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Læs om MALKOkonkurrencen 
og dirigentkonkurrencer 
side 16-17-18

Læs om Celibidache 100 år på side 6

Dansk Kapelmesterforening har brugt 
Celibidaches hånd og hår 
som oplæg til foreningens logo
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Malko talentpris - nej tak 
Endnu engang må vi konstatere at 
Nordea, der er storsponsor for årets 
Malkodirigentpriser, finder at en ta-
lentpris til et ungt dirigenttalent givet af 
Dansk Kapelmesterforening, vil virke for 
dominerende til at de mener, at det bør 
finde sted.
Foreningen forstår at 2.000 Euro til et ungt 
talent vil virke overordentligt eksorbitant 
og fulstændig overskygge bankens ges-
tus. Nordea vil ikke tillade at der gives 
andre priser til deltagerne, samtidig med 
at bankens priser bliver uddelt.
Foreningen må altså ikke deltage i deres 
offentlighed.
Frans Rasmussen

Percussionist of the Year
Marilyn Mazur er blevet nomineret til 
Jazz Journalists Association Jazz Award i 
kategorien ”Percussionist of the Year”. 
D. 20. juni var der en ceremoni på Blue 
Note Jazzclub i New York. Vinderen blev 
dog Poncho Sanchez og Maria Schneider 
fik prisen som composer/arranger of the 
year.

Musikpris
Bodil Heister har fået overrakt Ravn 
Johnsens mindelegat for sine resultater i 
dansk musik indtil nu.

Facebook 
Meld dig ind i vores lukkede Face-
bookgruppe på nettet under Dansk 
Kapelmesterforening.

Runde fødseldage
18. juli  Leif Faber  60 år
24. juli  Hans Erik Christiansen  70 år
27. juli  Christina von Bülow  50 år
10. aug.  Flemming Rasmussen  70 år
24. aug.  Mark Solborg  40 år
18. sept.  Jonas Johansen  50 år
28. sept.  Lars Togeby  70 år
30. sept.  Ray Pitts  80 år
15. okt.  Bent Clausen  60 år
17. nov.  Kaare Hansen  65 år
19. nov. Christian Schmiedescamp 40 år

Thomas Hass Christensen er slettet p.g.a. 
restance.

Symfoniske crossovers
Det har været et travlt forår for Balthazar 
Music, som i foråret har stået i spidsen 
for tre store projekter med Odense-, Aal-
borg og Sønderjyllands Symfoniorkester. 
Christian Baltzer har dirigeret alle 
koncerterne, som blandt andet bød på 
overraskende crossovers.
Koncerten The Music of Prince havde 
premiere sammen med Odense Sym-
foniorkester 13. april. Med spritnye 
arrangementer kunne publikum opleve 
symfoniorkestret, solister, band og kor 
med lige dele funk, farver og dybde, 
Balthazar Musics måske mest farverige 
symfoniske koncept.
Den 19. april tog Aalborg Symfoniorkester 
og Balthazar Music publikum med på 
en musikalsk rockfærd med Rock at the 
Symphony.

Emil Reesen Dirigentkonkurrence 2. 
juni 
Lørdag d. 2. juni foregik der spændende 
ting i Tivoli.
Endnu en dirigentkonkurrence fandt 
sted herhjemme og denne gang i Tivolis 
koncertsal. Ikke noget med ”Maestro”, 
ikke noget med ”Malko”, men noget helt 
nyt.
Kapelmesterforeningens Emil Reesen Di-
rigentkonkurrence!
Foreningen har 75 års fødselsdag i år. 
Den bliver blandt andet fejret med 
denne konkurrence, der har til formål 
at udvælge den yngre dirigent, der skal 
dirigere Emil Reesens operette Farinelli 
i august 2013 i Tivolis koncertsal med 
Tivolis symfoniorkester. Det bliver stort!
4 kandidater var udvalgt: Anne Marie 
Granau, Casper Schreiber, Jesper Nordin 
og Martin Nagashima Toft. 
Hver havde en halv time til at arbejde 
med en Beethovensymfoni-sats.
Tæt løb! Meget tæt! Stor og dejlig op-
levelse at overvære!
Vinderen blev Jesper Nordin. Stort til-
lykke med det.
Tivolis musikchef og jeg blev enige om,  
at denne dag burde blive begyndelsen 
på en tradition fremover. Eet år kon-
kurrence, det andet år koncert med Sym-
forniorkesteret i Koncertsalen.
Varme hilsener fra formanden samt med- 
dommerne Giordano Bellincampi og mu-
sikerrepræsentanten Christian Schmiede-
kamp.
Frans Rasmussen

Dansk Kapelmesterforening fylder 
75 år
Reserver dagen allerede nu til vores 
forenings 75 års fødselsdag 21. december.
Der skal være fest, uddeling af priser og 
musikalsk underholdning.
Foreningen blev stiftet i 1937 af dirigent og 
komponist Emil Reesen, der også var den 
første formand for foreningen. Reesen har 
bl.a. skrevet operetten Farinelli.
Han blev i 1962 afløst af dirigent og  
professor Arne Hammelboe, der var  
formand indtil 1997, hvor Frans Ras-
mussen overtog hvervet.

Et forvandlet Copenhagen Jazzhouse 
åbner dørene
Efter mange måneders arbejde åbner 
et nyt og forvandlet Copenhagen Jazz- 
house dørene for optrædende og pub-
likum. Siden lukningen i august 2011 
er der arbejdet for at skabe de optimale 
rammer for musikken, så publikum i alle 
aldersgrupper kan få store kunstneriske 
oplevelser.

Ny chef for Copenhagen Opera 
Festival
Michael Bojesen bliver ny chef for 
Copenhagen Opera Festival fra 2013.
Han afløser Anders Beyer, som skal være 
direktør for de berømte Festspil i Bergen.
Michael Bojesen, 51 år, har haft stor 
succes med DR Pigekor og DR Korskolen, 
og i dag er han chefdirigent for Lunds 
Studentersangere.

Det Jyske Ensemble lukker
De tre kommuner bag det klassiske or-
kester smækker kassen i, fordi staten ikke 
længere vil støtte orkestret. Det Jyske 
Ensemble i Viborg bliver nu nedlagt.
Bestyrelsen for orkesteret opgiver at  
føre ensemblet videre, og de fem til-
bageværende musikere bliver afskediget 
sammen med lederen og sekretæren.
“Det var en svær beslutning, men des-
værre en nødvendig konsekvens, når nu 
staten ikke længere vil støtte ensemblet”, 
siger formanden for bestyrelsen, Skives 
borgmester Flemming Eskildsen.
Det Jyske Ensemble har eksisteret i 
næsten 25 år og blev oprettet i det da-
værende Viborg Amt. Ensemblet kom i 
klemme, da musikudvalget under Statens 
Kunstråd besluttede, at der ikke var plads 
til klassiske ensembler i både Viborg, 
Herning og Randers.

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

Er din mailadresse og dit CV korrekt? 
Tjek venligst på Kapelmesterforeningens 
hjemmeside om din mailadresse, telefon 
og dit CV er korrekt på medlemslisten.

Citat af Goethe 
Den, som indtager forreste plads, spiller 
sjældent hovedrollen.
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Torben H. S. Svendsen, 45 år, 

København, er dirigent og organist.
Torben er, efter en flirt med violinen, 
uddannet på dens storebror, kontrabassen  
(som han har diplomeksamen i) med 
Michal Stadnicki som lærer, men efter 
nogle år som freelancer begyndte diri-
genten i ham at røre på sig. 
Siden har han i mange år arbejdet 
med direktion både med amatører og 
professionelle. De senere år med speciale 
i store kor og orkesteropsætninger. Han 
har sine egne sammensatte professionelle 
orkestre gennem 13 år i værker som 
requier af Verdi, Brahms, Dvorak, Mozart 
samt alle oratorier af Bach. Som fast 
dirigent for Københavns Kantatekor og 
Birkerødkoret, har han haft mulighed for 
at komme til bunds i dette repertoire.
Torben har undervejs dirigeret og 
arbejdet med en lang række orkestre i 
Københavnsområdet, ligesom han har 
dirigeret kor i Sverige, Litauen og Ungarn 
m. fl.
I løbet af de sidste år har han også haft 
muligheden for at arbejde med rene 
orkesterproduktioner, og det ser heldigvis 
ud til at fortsætte.
I 2010 blev han PO-organist og er nu 
organist i Sengeløse kirke.
Når Torben ikke laver musik, hvilket 
ikke er tit, går tiden med familien, hans 
to drenge og arbejde på huset. Og så 
dyrker han sport - han har gennemført 
Berlin Marathon på 1.40 ... Men det var 
på rulleskøjter!

NYE medlemmer
ved Bodil Heister

Henrik Budde, 29 år, 
Horsens, er dirigent og komponist.
Han er uddannet fra Musikvidenskab og 
Det Jyske Musikkonservatorium i Århus 
og har desuden sideløbende modtaget 
privatundervisning i direktion.
De seneste 10 år har budt på direktion og 
instruktion af en række kor og ensembler 
fra små specialiserede ensembler, har- 
moniorkester, kammerorkester og sym-
foniorkester til kammerkor og kæmpekor 
- fra amatører til professionelle - fra 
unge til gamle. I øjeblikket dirigerer 
Henrik, ud over freelanceopgaver, to  
amatørensembler på fast basis; Kam- 
merkoret Cantilena og Hobro Kammer-
orkester, med hvilke turen er gået til 
Berlin og Slovakiet.

Som komponist har Henrik studeret hos 
Karl Aage Rasmussen, Hans Abrahamsen 
og Simon Steen-Andersen, samt deltaget 
i kurser i filmmusikkomposition i New 
York og København.
Efteråret byder på bestillingsopgaver på 
kammermusik samt samarbejde med det 
nye, spændende og anderledes ensemble, 
Lydenskab, som Henrik tidligere har 
dirigeret ved uropførelser af dansk og 
islandsk musik.
Under eventuel fritid er det roen, og 
stilheden i naturen der trækker, hvilket 
kan føre til så forskellige ting som 
(vinter)badning, Tai Chi, løbe-, vandre-, 
sommerhus- eller fisketure.
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...To be or not to be...
At høre eller ikke høre
At spille og ikke høre
...To do or not to do... !

Sidder i flyet fra Brasília til São Paolo. 
På vej til Danmark efter en stærk og be-
vægende uge i Brasiliens hovedstad.      
Ejendommelig by. Bygget i en, for den tid  
meget moderne stil og efter stærke socia-
listiske principper! 
Arkitekten var den fantastiske Oscar Nie- 
meyer, i skrivende stund (maj 2012) vist-
nok stadig blandt de levende, 103 år gam-
mel.  
Byen stod færdig i 1962, bygget på 4 år.  
Man ryddede såmænd bare lidt regnskov 
og fløj byggematerialerne ind til rydnin-
gen. Velkommen til ca. 6oo.ooo beboere.
Set på et atlas eller fra himmelrummet 
har byen form som en fugl. Fantastisk! 
Nede på jorden er fuglen mere prosaisk, 
har lige så lidt folklore at fremvise som 
parkeringspladsen ved Bilka i Rødovre.  
National Symfoniorkesteret i det store 
koncerthus består af dygtige, venlige og 
disciplinerede musikere, som udover at 
være en kende langsommere end vi er 
vant til, er velklingende og strålende i alle 
farver. 
Et kalejdoskopisk billede af en flok mu-
sicerende smukke mennesker.
 

I år har Danmark formandskabet i EU.
Det skulle fejres med en stor koncert i  
koncerthuset. Jeg blev inviteret som Dan- 
marks repræsentant. To solister fra hen-
holdsvis Tyskland og Spanien spillede 
Ravels klaverkoncert i G-dur og Rodrigos 
guitarkoncert, Concierto de Aranjuez.
Det symfoniske indslag var Sibelius 7. 
Symfoni.
En dejlig oplevelse at møde de brasilianske 
musikere. Imødekommenhed, åbenhed 
og nysgerrighed var kendetegnende. Sam-
tidig har de en stor respekt og behov for 
den europæiske kultur, som de nødig vil 
være foruden.       
De kan så meget og har så mange mu-
ligheder, men er ikke særlig gode til at 
udnytte dem. 
Det er i det mindste deres egen vurdering. 
Brasilianernes egen musik, siger de selv, 
er ikke særlig veludviklet og original, og  
populærmusikken er ikke værd at skrive  
hjem om. Det kan undre os, der kender 
f.eks. Villa-Lobos´ musik og den brasi-
lianske bossa nova. 
Men som de også siger: Det er dansen og 
rytmikken der er folkets hjerte.    
Et smukt hjerte, må man sige. Og et smukt 
land i rivende udvikling. 
En ting der undrer én er madens kvalitet. 
Ikke et ord mere om den.
 

Rejser på 19 timer frem og tilbage i løbet 
af en god uge er ikke noget jeg gerne gør, 
men denne gang var det min debut det 
drejede sig om...      

Stærkt inspireret af Tamas Vetös eksempel 
i Liepeja for et par måneder siden skulle jeg 
dirigere et professionelt symfoniorkester 
med høreapparater på!
Altså!  JEG havde dem på, -  ikke orkesteret! 
Det blev en behagelig oplevelse! 
Alle var glade og ikke mindst under-
tegnede. Det kan altså lade sig gøre og 
endda med succes. 
Jeg har lidt af høretab hele mit liv! - lige 
fra mellemørebetændelser, et smadret øre  
stammende fra en øretæve som 14-årig  
(privatskolerne i halvtredserne!) til opera-
tion for otosclerose som 50-årig.
Har altid vidst at på et tidspunkt måtte jeg 
skrue ned (i dette tilfælde snarere op) for  
min dirigent karriere og ...
Måske er det heller ikke det mest ind- 
lysende fag at vælge sig med et høre-
handicap! 

Fra det første minut jeg havde et sæt 
høreapparater på, blev min hverdag totalt 
forandret. Jeg kunne deltage på normal vis 
blandt andre mennesker. Konversere frit, 
nyde hundredvis af lyde jeg havde glemt 
eksistensen af. Høre klassisk musik i bilen.  
HØRE et teaterstykke, og næsten forstå 
danske film!
Hvorfor skulle der gå så lang tid? 
Der skal mod til at stå frem, forstås, og 
de modige foregangsmænd og - kvinder 
findes gudskelov.
Kor og orkestre, jeg har arbejdet med de 
sidste par år, har jeg gjort opmærksom 
på mine høreproblemer og har mødt stor 
forståelse. Jeg har så til gengæld ikke 
påtaget mig opgaver hvis krav jeg ikke var 
sikker på at kunne honorere.

Helt at opgive karrieren er altså ikke 
nødvendig! 
Se at komme ud af skabet. Og få et nyt liv!

Hører I! 
Formanden

Min debut nummer to!

Christina von Bülow, 49, 
København, er kapelmester og saxo-
fonist
Hun er vokset op med jazzmusik 
i familien og fandt med årene ud 
af at altsaxofonen skulle blive 
hendes instrument. I slutningen af 
sin uddannelse på Rytmisk Musik-
konservatorium havde hun held til at 
blive elev hos Stan Getz. 

Igennem årene har Christina været 
kapelmester for en række mindre 
jazzorkestre, siden hun havde sit 
gennembrud med egen trio i starten 
af 90’erne. Hun har også altid haft et 
stort hjerte for den brasilianske musik, 
hvor hun har lejlighed til at bruge sit 
oprindelige instrument, tværfløjten, i 
rigt mål. 
Det er blevet til en del pladeudgivelser 
med egne grupper: Christina von 
Bülow Trio, Bülow/Besiakov Quartet, 
Silhouette og senest en indspilning 
med duo’en ’Aakjær i Toner’, hvor 
fløjten igen har fået lov til at spille 
hovedrollen. 
Kort sagt - hun elsker jazz og er en 
’sucker for the samba’, og hun er netop 
vendt hjem fra en fantastisk rejse til 
Brasilien. 
Udover at optræde på de mere eller 
mindre skrå brædder, går tiden med 
at være sammen med sine tre store 
drenge, køre på racercykel eller sidde 
ved flyglet og synge romantiske 
evergreens. 
For i Christinas liv starter og slutter 
det hele med en sang ... og, nå ja, så 
bliver hun jo lige 50 til sommer!
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af Ove Krüger

Hvem var han, og hvad var
det, han stod for - denne 
outsider, som både har på-
kaldt sig de smukkeste superlativer og de 
værste skældsord, og som, hvad de sidste 
angår, ikke selv holdt sig tilbage? 

Da han i perioden 1960 - 1963 med Det 
Kgl. Kapel og senere med Danmarks 
Radios Symfoniorkester i tidsrummet 
1968 - 1976 dirigerede et betydeligt 
antal koncerter, blev han et begreb for 
mange koncertgængere og musikere, 
der spillede under ham. Han huskes 
stadig, når så mange andre er glemt. 
Med baggrund i et personligt kendskab 
til ham, der udviklede sig hen over tre 
årtier lige til hans næstsidste koncertserie 
i dødsåret 1996, kan jeg tale med om, hvor 
overfladiske de fleste udsagn om ham 
overhovedet var. Og det uanset om de 
kom fra kritikere eller musikere, der har 
spillet under ham. Årelang dybtgående 
og intensiv kontakt var en nødvendighed, 
hvis man blot tilnærmelsesvis skulle have 
mulighed for at indkredse fænomenet, 
legenden Sergiu Celibidache. 

Som dreng fik jeg til en fødselsdag foræret 
en bog med titlen ”Taktstokkens magi” 
af Friedrich Herzfeld. Den handlede 
om direktionskunstens historie og om 
de betydeligste navne indtil da. Især 
tegnede den skarpe portrætter af Arturo 
Toscanini og Wilhelm Furtwängler, der 
fremstod som de stærkeste prototyper på 
kunstnere af helt modsatrettet observans. 
Derom senere. I bogen fandtes også nogle 
linier om en åbenbart yderst talentfuld 
Celibidache, og et fotografi af en mager, 
nærmest fanatisk udseende mand med 
viltre lokker manglede ikke.

Alt var glemt, indtil navnet dukkede 
op i foråret 1960 i forbindelse med en 

Sergiu Celibidache - 100 år 
den 11. juli 2012

radiotransmitteret kapelkoncert. Året 
efter blev det til en rigtig koncert i Århus, 
som kapellet gæstede i forbindelse 
med en stor turné. Denne koncert 
væltede alle forestillinger om, at vi nok 
ikke kunne måle os hertillands. Den 
symfonisk afbalancerede udveksling mel- 
lem grupperne og den ufatteligt dif-
ferentierede klang slog benene væk 
under mig, så da han i 1968 påbegyndte 
et regelmæssigt samarbejde med sym-
fonikerne i Danmarks Radio, måtte jeg 
opsøge ham. Han inviterede mig til 
at overvære sine prøver og koncerter, 
og fra første færd mærkede man en 
imødekommenhed over for alle tænkelige 
spørgsmål.  Man fik dog klart at vide, 
hvis et spørgsmål var ukvalificeret sam-
menholdt med, hvad han havde forklaret 
tidligere. Opmærksomheden skulle skær-
pes! Følgende forudsætninger skulle 
imidlertid være tilstede: beherskelse af  
harmonilære og kontrapunkt samt 
formlære. Man skulle harmonisere en 
af ham opgivet koral og instrumentere 

den for en bizar besætning samt skrive 
modulationer efter en streng recept, 
hvor han ikke gav ved dørene. I øvrigt 
måtte man opgive etablerede hørevaner 
og andre indgroede forestillinger. Kort 
sagt: starte på ny. Han foreslog deltagelse 
i kurser i Italien og Tyskland, hvor 
han ville gøre rede for principperne i 
sin slagteknik og give en indføring i 
musikkens fænomenologi. 

Sidstnævnte begreb er så at sige vi-
denskaben om alle klanglige fænomener 
i deres naturlige funktion i den men-
neskelige bevidsthed. Da sprogets fler- 
tydighed kan give anledning til mis-
forståelser, undlod han at udgive sine 
erkendelser på tryk, idet han dog 
tilføjede, at Furtwängler var den, der 
bedst havde udtrykt noget væsentligt 
om musik i dennes udgivne skrifter. I 
stedet insisterede han på, at man ved 
personligt at følge ham over længere 
tid kunne trænge gennem junglen af 
problemstillinger for at nå frem til at 

indse de lovmæssigheder, der eliminerer 
alle traditionelle begreber om fortolkning. 
Hvad slagteknikken angik, betonede 
han, at hvert slag måtte komme gennem 
hele armen (hele mennesket) og afspejle 
oktavomfang og beliggenhed i satsen, 
ligesom den rytmiske underdeling af 
slaget (trioler, sekstoler m.m.) måtte 
kunne ses i slagets proportion.

Ofte henviste han til Bachs udsagn om, 
at den, der ikke ud fra en given sats kan 
erkende et tempo, hellere skal holde sig 
fra erhvervet. Eller Haydn, som rådede 
til at se bort fra kompliceret kromatisk 
tæthed i hurtige satser, da faren for kaos 
er overhængende. De største mestre er i 
virkeligheden fænomenologer, og netop 
Bach og Mozart kaldte han de mest 
moderne komponister overhovedet. Al-
tid provokerende til eftertænksomhed. 

”Gentagelse findes ikke i musikken” var 
et andet hyppigt udsagn, og meningen 
var, at selv en nøje gentagelse af en frase 
eller et afsnit kun fandt sted fysisk, fordi 
bevidstheden ved en sådan gentagelse 
allerede var under indflydelse af ”første 
gang”. Tendensen herefter kunne kun  
være: tiltagende eller aftagende spæn-
ding. Et værks formforløb var ham 
konstant bevidst, så opstigningen til og 
nedstigningen fra højdepunktet forløb 
følgerigtigt. Han sammenfattede princip-
pet i sentensen: slutningen ligger i begyn-
delsen. Tilværelsens kadence så at sige. 

I min konservatorietid beskrev en pro-
fessor, hvorledes han i Paris havde 
overværet prøver og koncerter under 
Toscanini. Denne insisterede på - og det 
var retningsgivende for professoren - at 
fra første prøve til sidste akkord ved 
sidste koncert gik alt ud på ”at spille, 
hvad der står”. Toscaninis princip 
har gået sin sejrsgang i musikliv og 
uddannelsesinstitutioner til den dag i 

dag. Hvor tit har man ikke hørt det som 
noget eftertragtelsesværdigt, at noget var 
”sat fuldstændigt på plads”. Heroverfor 
citerede Celibidache gerne Mahlers 
svar på spørgsmålet om, hvad der står i 
noderne: ”Alt, undtagen det væsentlige”. 
Den ufuldstændige stenografi, som no-
tationsformen udgør, kan aldrig give 
svar på, hvad et piano eller et forte er, 
eller hvordan en overgang skal udføres. 
Det kan kun den hørende og gestaltende 
i det givne øjeblik, hvor alle faktorer 
sættes i relation til hinanden, så derfor 
måtte Toscaninis tilgang forkastes som 
utilstrækkelig. Furtwängler derimod an- 
så han for at være den betydeligste 
overhovedet. Da han spurgte denne, 
hvorledes en bestemt overgang skulle 
formes, lød svaret: ”Det afhænger af, 
hvordan det klinger”. 

Dette svar var et ultimativt fæ-
nomenologisk udsagn for Celibidache. 
Derfor hans overbevisning om Furt-
wänglers øre for de dynamiske klang-
forhold samt dennes evne til ud fra disse 
at musicere spontant. ”Han har hørt med 
ubevidst naivitet og barnlig renhed og 
musiceret ud af det hørte, eller bedre: 
skabt betingelser for, at musik opstår”. 
Han var den eneste af alle, der havde 
udviklet det åndelige øre for summen 
af alle bestanddele, der virker sammen 
i øjeblikket, og som kunne omsætte 
rækken af øjeblikke til meningsfuld 
udvikling fra begyndelsen til slutningen, 
eller med Celibidaches ord: ”Skabe for-
nemmelsen af begyndelse og slutning 
i konstant samtidighed”. Furtwängler 
ejede følsomheden for kombinationen 
af melodiske og harmoniske kræfter, 
som satte ham i stand til at virkeliggøre 
den ”lovmæssige proportion mellem det 
lodrette tryk og den vandrette flod”.

Dette Celibidache-udtryk er en hjørnesten 
i fænomenologien, for musik er når alt 

kommer til alt - ”intet andet end dette 
forhold”. Alverdens øvrige definitioner 
på musik afviste han. Og han afstod fra 
at opføre værker, som collageagtigt ikke 
besidder en overordnet klar struktur, der 
muliggør oplevelsen af begyndelse og 
slutning i samtidighed. 

Hans viden om de klanglige fæno-
mener var enorm. Han vidste, at over-
tonekomplekserne forstærker klangen 
nedefter, hvorfor buetekniske og blæ-
sermæssige korrekturer er nødvendige 
for at skabe afbalanceret enhed. Og han 
rettede opmærksomheden mod de øverst 
hørbare svingninger, der indtræder se-
nere end de spillede toner og derfor 
behøver bredde i tempi for at gøre sig 
gældende med det karaktertilskud i det 
klanglige mangefold, det medfører. Er 
klangstrukturen kompliceret, kræves bre-
dere tempi, der aldrig lader sig fastholde 
af en metronom. 

Celibidache har fået skyld for meget. 
Han er blevet kaldt megaloman, char-
latan og despot. Intet er mere forkert. 
Han betonede nemlig altid, at når 
noget lykkedes, hvad langtfra altid 
var tilfældet, så var det musikerne, 

Den utrættelige lærer demonstrerer en overgang 

for den unge Ove Krüger i baggrunden



der transcenderede mangefoldet af fæ-
nomener til den betydningsmættede 
enhed, der udgør et kunstværk. Han selv 
skabte højst betingelserne for det, fordi 
impulsen kun kan udgå et sted fra. Det 
var ikke ham, der dikterede nogen noget, 
men komponisterne, der forlangte, at 
han anvendte hele sin opmærksomhed 
på at afdække værkernes samlede sæt 
af lovmæssigheder. Derfor måtte man 
igennem den enerverende proces med 
prøvernes milliarder af ”nej, ikke sådan” 
for at nå frem til det eneste mulige ”ja”. 

Men rigtigt er, at han reagerede med 
voldsom heftighed på alt, hvad han 
anså som et tilbageskridt for kunsten. 
Det være sig den overvejende del af 
musikjournalistikken, mange kolleger, ud- 
dannelsesmetoder og først og fremmest 
den elektroniske mekanisering, der er 
dræbende for spontaniteten og i øvrigt 
ikke gengiver klangbilledet korrekt men 
tilføjer andre bifænomener, skabt af 
optageudstyret. Han var sig fuldt bevidst, 
at han sårede mange, og også at han selv 
i sidste ende måske var den, der led størst 
skade derved. Ganske særligt hadede han 
managementkulturen og de fleste former 
for karrieretiltag, der var affødt af denne. 
Disse aversioner deltes ligeledes med 
Furtwängler.

Først og sidst var han imidlertid uhyre 
menneskelig og hjælpsom ud over 
enhver forstand. Kunne et par piger ikke 
komme hjem til jul i Spanien, straks var 
seddelbundter oppe af lommen. I hans 

hjemland var næsten 100 personer på 
”lønningslisten”. En barsk humor var alle 
udsat for, men på tomandshånd var han 
uhyre varm og fintfølende. Han huskede 
de mest overraskende detaljer om den 
enkelte. Ligesom han ikke betragtede sig 
selv som nogen efterfølger af Furtwängler 
- ”Keiner kann Furtwänglers Nachfolger 
sein” - var hans eneste formål med sine 
kurser og øvrige foranstaltninger med 
de mange, der fulgte hans virksomhed, 
at hjælpe disse til at realisere deres egne 
enestående muligheder. Guru - aldrig!

Gør man status over hans betydning, vejer 
den indflydelse, han har haft på tusindvis 
af musikere af alle afskygninger, tungt. 
De videregiver til stadighed, hvad de 
har erkendt qua hans indflydelse. Skulle 
nogen - med den tidligere bemærkning 
om sprogets flertydighed in mente - 
af disse linier have fået det indtryk, 
at indviklet teori trods alt lå til grund 
for hans opførelser, er der grund til at 
citere en af de hyppigste anvisninger til 
melodiførende musikere: ”At frasere vil 
sige at menneskeliggøre!” Atter og atter 
udtalte han, at når musik endelig opstår, 
kan mennesker opleve åbningen mod det 
største og smukkeste - det, der er hinsides 
al forklaring - og tilføjede, at i den gamle 
Berlinerphilharmoni bragte Furtwängler 
og hans orkester ofte ”himlen ned på 
jorden”. Ved mange lejligheder har et 
stort publikum følt, at det samme kan 
siges om århundredmennesket Sergiu 
Celibidache. 

fortsat fra forrige side....
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KJELDS 
Klumme
af Kjeld Lauritsen

Hvordan jeg lærte at elske en anmelder.

Man kan blive noget så tosset på an-
melderne. Jeg har ikke noget imod at de 
roser mine medmusikanter til skyerne 
og har kritiske bemærkninger om min 
indsats. Jeg er selv min egen hårdeste 
kritiker, så der er vi helt på linie.
Men noget der gør mig edderspændt 
rasende er når en anmelder beklikker 
mig på mine intentioner. Jeg forsøger at 
lave en mesterværk. Hver gang. En skive 
eller en koncert på højde med idoler som 
Charlie Parker og Miles Davis, der kunne 
tage en enkel melodi og gøre den til stor 
kunst. Og jeg hader at blive beskyldt ville 
andet end det sublime.

Sådan tror jeg mange inden for musik og 
andre kunstarter har det med anmeldere 
– det er et had-kærlighedsforhold. Men  
nu har jeg fået en darling inden for an- 
melderstaben, nemlig dagbladet Infor-
mations Anne Middelboe Christensen.
Hun har i bogen ”Begejstring og Bru-
talitet” åbnet mine øjne for vigtigheden af 
anmelderiet. For – kære kolleger – er det 
ikke sådan at man lige skal tjekke hvordan 
dette eller hint værk bliver bedømt, når 
man læser dagens avis?
Fint nok med de magasinagtige inter-
views og kulturjournalistik, der læner sig 
op ad det sensationssøgende. Der er ikke 
meget sensation over en koncert med 
f.eks. vores vidunderlige jazzsaxofonist 
Christina von Bülow. Hun spiller på 
sin saxofon, og bliver bedre og bedre. 
Næppe noget der vil finde plads i en 
nyhedshungrende avis.
Hvis ikke det lige var for vågne anmel-
dere, der kommer til Christinas koncerter 
eller omtaler hendes CDer. 
Og anmelderens rolle er vigtig – så alle de 
fremragende kunstnere som von Bülow 

kommer frem i lyset. Og ikke kun dem 
der har påkaldt sig opmærksomhed på 
grund af andre ting end selve musikken.

I bogen gør Anne Middelboe Christensen 
opmærksom på det forfald der er 
sket inden for kulturjournalistikken. 
De smallere genrer vælges fra, og an-
meldelser nedprioriteres til fordel for 
mere populære artikler og interwiews af 
journalister, der ikke er inde i stofområdet, 
og måske ikke engang kender den in-
terwiewedes produktion.
Heroverfor står den solide anmelder, 
med årelangt kendskab til stoffet, en glu-
bende kulturel sult og en uudslukkelig 
begejstring. Hun advarer mod at tro, 
at ulønnede anmeldere på internettet 
kan gøre det samme for kunsten som 
professionelle på de store dagblade. Disse 
anmeldelser er ofte ukvalificerede, og har 
et meget begrænset publikum.
Efter en periode med pop som det 
dominerende i medierne er der brug for 
en modbevægelse. Jeg håber indeligt at 
denne bog kan være en begyndelse.

Anne Middelboe Christensen: 
Begejstring og Brutalitet. En guide til 
anmelderens rolle.
141 s. Informations Forlag 2012.

Lille Skiveren 
i Skagen
af Lars Ole Mathiasen

”Jens Otto Krag - han var sådan en pæn 
mand”, siger min 83-årige mor. Hun er 
efterhånden lidt bimmelim, min mor - 
spørger mig i løbet af et besøg jævnligt 
om, hvem det nu er jeg er - men Jens Otto, 
ham kan hun huske. Jens Otto og Anker, 
det var heltene i mit barndomshjem.
Nu sidder jeg så her i Lille Skiveren - dette 
fuldstændig fortryllende sted - og tænker, 
at jeg burde have taget hende med, så 
hun, arbejderkonen, kunne have fået et 
lille drys af stjernestøvet med sig i graven. 
For huset ejer, udover at være en uhyre 
praktisk indrette ramme om vores lille 
ferie, en stille stemning af historie, som 
omslutter én fra det øjeblik man træder 
ind af dørene. 
Vi er her for første gang, Balling-banden 
og jeg - fem voksne og lige så mange børn. 
Bedstefars fætter, Film-Erik var gudfar 
til Krags og Virkners søn, så ungerne 
tager med selvfølgelighed ejendommen i 
besiddelse. Her er et utal af gemmesteder 
for børnene og ditto skønne læse/tænke-
kroge til de voksne. 10 gode sovepladser 
er her, ja tager man begge sovesofaerne i 
brug er der faktisk plads til 12. 
Omgivelserne er bjergtagende. Lige uden- 
for døren har man rigtig rå Vester-
havsstrand og skønne plantager, som 
man kan gå uendelige ture i. Tager man 
bilen er der ingen vej til f.eks. Råbjerg 
Mile, til Skagens Museum, Grenen og 
lagkage på Bøndums Hotel.
Et tip: Kør ned på havnen i Ålbæk - 
find ”Bundgarnshytten” og bank på 
- her kan man, hvis man er heldig, få 
jomfruhummer-haler i rå mængder og 
til billige penge. Det har vi fået her til 
aften og skønt vi alle 10 har proppet 
os segnefærdige, er der stadig en stor 
grydefuld til frokosten i morgen.

Ak, Lille Skiveren - vi er solgt til dette 
sted. Så du som læser dette: lad være at 
fortælle om det til nogen, for vi vil gerne 
leje huset, hver gang det er ledigt!

Afgift på musik for bloggere
KODA går nu efter bloggere, med kom- 
merciel interesse, som smider YouTube 
videoer op og streamer på deres blogs.
Men hvornår er man kommerciel? Det 
afgører KODA i sidste ende, og sætter 
så raten efter hvad man tjener på sine 
skriblerier årligt.
Skal du drive en ikke-kommerciel 
musikblog, koster det med Koda’s nye 
takster 109,69 kroner pr. måned.
Musikere vil gerne have deres musik 
eksponeret vidt og bredt, men de vil 
også gerne tjene penge på den. Det er 
en fin balance, for det vil helt sikkert 
afholde en række (musik) bloggere fra 
at eksponere musik på deres blogs, og 
på den måde går det ud over musikeres 
synlighed, som de samtidig ønsker, for 
at promovere sig selv.

Verdens TV 
vederlag for 
2011

TV-kontrakter 
fra 2011
skal indsendes inden 
1. september

af Peder Kragerup

De dirigenter og kapelmestre, som har  
medvirket i TV-produktioner, TV-trans-
missioner eller genudsendelser sidste år 
(2011), skal nu indsende kontrakter eller 
anden dokumentation for at få deres 
andel af midlerne fra Copydan Verdens 
TV.

Genudsendelser af tidligere optagelser 
skal kunne dokumenteres gennem lis- 
ter over udsendelser fra DR eller pro-
duktionsselskab. Hvis der ikke er udbetalt 
genudsendelseshonorar, kan man stadig 
få beregnet vederlag, hvis kontrakten for 
produktionen indsendes.

Dansk Kapelmesterforening er med i  
aftalen mellem musikkens udøverorga-
nisationer om fordeling af midler for 
radiokanalerne gennem rettighedssel-
skabet Performex. Her vil en andel 
på 10 % til kapelmestre på radio blive 
uddelt individuelt af Gramex efter 
deres sædvanlige principper baseret på 
indrapportering af den musik, der er 
afspillet på radiokanalerne.

Hvis de nødvendige oplysninger fra alle 
rettighedshavere på TV bliver indsendt 
rettidigt, vil fordelingen kunne finde sted 
i løbet af oktober-november måned.

Kontrakter og andre oplysninger sendes 
til: Peder Kragerup
Kassereren, Dansk Kapelmesterforening, 
Gersonsvej 31, 2900 Hellerup,  
Mail:  kasserer@kapelmesterforening.dk



af Bodil Heister

Jeg har glædet mig i 
lang tid til at interviewe 
de to kapelmestre på 
X-Factor, Daniel Fält og  Kim Nowak- 
Zorde.
Mange spørgsmål har ligget og luret, ja 
faktisk i flere år har jeg været nysgerrig 
efter at vide, hvordan man bevarer num-
renes identitet, når et kendt pop-rock-hit 
skal amputeres fra 4,5 minutter ned til 
nøjagtig 2 minutter; og hvordan man er 
kreativ under et enormt tidspres, hvor alt 
skal nåes på fem dage. 

Producerne, sangskriverne og kapel-
mestrene Daniel Fält og Kim Nowak-
Zorde holder til i deres studie i Njalsgade 
på Amager, og i lejemålet er der fem små 
studier og et kontor.
Da jeg ankommer tidligt på formiddagen, 
er der allerede hektisk gang i forretningen, 
Daniel og Kim farer rundt, og telefonerne 
kimer med sådan en nostalgisk høj ringen 
fra 70’erne ”Dinge-ringe-liiiing”. Der skal 
laves Her er dit liv, som de også er kapel-
mestre på. De leverer “hele pakken”, en- 
gagerer musikere og producerer, og i 
morgen har de prøver med Sanne Salo-
monsen og Nabiha til et andet job i næste 
uge. 

Daniel og Kim er et godt team. Et sym-
patisk og venligt et af slagsen. De ar-
bejder fint sammen, og de har det sjovt 
med det, de laver. Daniel står for det mu- 
siske ansvar og Kim tager sig af det ad-
ministrative og logistiske. 
“Der er enormt meget logistik under 
X-Factor udsendelserne, og der er meget 
kommunikation mellem os, de tre dom-
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Nogle gange kommer dommerne med 
kritik af bandet. Hvordan har I det med 
at få kommentarer fra dommerne direkte 
på TV?
“Ja, der kom en kommentar fra een af 
dommerne til bassisten. Men det var et 
udtryk af frustration fra dommerens side. 
Men det føles klart uretfærdigt, man kan 
jo ikke svare igen under udsendelsen. Og 
dommeren ved, hvor meget knald, der er 
på”, fortæller Kim.

Hvordan kan man bevare numrenes iden- 
titet, når de skal sakses ned til to minut-
ter? Det må være ligesom at klippe et 
stykke kunst over.
“Jo, det kan du sige”. Men vi har en 
god føling med, hvad vi skal tage væk”, 
fortæller Kim. 
“Vi har jo en vis erfaring, efter at have 
medvirket i fem år.
Alle kender originalversionen, men vi 
skal indrette os på en kortere version. 
Det er en absurd fornemmelse, at cutte i et 
fasttømret, kendt nummer.
Men vi tager signatur-elementer. Vi vur-
derer, hvad der har mest værdi, og hvad 
det er, folk kender. Måske udelukker vi 
et C-stykke. Det har også noget at gøre 
med, hvad sangerne kan levere bedst. 
Det er TV-format, og det må kun vare 2 
minutter. Det skal gå rapt. Sådan er det!”.
“Det er en meget koncentreret uge. Ikke 
nok med, at vi skal have vores ni sange 
klar - vi har 5 dage at gøre godt med - 
det er også samme uge, at man laver 
rapportager hjemme hos familierne eller 
på skolen og i deltagernes hjemby, man 
holder pressemøder, man laver udtalelser 
fra dommerne. Man laver alt på en 
uge, nej nærmere fem dage, det er vildt 
presset”, fortæller Daniel.
“Og imod slutningen, skal deltagerne 
synge to sange hver”. 

Ville I smide Jeres egne børn ind i 
X-Factor?
“Ja, det må de selv styre”, svarer Kim 
straks.“Men jeg ville forklare dem om 
konsekvenserne. Man får et stempel”.
“Ja, man havner i en bestemt skuffe”, 
fortsætter Daniel. “En skuffe der hedder 
X-Factor eller TV-stjerne/artist, man får 
et stempel”.

“Hvis der er en deltager, hvor kvaliteten er 
helt i top og vedkommende har potentiale 
og talent, så har man fået et godt forspring 
i forhold til markedsføringen”, fortæller 
Kim.
“Men timingen i forhold til den rigtige 
artist er utrolig svær at ramme. Her 
tænker jeg på artister som for eksempel 
Tina Dickow eller Rasmus Seebach.
I USA er det mere accepteret at være med 
i en underholdningsserie. Der er en anden 
mentalitet. De klarer sig bedre bagefter.
Men efter fem år med dansk X-Factor, 
skulle man tro, at folk var klar over, 
hvad de gik ind til, og hvad den type 
programmer går ud på”, fortæller Kim.

Hvorfor er det kun i Danmark, man har 
live-orkester i X-Factor. Hvorfor kører de 
med soundtrack i USA?
“Det er rigtigt, at der ikke er levende 
orkester i USA i X-Factor. Det er den 
musikansvarlige i X-Factor i Danmark, 
der har presset på, for at der skal være 
levende musikere i udsendelsen. Det 
er “federe” med et levende band, det er 
langt mere fleksibelt, det giver energi 
til udsendelsen og til sangerne, og 
deltagerne har noget at spille op imod. I 
øvrigt vil jeg tro, at det prismæssigt er det 
samme”, konkluderer Kim.
The X-Orchestra er det seks musikere: 
to keyboards, to guitarer, en bas og en  
trommeslager. De spiller som sagt ikke  
efter noder, men kan deres ting uden-
ad. Når de spiller sammen med Radio-
underholdningsorkestret - som er mu-
sikere, der decideret spiller efter noder 
- er det bandet, der styrer beatet, og 
underholdningsorkestret “der ligger 
oven på”. Bandet har et klick i øret, så det 
er dem, der er rytmegruppen. Dirigenten 
står så midt imellem og skal koordinere 
de to orkestre.

Hvad forstår I ved begrebet kapelmester?
“Det er en, der laver noder til orkestret”, 
kommer det prompte fra Kim.
“Øhh, måske er det bandleadere, vi er”, 
kommenterer Daniel.
“Jeg mener en bandleader er en, der arran- 
gerer, producerer, koordinerer backing-
tracks og/eller programmerer dem, og 
ham der har overblikket.

Vi organiserer prøvearbejdet, alle byder 
ind, men det er bandleaderen der styrer 
og samler trådene, det må være det, der 
er essentielt for en bandleader. Det er 
ham, der har det afgørende ord”, afgør 
Daniel.

Ville I kunne dirigere DR-underhold-
ningsorkestret?
“Nej, det tror jeg ikke”, griner Kim.
“Det ville komme til at lyde sjovt, men 
vi kan naturligvis godt markere dy-
namikken og bruge vores kropssprog og 
tegn, men nej, det tror jeg ikke ville være 
en god ide”.

Sjette sæson af X-Factor begynder 1. 1. 
2013.
Og det var i øvrigt Daniel og Kim, der 
skrev og producerede musikken til dra-
maserien “2900 Happiness” i 142 afsnit. 
Nå ja ... og så er de i gang med at 
komponere musik til en ny dansk spille-
film, og da der kun er tre måneder om 
året med X-Factor, så er der jo tid nok...

Kim Nowak-Zorde 
er 36 år, kapelmester, 
guitarist, sangskriver, 
producer - og autodidakt.  

Daniel Fält 
er 35 år, producer, 
kapelmester, keyboardist, 
sangskriver - og svensker! 
Han flyttede til Danmark 
i 1998 og er uddannet fra 
Rytmisk Musikkonservatorium.

De er leverandører af et hav af popmusik 
til udenlandske og danske artister bl.a 
Sanne Salomonsen, Christopher, Anna 
David, Christian Brøns med mange flere.
Daniel og Kim har været kapelmestre 
på “Hva’ så DK” og “Hiv stikket ud” og  
X-Factor samt turneret Danmark tyndt 
med diverse artister.

mere og de ni deltagere. Nogle gange er 
der specielle behov, for eksempel skal der 
pludselig være en harpe med”, fortæller 
Kim.
“Det er livemusik, der spilles i pro-
grammerne, og der er pres på i elvte time, 
så vi er nødt til at fordele opgaverne, 
selvom vi begge er kapelmestre og mu-
sikere. Vi har den fordeling at Daniel 
(keyboardspiller) tager sig 70% af mu-
sikken og jeg (guitarist) 30% af det ad-
ministrative og logistiske arbejde, sådan 
rundt regnet”.

Alt sker i løbet af fem dage. Om søndagen 
har man besluttet hvilken sang deltagerne 
skal synge i X-Factor. De tre dommere 
og solisterne afgør hvilket nummer, der  
skal synges. Der er et sæt regler for hvil-
ke sange, der kan bruges i en bestemt 
kategori. 
Om mandagen er der morgenmøde i 
Daniel og Kims studie GL MUSIC med 
koreograf, stylist, scenograf, dommere og 
deltagere. Vi øver sangene med keyboard 
og guitar.
Alle kommer med ideer, og Daniel og Kim 
begynder derefter at arrangere musikken.
“For eksempel kunne man forestille sig, 
at der skal synges Yesterday i en salsa-
udgave. Fint nok, det klarer vi”, fortæller 
Daniel “Om torsdagen har vi så prøver i 
DR. Vi har en version klar til musikerne, 
ikke på noder, men retningen og stilen, 
som vi skal arbejde efter. Vi tager det ofte 
på settet. Alle kaster ideer og bolde op. 
Vi lægger ikke noget helt fast, da alt kan 
rykkes, der skal være elastik i numrene. 
Det er hele tiden et spil frem og tilbage, 
fordi dommerne har deres ideer”. 
“Men vi er et ret fleksibelt og tolerant 
orkester!”, supplerer Kim.

Hvordan man krænger 
et kendt pophit på 
4,5 minutter ned til 
en to-minutters version
Interview med de to kapelmestre på X-Factor

“Vi er friske på at ændre i sidste time, 
men der er også grænser, og så siger vi 
fra. Vi prøver mange versioner, men på 
et tidspunkt må man sige, at nu er det 
sådan det er. Der kan ikke nås at lave for 
meget om i sidste øjeblik. Dommerne er 
ambitiøse og har meget fokus på bandet, 
selvom vi er sekundære under selve 
showet.
Nogle gange har dommerne brugt en 
musiker, der har lavet et arrangement, 
som vi skal bruge”.
“Det er fint for os”, fortæller Daniel, “fordi 
det her format er så presset, at det på en 
måde er det nemmeste, at en har lavet et 
arrangement til os. Men det er afgørende, 
at det skal fungere og det skal lyde godt. 
Vi skal have 100% styr på vores musik, 
og der er kun prøver torsdag, vi har 
halvanden time til ni numre, så alt skal 
være klar til fredag klokken 20.00 hvor X- 
Factor kører live i TV”.
Musikerne spiller ikke efter noder. De har 
al musikken i hovedet, og de skal kunne 
numrene udenad.
“Det er en stil, vi har vænnet os til, at 
kunne musikken udenad. Vi er ikke node-
mennesker. Vi er mere gehør-baseret end 
node-baseret. Musikerne er vant til at 
jam’e og til at lytte, og hvis man ikke skal 
læse noder, har man mere overskud, og 
kan følge med og give energi til showet. 
Vi har håndplukket musikerne, der er 
engagerede, har mange ideer, og som er 
sindsygt talentfulde”.
Dette års Lineup var: 
Nikolaj Bloch, guitar & kor, Morten Jay 
Jacobsen, bas & kor. Mikael Nordmark, 
keys. Jesper Thomsen, trommer. Marie 
Keis Uhre, kor & perc. Kim Nowak-
Zorde, guitar & bandleader. Daniel Fält, 
keys & bandleader.



af Jørgen ”Misser” 
Jensen

Forhistorien til ovenstående 
rejse begyndte i maj 2009,

hvor jeg var inviteret til Odense, som  
medlem af juryen til ”The International 
Carl Nielsen Clarinet Competition 2009”. 
Sammen med store internationalt kendte 
klarinettister i juryen, sad også en re-
præsentant for Sydamerika. Han hed 
Valdemar Rodriques og kom fra Caracas 
i Venezuela. Han er klarinetprofessor ved 
konservatoriet i Caracas, men samtidig, 
viste det sig senere, også vicepræsident 
for ”El Sistema”i Venezuela.
Jeg mødte senere Valdemar Rodriques 
i Wien i efteråret 2010, hvor jeg var på 
”Studietur” med mine to drenge, der var  
til instrumental undervisning her. Til-
fældigvis var ”El Sistemas” flagskib:
”Simon Bolivar Youth Symphony Or-
chestra” i Wien på samme tid og vi var så 
heldige, at få billetter til deres to koncerter 
i ”Koncerthaus”.

Og hvilken oplevelse at høre disse unge 
musikere med en alder på 20 til 28 år. De 
spiller som et top professionelt orkester 
tilsat en glød og en spilleglæde man 
sjældent oplever.
Dirigent var den unge stjernedirigent 
Gustavo Dudamel, som selv er opvokset 
og uddannet i ”El Sistema”. Det var  
fantastisk at se, det ellers meget kræsne 
wienske publikum overgive sig fuld-
stændig. Mange voksne mænd sad med 
tårer i øjnene.

Da jeg kom tilbage fra Wien og 
pensionsalderen begyndte at nærme sig, 
var jeg klar over, at mit otium ikke skulle 
ende på sofaen med at spise majonæse, 

En rejse til 
kontrasternes land
om El Sistema 

ryge store cigarer og drikke lilla bols.
Jeg har heldigvis en meget nær ven, Klaus 
Gjede, som er direktør for en mindre 
hjælpeorganisation ”Young Care”, der 
netop beskæftiger sig med socialt udsatte 
børn. Vi talte om at starte et ”Young 
Care El Sistema” projekt i Danmark. 
Da jeg i godt 40 år, har været dirigent 
for ”Rødovre Concert Band” fik vi den 
ide, at knytte vores projekt til et lokalt 
amatørorkester, som så kunne være men- 
torer for disse børn og unge. Vi gik 
derefter til borgmestrene i Rødovre og 
Høje Tåstrup, Erik Nielsen og Michael 
Ziegler. De var begge straks fyr og flamme 
og allerede ved nytårstid 2011 blev det 
besluttet i de to kommunalbestyrelser at 
starte et pilotprojekt, der skulle vare tre år 
…. mindst.
”Young Care El Sistema”-projektet er nu 
i fuld gang og vi har udvidet med flere 
andre kommuner i landet og nye vil 
komme til i løbet at 2012 !

Men når man sådan pludselig står med 
fingrene i bolledejen finder man ud af, at 

der er mange ubesvarede spørgsmål. Vi 
blev klar over, at vi måtte til Venezuela for 
at lære meget mere om, hvorledes de har 
bygget deres ”El Sistema” op.

Nu tænker nogle nok: ”Hvad er ”El si-
stema” egentlig for noget”. Og her er det 
korte svar: ”El Sistema” er et fantastisk 
veludviklet undervisningssystem, der 
blev påbegyndt for ca 40 år siden, af en 
dengang ung dirigent og musikpædagog 
ved navn Josè Antonio Abreu. 
Hans ide gik ud på, at få gadebørn væk 
fra kriminalitet ved at tage dem ind på 
skoler, hvor de kunne bo, sove, få noget 
at spise…. og så samtidig få masser 
af undervisning i klassisk musik, ved 
enten at spille et klassisk instrument eller 
deltage i klassisk korsang.
Denne ide har nu udviklet sig til, at 
Venezuela er det sted i verden, hvor der 
sker mest på den musiske front.
Omkring en halv million børn og unge 
spiller eller synger i det, de derovre 
kalder ”Nucleos”.
En skoleform hvor børnene eller de 
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unge har normal skolegang fra kl. 8 om 
morgenen til hen ad kl. 14. Derefter har 
de musikundervisning…. øver…. har or-
kesterprøver/korprøver fra fire til otte 
timer…. hver dag !!!
Desuden har man nu omkring 11.000 
straffefanger i fængslerne, der spiller 
eller synger klassisk musik ! Hvem sagde 
kokkeskole ?

Vores ni dages rejse til Venezuela har 
været utrolig lærerig og inspirerende. 
Vi har set alle trin i deres undervisning 
fra små 2-åriges rytmeleg og op til at 
høre Simon Bolivar Youth Symphony 
Orchestra og Los Angeles Philharmonic, 
samt 1200 mands kor ! og internationalt 
berømte solister opføre Gustav Mahlers 
ottende symfoni ”Sinfonie der Tausend” 
med Gustavo Dudamel som dirigent.
Men hvad der måske gjorde allermest 
indtryk, var at høre symfoniorkestre på 
250 medlemmer udelukkende med børn 
mellem 10 til 13 år spille f.eks. Tjaikovskys 
”March Slave” - UDEN NODER !

Imponerende at man bruger så mange 
ressourcer på musik (”El Sistema” har  
7000 ansatte til undervisning og ad-
ministration) i et land, hvor der samtidig 
begås mellem 50 og 60 mord om dagen !

Herfra skal lyde et rungende TAK til 
Dansk Kapelmesterforening for støtten til 
denne studierejse til Venezuela. 

Se mere på:  www.elsistema.dk  hvor der er 
videoer fra Venezuela og vores projekter 
i Danmark.
Samt på YouTube: Simon Bolivar Youth 
Orchestra hvor der ligger masser af 
videoer om dette fantastiske projekt



NYE UDGIVELSER
Jens Christian Jensen - ny cd
On the Road to Damascus
Medvirkende:
Blood Sweat Drum+Bass:
“On the Road to Damascus” 
er en suite, som jeg har komponeret med  
stor inspiration fra en studietur til Damas-
cus i foråret 2010.
Med udgangspunkt i arabiske toner og 
rytmer har jeg lavet ny musik for udvidet 
big band, som især løftes af medvirken 
af de to Syriske mestermusikere Essam 
Rafea (Oud) og Moslem Rahal (Ney).
CD´en er en liveindspilning fra Aarhus 
Festuge 2010, som jeg nu endelig bl.a. med 
støtte fra Dansk Kapelmesterforening har 
gjort klar til udgivelse.
Til efteråret vil Blood Sweat Drum+Bass 
igen turnere med Essam Rafea og Moslem 
Rahal netop i anledning af udgivelsen 
som forventes at blive omkring 1.8. 2012”.

Carsten Seyer-Hansen - ny cd
Duruflés samlede 
orgelværker
Requiem og 4 motetter 
(dobbelt-CD).
Medvirkende: Domorganist Kristian Krog- 
søe. Aarhus Domkirkes Kantori. Vokal-
gruppen Concert Clemens. Randi Stene, 
mezzosopran. Bo Skovhus, baryton. 
Henrik Brendstrup, cello. Carsten Seyer-
Hansen, dirigent
“Århus Domkirke råder over Danmarks 
største kirkeorgel - et instrument, der 
internationalt er berømmet for sin fan-
tastiske klang. Særligt i det franske 
repertoire er instrumentet suverænt, så 
da jeg i samarbejde med domkirkens 
organist skulle tilrettelægge vores første 
fælles cd-projekt, var Duruflés Requiem 
et helt naturligt valg. Efter koncertturné 
i bl.a. Berlin indspillede vi værket tilbage 
i 2010 med 40 sangere, og nu kommer 
det på gaden med nogle af de allerstørste 
sangsolister på holdet. På dobbelt-cd’en 
kan man også nyde Duruflés samlede 
produktion for orgel. Virtuos orgelmusik 
spillet på et helt enestående instrument!”
Duruflé er udkommet på Danacord
www.danacord.dk  

Torben Westergaard - ny cd
Tangofied
Medvirkende: 
Torben Westergaard & 
The Tangofied Ensemble:
Guillermo Rubino (violin), 
Paula Pomeraniec (cello), Santiago Segret 
(bandoneón), Ismael Grossman (acoustic 
guitar), Diego Schissi (piano) & Torben 
Westergaard (bass).
“Hvad sker der, når en dansk komponists 
musik bliver lagt i hænderne på en mes-
terlig argentinske arrangør og pianist?
Hvad sker der, når musik fra Nordeuropa 
mødes og smelter ind i tango-traditionen 
og Buenos Aires’ righoldige musikkultur? 
Et svar på den slags spørgsmål kunne 
være mødet mellem Diego Schissi og 
hans eminente musikere og den danske 
komponist og bassist Torben Westergaard; 
cd’en Tangofied”.
Udgivet april 2012 på TWMUSIK009
 
Søren Johannsen - ny cd
Bach’s Matthæus 
passionen for trompet 
og orgel
Medvirkende: Dorthe Zielke, trompet. 
Søren Johannsen, orgel. 
Desuden medvirker: Ulla Miilmann, fløjte. 
Pelle Gravers Nielsen, obo. Johannes Søe 
Hansen, violin.
“Bachs Matthæuspassion i nyt arrange-
ment for trompet og orgel.
Ofte er det kapelmesterens opgave at 
ny-orkestrere eller omarrangere værker, 
f.eks. i værkerne Udstillingsbilleder eller 
Griegs suiter. Men Søren Johannsen har 
med ovenstående cd gået den modsatte 
vej - reduceret Bachs store partitur med 
dobbeltkor, dobbeltorkester, drengekor 
og solister ned til den lille besætning: 
trompet og orgel. 
Den største udfordring består i at bevare 
Bachs idé og værkets atmosfære i et 
ordløst udtryk”.
Optaget i Christians Kirke, København, 
januar 2012.
Udgivet i april 2012 på Naxos. 
 

Carsten Seyer-Hansen - ny cd
Salmesuite
Medvirkende: 
Marilyn Mazur, percussion. 
Jakob Buchanan, flygelhorn. 
Michael Bladt, saxofoner. Mads Wadmann, 
piano. Aarhus Domkirkes Kantori.
Carsten Seyer-Hansen, dirigent.
“Kimen til dette projekt blev lagt allerede 
i 2007, hvor jeg sammen med Mads 
Wadmann og Michael Bladt arrangerede 
en række salmer til en suite og lod den 
sammenkædes af et jazzensemble, som 
improviserede overgange og med- og  
modspil til korets rene, klarer og “klas-
siske” lyd. Sidste år blev vi enige om at 
gentage og udvide konceptet, og det blev 
for mig lejlighed til at invitere Marilyn 
med i et projekt. Vi havde nogle fantastisk 
gode og inspirerende dage sammen i  
Århus sidste sommer. 16 sangere, 4 ins-
trumentalister, et skønt kirkerum og lyst 
til at mødes med hver vores bagage”.
Salmesuite er udkommet på LongLife 
Records  www.pladekisten.dk 

En tilbagevendende klagesang, jeg hører 
omkring den klassiske musik, er, at pu-
blikum bliver stadig ældre og færre og 
færre. Frygten for, at den seriøse musik i 
vores kultur får stadig mindre betydning.

Og det er jo sandt, at de sidste årtiers 
politik nærmest målrettet er gået mod at 
minimere de kunstneriske fags betydning 
i skolen. Det er jammerligt at opleve, 
hvor lidt indføring der i dag i mange 
skoler gives i selv de værker, vi anser for 
grundsten i musikken. Grotesk bliver det, 
når det nu kan lade sig gøre at studere 
musikvidenskab ved Århus Universitet 
uden at behøve at kunne læse noder! Tilgiv 
mig, men uanset genretilhørsforhold MÅ 
et så grundlæggende redskab som det 
alfabet, som noder er for musik, da kunne 
læses og bruges af de mennesker, der vil 
forske i musikkens væsen.

De politikere, der i dag kommer til mag-
ten, er jo for manges vedkommende 
produkter af de sidste årtiers skolepolitik. 
Og derfor bør det ikke komme bag på 
nogen, hvis den levende musikalske 
oplevelse forekommer mange af dem 
fremmed. Det bringer opbakningen til den 
levende professionelle, ikke-kommercielle 
musik i alvorlig fare, for kun et fåtal af 
vores politikere tør stille sig frem og 
kæmpe kunstens sag.

Men der er også skønne lyspunkter: Jeg 
har netop besøgt den dansk-tyske skole 
Skt. Petri i København. Fra skoleåret 2011-
12 har man startet en musikskole knyttet 
direkte til skolen med undervisning efter 
almindelig skoletid i skolens bygninger. Af 
skolens 450 elever går 150 i musikskolen 
– altså en trediedel af eleverne!! Ikke nok 
med det: Skolen har i flere år haft sit eget 

børnekor, som har 110 medlemmer, fordelt 
over 5 niveauer! Takket være frivillige 
bidrag og en række entusiastiske forældres 
ulønnede indsats hviler denne musikskole 
økonomisk i sig selv – og til næste skoleår 
har endnu flere børn allerede meldt sig til 
musikskolens undervisning.

Her er musikken ikke skubbet ud over 
sidelinien, men er en naturlig del af 
sammenholdet og skolens hverdag. 

Et andet, meget væsentligt projekt har et af 
vores forenings medlemmer, Jørgen Misser 
Jensen, været initiativtager til. Inspireret af 
den venezuelanske El Sistema, hvor mange 
tusinde børn fra socialt udsatte børn 
får musikundervisning, har Misser for 
nogle år siden startet et lignende projekt 
på Københavns vestegn. Her får masser 
af unge en enestående mulighed for at 
mødes i musikken i et fællesskab, som de 
aldrig ellers ville komme i nærheden af. Et 
fantastisk godt og væsentligt projekt, der 
stadig vokser!

Og børnene elsker det - helt klart en idé til 
efterfølgelse!

KAPELMESTERENS 
Klumme

af 
Michael Schønwandt
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Vor formands årsberetning var en de- 
primerende oplevelse. Musikken ople-
ver nedskæringer og nedlæggelser af 
ensembler. Bevillingerne til de store  
jazzensembler er blevet kraftigt redu- 
ceret, og der sker i øjeblikket uoprettelige 
skader på vores musikmiljø. Vi bliver nødt 
til aktivt at styrke vor gennemslagskraft 
på nye baner. 

Desværre har den fagligt højt kvali-
ficerede argumentation fra vore egne 
repræsentanter overhovedet ingen virk-
ning haft på musikudvalget i Statens 
Kunstråd. Frans Rasmussen, Anders 

Der er ikke 
noget at 
komme efter
af Per Goldschmidt 

Laursen og Jesper Løvdal, der er for-
mænd for tre væsentlige organisationer, 
bad med udgangspunkt i deres stærke og 
bredt favnende faglighed musikudvalget 
om et møde om bevillingsreduktionerne. 
Musikudvalget gav afslag - et sørgeligt 
magtfuldkomment udtryk, som nok mere  
dækker over frygt end noget andet, 
da der ikke i musikudvalget sidder en 
eneste person med et stærkt professionelt 
kendskab til store jazzensembler og 
deres betydning for udviklingen i “føde- 
kæden”. Statens Kunstråds musikudvalg 
har også på andre måder reageret stærkt 
uheldigt. Udvalgets skriftlige afslag 
på ansøgninger afslører et påfaldende 
ukendskab til jazzens historie og ud-
vikling. Desuden har udvalget tilladt 
sig til vidt forskellige orkestre at frem- 
sende fuldstændig enslydende kvali-
tetsbedømmelser som begrundelser for 
bevillingsafslag. 

Kulturministeren er i denne sammen-
hæng til ingen hjælp. Han påberåber sig 
armslængdeprincippet, og vil ikke tage 
yderligere stilling til sit udvalgs afgørelser. 
Han forholder sig ikke til, at nogle af disse 
afgørelser direkte strider mod hans egne 
offenlige hensigtserklæringer om blandt 
andet værdien af samarbejde på tværs af 
genrene. 

Vi er derfor nødt til at tænke i nye baner, 
så den dårlige udvikling kan vendes! Det 
slår mig, at vi blandt andet bør kontakte 
bekendte og gode kolleger, som har 
forståelse for de store jazzensemblers 
betydning, og som samtidig er i po-
sitioner, hvor de kan påregne en stærkere 
gennemslagskraft og folkelig appel, som 
vil blive hørt af politikere, medier og 
embedsmænd. 

Så jeg beder hermed til, at vi får nogle 
mennesker på banen som kan ændre den 
katastrofale udvikling. Vi kan ikke leve 
med fortsat hele tiden at høre, “at der er 
ikke noget at komme efter.” For det er der 
i uhyggeligt høj grad, hvis vores unikke 
musikmiljø skal overleve.

Statens Legatbolig i Paris 
Statens legatbolig i Paris har til formål 
at give danske kunstnere og forskere 
mulighed for et ophold i Paris. 
Ansøgere, hvis projekt har en konkret 
tilknytning til Paris, vil blive prioritet. 
Boligen m/opholdsstue, sovealkove, 
badeværelse og køkken i 3, Rue de la 
Perle, 75003 Paris, er fuldt møbleret 
og udstyret til 2 personer. Huslejen 
er 1150 Euro pr. måned inkl. varme, 
lys og telefonabonnement (retten til 
prisjustering forbeholdes). 
For at tilgodese flest mulige ansøgere 
tildeles ophold som regel kun for én 
måned. 
Ansøgningsprocessen foregår elektro-
nisk fra denne adresse: http://frankrig.
um.dk/da/om-os/statens-legatbolig-
i-frankrig/ 
Ansøgninger om ophold i legatboligen 
i 2013 bedes indsendt senest fredag den 
14. september 2012. 
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af Michael Bojesen

En søndag eftermiddag i
oktober 2011, sted: 
Bayerischer Hof, München

Sammen med en lille delegation fra DR og 
Nordic Artists møder jeg Maestro Lorin 
Maazel for første gang. En levende legende. 
82 år er han, har fejret 70 års jubilæum som 
dirigent og har netop underskrevet en ny 
3-årig chefdirigentkontrakt med München 
Philharmonikerne. Han er afslappet, sæt- 
ter sig som en selvfølgelighed for bord-
enden i hotellets lounge som det absolutte 
centrum i selskabet. En rolle han er vant til, 
og som han mestrer til fuldkommenhed. 
2 timers audiens hvor der aftales Malko-
konkurrence-praktik krydret med diri-
genthistorier fra et langt liv. Megen 
af snakken handler desuden om hans 
hjertebarn: Castleton Festival – Maazels 
egen festival som finder sted hvert andet 
år på hans store ranch i Virginia, USA. 
En festival hvor han selv som frontfigur 
arbejder med unge musikere og dirigenter. 
Maazel selv havde sin dirigentdebut som 
12-årig med New York Philharmonikerne, 

Malko 
fra sidelinien

og det er tydeligt at uddannelsen af frem- 
tidige klassiske kunstnere ligger hans 
hjerte nært. Det er da også præcis i den- 
ne egenskab at han har sagt ja til at 
fungere som præsident for Malko-juryen 
ved konkurrencen i 2012. Som en del af 
1. prisen vil vinderen af konkurrencen få 
Maazel som mentor i en periode på 3 år.

En søndag formiddag i december 2011, 
sted: Kongeværelset i DR-Koncerthuset
DR har bedt mig lave et 1 times TV-
interview med Maazel som skal bruges 
i forbindelse med konkurrencen. Jeg har 
forberedt mig grundigt: en mand som 
foruden et imponerende musikerskab, 
dels som dirigent dels som violinist, har 
universitetsgrad i matematik og philosofi 
og taler 5 sprog flydende, skal man ikke 
undervurdere. Ved tidligere lejligheder 
har han forladt interviews hvor han 
ikke fandt at han blev stillet begavede 
eller relevante spørgsmål.  Det bliver en 
spændende time, hvor vi bl.a. taler om 
Richard Strauss’ 10 regler for dirigenten: 
ét af disse er som bekendt at en dirigent 
ikke må svede! Maazel erklæder sig enig, 
og siger at der er 2 grunde til at en dirigent 
sveder: enten er han nervøs – og dermed 
uforberedt, eller også er han i dårlig form. 
Selv har han ikke svedt på dirigentpodiet 
siden han var 24 år! Da jeg spørger ham 
hvad der får en dreng på 7 år til at ville tage 
direktionstimer – Maazel fik violintimer 

med stor overbevisning.
Semifinalen: der er nu 6 kandidater til-
bage der skal dirigere uropførelsen af et 
værk af Penderecki og desuden rasende 
svære akkompagnements opgaver som 
Ravels Tzigane for violin og orkester. 
Manges favorit, østrigeren Danzmayr, 
sætter Pendereckis værk flot på plads, 
men viser tydelig usikkerhed i sin ak-
kompagnements opgave, kineseren Tong 
Shen, ønsker den fulde kontrol i Ravel 
med det resultat at værket bryder sammen 
om hende, tyskeren Sirvend, har ligeledes 
problemer i både Penderecki og Ravel, 
så tilbage til finalen kommer spanieren 
Mendez, Venezuelaneren Payare og den 
estiske kvinde, Poska. 
Som nævnt tidligere er en del af 1. Prisen 
at Maazel skal fungere som mentor for 
vinderen. Juryen forsøger derfor at kigge 
på potentialet og det musikalske talent hos 
kandidaterne, mere end på den færdige 
dirigent. Efter en flot finalekoncert lørdag 
hvor de 3 meget forskellige kandidater 
dirigerer 1. Sats af Tjaikovskis sidste 3 
symfonier kan juryen meddele, at Payare 
bliver vinder af Malko-konkurrrencen 
2012. Prisen er på € 20.000 samt fremtidige 
engagementer med 24 europæiske sym-
foniorkestre.

Tilbage står alle os som blev klogere 
og rigere på musikalske oplevelser og 
observationer i hele dette forløb. 
DR viste sig fra den allerbedste side, og 
demonstrerede hvad DR virkelig kan  
og skal gøre ved sådan en kulturbe-
givenhed: live-streaming på nettet, P2  
live og sammendrag om aftenen, fjern-
synsdækning på DR K dels i form af 
daglige sammendrag og analyser, dels 
livesending af finalen. 
Og endelig kan Maestro Maazel forlade 
København med en bevidsthed om, at han 
fik sat sit personlige, kraftige fingeraftryk 
på en national begivenhed.
På gensyn i 2015!

fra han var 5 år og dirigenttimer fra 7 års 
alderen - kan han fortælle at det da bestemt 
heller ikke var hans eget ønske, men hans 
fars (Maazels far døde for 3 år siden i en 
alder af 106 år). Han mener ikke selv at 
det var problematisk at få undervisning så 
tidligt, men forholder sig mere kritisk til, 
at han blev bedt om at optræde offentligt 
med det i en meget ung alder. 

En uge i maj 2012, sted: DR Koncerthuset
Så er ugen oprindet hvor 40 dirigenter 
under 35 år fra hele verden er troppet 
op i DR for at vise deres kunnen. Maazel 
er her også og efter åbningskoncerten 
lørdag med den tidligere malkovin-
der, Joshua Weilerstein der dirigerer 
Dvoraks 9. Symfoni, erklærer Maazel at  
messinget spiller skandaløst for kraftigt, 
og han derfor insisterer på at hele or- 
kesteropstillingen skal laves om. Niveau-
erne bliver sænket, orkestret ender på 
fladt gulv og teknikerne – der har lavet mi-
krofonindstillinger – må begynde forfra. 
Søndag kan konkurrencens 1. Runde gå i 
gang: wienerklassisk repertoire. Allerede 
på de 2 første dage kan man fornemme 
et felt af nogle tjekkede amerikanere, 2 
interessante Venezuelanere, og et par 
dygtige kvinder. Én kandidat skiller sig 
ud fra de andre som særlig interessant: 
Østrigeren Danzmayr. 2. Runde: tidlig 
romantik. Feltet er skåret ned til 28 
kandidater og her skal bl.a. dirigeres 
Brahms. 3. Symfoni. Interessant at høre så 
mange forskellige bud. En del kandidater 
holder lange taler i stedet for at dirigere, 
en del har svært ved at holde musikken 
flydende, og den kinesiske kvinde, Tong 
Shen, dirigerer Brahms som man kender 
det fra gamle indspilninger med Karajan. 
En anden kvinde, Christina Poska får med 
en brilliant teknik klarhed og drive frem i 
musikken. 
3. runde: romantisk musik. Der er nu 14  
kandidater tilbage der bl.a. skal dirigere 
Rimsky-Korsakovs Szherazade. Danz-
mayr laver en forrygende opvisning –  
måske lidt for meget spil for kokke-
pigerne på galleriet som salig Arne 
Hammelboe plejede at sige – men virkelig 
imponerende, og en spanier man ikke 
rigtig havde lagt mærke til, Antonio 
Mendez, dirigerer hundesvære Mahlers 7. 

Martin Åkerwall deltager 
i Malkokonkurrencen i 
1992. Som ung dirigent 
var det mest nærliggende 
at starte lykken rundt 
om hjørnet. Og her lå 
Malko-konkurrencen. Året var 1992 og 
jeg levede livet som 1. Kapelmester ved 
et teater i Tyskland. Jeg havde travlt 
og havde selvsikkert langt og flot hår. 
Fordi jeg var dansker oplevede jeg en 
særlig forventning og interesse. Masser 
af interviews, der startede med ”føler 
du, at der er et særligt pres som dansk 
dirigent i Malko-konkurrencen”? Det 
gjorde jeg måske nok, men jeg gik til 
den med krum hals og vandrede den 
lange vej fra foyeren ind på podiet foran 
Radiosymfoniorkestret, som det hed 
dengang. Vejen var måske ekstra lang. I 
en menneskealder havde det været min 
fars arbejdsplads. Og dette var så første 
gang jeg nærmede mig min drengedrøm, 
at dirigere min fars orkester. Det blev så 
med Beethovens 1. symfoni, at den drøm 
blev opfyldt.
Om eftermiddagen summede alle vi 
kombattanter om tavlen i foyeren, hvor 
navnene blev flyttet til næste runde 
eller blev stående. Mit navn var blevet 
flyttet. Udfordringen lød på Brahms 3. 
symfoni og Bartoks Koncert for orkester. 
Brahms var et mareridt. Jeg dirigerede og 
dirigerede og orkesteret svarede fortvivlet 
tilbage med en ekstrem forsinkelse. 
Brahms 3. symfoni er en publikums 
madonna, men en bitch for dirigenter. 
Men det er der jo så meget musik der 
er. Efterfølgende var Leif Segerstam 
rundhåndet med opmuntrende råd og 
Kitajenko inviterede mig til Bern som 
hans assisterende dirigent. Her endte mit 
første Malko-eventyr lykkeligt.
Næste gang der afholdtes Malko fik jeg 

tilmeldt mig for sent. Men på et afbud 
blev jeg alligevel tilbudt deltagelse. Jeg 
var dårligt forberedt, både musikalsk og 
mentalt. Og så er det bedre at lade være. 
Lykken ligger ikke altid lige om hjørnet…
Venlig hilsen Martin Åkerwall
 

Søren Johannsen deltager i 
Malkokonkurrencen 1998.
Som studerende i konser-
vatoriets dirigentklasse var 
interessen for Malkokon-
kurrencen naturlig under 
studietiden. Jeg meldte mig til i 1998 uden 
at komme med fra første færd. Men på 
grund af afbud blev der plads til mig og 
en sats af en Beethoven-symfoni i første 
runde. En stor del af RSO’s musikere 
kendte jeg i forvejen og havde spillet 
med i andre sammenhænge. Alligevel 
slog det mig så forskelligt det var, at lave 
musik under sådanne omstændigheder 
- til forskel fra jobs i det vikelige liv - og 
jeg har da heller ikke siden deltaget i 
konkurrencer. Jeg blev klar over at det 
interessante ved dirigentrollen og det at 
lave musik netop er musikken, som opstår, 
og ikke det at præstere. Jeg erkender at 
man vokser med de opgaver man får - 
og timerne på podiet er nødvendig for 
dirigentens udvikling - uanset talent. 
Men konkurrencer er i min optik stadig 
alt andet end at lave musik. Respekten for 
RSO’s musikere er dog intakt og jeg forstår 
orkestrets behov for at lave konkurrencer, 
talentshows og reklamespots iøvrigt. Den 
klassiske musik har jo ikke for nemme kår 
i disse år.
Venlig hilsen Søren Johannsen

Tre medlemmer af 
Dansk Kapelmesterforening har 
deltaget i Malkokonkurrencen
Her fortæller to af dem om deres oplevelser,
(den tredje var Henrik Vagn Christensen).
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Jonas Viggo Pedersen har talt med 
Maria Badstue og Jesper Nordin

For nogen tid siden skrev Jesper Nordin i 
sin blog dette:
”De to lærere, jeg har respekteret mest, 
var enige i deres kritik af konkurrencer, 
og det vejede tungt i min beslutning [om 
ikke at deltage i konkurrencer]. Som en 
professor sagde til mig: ”Konkurrencer 
er for heste”. Jeg tvivler efterhånden om 
værdien af deres råd, men jeg vil give 
dem ret så langt som dette: hvad man 
viser i en konkurrencesituation er meget 
forskelligt fra det daglige arbejde i f.eks. 
en operaproduktion, og der er en vis 
mængde massesuggestion/hype/hysteri 
på spil i konkurrencer. Var jeg begyndt at 
dirigere tidligere i livet, og var jeg nået til 
denne skillevej for 10 år siden, (dengang 
var jeg valdhornist i et symfoniorkester og  
havde ikke rigtig overvejet at blive diri-
gent endnu), så havde jeg nok gået diri-
gent-konkurrencevejen alligevel.” [min 
oversættelse; bloggen er overvejende på 
engelsk – jvp]

Og i sidste nummer af Kapelmesteren 
kunne vi berette om en anden dansk 
dirigent, Maria Badstue, som netop hav-
de fået plads blandt de 6 bedste i kon-
kurrencen i Zagreb.

Jeg satte de to dirigenter stævne over 
frokost på La Galette for at tale om diri-
gentkonkurrencer i almindelighed, foran-
lediget af den netop overståede Malko-
konkurrence. 
Jesper Nordin, som skrev det ovenstående 
i sin blog, har (som det fremgår) manglet 
den trædesten i karrieren, som deltagelse 
i en konkurrence kunne have været. 
Han betoner den vægt, hans læreres ord 
havde for ham dengang. János Fürst, 
som Nordin fulgte tæt, havde selv været 
dommer i Donatella Flick-konkurrencen i 

af Nikolaj Bentzon

Temmelig corny genrebeskrivelse. Dog 
overbevisende eksemplificeret af Queen/
Fred Mercury, hvis man kan huske så 
langt tilbage…
Ved seneste generalforsamling i Kapel-
mesterforeningen (23/4-12) kom formand 
Frans i sin beretning ind på behovet 
for genreblanding - d.v.s. ophævelse af  
genreskel, dogmer, kassetænkning m.m.,  
så kreativitet og nytænkning kunne 
flyde mere frit. Vi kunne måske lige- 
frem hver især få os en skive af 
hinandens kunstneriske og økonomiske 
branchekage. Lyder velsmagende.
Ambitionen er bl.a. beslægtet med be-
grebet om, at græsset er grønnere … i 
hvert fald ud fra en jobmæssig  vinkel.
Sandt at sige ER der dog et stort og 
berigende potentiale, når de genremæssige 
ringe begynder at brede sig ind over 
hinanden.
I et tidligere nummer af dette tidsskrift 
har vort ærede medlem, Nenia Zenana, 
beskrevet de konkrete kvaliteter og 
konsekvenser ved et projekt, der in-
volverede en sammenkædning af hendes 
baton og mine pianistiske udladninger. 
Det kom til udtryk ved en koncert  for et 
par år siden, hvor repertoiret omfattede 

vidt forskellige musikalske indspark 
med værker af Albinoni, Gade, Bach og 
undertegnede.
I forlængelse af dette har jeg på det seneste 
kastet mig ud i lidt mere rendyrkede jazz-
symfoniske projekter med hhv. Odense og 
Sønderjyllands symfoniorkestre, samt det 
i Kapelmesterforeningen så berømmede 
Liepaja Amber Sound Symphony Or-
chestra i Letland. Lyden af rav grubler jeg 
stadig lidt over …
I alle tilfælde står man med udfordringen 
at få de involverede parters nedarvede 
og opdyrkede læresætninger til at ”tale 
ordentligt med hinanden”. 
Når man beslutter sig for at få f.eks. 
symfoniorkestret til at indgå i en ”rytmisk” 
sammenhæng (i mangel af bedre udtryk -  
som Erik Moseholm bemærkede det ved 
føromtalte generalforsamling), lægger 
man an til en balanceagt. 
Formatet symfoniorkester + rytmegruppe 
er velkendt fra mange pop- og jazz-
produktioner, og det har kastet talrige 
udgivelser med klassikerstatus af sig. Bill 
Evans/Claus Ogerman, Oscar Peterson/
Nelson Riddle f.eks., for slet ikke at tale 
om utallige jazzvokal-produktioner op  
gennem 50´erne og 60´erne. Filmsound-
tracks bugner af genre- og instrumen-
tationsblandinger – også i dag.

Når man lytter til disse, konstaterer man, at 
alle musikeres spidskompetencer er bragt 
i spil og at netop denne omstændighed 
er forudsætningen for, at det bliver så 
vellykket. D.v.s. at man bibeholder de 
respektive genres særkender – også 
selvom de klinger samtidigt.
Det er dybest set en orkestrators og 
arrangørs hovedpine at kende en harpes og 
en piccolos muligheder i sammenhængen, 
men også som kapelmester bør  man 
gøre sig nogle overvejelser om det 
hensigtsmæssige i, at f.eks. strygerne skal 
swinge så det sortner for øjnene!! Det er 
nemlig næppe særlig hensigtmæssigt, jf. 
ovenstående eksempler, hvor strygerne 
netop IKKE bliver kastet ud i swing-
ottendedelenes lyksagligheder selvom 
rytmegruppen spiller swing. 
Dét som symfoniorkestret omvendt skal 
gøre sig nogle overvejelser om, er den 
indbyggede metronom, der ligger i en 
rytmegruppe. Det er gerne her, der ligger 
nogle udfordringer i sammensmeltningen. 
Vi jazzmusikere kan godt sidde og 
måbe lidt benovet over 90 mands 
kollektive rytmiske antrit eller ”rubato-
spændstighed” i et symfoniorkester, 
for i rytmegruppen lever vi af og med 
en tempo-stringens, der så alligevel er 
ganske afhængig af personlig  fortolkning 
og rygmarv. Vi kender alle til diskussioner 
om  ”hvor den ligger”.
Anyway, jeg var ret imponeret over 
føromtalte orkestres evne til at ”skifte 
gear” – altså på f.eks. Liepaja-orkestrets 
meget traditionstunge klassiske baggrund 
i løbet af første prøves første time at slå 
ind på  en uhyre træfsikker eksekvering 
af nyt og jazzet materiale. Ovenikøbet 
med høj grad af selvfremdrift, så jeg bare 
kunne fortsætte med at trampe videre i 
tangenter og pedaler.
Men forudsætningen har samtidig været, 
at de musikalske bestanddele, der skulle 
forløses fra klatterne på nodepapiret, 
alligevel indeholdt en hvis grad af 
genkendelse hos musikerne i orkestret.  
Vi er hver især specialister med et vist 
kendskab til hinandens specialer. Op-
gaven er at bringe disse specialer i spil 
… OG SÅ SWINGER DET!

”I play Symphonic 
Rock………….”

Men at deltage i Malko-konkurrencen 
herhjemme? 
”Jeg spurgte Henrik Vagn Christensen til 
råds, og han har jo selv deltaget en gang. 
Han gav mig det simple råd: hvis du kan 
vinde, skal du deltage. Og det var jeg ikke 
sikker på at jeg kunne, så jeg fravalgte 
det”, siger Maria. 
Nordin erklærer sig enig: ”Hvis man skal 
deltage som dansker i en international 
konkurrence på dansk grund, vil man 
efterhånden få så massiv mediedækning, 
at det vil være rigtig skidt for 
fremtidsmulighederne at ryge ud i en af 
de indledende runder.”

Se mere til de to på http://mariabadstue.dk/ 
og http://jespernordin.dk/ - og til artiklens 
forfatter på http://viggopedersen.dk/ 

Dirigentkonkurrencer 
– skal, skal ikke?

London og vidste bedre end mange, 
hvad prisen og udbyttet kunne være.
Men siden da, betoner Nordin, er 
konkurrencerne blevet hårdere 
af flere grunde. Dels er kultur-
midlerne blevet færre over hele 
kloden, og det gør at alle søger 
til de konkurrencer, der kan give 
mest medvind til vinderne. Og dels 
er præmierne, især i Malko-konkurrencen, 
blevet så meget mere attraktive gennem 
de seneste år. Endelig er det mere og  
mere sådan, at juryerne går efter ”den  
gode historie”, den dirigent, der bedst  
kan markedsføres i tiden efter 
konkurrencen. Det er tydeligt, at 
der er flere orkesterchefer end dirigenter 
i juryerne.

Malko-konkurrencen i år fik en ekstrem 
eksponering på Twitter – tusindvis af 
tweets kogte over, da det blev annonceret 
at Rafael Payare vandt.
Sådan en eksponering er i sig selv guld 
værd for en ung dirigent, der skal have 
sparket gang i karrieren, - men mange 
af deltagerne var for længst etablerede i 
flotte stillinger.

Maria Badstue, som netop har haft 
premiere på operaen ”Angelo”, kan 
takke sin konkurrenceplacering for at 
hun har fået det job – samt 4-5 koncerter 
med forskellige orkestre + et agentur til 
fremtidige jobs. Hun erklærer sig meget 
enig i betoningen af ”den gode historie”, 
for efter konkurrencen i Zagreb har hun 
fået langt mere ud af det end f.eks. mr. 
Kah Chun Wong fra Singapore, der blev 
nr. 2 (Badstues favorit i konkurrencen). 
Herhjemme er der ikke mange unge 
dirigenter, hvorimod Singapore vrimler 
med unge dirigentspirer . 



1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab (bilag)
4. Fastsættelse af kontingent og indskud
 Bestyrelsen foreslår uændret indskud 
 kr. 500 og kontingent uændret til 
 kr. 900 halvårligt
5. Valg af formand
 Frans Rasmussen afgår ifølge vedtægt-
 erne, men er villig til genvalg
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor 
8. Evt. indkomne forslag fra medlemmer
9. Eventuelt

Formanden, kapelmester Frans Rasmus-
sen bød velkommen. Formanden oplyste, 
at 22 medlemmer var mødt, inklusiv be-
styrelsen.

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

Dirigenten konstaterede, at general-
forsamlingen opfyldte betingelserne i  
foreningens love og anså general-
forsamlingen for lovlig og beslut-
ningsdygtig. Dirigenten gav herefter 
ordet til formanden for aflæggelse af 
årsberetning.

Ad dagsordenens pkt. 2 
- Årsberetning:
Foreningen har dags dato 201 medlemmer 
og har siden sidste generalforsamling 
haft en tilgang på 13 nye medlemmer. 
1 medlem er slettet p.g.a. restance og 3 
medlemmer er afgået ved døden.
 
Nogle få særlige mærkedage blev nævnt: 

Foreningen har haft følgende 3 runde  
fødselsdage siden sidste generalfor-
samling: Gunner Tagmose fyldte 80 år, 
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Elith Nykjær Jørgensen fyldte 75 år og 
John Uldall fyldte 75 år.

I løbet af året har vi måttet sige farvel til 
3 markante personligheder i musiklivet: 
Den 14. juli 2011 afgik Poul Godske ved 
døden 82 år gammel, den 30. juli 2011 
afgik Ole Henrik Dahl ved døden 73 år 
gammel og den 1. september 2011 afgik 
Torben Petersen ved døden 71 år gammel. 
Der er tidligere optrykt mindeord i 
Kapelmesteren.

De tre medlemmer blev mindet med et 
øjebliks stilhed.

MILITÆRMUSIKKEN:
Formanden konstaterede, at omstruk-
tureringen af de militære musikkorps 
fungerer ganske godt og med mulighed 
for forskellighed. Intet er dog sikkert i 
forhold til fremtiden. Orkestrene kan 
blive nedlagt, når som helst Forsvaret 
ønsker det.

For rimeligt få år siden var der fem 
professionelle orkestre i provinsen. I 
dag er der to. Resten er erstattet af det 
semiprofessionelle Søværnets Tambur-
korps hvor musikerne er værnepligtige 
og konstabler. Ud over dette bruger 
Forsvaret hjemmeværnsorkestrene, som 
er rene amatørorkestre, til tjenesterne.

Anderledes står det til med Livgardens 
Musikkorps. De har desværre endnu ikke 
formået at udnytte omstruktureringen.

LANDSDELSENSEMBLERNE:
Formanden konstaterede, at det havde 
udviklet sig som forudset ved sidste 
beretning, hvilket er meget trist.

Det Jyske Ensemble er blevet nedlagt 
og de øvrige ensembler beskåret og 
stillinger nedlagt. Kommunerne har dog 
stadig penge som de endnu ikke har 

REFERAT
År 2012, den 23. april, kl. 17.00, afholdtes ordinær generalforsamling i 
”Kareten”, Hollænderdybet 1, 2300 København S med følgende dagsorden:

fordelt til ensemblerne. Man kan efter 
kommunesammenlægningerne ikke fin-
de ud af, hvordan denne fordeling skal 
finde sted.

Ensemblerne har altid været grund-
stammen og forudsætningen for, at de 
semiprofessionelle symfoniorkestre rundt  
omkring i landet kunne eksistere og 
dermed det klassiske symfoniske mu- 
sikliv. Disse orkestre spåede formanden en 
usikker fremtid, om nogen overhovedet.

DE PROFESSIONELLE ORKESTRE 
OG KOR:
Formanden konstaterede, at nedskæ-
ringer, fyringer, trusler og politisk 
amatørisme er en stor del af hverdagen  
i orkestre og kor.

Formanden nævnte ved sidste ge-
neralforsamling, at Operakoret var blevet 
beskåret med 4 stillinger. Dette er nu 
blevet til 20 stillinger, d.v.s. en reduktion 
på en tredjedel.  

I bladet Kapelmesteren nr. 48 er der et 
indlæg skrevet af Tivolis nye musikchef 
Henrik Engelbrecht. Her berettes om 
historikken og traditionen bag det Tivoli, 
som vi snart ikke mere er i stand til at 
genkende. 

Fjerner vi traditionerne omkring os, 
fjerner vi også de nødvendige spejle til 
at fortælle os, HVEM vi er og HVOR vi 
kommer fra og HVORFOR.

Tivolis Big Band er efterfølgeren til Tivolis 
Harmoniorkester, som har spillet i haven 
helt tilbage fra 1875. Tivolis Big Band og 
Tivolis Harmoniorkester er groet op og 
groet ud af hinanden i løbet af de 137 år, 
der er gået.

Tivoli fjerner et væksthus for Big Band 
musikken. Den er så godt som ikke 
eksisterende mere i haven. Det samme 
mener jeg om behandlingen af Promenade 
Orkesteret.

Formanden tillod sig at sige, at det er 
ansvarsløs handling over for det Tivoli, 

DIVERSE:
Malko konkurrencen, som har finale den 
12. maj, havde givet lidt arbejde til bl.a. 
formanden. 400 videoer og tilsvarende 
CV´er skulle gennemgås, før de mange 
deltagere blev udvalgt.

FARINELLI:
Foreningens egen dirigentkonkurrence 
finder sted den 2. juni 2012 i Tivolis 
Koncertsal.

Foreningen fylder 75 år 21. december 
2012.

Den 2. august 2013 fejrer vi fødselsdagen 
med en koncert i Tivolis koncertsal.

Operetten Farinelli bliver opført i en 
semiscenisk version.

Bestyrelsen har udvalgt 4 af vore yngste 
dirigenter til at konkurrere om posten 
som koncertens dirigent:

-  Anne Marie Granau
-  Jesper Nordin
-  Martin Nagashima Toft
-  Casper Schreiber.

Vinderen findes den 2. juni 2012.

DR’S PIGEKOR:
DR´s Pigekor har endnu engang fået ny 
leder, Nenia Zenana. Det var ikke muligt 
for DR at enes om ideer og repertoire med 
den svenske kordirigent.

Michael Bojesen, den forrige dirigent for 
pigekoret, har overtaget det formidable 
Lunds Mandskor.

COPYDAN ARKIV:
Indtægterne i Copydan Arkiv består 
af Danmarks Radios betaling for gen-
udsendelser af arkivmateriale på DR 
BONANZA, DR K & DR RAMASJANG.

Da det drejer om nichekanaler, betales der 
ikke normale genudsendelseshonorarer 
men en rundsum til DR Arkiv med 
tilbagevirkende kraft fra 2008. Forhand-
lingerne om en fordeling af disse penge 
mellem udøverorganisationerne er ved at 

ansvarsløs handling over for det Tivoli, 
som var. 
… og over for publikum.

RYTMISK OG URYTMISK MUSIK:
Formanden mente, at denne umusiske 
benævnelse af forskellige musikgenrer 
skaber fremmedgørelse og giver mu-
ligheder for misforståelser. En debat 
mellem foreningens rytmiske og ikke-
rytmiske kapelmestre ville være ønskelig.

KAPELMESTERFORENINGENS 
FØDSELSDAG:
Fødselsdagen var en hyggelig og givtig 
sammenkomst af musikere og kapel-
mestre fra alle lejre. Alle mødtes d. 21. 
december 2011 kl. 17.00 til den årlige 
fejring af foreningens 74-årige fødselsdag.

Stedet var Bastionen + Løven ved 
Christianshavn og virtuos underholdning 
blev serveret af den arabiske slagtøjsspiller 
Simona Abdallah, samt af duoen Torben 
Kjær og Jesper Lundgaard.

Der blev ved denne lejlighed givet Arne 
Hammelboes studie/rejselegater til John  
Ehde og Søren Johannsen på hver 5.000 kr., 
et legat på 7.500 til Jonas Viggo Pedersen, 
og endelig fik Martin Nagashima Toft et 
legat på 10.000 kr.

DANSK KUNSTNERRÅD:
Formanden mente, at der var forbavsende 
lidt respons fra Dansk Kunstnerråd 
vedrørende regeringens fyringspakker og 
andre ønskede besparelser.

BLADET: ”KAPELMESTEREN”:
Der sker noget for bladet. Medlemmerne 
er blevet yderligere aktive og synlige. Der 
er mange begavede indlæg. Fortsæt med 
det gode arbejde.

FACEBOOK:
Synes at være kommet for at blive!

DIRIGENTKURSER:
Bestyrelsen bestræber sig på at etablere et 
dirigentkursus om året.
Jazz det ene år, klassisk det andet år.
Den 9. oktober 2011 var 10 medlemmer 

afsted til endnu en god oplevelse med 
Symfoniorkesteret i Liepaja, Letland. 
Tamas Vetö var med som mesterlig 
inspirator.

Den 13. februar 2012 tog 8 medlemmer 
afsted til samme destination, denne gang 
kun for 3 dage. Et pladeindspilnings-
projekt var aflyst, og vi fik et meget billigt 
tilbud på leje af orkester.

Begge projekter synes at være til stor gavn 
for medlemmerne. Øvede, som mindre 
øvede dirigenter.

Det kan alle læse mere om i indlægget:
JAZZTOSSE PÅ SYMFONISK DIRI-
GENTKURSUS i Kapelmesteren nr. 50 

Næste kursus vil blive et jazz-kursus til 
efteråret. Århus Jazz Orchestra har stillet 
sig til rådighed.

CONDUCTORS GUILD:
Peter Ettrup Larsen er ved at undersøge 
om et eventuelt samarbejde kan blive 
etableret

UDDANNELSESSITUATIONEN:
Uddannelsen ”Klassisk Korledelse” gen-
opstår på konservatorierne i Ålborg og 
Århus med lærerstaben: Søren Birch, 
Søren K. Hansen og Carsten Seyer-
Hansen.

Formanden efterlyste et samarbejde 
mellem uddannelserne på DKDM og 
RMC. Begge uddannelser ville kunne 
beriges derved, orkester-samarbejder 
kunne finde sted og en erkendelse af, at 
”vi i sidste ende vil det samme” kunne 
opstå.

AMATØRMUSIKKEN:
Formanden konstaterede, at tilgangen 
til de ”klassiske” instrumenter på mu- 
sikskolerne er stærkt dalende. Amatør-
orkestrene går ned. De rytmiske såvel 
som de klassiske.

Formanden mente, at der må gøres noget, 
hvis vi ikke skal miste forbindelse til vore 
rødder.
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mellem udøverorganisationerne er ved 
at være færdige og forhåbentlig kan ud-
betaling til de enkelte retighedshavende 
kapelmestre ske inden for det næste 
år. Der vil kun ske udbetalinger for 
produktioner hvor Danmarks radio ikke 
har frikøbt rettigheder. 

SEEATRE.COM:
Seeatre.com er nu gået i luften. Der op-
tages årligt et antal teaterforestillinger 
i Danmark og i udlandet som gøres 
tilgængelige on-demand og mod be-
taling på Seeatres.com’s hjemmeside 
(betaling for at se forestillinger er pt: kr. 
65 for en enkelt forestilling – kr. 94 for en 
måneds abonnement og kr. 875 for 1 års 
abonnement).

Indtægterne fordeles mellem Seeatre, 
teatrene og de medvirkende. Dansk 
Kapelmesterforening har i lighed med  
de øvrige udøverorganisationer under-
skrevet en rammeaftale, som gør det 
muligt for Seeatre at optage og vise 
teaterforestillinger via deres hjemmeside 
under forudsætning af, at alle med-
virkende kunstnere og det berørte teater 
underskriver en tilslutningsaftale vedr. 
den konkrete forestilling. De indgåede 
aftaler løber i 3 år, hvorefter de alle skal 
genforhandles.

FORDELING AF RETTIGHEDSMIDLER
Foreningens andel af de kollektive 
Gramex-midler nåede i 2011 op på tæt 
ved 2,5 mill. kr. Det er en stigning på godt 
11 % I forhold til året før, og dermed er det 
den største udlodning, vi har haft til dato. 

Antallet af ansøgninger om økonomisk 
støtte til projekter, fonogrammer og 
uddannelse slog også alle rekorder. På 
de 10 bestyrelsesmøder i løbet af året 
behandlede bestyrelsen 188 ansøgninger, 
hvoraf 152 fik bevilget støtte. Det er 
en tendens, der ser ud til at fortsætte 
her i 2012, hvor vi på årets fire første 
møder allerede har haft 96 ansøgninger. 
Det vidner om, at der i dag er færre 
støttemuligheder på musik-området, og at 
de offentlige pengekasser til musikformål 
har langt færre midler end tidligere.

Af de kollektive midler fra Gramex er  
62 % blevet anvendt til Musikfremmende 
Foranstaltninger og Uddannelsesmæssige 
Formål. Dette tal ligger normalt oppe 
omkring 70 %, men desværre er en del 
af de projekter og fonogrammer, der var 
bevilget penge til, ikke blevet færdiggjort 
indenfor den afsatte tid og støtten dermed 
ikke udbetalt indenfor regnskabsåret.

28 CD- og DVD-produktioner har mod-
taget støtte i form af fonogramlegater, 
hvilket er på samme niveau som sidste 
år. På området med koncerter, turnéer, 
festivals og musikteater har der været en 
lille stigning i antallet af projekter, idet i 
alt 95 projekter har modtaget støtte fra de 
kollektive midler.

På området med videreuddannelse har 
der været afholdt dirigentkursus med 
Liepaja Symphony Orchestra i Letland. 
Endvidere er der uddelt Studierejse- og 
Uddannelseslegater til 16 dirigenter og 
kapelmestre til deltagelse i festivaler, 
dirigentkonkurrencer eller egne planlagte 
studieformål i Danmark og udlandet.

Inden for de rettigheder, som administ-
reres af selskaberne i Copydan, er det 
Verdens TV og AVU-medier, der står 
for de største indtægter til rettigheds-
haverne. Båndkopi har skiftet navn til 
KulturPlus, men der har stort set ikke 
været udbetalt vederlag for salg af blanke 
kopimedier i det forgangne år. 

Verdens TV – det tidligere Kabel-TV  
– derimod er i stadig udvikling. Der 
indgås hele tiden aftaler om nye medier 
og med nye distributører. Det er en 
succes med danske undertekster på 
nabolandskanalerne o.s.v. o.s.v. Alt sam-
men er med til at sikre øgede udbetalinger 
af vederlag til rettighedshaverne. Kapel-
mesterforeningen har alene i 2011 kunnet 
udbetale over 700.000 kr., som er blevet 
fordelt på 70 rettighedshavere. 

For at få andel i disse penge er det 
nødvendigt, at man selv kan dokumentere 
udsendelser og udsendelser. Det kan ikke 
tit nok understreges, hvor vigtigt det er, at 

alle TV-kontrakter gemmes og indsendes. 
Dette er med til at sikre en korrekt og 
retfærdig fordeling til rettighedshaverne.

Hermed blev årsberetningen afsluttet.

* * *
Efter formandens beretning var der flere 
indlæg. En del af disse kan nævnes:

Erik Moseholm fortalte om udtrykket 
rytmisk musik’s opståen og historik, her-
under samarbejdet mellem den klassiske 
og den rytmiske musik. Der er ikke tvivl 
om, at dette samarbejde er helt afgørende, 
og til gensidig inspiration.

Per Goldschmidt var frustreret over den 
manglende respekt i Musikfagudvalget 
for Faglig Argumentation. Han så gerne, 
at Foreningen udnyttede sine kontakter 
til at mindske eller i hvert fald ændre ned-
skæringerne. Man burde overveje, hvor- 
vidt et populistisk modtryk var på sin 
plads. Det ville være ønskeligt, hvis 
Foreningens fyrtårne kunne træde frem. 

Nikolaj Bentzon så gerne, at man skub-
bede på for, at udvalget blev bredere 
sammensat. 

Ray Pitts pegede på, at Musikskolen blev 
dyrere og dyrere. Der blev skåret ned, og 
priserne gik i vejret. Musikskolerne blev 
også lagt under bibliotekerne således, at 
det ikke var en musikbegrundelse, der 
var den drivende kraft, men i videre 
og videre omfang blev en økonomisk 
dagsorden. Dette er trist, da børnenes 
musikundervisning burde være mere i 
fokus.

Jonas Viggo Pedersen mente, at man var 
oppe imod en folkestemning. Der er ikke 
ordentlig folkelig opbakning til musik, og 
der er ikke ordentlig musikundervisning. 
Man bør starte i børnehaverne, hvor 
der i dag ikke synges i tilstrækkeligt 
omfang. Man bør i videre omfang prale 
med historikken. Det er musikken, der 
definerer det enkelte menneske.

Niels Borksand kommenterede på 
Formandens indlæg, og at der var 
samarbejde mellem Rytmisk Musikkon-
servatorium og Klassisk Konservatorium. 
Der havde således været flere fælles 
projekter. Nikolaj Bentzon så gerne, at  
Bestyrelsen i endnu videre omfang 
initierede samarbejde jazzen og den 
klassiske musik imellem.

Jonas Johansen underviser på Rytmisk 
Musikkonservatorium, og der har været 
strategidag, der netop handlede om 
samarbejdet, og man arbejder på et øget 
samarbejde.

Morten Grønvad sagde i forhold til 
musikundervisningen, at der regionalt 
arbejdes aktivt i musikskolerne, blandt 
andet i Kalundborg, hvor han selv er 
tilknyttet. Der er mange fremadrettede 
projekter.

Ove Krüger belyste situationen gennem  
historik. Hver gang, der sker nye 
teknologiske fremskridt, indtræder do-
venskaben i stedet for at spille selv. Der er 
ingen tid at spille for at sætte øget fokus 
på alt det gode, som musikundervisning 
og musikudøvelse giver, hvilket flere 
gange er videnskabeligt belyst. Hvis 
man ser på balletten, vil ingen kunne 
acceptere, at Bournonville-traditionen 
ikke blev vedligeholdt, men hvad med 
Carl Nielsen. Hvad med de tre centrale 
trumfkort, som burde kunne opføres, 
men i dag lider under, at nationaloperaen 
forfalder. 

Frans Rasmussen pegede på, at der 
var meget dygtige musikere blandt de  
udenlandske musikere, og det var vans-
keligt at sige, at dette var et problem, 
men kunne også ses med yderligere 
inspiration.

Kjeld Lauritsen tager rundt til skole-
koncerter. Der er levende musik i skolerne 
under parolen ”Musik er en ven, du kan 
ha’ resten af livet”. Der er ikke engang et 
fuldtidsansat Big Band i Danmarks Radio. 
Det ville være rart, hvis jazz kom på FM-
båndet, og klassisk musik blev bakket op.

Niels Borksand gjorde opmærksom 
på, at man skulle være opmærksom på 
bibliotekspengene, herunder huske at 
søge, og Bodil Heister tilkendegav, at 
man skulle holde øje med bladet, hvor at 
netop formkrav og frister blev nævnt.

Jonas Viggo Pedersen meddelte, at 
man havde haft et frokostmøde om lay-
out på bladet, og at man gerne modtog 
kommentarer, så det gode fremadrettede 
arbejde med bladet kunne fortsætte.

Efter yderligere debat fortsatte general-
forsamlingen.

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

Ad dagsordenens pkt. 4 
- Fastsættelse af kontingent og ind-
skud - Bestyrelsen foreslår uændret 
indskud kr. 500 og kontingent kr. 900 
halvårligt

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 5 
– Valg til bestyrelse
Ifølge Kapelmesterforeningens vedtægter 
afgår Frans Rasmussen som formand, 
men er villige til genvalg.

Det blev enstemmigt vedtaget med ak-
klamation, at Frans Rasmussen fortsætter 
på formandsposten.

Ad dagsordenens pkt. 6 
– Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter valgtes Michael Bojesen 
og Henrik Vagn Christensen med ak-
klamation.

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

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

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

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

Frans Rasmussen Pernille Backhausen
 Formand Dirigent og referent 

Ny chef for for Operaen
Det Kongelige Teater har annonceret, 
at ny chef for Operaen er Sven Müller, 
der siden 2008 har været ansat som 
ensemblechef på teatret, og i forbindelse 
med Keith Warners fratræden i januar 
2012 blev konstitueret operachef. 
Samtidig er den tyske dirigent Michael 
Boder ansat som chefdirigent.

Big Band Battle
For 3. år i træk afholdt kulturhuset 
Galaksen i Værløse DM i Big Band 
Battle i samarbejde med Horsens Ny 
Teater. 
11 bands fra Fyn og Sjælland dystede 
om titlen som Danmarksmester der 
endte med at gå til King Size Big 
Band, der også løb med æren sidste 
år. Dommerkomiteen bestod af Ni-
kolaj Bentzon og Hanne Boel, der sup- 
plerede hinanden fint og gav alle 
bands noget med hjem til øvelokalet. 
Som noget nyt, skulle hvert deltagende 
band spille nummeret ”Hun er Hip” 
skrevet til specielt til lejligheden af 
Nikolaj Bentzon. 
Fra at være et lille lokalt arrangement, 
har Big Band Battle spredt sig til hele 
landet og arrangørerne arbejder på 
at gøre interessen endnu større de 
kommende år.
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For 12-13 år siden var jeg på turné med et kor i Frankrig. Vi 
havde planlagt en tur som skulle bringe os til dels nogle gode 
koncertkirker - sluttende i Alsace med en CD-optagelse - 
og dels til nogle gode vinsteder. Alsace var selvfølgelig 
interessant i begge henseender, men ikke mindst havde 
vi glædet os meget til at besøg Bourgognevinens mekka 
Gevray-Chambertain, som ligger nogenlunde lige mellem 
Dijon og Beaune. 
Aftalen var, at vi om eftermiddagen skulle holde prøve et 
par timer i den fine middelalderkirke i byen. Programmet 
var en ret krævende sammensætning af Benjamin Britten 
og Frank Martin, og koristerne havde, loyale mod opgaven, 
nøjedes med at kigge på bourgognevin hele dagen. 

Efter koncerten skulle vi have fest. Det var aftalt.
Nå men: Vi fik varmet op og fundet den rigtige placering i 
rummet. Efter prøven ankom 7-8 skramlede franske biler 
og kørte koristerne til spisning i små grupper og mange 
forskellige steder i nærområdet, viste det sig. Jeg selv 
kom sammen med fire sangere hjem til et midaldrende 
ægtepar, som i dagens anledning havde inviteret nogle 
venner og lidt familie med til tabernaklet. 

ved Bodil Heister

Denne historie er oplevet af Carsten Seyer-Hansen, som har modtaget stafetten fra
Jens Christian ”Chappe” Jensen.

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

Koropvarmning er et omstridt emne i korverdenen. Skal/skal ikke?  Er det kun for amatører? 
Vi blev selvfølgelig straks vi ankom budt på et fortrinligt 
glas rød bourgogne, som der høfligt nippedes til, og så gik 
vi til bords. Vi havde ret god tid og stemningen var fin. 
Der skåledes og fyldtes flittigt efter i glassene. Koristerne 
skævede til dirigentens (næsten) urørte glas, og nippede 
loyalt med. Tiden gik, og da vi havde spist tre retter, 
begyndte jeg at skæve lidt til uret. Vi havde koncert om 
30 minutter. 
Vores værter var i pænt opløftet stemning, og der syntes 
ikke at være tegn på opbrud, så jeg prøvede forsigtigt at 
skyde ind, at koncerten vist var kl. 20.30. 
”Oui, oui, Monsieur. Men vi er slet ikke færdige med at 
spise endnu, og her i Bourgogne tager vi ikke tiden så 
tungt. Desuden: Koncerten begynder vel næppe uden 
Dem? De er jo le chef.” 
Det kunne de jo sådan set have ret i, men folk som 
kender mig, kender også mine mødetidsneuroser, så 
det var lidt af en prøvelse at sidde endnu ca. 45 min og 
spise citrontærte og drikke kaffe, inden hele banden - de 
indfødte nu decideret overrislede - ræsede ned til kirken. 
Fra alle andre verdenshjørner strømmede det nu til med 
forsinkede korister og værter, og ca. 30 min. forsinket 
kunne vi komme i gang. Jeg kunne straks mærke, at nogle 
af korsangerne var kommet til at ”varme lidt rigeligt 
op” under indflydelse af de gode værter, og skumlede 
lidt (tenorer!!!). Men da vi havde sunget det første værk, 
og jeg vendte mig om og så et særdeles velopvarmet 
og talstærkt publikum klappe og huje tænkte jeg: ”skik 
følge, eller land fly”, og grinede mig sammen med koret 
og publikum igennem den uden sammenligning mest 
særprægede koncert, jeg til dato har lavet. 

Fælles kor- og publikumsopvarmning kan med sikkerhed 
ikke anbefales af kunstneriske grunde, men hold da op en 
fest, vi havde - før, under og ikke mindst efter koncerten.

Jeg giver stafetten videre til Arne Balk-Møller.Carsten Seyer-Hansen


