt bekymret. Som tidligere kaospilot 
kunne man frygte det værste: Endeløse 
eventmagerier uden substans.
Men den korte tid jeg har kendt dig 
som minister, har jeg faktisk fået et godt 
indtryk af dig. Du taler med respekt om 
professionelle kunstnere og det er jo skønt 
midt i en X-faktor tid.
Andre var bekymrede af andre grunde. 
Det var noget med et oplæg før valget 
(omfordeling af midler mellem genrerne) 
der nok kunne ryste musiklivet.
Jeg tror nu nok vi kunne finde ud af det, 
Uffe. Rytmisk musik har først og fremmest 
brug for den rigtige støtte og ikke 
nødvendigvis meget store beløb. Det har 
vi tit snakket om i La Fontaines køkken.
Giv pengene til ildsjæle, som Ole Hier-
wagen der har drevet La Fontaine i årevis 

og personlighed. Derudover er prisen 
selvfølgelig et stort skulderklap og en stor 
motivationsfaktor.

Vil du  gerne deltage i flere 
konkurrencer, og er det at deltage i 
konkurrencer noget, du vil anbefale 
andre?
Som udgangspunkt er konkurrence i 
kunst meningsløs. Jeg læste engang om 
en dirigentprofessor, som havde udtalt 
at “Competitions are for horses”. Men 
jeg må sige, at det for mig både var sjovt 
og lærerigt. Dertil var det en fantastisk 
erfaring at prøve at dirigere et så stort 
orkester. - og oveni hatten fik jeg nye 
venner og kolleger fra hele verden! Jeg 
har ikke besluttet, om jeg skal forsøge at 
komme med til andre konkurrencer. Jeg 
ved heller ikke, om jeg vil anbefale andre 
dirigenter at melde sig til konkurrencer. 
Det afhænger nok meget af ens tilgang 
til det at konkurrere i noget så personligt 
som at dirigere. - For mig har det været en 
fantastisk erfaring og mulighed. 

Læs mere om konkurrencen på http://
www.fondmatacic.hr/ og om Maria Bad-
stue på http://www.mariabadstue.dk/ 

med et minimalt tilskud. Der er plads til 
forbedring, ja, men ikke noget, der ikke 
kan klares ved en beskeden forhøjelse 
af broafgiften til Sverige. Og det er kun 
et eksempel. Der er masser af ildsjæle 
derude, der nok kan fortjene en hånd.

Når du kommer i køkkenet på ”Fontainen” 
kan du også høre om situationen i landets 
Big-Bands. Musikerne herfra kommer tit 
forbi efter jobbet for at ”hænge ud” og evt. 
spille en solo sidst på aftenen.  Måske er 
det tid at lave 2 fuldtidsansatte bigbands 
i Danmark?

Kære Uffe. Jeg vil ikke skrive så meget 
mere, men invitere dig til en uddybende 
samtale i køkkenet på La Fontaine. Skal 
vi sige fredag d. 13 april kl. 02.30. Hvis du 
kommer i god tid kan du få en øl og få lidt 
af den gode musik med i købet.

Var du så nervøs, da du skulle dirigere?



AmadeusEnsemblet  
- Koncerter, dir. Klaus Tönshoff
Amatørsymfonikerne   
- Koncerter, dir. Ole-Henrik Dahl
Jacob Anderskov  
- Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Jacob Anderskov  
- Agnostic Revelations, turné i USA
Jacob Anderskov 
- Anderskov Accident, 
turné i Frankrig, Tyskland og DK
Jacob Anderskov  
- Anderskov-Mockunas-Ojala, koncerter
Lotte Anker   
- What River Ensemble, koncert 
Cph. Jazz Festival
Nikolaj Bentzon  
- Klaverfestivalen i Liepaja, Letland med trio
Christopher Entertainment 
- Show i Glassalen til fordel for 
Børnecancerfonden
Concord Brass Band  
- Deltagelse i DM for brass bands, 
dir. Casper Schreiber
Con Fuoco   
- Strygeorkesterprojekt, dir. Jørgen Fuglebæk
Copenhagen Brass   
- Koncert, dir. Casper Schreiber
Copenhagen Jazz Festival 
- Koncerter med større ensembler
Copenhagen Soloists   
- Bachs H-mol Messe, København og Helsingør
Dansk Amatør Orkester Samvirke 
- Sommerstævne på Askov Højskole
Dansk Amatør Orkester Samvirke 
- Barokstævne for strygere på 
Brenderup Højskole
Danske Orkesterdirigenter 
- Kursus med praktikorkester og instruktør
Dansk Kapelmesterforening 
- Fødselsdagsarrangement på 
Løven + Bastionen
Jakob Davidsen  
- Jakob Davidsen Kammerat Orkester, 
koncerter
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af Jonas Johansen

Dette års dirigentkursus foregik, for 
vistnok 3. gang, i byen Liepaja, i Letland 
i dagene 13., 14. og 15. februar, med det 
lokale symfoniorkester ved navn ”Amber 
Sound Orchestra”. 

Medvirkende var Adam Faber, Jørgen 
Lauritsen, Anne Cathrine Kielland Lund, 
Søren Johannsen, René Bjerregaard 
Nielsen, Jonas Viggo Pedersen, Martin 
Åkerwall og så mig. Lærer var Frans 
Rasmussen og tour mannager Mikkel La 
Cour. Vi boede på det luksuriøse, men 
en anelse finans-kriseramte Promenade 
Hotel. Og lad det være sagt med det 
samme; vi havde det knas hyggeligt fra 
første til sidste sekund.

”Det er Frans Rasmussens skyld det hele” 
fik jeg vist sagt en del gange i løbet af de 
dage i februar. Og det vil jeg fastholde 
den dag i dag… Af en eller anden højst 
mærkværdig grund, har Frans gennem 
noget tid ment at jeg skulle prøve kræfter 
med at dirigere symfonisk musik. Først 
skulle jeg, for en del år siden nu, prøve 
at dirigere Klüvers Big Band, under 
Giordano Bellincampi’s vejledning. Og 
siden har Frans så ringet en del gange, og 
forsøgt at lokke mig med på symfonisk 
dirigentkursus. Så denne gang tænkte jeg 
”ingen andre end Frans vil være skør nok 
til at give mig den mulighed, så hvis jeg 
nogen sinde skal prøve det, er det nu” – 
og så sagde jeg sgu ja…Uden at have den 
mindste idé om hvad jeg gik ind til…Men 
jeg blev klogere…

Jeg ringede til Frans, han spurgte lidt 
ind til hvad jeg kendte, og jeg nævnte 
Mozarts Don Juan, symfoni nr. 40 og 41, 
Puccinis Tosca, Bizets Carmen og andre 
klassikere. Fik til opgave at høre tre Mozart 
overturer til Don Juan, Figaros Bryllup 
og Tryllefløjten – og vælge én. Ringede 

jazztosse på symfonisk 
dirigentkursus 

Den Ny Opera   
- G.F. Händels “Xerxes”, 
dir. Lars Ole Mathiasen
Edition Samfundet  
- Nodemateriale til Ole Schmidts 
”Jeanne d’Arc”
Ensemble Hovaldt  
- Velgørenhedskoncert for Reden International
FIGURA Ensemble  
- Figura Festspiele 2011, 
dir. Henrik Vagn Christensen
FIGURA Ensemble  
- Koncert ved Athelas New Music Festival
FIGURA Ensemble  
- Koncert/CD-indspilning med 
Seattle Chamber Players
Fjordkoret   
- Koncert med symfoniorkester på 
Spil Dansk Dagen
Foreningen Sange Fra Broen 
- Driften af 5 Brokor og gæstedirigenter
Foreningen Sange fra Broen 
- Instrumentering af ”Fynsk Forår” 
for harmoniorkester
Forårsfilharmonikerne  
- Orkesterstævne på Askov Højskole
Gints Glinka   
- Cape Philharmonic Orchestra, Cape Town
Gints Glinka   
- Oltenia Philharmonic Orchestra, Rumænien
Gints Glinka   
- Belarussian Philharmonic Orchestra, Minsk
Hafnia Kammerorkester 
- Halloween-koncerter, Sorø og København
Hafnia Kammerorkester 
- Händels ”Messias” med Voces Academy
Morten Højring  
- Mindekoncert for Erling Kroner i 
Cph. Jazzhouse
I Classici   
- Seks koncerter, Haydns symfonier, 
dir. Simon Casali
Jørgen Misser Jensen  
- Koncerter, Harmoniorkestret ”Trimitas” 
i Litauen

uddelinger af kollektive 
midler i 2011
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musik-dramatik):

tilbage og sagde at jeg brød mig mindst 
om Tryllefløjten, hvortil Frans svarede ”Vi 
vælger den – den er der flest udfordringer 
i”. Og så var det afgjort. Jeg fik skaffet mig 
et partitur, fandt min Karajan LP på loftet, 
og begyndte så at lytte og læse partitur. Jo 
stadig uden meget begreb om hvordan jeg 
skulle gribe det an.

Efter 10 dages tid, fulgte så en time hos 
Frans, hvor jeg fik vist grundslagene og 
et par tricks til at overskue partituret. Jeg 
gik hjem, skrev noter, øvede mine slag 
efter bedste evne og tog så hjem til Frans 
igen, 10 dage senere, til 2. time. Allerede 
hér kom der en del mere fart over feltet, og 
jeg modtog en ca. 1275 delvist indbyrdes 
modstridende informationer i stil med: 
”Hvis du ikke viser dem slaget tydeligt, aner de 
jo ikke hvornår de skal spille” 
”Hvis du hamrer slaget ud i pap, dræber du jo 
musikken”
”Når først det kører kan de i princippet spille 
uden dig”
”De kan jo ikke sidde og gætte hvornår de skal 
komme ind, - de skal kunne se klart hvornår de 
skal spille – uden at skulle tænke over det”
”De skal kunne læse dynamikken ud af dit 
slag”
”Du skal ikke lave så store bevægelser”
etc. etc. 

Alsammen i meget hyggeligt og varm 
atmosfære, skal siges. Da vi så var vel 
ankommet til Liepaja fik jeg endnu en 
session efter samme opskrift, og så ellers 
i ilden, med 60 mand siddende, og kigge 
på jazztossen fra Christianshavn, viftende 
med en hvid pind…

Problemet i sådan en situation er, at jo 
mere man forstår, jo mere forstår man hvor 
lidt man ved. Og her stod lille jeg, i meget 
fint selskab med en flok meget erfarne 
dirigenter, flere med dirigent eksamen 

fra DKDM, og Martin Åkerwall og jeg 
skal komme efter dig…HJÆLP!!! Men jeg 
måtte jo til det… Og Frans var flink. Satte 
orkesteret i gang, og overlod så roret til 
mig. Og jeg følte jeg havde en lille smule 
begynderheld. På en eller anden måde gik 
det ikke fuldstændigt elendigt. Og det var 
en stor oplevelse at stå dér foran, og opleve 
musikken spille…

Den 2. dag fik jeg noget kortere tid. 
Begynderheldet var brugt op, og jeg 
oplevede at sætte orkesteret ind (troede 
jeg), hvortil den erfarne violinist, lige ved 
siden af koncertmesteren, bare rystede 
kærligt på hovedet og sagde ”no - no”. 
Ingen spillede….Jeg prøvede igen, og så 
med håndsving og det hele, humpede 
orkesteret i gang…Frans kom og hjalp til, 
og jeg overlevede.

Og så kom 3. dag. Jeg havde øvet mig med 
pinden, og fik en helt OK gennemspilning 
på den måde, og så, efter forslag fra en af 
de andre ved morgenmaden, lavede jeg en 
”jazzet” gennemspilning, nærmest som 
om det var et big band jeg havde med at 
gøre. Orkesteret var rigtig søde, og lod til 
at synes det var sjovt. Klarinettisten lavede 
jazzede 8. dele på en frase, vi grinede, og 
det blev en rigtig god afslutning, synes jeg.

Den musikalske oplevelse
Turen var en stor musikalsk oplevelse for 
mig. I sin reneste form. Forstået på den 
måde at det ikke var relateret til et stykke 

arbejde jeg stod foran, så det var bare at 
åbne sanserne, nyde og tage ind… At høre 
så meget dejlig musik, så tæt på, mens der 
bliver arbejdet med det. At se de andre 
dirigenter drive og forme musikken, hver 
på deres måde. At lære musik at kende 
som jeg slet ikke kendte på den måde i 
forvejen. Pragtfuldt!

Debatkulturen
I den verden hvor jeg færdes til daglig, 
”rytmisk musik” som det lidt fjollet 
hedder på dansk, er der desværre en ikke 
særligt veludviklet debatkultur. Dette 
at snakke om musikken, give hinanden 
konstruktiv kritik, for på den måde 
at hjælpe hinanden til at blive bedre 
musikere, er endnu ikke veludviklet hos 
”os”. Vi arbejder noget med det på RMC 
(Rytmisk Musikkonservatorium), men 
for mange er det nyt og fremmed. Vi er 
meget bedre til at kritisere musikere der 
ikke selv er tilstede. Det blev jeg forsikret 
om at ”klassiske” musikere nu også er 
flinke til, men udover det, var jeg meget 
imponeret over den ildhu, som blev lagt 
for dagen i de daglige video sessions, efter 
vores tid med orkesteret. For det første 
Frans, som med en helt utroligt rørende 
og inspirerende pædagogisk entusiasme, 
kastede sig ind i kampen med at give os 
alle sammen konstruktiv kritik. Men alle 
tilstedeværende gik til den, kritiserede 
hinanden, lyttede på hinanden og 
modtog kritik. Skulle en enkelt deltager 
formaste sig til at lur-passe og springe 
over at kritisere en anden deltager, kom 
det prompte: ”Jeg mangler da stadig at få 
kritik af dig…Hvad har du at tilføje?” 

Man siger at stranden i Rio de Janeiro er 
verdens største equalizer. For her går alle i 
badebukser, og i badebukser kan man ikke 
se meget forskel på en bankdirektør og en 
hjemløs. Jeg havde det lidt sådan, når vi sad 
eller lå sammenklemt i Frans’ hotelværelse 
og så video af alle os der dirigerede, og 
efter tur fik kritik af hinanden…

En dejlig tur og en stor musikalsk 
oplevelse!



Jonas Johansen  
- Club del Rincón, turné i Danmark
Kammerkoret Camerata 
- Turné til Japan, dir. Martin Nagashima Toft
Jens Klüver   
- Turné i USA med Kurt Elling
Komponistsammenslutningen ToneArt 
- Koncerter Cph. Jazz Festival 
og Århus Jazzfestival
KomVest Kormusik  
- Koncert med Ensemble Vest
Benjamin Koppel  
- Koppel/Humair/Andersson, koncerter i Paris
Benjamin Koppel  
- Kenny Werner Quartet, Valby Summer Jazz 
Benjamin Koppel  
- Koppel/Humair/Anderskov/Andersson, 
koncerter i Paris
Kronborg Brass  
- International musikfestival i Calella, Spanien
Københavns Bachkor  
- Bachs Juleoratorium kantate I-III, 
dir. Jan Scheerer
Københavns Kantatekor 
- Bachs Matthæuspassion, 
dir. Torben Svendsen
Københavns Kantatekor 
- Verdis Requiem, dir. Torben Svendsen
Kbhs. Kommunes Skoleorkester 
- Sommerturné til Prag, 
dir. Jonas Viggo Pedersen
Kbhs. Ungdoms Symfoniorkester 
- Koncerter, dir. Jonas Viggo Pedersen
Kbhs. Universitets Symfoniorkester 
- Brahms’ Requiem, dir. Jan Scheerer
Peter Ettrup Larsen  
- Engelsk oversættelse af ”Mød dirigenten”
Ture Larsen   
- Koncerter, Copenhagen Art Ensemble 
og laptop
Jørgen Lauritsen  
- Nordisk filmmusik koncert
Steen Lindholm  
- Bachs Johannespassion, 
Koncertforeningens Kor og Orkester
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 
- Koncerter, cellisten Andreas Brantelid
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester 
- Koncerter, dir. Morten Ryelund
Messiaskirkens Koncertkor 
- Liszt’s oratorium “Christus”, 
dir. Krisztina Vas Nørbæk
Dorrit Matson   
- Koncerter, New York Scandia Symphony
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Edition Wilhelm Hansen 
- CD, Vagn Nørgaard-værker, 
Kammerkoret Camerata
Paul Hillier   
- Jule-CD, Ars Nova og Theatre of Voices
John Høybye   
- CD, egne værker med Voces Nordicae
Jonas Johansen  
- CD, Jonas Johansen Move
Jan Kaspersen   
- CD ”11 Songs”, Jan Kaspersen Trio 
og Suzanne Brøgger
Kjeld Lauritsen  
- CD, Hammond Organ 7
Music Mecca    
- CD, Kansas City Stompers 60-års jubilæum
Hasse Poulsen   
- CD, Progressive Patriots
Prinsens Musikkorps  
- CD, sangerinden Ria Jones
Royal Danish Brass  
- CD, værker af Wilfred Heaton
Mark Solborg   
- CD, trioen Hopscotch
Simon Spang-Hanssen 
- CD-indspilning i Belo Horizonte, Brasilien
Sundance Music   
- CD, Fredrik Lundin, Christina von Bülow 
og Silhouette
Suså Festival   
- CD, værker fra koncerter 2005-2010
Trinitatis Kantori  
- CD, ”Jul i Trinitatis”
John Uldall   
- CD, trio med egne kompositioner
Emil de Waal   
- CD ”Emil de Waal+ Spejderrobot”
Stanley Westh   
- Solo-CD med Concord Brass Band

Støtte til 28 produktioner  Ialt uddelt: 
308.000

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

Maria Badstue, Michael Blicher, 
Niels Borksand, Simon Casali, 
Pierre Dørge, Claus Efland, John Ehde, 
Peter Piotr Gasior, Peter Jensen, 
Søren Johannsen, Jørgen Lauritsen, Jonas 
Viggo Pedersen, Michael Salling, Casper 

Marilyn Mazur  
- Jazzfestivaler i Cordoba, 
Rosario og Buenos Aires
Mogens Dahl Kammerkor 
- Koncertturné i Norden
Anders Mogensen  
- Turné i USA, Anders Mogensen Trio
Opera i Provinsen  
- Puccinis “Tosca” og Verdis “Otello”
Paradise Jazz   
- Koncert, Niels Jørgen Steen’s 
Monday Night Big Band
Hasse Poulsen   
- Progressive Patriots, turné i Frankrig, 
Tyskland m.m.
Prinsens Musikkorps  
- Koncerter med operasangeren Bo Skovhus
Torben Puggaard  
- Projektet ”Integrationsværkstedet”, 
DKDM Big Band
Frans Rasmussen  
- Rytmekons Big Band og 
Sange Fra Broen-korsangere
Roskilde Bach-Uge  
- Koraften og workshop, dir. Michael Bojesen
Roskilde Kulturskole  
- Korprojektet ”Stemmer fra Region Sjælland”
SDU Symfoniorkester  
- Projektet ”Tango uden grænser”, 
dir. Saul Zaks
SDU Symfoniorkester  
- Vitier’s La Misa Cubana med 
SDU Kammerkor
Skive Symfoniorkester 
Brahms’ Requiem, - dir. Søren Kinch Hansen 
Slesvigske Musikkorps 
- Solistklassedebut på DJM, dir. Geir Lysne
Sokkelund Sangkor  
- Händels “Messias”, 
dir. Morten Schuldt-Jensen
Mark Solborg   
- Koncerter, Copenhagen og Århus Jazz Festival
Simon Spang-Hanssen 
- Koncerter, oktetten Alisio Ensemble
SPOR Festival 2011  
- Koncerter i Aarhus
Studentermusikforeningen 
- Koncerter, dir. René Bjerregaard Nielsen
Studenternes Operettefor. 
- Lehars ”Den Glade Enke” på Hofteatret
Studenter-Sangforeningen 
- Koncertrejse til Sønderjylland og Slesvig
Søborg Motetkor  
- Händels “Messias”, dir. Jonas Viggo Pedersen

John Tchicai   
- Ascension Unending, 
Vision Festival XVI, New York
The Ballroom Big Band 
- Koncert og danseaften, dir. Torben Puggaard
The Orchestra   
- Turné i Danmark med Jomi Massage
Jesper Thilo   
- Turné i anledning af 70-års fødselsdag
Touché    
- Koncertrejse til Vancouver og Seattle
Tårnby Teater   
- Opsætning af Bernstein’s ”West Side Story”
Universitetskoret Lille Muko 
- Koncerter i Sønderjyllandog Sydslesvig
Andreas Vetö   
- Præsentation af nyt big band
Vokalensemblet Mundus Vocalis 
- Koncertprojekt, dir. Søren Birch
Vokalgruppen Concert Clemens 
- Prøver og koncert, dir. Frieder Bernius
Århus Sinfonietta  
- Sound New Contemporary Music Festival, 
Canterbury

Støtte til 95 projekter Ialt uddelt: 
1.057.000

Fonogramstøtte (til indspilning, ud- 
givelse og promotion af fonogrammer):

Jakob Anderskov  
- CD, Anderskov Accident feat. Tom Rainey
Pernille Bévort  
- CD, Marcelo Nisinman og Radio Bevort
Michael Blicher  
- CD, Radiostar
Blood Sweat Drum’n’Bass Big Band
- CD, ”On the Road to Damascus”
Claude Chichon  
- DVD-optagelse, “Sentiments”
Thomas Hass Christensen 
- CD, Thomas Hass Quartet
Cowbell Music  
- CD, “Øst”, Tammi Øst og Jens Albinus
Cowbell Music  
- CD, ”Quatre, Trois, Deux, Un”, 
Daniel Humair
Dacapo Records  
- DVD, Poul Ruders’ opera 
”Dancer in the Dark”
Jakob Davidsen  
- CD, Jakob Davidsen Kammerat Orkester

Scheiber, Viggo Steincke, 
Martin Nagashima Toft

Dansk Kapelmesterforenings 
Dirigentkursus 2011 og 2012 med 
Liepaja Symphony Orchestra, Letland

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

Støtte til 21 formål Ialt uddelt: 
297.321

Samlet er der til 144 projekter og 
studieformål i alt bevilget kr. 1.662.321 
til musikfremmende foranstaltninger 
og uddannelsesmæssige formål.

Peder Kragerup, kasserer

Næste Sonningprismodtager

Det er nu offentliggjort at dirigenten 
Sir Simon Rattle får Léonie Sonnings 
Musikpris 2013. Det sker ved en koncert 
den 2. februar 2013 hvor programmet 
består udelukkende af nordisk musik. 
Dette års prismodtager er dirigenten 
og gambespilleren Jordi Savall.
Simon Rattle bliver den 10. dirigent 
der modtager den danske musikpris 
som i øjeblikket er på 600.000 kroner. 
Før ham har bl.a. Leonard Bernstein, 
Sergiu Celibidache, Rafael Kubelik og 
Daniel Barenboim modtaget prisen.
Sir Simon Rattle er 57 år og siden 2002  
chefdirigent for et af de mest prestige-
fulde orkestre i Europa, Berliner Filhar-
monikerne.

Smagsprøve på Tivoli festival

Tivoli havde den 12. marts - for en 
kort bemærkning - åbnet lågerne til 
sommersæsonen. Glassalen blev fyldt 
af forventningsfulde gæster og med 
musikchef Henrik Engelbrecht og 
Sjællands Strygekvartet. 
På programmet var en introduktion 
til 83 koncerter spillet af såvel inter-
nationale stjerner som unge talenter og 
entusiastiske amatører.
Tivolis Symfoniorkester spiller i år bl.a. 
med dirigenter som Vasilij Petrenko, 
Kirill Karabits, Lawrence Foster, Ale-
xander Polianichko og Yves Abel. Man 
kan møde unge dirigenter som Han-Na 
Chang (som måske er bedre kendt som 
international cellosolist) og den kun 
19-årige Alexander Prior.
Kun to uger efter at årets vinder af 
Malko dirigentkonkurrencen er fun- 
det, kan vedkommende høres i Tivoli, 
og i samarbejde med Dansk Kapel-
mesterforening har Tivoli arrangeret 
en dirigentkonkurrence hvor fire unge 
danske dirigenter dyster om at dirigere 
Emil Reesens operette Farinelli som 
bliver koncertopført i sin helhed i 
Tivoli. i 2013.
Der skal selvfølgelig også spilles Lum-
bye, og når orkestret ved to koncerter 
- den ene på Plænen - spiller valse, 
polkaer og galopper, bliver det under 
ledelse af Henrik Engelbrecht, der her 
debuterer som dirigent!
I mange år var opførelser af komplette 
operaer en fast del af sommersæsonen i 
Tivoli og den tradition tages op igen i år 
hvor man kan høre Bizets Perlefiskerne. 
Også en dansk opera står på plakaten i 
sommer, nemlig Poul Schierbecks Fête 
Galante. 
Det er Michael Schønwandt, der di- 
rigerer DR KoncertKoret og DR Sym-
foniOrkestret. 
Oboisten Henrik Goldschmidt sam-
arbejder med Tivolis Symfoniorkester 
og sit eget Middle East Peace Orchestra.
Tivoli Festival byder også velkommen 
til de yngste talenter i forskellige ama-
tørensembler.
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Til et af konservatoriets store årlige festkoncerter 
i den store sal i Aarhus Musikhus, skulle jeg 
dirigere konservatoriets bigband, som sammen 
med den norske trommeslager Audum Kleive 
skulle spille umiddelbart før en solo-performance 
med sangeren Laila Skovmand. Lyssætningen 
var tilrettelagt sådan at bigbandnummeret blev 
efterfulgt af et totalt blackout, hvorefter Laila 
skulle dukke op af mørket udelukkende oplyst af 
en enkelt spotlight, sådan som vi kender det fra 
introen til ”Mister Bean”.
Til disse årskoncerter var der ikke meget prøvetid, 
og jeg aftalte med lysmanden, at signalet til det 
blackout, der skulle komme lige efter orkestrets 
slutklang, ville jeg koreografere med et elegant 
”dirigent-hop”, som altså skulle være hans cue til 
at slukke alle projektører. ”Så kig blot på mig, så 
kan du ikke tage fejl”, var min klare melding til 
lysmanden.
 
Orkestret spillede fortryllende og med Audum 
Kleive ved trommerne var bandet helt oppe at 
koge allerede lige før den sidste repetition, hvilket 
afstedkom, at jeg i min begejstring lod mig rive 
med  - også mere end godt var.
For pludselig gik det op for mig, at jeg 16 takter 
før slutningen i begejstringens rus befandt mig 
energisk gestikulerende i luften et godt stykke 
over scenegulvet!

ved Bodil Heister

Denne stafet er sendt fra Marilyn Mazur videre til Jens Christian ”Chappe” Jensen, 
som mindes en oplevelse fra sit kapelmesterliv.

Jens sender stafetten videre til en anden kollega, som skal levere sin anekdote til 
næste blad.

Anekdote af Jens Christian ”Chappe” Jensen Jeg kunne altså forudse, at med mindre tyng-
dekraften afgørende skulle havde ændret vaner, så 
ville jeg om et om et øjeblik igen lande, hvilket af 
lysmanden meget nemt netop kunne opfattes som 
”et dirigent-hop”. 

I det splitsekund (for højere kan jeg altså ikke 
hoppe!), løb der ikke så få tanker igennem mit 
hoved, men jeg kunne absolut intet gøre for at 
ændre på tyngdekraftens rutiner, og dermed et 
af min karrieres større CFU´s (Conductors Fuck 
Up´s). Ganske rigtigt ... straks efter min landing, var 
den lynsnare lysmand på pletten og effektuerede et 
totalt blackout!

Orkestret måtte 
nu gennemføre 
slutningen  af 
nummeret i bul-
drende  mørke. 
Det gjorde de nu  
ganske glimren-
de - selv uden 
dirigent! Så ka-
tastrofen  blev 
takket være de-
res  dygtighed 
begrænset  en 
smule. Men ele-
gant var det nu 
ikke.

Jeg sender stafetten videre til en kordirigent og god kollega Carsten Seyer Hansen


