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Dansk Kapelmesterforening 
afholder sin 

femoghalvfjerdsindstyvende
generalforsamling 

onsdag den 24. april kl. 16.00 i Josty, 
Pilealle 14 A, 2000 Frederiksberg

Efter general-
forsamlingen 
byder foreningen 
på sandwiches 
og drikkevarer

Indkaldelse 
udsendes 
14 dage 
før mødet

Reserver 
dagen 
allerede nu!
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Runde fødseldage
3. april Adam Faber 60 år
7. april Fredrik Lundin 50 år
11. april Claes Antonsen 50 år
17. april Henrik Sachsenskjold 95 år
22. april Jan Kaspersen 65 år
16. maj Ole Lindgreen 75 år
30. maj Søren Siegumfeldt 50 år
4. juni Jørgen Berg 85 år

Jubilæer
Axel Pedersen  60 års jubilæum
Aksel Wellejus  60 års jubilæum
Peter Ernst Lassen  50 års jubilæum
Henrik Krogsgaard  40 års jubilæum
Carl Ulrik Munk-Andersen  
 25 års jubilæum
Dansk Kapelmesterforeningen ønsker hjertelig 
tillykke.

Peter Ettrup Larsen udnævnt til chef-
dirigent for slesvigske Musikkorps
Slesvigske Musikkorps (SMUK) i Ha- 
derslev har nu, ligesom Prinsens Musik-
korps,  besluttet at overgå til en struktur 
med en civil chefdirigent. 
Peter Ettrup Larsen er derfor fra 1. februar 
udnævnt til orkestrets nye chefdirigent. 
Ud over at dirigere orkestret ca. 8 uger 
om året, skal han også aktivt tage del i  
den overordnede kunstneriske udvikling 
af orkestret.  

Facebook
Husk at melde dig ind i vores Facebook-
gruppe: Dansk Kapelmesterforening.

Lille skiveren i skagen
1 uges ophold for kun 1.500,- pr uge  
for medlemmer af Dansk Kapelmester-
forening kan lejes i uge 28 og uge 33.  
Som omtalt i Kapelmesteren har fore-
ningen sammen med Dansk Kunstnerråds 
øvrige fraktioner erhvervet Jens Otto 
Krags tidligere sommerbolig Lille Skiveren 
syd for Skagen tæt på Vesterhavet med 
17 tønder land, skov og hede. Huset har 
plads til 8-10 overnattende, er veludstyret 
med sauna og klaver m.v.
Foreningen udlejer disse uger til vore 
medlemmer fortrinsvis til fagrelaterede 
formål.
Huset er til rådighed fra fredag til fredag. 
Ankomsttid er normalt fredag kl.16.00 og 
afrejse fredag kl.12.00.
Der vil blive trukket lod blandt de 
indkomne ansøgninger.
Send en begrundet ansøgning med post 
eller mail til sekretæren om din foretrukne 
uge - så den er undertegnede i hænde 
senest 15. april.                          Bodil Heister 
sekretaer@kapelmesterforening.dk

Kunstnernes Beskatning 2013
Årets skattevejledning udgives både 
digitalt og på tryk.
“Kunstnere” er en mangfoldig og mange-
facetteret gruppe, som ikke sjældent 
kommer på tværs af skattelovgivningens 
standarder, og som derfor ofte har brug 
for assistance.  
Den digitale vejledning blev sidst i 
februar lagt ud på Dansk Kunstnerråds 
hjemmeside www.kunstner.org 

Er din mailadresse korrekt?
Husk at tjekke, om din mailadresse 
er korrekt på medlemslisten på vores 
hjemmeside.

Kursus i Orkesterintonation
Dansk Kapelmesterforening afholdt et  
kursus i februar/marts i Orkesterin-
tonation med Tivoli-Gardens Musik- 
korps. Der var foredrag ved Mogens An-
dresen om intonationsprincipper, prøver 
med orkestret og Martin Åkerwall samt 
videoanalyse ved Frans Rasmussen.
Der var 12 dirigentdeltagere. 
Man kan læse om kurset i sommerbladet.

Gladsaxe Musikpris 2013
Christian Kluxen modtager dette års 
Gladsaxe Musikpris på 50.000 kr. I 
indstillingen står blandt andet, at Christian 
Kluxen ’har arbejdet indgående med at 
skærpe, udvikle og styrke sit talent som 
dirigent teknisk og musikalsk. Et talent, 
der formår at samle orkestret, får det til 
at sprudle, og dermed give publikum 
oplevelser de aldrig glemmer.’ 
Prisen overrækkes ved en koncert med 
Sjællands Symfoniorkester den 16. marts 
2013 på Gladsaxe Gymnasium, hvor 
Christian dirigerer musik af Horneman, 
Benjamin de Murashkin og Sibelius.

Citat af Goethe
Den, som indtager forreste plads, spiller 
sjældent hovedrollen.

Tivolikoncert fredag d. 2. august
I anledning af Dansk Kapelmester-
forenings 75 års fødselsdag, inviteres alle 
medlemmer til en festlig koncert i Tivoli, 
hvor Farinelli vil blive opført - kom-
poneret af foreningens første formand 
Emil Reesen.
Sidste år i juni måned afholdt foreningen 
en dirigentkonkurrence, hvor fire danske 
dirigenter deltog. Vinderen blev Jesper 
Nordin, som skal dirigere operetten 
Farinelli med Tivolis Symfoniorkester.
Reserver dagen allerede nu til jubi-
læumsfest med musikalske overraskelser, 
reception og uddeling af priser.
Læs mere side 18 i bladet.

Mindeord Ray Pitts 
30. september 1932 - 2. november 2012
Fredag d. 2. november ringede telefonen 
kl. 7.48. Det var DR Big Bandets chef, 
Mogens Bänchke, der kort sagde: Ray er 
død!
Denne triste og chokerende meddelelse 
kom på selve dagen, hvor han skulle mod-
tage Leo Mathiesen Prisen ved en stor 
koncert i DR Byen, og 4 dage før vi skulle 
begynde indspilninger af hans musik, med  
ham selv foran orkestret.
Ray Pitts var opvokset i Boston. I 1962 
var han ansat hos American Airlines i San  
Francisco som tekniker. Sideløbende spil-
lede han saxofon og mødte Brew Moore. 
Han fortalte om det pulserende jazzliv 
i europa og ikke mindst Skandinavien, 
og Ray rejste derfor først til Stockholm 
og så til København, hvor han hurtigt 

blev en fast del af jazzmiljøet. Her mødte 
han bl.a. Erik Moseholm, der var leder 
af Radio Jazzgruppen og senere Det Ny 
Radio Danseorkester (DR Big Bandet). 
Det førte til masser af kompositions- og 
arrangementsopgaver og Ray blev med-
lem/leder af Radio JazzGruppen og i en 
periode Kapelmester/Chefdirigent for 
Radioens Big Band (som det nu hed).
Fra 1973-88 boede han i USA i New Jersie, 
men holdt stadig kontakten til Danmark 
og Radioens Big Band. I ’88 flyttede han  
tilbage til Danmark, denne gang til 
Frederikshavn, hvor han ruskede godt  
op i byens musikskole og det øvrige mu-
sikliv. Her mødte han også sin kone, Mette 
i det lokale kor. Hun var kun 21, så helt 
nemt var det ikke…
Senere flyttede de til Nivå og fik datteren 
Sarah, hvis 15 års fødselsdag blev fejret 
med en familietur til London kun en uge 
før hans død.
Ray har skrevet oceaner af kompositioner 
og arrangementer til DR Big Bandet. Et 
af højdepunkterne i hans produktion, er 
musikken til danseforestillingen ”Dex” 
om Dexter Gordons liv. Vi lavede mange 
koncerter og studieoptagelser med Ray. 
Desværre er ikke så meget blevet udgivet, 
men det prøver vi at råde bod på.
Ray var en kæmpe inspiration både som 
menneske og som komponist/arrangør/
kapelmester. Og han vil blive savnet af 
mange. 
Æret være hans minde   
Steen Nikolaj Hansen
Ven og fan (basunist og dirigent DR Big 
Bandet)
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Jakob Bro, 34 år, København, 
er guitarist, komponist og kapelmester.
Jakob har studeret et år på Det Jyske 
Musikkonservatorium, et halvt år på 
Berklee College of Music i Boston og et år 
på New School University i New York – 
alt sammen uden decideret afslutning og 
derfor heller ingen eksamensbeviser. Han 
har turneret det meste af verden, først 
med Paul Motian & the Electric Bebop 
Band, siden med Tomasz Stanko’s kvintet 
og i dag mere og mere med sine egne 
bands og sin egen musik. 

Jakob har ni udgivelser bag sig som 
bandleder og har modtaget fire Danish 
Music Awards, er blevet optaget i 
JazzDanmark’s Hall of Fame og modtog 
i 2009 JazzSpecial's pris for Årets 
Danske Jazzudgivelse og senest DJBFA's 
hæderspris 2012.
Jakob blev lykkeligt gift i august 2012 
og bruger i dag sin fritid på familie, 
vandreture, fodbold og vinterbadning. 
Fritid er dog et mærkeligt begreb, da 
musik for Jakob på ingen måde føles 
som et arbejde. Han bruger derfor mange 
daglige timer på øvning og lytning, når 
han ikke er ude at spille koncerter. I 2013 
skal Jakob som kapelmester turnere i 
Japan, Brasilien, Argentina, USA, og det 
meste af Europa. Derudover er der en ny 
plade på vej og en forsinket bryllupsrejse 
til New Zealand.

NYe medlemmer
ved Bodil Heister

Niels Vincentz, 43 år, Djursland, 
er jazzsaxofonist, komponist og orkester-
leder. Han er solistuddannet fra Det 
Rytmiske Musikkonservatorium i 1999.

Stilistisk bevæger Niels sig indenfor 
moderne jazz, hard-bop and beyond, fra 
det mere traditionelle repertoire til det 
abstrakte.
Som kapelmester har han siden gymnasiet 
ledet adskillige mindre jazzgrupper, bl.a. 
gruppen Yeti (m. Mikkel Hess, Mikkel 
Mark og Bastian Sjelberg), der i 90-erne 
slog sine folder i København. Siden 2011 
har han ledet en trio med to legender  
fra New York, trommeslageren Billy 
Hart og bassisten Cameron Brown, som 
han mødte under et tre-årigt ophold 
i New York. Deres første CD "Early 
Reflections" var nomineret for årets 
bedste jazzudgivelse ved DMA Jazz 2012. 
Trioens anden CD “Gravity” udkommer 
marts 2013, og følges op af en turné i 
skandinavien i slutningen af april.
Ved siden af musikken dyrker Niels 
langdistanceløb, meditation og chi kung. 
Han bor på Djursland på sjette år med 
sin kæreste Cecilie, og har her fundet nær 
optimale muligheder for inspiration og 
fordybelse.
        

Ketil Duckert, 34 år, København,
er trompetist, arrangør, komponist, kapel-
mester og soundpainter. Han har di- 
plomuddannelse fra RMC med sammen-
spilspædagogik som speciale og har  
siden 2006 været kapelmester/dirigent 
for ensemble Borderline. Ketil udgav sit  
første album i 2002 og har siden med-
virket på henved 40 albums. Han fik ved 
et tilfælde kontakt til den amerikanske 
saxofonist Walter Thompson, skaberen 
bag improvisationstegnsproget sound-
painting, og studerede hos ham i New 
York. I dag er Ketil den ene af to, der er 
certificeret i dette direktionssystem i 
Danmark, og afholder mange workshops 
og masterclasses i systemet i Danmark og 
i Norden.
Ketil har eget studie, hvor der primært 
trackes "blæs" på diverse produktioner 
og reklamefilm - fra Pixie Lott over 
Barbara Moleko til Alphabeat eller intro- 
horn til "live fra Bremen". Han er med-
ejer at kursusvirksomheden Creative 
Business, der arbejder med personale og 
ledelsesudvikling i private og offentlige 
organisationer.

Han har netop vundet kunstfondens 
pris for værket "Danmarkskoret" der 
efter planen skal gennemføres i 2013 i 
samarbejde med DR. 
Når Ketil ikke beskæftiger sig med musik 
nyder han sine kone og datter. Hvis 
tiden tillader det, købes gerne en billet 
til et varmt sted, hvor de kan sidde med  
fødderne i vandkanten og kigge ud over 
havet.
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Noder på nettet

Carl Nielsen, Mozart og Bach er u- 
middelbart langt fra hinanden, men de 
har en ting til fælles: Udgaver af deres 
samlede værker ligger frit tilgængeligt 
på nettet. Optakt har bedt musiker 
og professionel nodeskriver Henrik 
Bøggild om at guide os ind i den 
digitale nodeverden. 
Portaler
Der er en portal som stråler over 
dem alle, og det er the International 
Music Score Library Project (IMSLP). 
I dette virtuelle bibliotek findes store 
mængder af musik som kan søges 
frem efter mange forskellige kriterier, 
fx komponist, genre, instrument  
eller endda en melodi som man  
taster ind på et virtuelt klaver. De  
fleste nationale biblioteker i verden  
lægger noder ind her, også vores  
eget Kongelige Bibliotek. En anden 
nyttig portal er WIMA: Werner  
Icking Music Archive. Selve nodesam-
lingen som man finder herfra, findes 
også fra IMSLP, for de to portaler 
har fusioneret. Men på WIMA finder 
man yderligere links til mange andre 
nodesamlinger - se linket Other Sheet 
Music Archives. Der er også en såkaldt 
themefinder hvor man kan lede temaer 
frem efter forskellige søgekriterier. Se 
siden Lists Formater.
De noder man finder frem ved at søge 
på disse portaler, kan være skannet ind 
(evt. i facsimile-udgaver), men mange 
er skrevet i et nodeskrivningsprogram 
som Finale eller Sibelius. Oftest findes 
noderne dog også i pdf-format, så alle 
kan læse dem uden at investere i et it-
program.
Danske sider
Danmarks Digitale Nodebibliotek in- 
deholder digitale faksimiler af no-
detryk. Og man kan også finde 
danske noder på Dansk Center for 
Musikudgivelse. En anden side med 
danske rødder er MusicaStorica der 
har specialiseret sig i at udbrede kend-
skabet til musik som af en eller anden 
grund er gået i glemmebogen, men 
som fortjener at blive spillet og hørt.

Samlede værker
Alle Mozarts værker er samlet i Neue 
Mozart-Ausgabe: Digitized Version, og 
Bach Gesellschaft Ausgabe fra midten 
af 1800-tallet findes her. Carl Nielsen 
udgaven er netop blevet digitaliseret 
og findes her. Andre komponister er 
måske ikke repræsenteret med samlede 
værker på nettet, men slår man op 
under komponister i Petrucci Music 
Library, som der er link til på imslp.org, 
f. eks. Purcell eller Telemann, finder 
man ikke nødvendigvis alt hvad de har 
skrevet, men det er tæt på.
Der er i hvert fald nok at gå i gang  
med i det verdensomspændende digi- 
tale bibliotek.                         Læst i Optakt
IMSLP - Music Score Library Project
WIMA - Werner Icking Music Archive
Danmarks Digitale Nodebibliotek
Dansk Center for Musikudgivelse
MusicaStorica - Neue Mozart-Ausgabe
Bach Gesellschaft Ausgabe - Carl Nielsen Udgaven

I ramme spøg

Hvis vi ikke skulle vide det i forvejen, viste 
Maestro-konkurrencen i efteråret, hvor 
stærk en gennemslagskraft TV-mediet 
har. Billetsalget steg med det samme efter 
disse udsendelser, dirigentrollen blev 
diskuteret vidt og bredt – sjældent er jeg 
blevet stoppet på gaden af så mange vildt 
fremmede mennesker, der ville spørge 
eller kommentere udsendelserne.

Langt hen ad vejen kan jeg være glad 
for denne formidling af den klassiske 
orkestermusik og af dirigentrollen. Men 
det er vigtigt aldrig at glemme som tilhører 
– hvad enten man har indsigt i musikken 
eller ej – at det er en leg, man er tilskuer til. 

KapelmesTereNs 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

Det er jo ikke sådan, det er at dirigere for 
alvor – langt fra. Orkestret reagerer ikke, 
som et orkester ville i hverdagen, og ingen 
af kandidaterne ville overleve 30 sekunder 
på podiet, hvis det virkelig gjaldt.
Gør man sig det klart, er det en herlig leg 
med og en begavet indføring i de skønne 
ingredienser, der er i spil i vores univers. 

For lederskabet som dirigent i dag er jo 
noget ganske andet end den arkaiske 
rolle, de medvirkende kandidater bliver 
ført frem til: eneren, der kæmper mod 
orkestret med musikkens brændende 
taktstoks-sværd som lanse. Både dagens 
orkestre og dirigenter er et helt andet 
sted. Det musikalske møde, der i dag 
finder sted mellem de to elementer, er et 
intenst møde, der kun virkelig resonerer 
i et ægte samarbejde. Det er indlysende, 
at vi dirigenter skal vise vejen, men vor 
tids musikere er på et så højt niveau, både 
instrumentalt og musikalsk, at det ikke 
er domptøren, der efterspørges, men den 
leder, der kan åbne disse højt begavede 
musikere til et højere kollektivt plan.

Hvordan opnår vi så det? Tja, havde 
jeg den universelle løsning på det, ville 
det nok være alt for nemt. Et af de mest 
fascinerende aspekter ved vores måde 
at lave musik på, er det psykologiske 
plan. At det, som fungerer fantastisk i én 
sammenhæng, kan være en katastrofe 
i en anden. Og vi må som ledere have 
sanseapparaterne tændt for fuldt blus for 
at sanse og reagere på de mange mellem-
menneskelige ordløse kommunikationer, 
der sker i en prøve- eller koncertsituation. 
At kunne læse, hvad den enkelte musiker 
i det pågældende øjeblik har brug for fra 
os, for at vi sammen kan komme videre 
ind i den musik, vi spiller. At mærke, hvad 
ensemblet som kollektiv har brug for.
Derved frisætter vi de iboende kræfter, der 
er i det menneskelige møde i musikken, og 
vi skaber den nødvendige platform for at 
udtrykke det gennem musikken, der kun 
kan siges mellem mennesker med toner.

Det kommer et program som Maestro 
selvfølgelig overhovedet ikke i nærheden 
af. Men det  var en herlig livsbekræftende 
musikleg at være vidne til!
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Hvor svært kan det være? Mille Leh-
feldt, Bertel Haarder og Gitte Nielsen 
og de øvrige maestroer fik da DR 
symfoniorkestret til at spille, så vi kunne 
genkende musikken. Men mon ikke mu- 
sikerne havde kunnet klare det selv, 
også uden dirigent. DR’s Maestro var 
god underholdning og for mange en ny 
vej til klassisk musik og oplevelsen af et 
symfoniorkester. Hensigten var ikke at 
tegne et fuldgyldigt billede af dirigentens 
rolle og betydning for orkestret. Men det 
er faktisk en meget interessant historie i 
sig selv.

Helt fra barnsben, da jeg fulgte med min 
kontrabasspillende onkel til prøver i Ra-
diohuset, har jeg været fascineret af den 
ensomme mand på podiet, som kunne få 
alle disse kunstneriske individualister til 
at spille kollektivt sammen. Fascinationen 
holdt ved og fik en ny facet i de mange 
år, hvor jeg var chef for Nationalmuseets, 
Rigshospitalets og DR’s mange profes-
sionelle individualister, der så på ledelse 
med stor skepsis.

Hvor ofte har jeg ikke siddet til en tors-
dags- eller kapelkoncert og misundt di-
rigenten. Dér oppe på forhøjningen sidder 
hundrede kreative kunstnere og venter, 
mens publikum kommer ind i salen. Mu- 
sikerne stemmer deres instrumenter, 
retter på nodepultene og småsnakker 
med hinanden. Det hele ser lidt kaotisk 
ud. Så kommer dirigenten ind, går op 
på podiet, står stille med sænket hoved 
og hvilende arme. I samme sekund den 
hvide pind løftes til anslag, forvandles de 

symfoniorkestret og 
dets mange ledere
For koncertgængerne ser det ud som om dirigenten 
er den enerådende, indiskutable leder. Men skraber 
man lidt i overfladen og lægger øre til undertonerne, 
får man et andet og langt mere komplekst billede af 
ledelsesforholdene i symfoniorkestret.

af Christian S. Nissen

hundrede ustyrlige, individuelle stemmer 
til en fælles klang. Tre kvarter senere løfter 
dirigenten begge arme og holder dem 
hævet, som løfter han det voldsomme 
crescendo. Så slår han af med et fejende 
sving, musikerne sidder stille og alt er tyst 
- indtil publikums bifald brager igennem.

Tænk hvis jeg havde kunnet gør det 
samme med lægerne på Rigshospitalet og 
de mange medarbejdere i DR! Bundnaivt, 
ja helt godnat, vil musikere og andre 
med kendskab til samvirket mellem or-
kestermusikere og dirigenter sige. Men 
vel ikke mere naivt end de tilbud, man 
kan finde i konsulent- og kursusbranchen, 
hvor orkestret og dirigentrollen søges 
solgt som inspirationskilde for ledere, der  
ikke kan få deres virksomheder og med- 
arbejdere til at spille som et symfoni-
orkester. 

Men sagen er jo, at det, vi som til- 
hørere oplever i koncertsalen, er toppen  
af isbjerget, den vigtigste men dog  
kun en begrænset del af alt det, der sker  
i prøveforløb og årelangt udviklings-
samarbejde. Fra tilhørerpladserne ser det  
enkelt og harmonisk ud, men under 
overfladen ligger mange års hårdt ar-
bejde og ikke sjældent en konfliktfyldt 
virkelighed. Der findes dirigenter, som 
forgudes af musikerne, men også nogle 
de ikke kan udstå. Ethvert orkester har 
historier om dirigenter, der blev lagt på 
is i lange koldkrigsperioder, hvor kun 
musikernes kollektive professionalisme 
og loyalitet mod orkestret fik det til at 
fungere så nogenlunde. 

Når man hører disse historier, er det man 
kan spørge, hvem der egentlig leder et 
orkester. Mange koncertgængere vil nok 
studse over spørgsmålet og straks pege på 
dirigenten. At det ikke er så lige til at svare 
på, kræver en lidt længere forklaring. 

Ledere og ledelsesopgaver
Uden at svinge sig op på den højere 
ledelsesteoretiske hest kan der være 
grund til lige at se på, hvad det er for 
opgaver, der tænkes på, når talen kommer 
på at lede og hvordan det kan overføres  
til et symfoniorkester. Sagt kort drejer det 
sig om følgende opgaver:
• Opstilling af overordnede mål og en
  plan for at nå dem.
• Gennemførelse af planen i det daglige
  arbejde.
• Rekruttering af nye medarbejdere, ud-
 vikling af eksisterende og afskedigelser. 
• Prioritering af ressourcer og styring af
  økonomi.
• Løsning af problemer og konflikter i det 
 daglige.
• Håndtering af eksterne relationer til 
 overordnede myndigheder/ejere og
  offentlighed.

Disse opgaver har også relevans i en 
orkestersammenhæng. I det længere 
tidsperspektiv drejer det sig om at fast- 
lægge orkestrets kunstneriske ambitions-
niveau, og gøre det til et fælles mål for 
alle musikere. Tilrettelæggelse af flerårigt 
koncertprogram, som kan medvirke til 
at udvikle forskellige sider af orkestrets 
kvalitet og tiltrække særligt attraktive 
solister og gæstedirigenter. Så er der alle  

de daglige driftsopgaver med prøveforløb, 
tilrettelæggelse af koncerter, ansættelser 
osv. Men til ledelsesopgaverne hører også  
de mere akutte ”brandslukninger”, når 
tingene ikke går som planlagt, når to 
strygere nægter at dele nodepult, når 
folk udebliver fra prøverne eller der skal 
spares på budgettet. 

Hvem tager sig egentlig af disse og de  
mange andre ledelsesopgaver? Ja, i en  
”almindelig” organisation eller virk-
somhed er det – på papiret i hvert fald  
– ikke så svært at finde ud af. Det kan, 
for at sige det forenklet, læses i det 
hierarkiske organisationsdiagram. Alle 
organisationspyramidens ”kasser” (dvs. 
ansvarsområder) har en enkelt person som 
leder. Det er ham eller hende, som inden 
for det pågældende område har ansvaret 
for at løse ledelsesopgaverne. Selvom der 
i praksis kan være overlapninger og mere 
uformelle ledelsesveje, er det sjældent 
svært for medarbejdere og chefer at pege 
på dem, som har ansvaret for at løse de 
forskellige ledelsesopgaver.

Hvem er egentlig leder(-en) i et 
symfoniorkester?
I et symfoniorkester er det ikke så enkelt 
at fordele ledelsesopgaverne ud i et en-
kelt hierarkisk organisationsdiagram. 
Prøv blot selv at placere følgende roller 
ind i en ledelses pyramide med en klar 
ansvarsfordeling:
• Chefdirigenten 
• Orkesterchefen 
• Koncertmesteren
• Solospillere/gruppeledere
• Tillidsrepræsentanten (”formanden”)
• Kollegiale organer, f.eks. programudvalg 

Hver enkel af de nævnte roller har ganske 
vist deres særlige ansvarsområder, men  
det almindelige ”over- / underordnelses-
forhold”, som findes i andre organi-
sationsformer, gør sig ikke uden videre 
gældende i symfoniorkestret. 

Tag f.eks. chefdirigenten, som udover det  
indiskutable ledelsesansvar under prøver  
og koncerter også har væsentlig ind-
flydelse på repertoirevalg. Typisk vil en  
chefdirigent imidlertid kun arbejde sam-

men med orkestret nogle få måneder af 
året. I resten af sæsonen arbejder orkestret 
med gæstedirigenter, der hver for sig 
kan have en anden kunstnerisk tilgang 
og et andet syn på orkestrets styrker og 
svagheder. Chefdirigenten har som regel 
ingen indflydelse på orkestrets økonomi, 
ofte heller ikke ansvar for ansættelse 
af musikere og deres rollefordeling i 
orkestret.

Ja, men hvad så med orkesterchefen, hvad 
er han eller hun så chef for? Klarest er 
orkesterchefens ansvar knyttet til det 
administrative område som orkestrets 
økonomi og personaleforhold. Men 
opgaverne, og hermed en del af det  
samlede ledelsesansvar, vil som regel  
strække sig videre til f.eks. en væsentlig 
indflydelse på repertoirevalg, turnévirk-
somhed og valg af chefdirigent/gæste-
dirigenter og solister samt ansættelse (og 
afskedigelse) af musikere. Alt sammen 
noget som har betydning for orkestrets 
udvikling og kunstneriske præstationer. 

Tilsvarende kan man pege på, at både 
koncertmesteren, som ikke sjældent er 
en alternerende rolle delt mellem flere 
musikere, og solospillere, specielt i deres 
rolle som gruppeledere blandt strygerne, 

varetager visse lederopgaver. Men i 
begge tilfælde er der tale om en vanskelig 
’primus inter pares’ rolle med et ansvar 
uden noget (formelt) at have det i. Det 
gælder også tillidsrepræsentanten, eller 
”formanden”, som det karakteristisk 
hedder i orkesterkulturen. Hvor tillids-
repræsentanter i andre organisationstyper 
først og fremmest varetager kollegernes 
løn- og ansættelsesforhold over for  
arbejdsgiveren, inddrages de i orkester-
sammenhæng i et bredere felt af opgaver.

Jeg tror ikke, der findes mange andre  
organisationer med så uklar eller over-
lappende fordeling af ledelsesansvaret. 
To af orkestrets karakteristiske samar-
bejdsflader kan illustrere noget af denne 
problematik.

For det første er relationen mellem 
musikerne og dirigenten meget sammensat 
og modsætningsfuld. På den ene side 
siger de aller fleste musikere, at det 
under prøveforløb og ved koncerter er 
nødvendigt, at al magt ligger i dirigentens 
hænder. Også selvom musikerne even-
tuelt er uenige i dirigentens fortolkning 
af musikken og de instruktioner, han 
giver. Denne indiskutable og fuldt ud 
erkendte underkastelse er så formentlig 
en af årsagerne til, at musikerne på den 
anden side meget ofte forholder sig stærkt 
kritiske til dirigenterne. Der er simpelthen 
i det daglige samarbejde mellem dirigent 
og musikere ikke rum for modsigelse, 
diskussion og kompromisser, som i andre 
organisationer kan være lynafledere.

For det andet får den meget forståelige 
afmagt, det efterlader musikerne i, ofte 
afløb i konfliktfladen mellem musikerne 
og orkesterchefen. Selvom orkesterchefer 
meget ofte rekrutteres blandt folk, der har 
en baggrund som orkestermusikere, står 
de tit som et samlende symbol for alle de 
forhadte, ikke-kunstneriske hensyn, der 
også skal tages vare på i et symfoniorkester. 
Musikernes frustrationer over alle de 
begrænsninger på den frie kunstneriske 
udfoldelse, de føler sig underlagt, skal 
have en adressat. Og det er som oftest 
orkesterchefen, det går ud over. Det er 

Christian S. Nissen (f. 1945) var ge-
neraldirektør i Danmarks Radio fra 1994  
til 2004. Forinden var han universitets-
lektor i international politik havde en 
række ledende stillinger i den offent- 
lige forvaltning. Siden 2004 rådgiver, 
forfatter og foredragsholder. Medlem af  
en række bestyrelser samt adjungeret 
professor i ledelse på Copenhagen Bu-
siness School. Har skrevet bidrag til og 
redigeret en række bøger om international 
politik, ledelse og medier.

Drømmen om at dirigere: Nissen under en
forelæsning på Corvinus University, Budapest,
februar 2012 (foto: Greg Ferrell Lowe)
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på den baggrund karakteristisk, at en 
amerikansk vejledning for orkesterchefer 
bærer den sigende titel ”Survival Guide”. 

En af forklaringerne på, at det ikke er så 
lige til at pege på, hvem der er leder og 
hvordan de forskellige ledelsesopgaver  
er fordelt, er at symfoniorkestre – på 
trods af den nærmest enevældige relation  
mellem musikerne og dirigenten - er 
prægede af en enestående kollegial or-
ganisationskultur.

symfoniorkestrets kollegiale kultur
Den kollegiale ledelsesform stammer 
formentlig helt tilbage fra slutningen af  
1700-tallet, hvor symfoniorkestrets or-
ganisationsform blev dannet. Når en 
række tyske og østrigske symfoniorkestre 
den dag i dag har knyttet ordet ”Mu-
sikverein” til sig eller deres koncertsal, 
skyldes det, at de for tre hundrede år 
siden blev grundlagt af musikerne på 
foreningsbasis. Det var musikerne selv 
– og ikke fyrsten, staten eller byen/
kommunen -, der ejede orkestret og an- 
satte dets medarbejdere, herunder mu-
sikere, dirigenter og orkesterchefer. En 
konstruktion der er blevet videreført af 
nogle af verdens bedste orkestre, som f.eks. 
de stadigt musikerejede orkestre, Wiener 
Philharmonikerne, London Symphony 
Orchestra og Berliner Philharmonikerne.

Men uanset at de fleste orkestre nu har 
en anden ejerform, præges mange af dem  
stadig af den samme kollegiale kultur.  
Det giver sig f.eks. udslag i, at kollegiale 
organer, som f.eks. et særligt program-
udvalg, ofte har betydelig indflydelse 
på fastlæggelse af orkestrets repertoire 
og turnéplaner og på valg af dirigenter. 
Beslutning om, hvilke ansøgere, der efter  
konkurrencerne skal ansættes i orkes-
tret, herunder have pladserne som solo-
spillere, træffes - om ikke formelt så 
oftest reelt - i udvalg hvor musikerne har 
væsentlig indflydelse. Samme kollegiale 
beslutningsmåde anvendes også i de 
meget sjældne tilfælde, hvor der i et særligt 
nævn skal tages stilling til, om en musiker 
på grund af utilfredsstillende adfærd eller 
manglende musikalsk kvalifikation skal 
afskediges.

En anden, supplerende forklaring på 
den kollegiale orkesterkultur kan være, 
at orkestermusikere er et helt særligt 
folkefærd præget af, hvad man nærmest 
selvmodsigende kan kalde ”kollektiv 
individualisme”. Ofte besluttes de kom-
mende musikeres karrierevalg i en alder, 
hvor deres jævnaldrende drømmer om 
at blive brandmænd eller filmstjerner. 
De uddannes gennem et stærkt præ-
stationsorienteret udskillelsesløb til at 
sigte mod og drømme om en solistkarriere 
velvidende (inderst inde), at det kun 
lykkes for under 1 procent. Og så havner 
de i et orkestralt fællesskab med verdens 
mest detaljerede ”arbejdsinstruks”, par-
tituret, og en enevældig arbejdsleder med 
en hvid pind i hånden. Når man ikke kan 
få lov til at stå alene, må man stå sammen.

Også musikerne er ofte i vildrede om 
ledelsesansvaret
Man kunne så tro, at det kun var os på 
tilhørerpladserne, der ikke kan finde ud 
af symfoniorkestrenes ledelsesstruktur 
og ansvarsfordeling. Men sådan for-
holder det sig faktisk ikke, og det på 
trods af den særlige ledelsesform stort 
set har været uændret i flere hundrede år 
og med visse varianter gør sig gældende 
i alle orkestre. Det fik jeg et indblik i 
gennem et samarbejde med de fem 
danske landsdelsorkestre i 2007-08 og en 
senere opfølgning med operaorkestret i 
Göteborg og de finske radiosymfonikere.

Som et led i en større belysning og 
bearbejdning af orkestrenes indre sam-
arbejdsmønstre fik alle musikere som 
indledning til et to dages forløb forelagt 
en liste med atten typiske ledelsesopgaver 
eller problemer, som kendes fra stort set 
alle orkestres hverdag. Listen med de 
atten opgaver/problemer var opstillet og 
formuleret i samarbejde med en række 
erfarne orkestermedlemmer på tværs 
instrumentgrupper og orkestre. Et lille 
udpluk kan illustrere spørgsmålenes 
karakter, der var en blanding af rent 
kunstneriske forhold og problemer af 
mere samarbejdsmæssig eller social art:
• Orkesterchefen oplever, ligesom flere 
 anmeldere, skævheder i orkestrets 
 balance.

• 2. pult på bratsch opdager, at gruppe-
 lederens strøg ikke passer med 
 2. violinerne.
• En tuttimusiker bliver instrueret af 
 gruppelederen i modstrid med dirigenten.
• Et gruppemedlem har problemer med de 
 sociale relationer til den øvrige gruppe.
• En musiker kommer hyppigt for sent til 
 prøverne.
• Et medlem i en gruppe har et alkohol-
 problem.

Musikerne blev så bedt om på et skema 
hver for sig at angive svaret på følgende 
spørgsmål: ”Hvem har ansvaret for at tage 
sig af de nævnte opgaver/problemer?” 
Er det:
 1. Orchesterchefen
 2. Den enkelte musiker selv
 3. Gruppen
 4. Koncertmesteren
 5. Dirigenten
 6. Gruppelederen
 7. Orkesterregissøren
 8. Formanden/tillidsmanden
 9. Andre

Det viste søjlediagram i figur 1 stammer 
fra et af de fem orkestre, men svarer i 
det store og hele til billedet fra de øvrige. 
Det illustrerer meget forenklet, hvor stor 
uenigheden var mellem musikerne om 
ansvarsfordelingen i deres eget orkester. 
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De 18 problemer er anført på figurens 
lange X-akse og de 9 svarmuligheder på 
tværs i figurens dybde. Det giver 18 x 9 = 
162 svarmuligheder. Antallet af svar i hvert 
enkelt af disse 162 felter er i figuren vist 
ved søjlernes højde. Til illustration af den 
store spredning i svarene kan det nævnes, 
at hvis der havde været fuld enighed 
mellem de 54 musikere i det pågældende 
orkester, der svarede på skemaet, ville der 
for hver af de 18 spørgsmål kun være en 
enkelt søjle.

Uden at gå ind i de mange interessante 
detaljer, er det første, der springer i 
øjnene, at musikerne i så ringe grad peger 
på dirigenten (figurens grønne søjler) 
som den, der har ansvaret. De to eneste 
problemer, hvor relativt mange peger på 
dirigenten, drejer sig om (manglende) 
balance i orkestret og det kendte problem 
med, at træblæserne klager over, at 
messingblæserne spiller for kraftigt. Med 
hensyn til det sidste er det karakteristisk, 
at næsten lige så mange her nævner 
tillidsrepræsentanten som den ansvarlige.

Et andet karakteristisk træk er, at or-
kesterchefen er den som for alle atten 
problemer sammenlagt scorer markant 
højest i musikernes udpegning af or-
kestrets ansvarlige ”troubleshooter”. De 
næste i rækkefølgen er gruppelederen 
og tillidsrepræsentanten. Men generelt er 
det som om, mange problemer havner på 
orkesterchefens bord, fordi ingen andre 
tager sig af dem.

Sammenfattende bekræfter dette meget 
groft tegnede billede indtrykket af, at 
symfoniorkestre præges af stor uklarhed 
om, hvem der har ansvar for løsning af 
en række typiske ledelsesopgaver, og at 
dirigenterne sjældent fungerer som den 
indiskutable leder af orkestret. 

Trods alt spiller de jo pragtfuldt – 
men…!
Og hvad så! - vil mange sikkert sige. Når 
vi sidder i koncertsalen, kan vi heldigvis se 
bort fra ledelsesteoriernes grønspættebog 
og nyde musikken. De spiller jo pragt-
fuldt på trods af de ledelsesmæssige 
uklarheder. Men musikerne har faktisk en 

anden opfattelse, når de bliver tvunget til 
at forholde sig til det.

I alle syv orkestre, hvor undersøgelsen 
blev gennemført, kan reaktionen på den 
ledelsesmæssige uklarhed sammenfattes 
i et typisk udsagn fra musikerne: ”Vi 
vidste det jo egentlig godt, og det er nok en af  
årsagerne til mange konflikter, stress og dårlig  
trivsel. Men selvom det heller ikke kan undgå 
at indvirke på det kunstneriske niveau, så er  
det ikke noget, vi taler om til daglig. I hvert  
fald kun i krogene”. Ofte fulgt op af et træk  
på skuldrene og et suk: ”Det er selvfølgelig 
et problem, men sådan er det med orkestre, det 
kan næppe være anderledes”. 

Men er det nu uden videre rigtigt, at det 
ikke kan være anderledes? Det kan jo 
også være et uhensigtsmæssigt levn fra 
en længst forsvunden kollegial fortid. 
For det er et problem, at så mange sam-
arbejdsproblemer i stedet for en hurtig 
ledelsesmæssig afklaring ofte får lov til 
at udvikle sig til fastgroede konflikter og 
dårlig trivsel. Og det drejer sig ikke kun 
om små, banale ”personale sager”, men 
f.eks. også om afgørende uenigheder i en 
instrumentgruppe om det kunstneriske 
ambitionsniveau. ”Jeg kommer alt for ofte i 
tvivl, om jeg skal nøjes med at være ’musikalsk 
lønarbejder’ eller bør lægge mig i selen for 
at nå det kunstnerisk sublime”, som en 

orkestermusiker med et suk sagde til mig 
og tilføjede, ”- den afklaring får vi ikke megen 
hjælp til i orkestret. Det er en af grundene til, 
at jeg bruger så megen tid på kammermusik”.

Det er altså ikke, som vi koncertgængere 
ofte tror, dirigenten der er symfoni-
orkestrets indiskutable leder. Ud fra det 
overfladiske indtryk af DRs Maestro 
programmer kan orkestre nogle gange 
lige frem spille uden dirigenter. Omvendt 
er der også maestroer, som ikke behøver 
et orkester. Se blot den vidunderlige  
YouTube video (http://tinyurl.com/24teznv), 
hvor den tre årige Jonathan dirigerer 
Beethovens 5. hjemme i dagligstuen.  

1 Matthew Sigman: Orchestra Manager’s 
Survival Guide. American Symphony 
Orchestra League, 1996 (Kan downloades 
her: http://tinyurl.com/aqkfsx8)

2 Projektet med de fem landsdelsorkestre 
er beskrevet i: Christian S. Nissen: Sym- 
foniorkestrets ledelsesunivers – mellem  
kollektiv individualisme og autoritær 
orden. Det Danske Ledelsesakademis 
konference, december 2008. (Kan down-
loades fra forfatterens publikationsliste: 
http://christiannissen.com/skrevet)
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Nyt korakademi 
i Gentofte
af Bodil Heister

Peter Hankes ide er 
at få de unge til at få 
smag for at dirigere. 
Og gøre erfarne dirigenter til mentorer  
for begyndere. Han mener, vi skal  
gøre dirigentfaget til noget mindre 
mytologisk - det handler mest om 
lederskab. Ligesom i spejderbevæ-
gelsen, hvor de ældste er spejder-
førere - og i fodbold, hvor man har 
hjælpere på forskellig vis - sådan 
burde det også være i musikverdenen!
 
På en rolig villavej i Gentofte ligger et hus 
med en markant høj tilbygning. Det er 
Peter Hankes “uddannelsescenter”. Salen 
er behagelig at være i, og den minder 
om et atelier. Den er på 70 m2 med en 
god akustik, og så med en usædvanlig 
lofthøjde, nemlig 5,5 meter til det højeste 
skrå tagvindue, nærmest som et tårn.
Der har Peter Hanke for 6 år siden bygget 
sin Voces Academys dirigentskole.
Nu er det så hans drøm, at han kan få  
mulighed for at få etableret en Master-
uddannelse i Korledelse – og i første 
omgang Børnekorledelse i samarbejde 
med Pia Boysen, der er en af landets 
førende børnekorledere. Uddannelsen er 
allerede i gang. 10 børnekordirigenter er 
begyndt i foråret 2013, og de skal studere 
i to år.
Alle sammen anerkendte navne indenfor 
børnekorverdenen, men kordirigenterne 
vil gerne lære noget mere om lederskab, 
teknik og direktion. Den første årgang er 
et luksushold - et dream team af erfarne 
korledere - og alle har en stor praktisk 
erfaring i forvejen. Og det er også dem, 
der kommer til at tegne fremtiden og blive 
de store inspiratorer fremover, fortæller 
Peter Hanke.
 
Et kursuscenter i egen baghave
Peter savnede et musikatelier og et 

arbejdsværelse til sin  
voksende forretning 
med musik og leder-
skab. Kommunen gav  
tilladelse, da grunden  
var stor nok. Der var  
allerede tilladelse til  
erhverv i bygningen, 
og stilen er tilpasset 
det oprindelige hus.

Peter er dirigentlærer 
på Bramstrup Con-
ducting Masterclass 
på Fyn, og for et par 
somre siden var det et 
stærkt ønske, at man 
kunne fokusere noget 
mere på børnekor. Dirigentskolen var 
allerede i gang, og det var derfor oplagt at 
samarbejde med Pia Boysen og Margrete 
Enevold om et nyt Børnekorakademi, da 
Pia arbejder med Det Danske Pigekor ved 
to kirker i Gentofte.
De 10 børnekordirigentelever mødes som  
regel sidste fredag i hver måned til et 
heldagskursus og nogle gange i løbet af  
semestret til et todages masterclass. Det 
er også tænkt som et forum, hvor de 
erfarne korledere kan komme ud af deres 
ensomhed og ind i et fagligt fællesskab. 
Man benytter forskellige kapaciteter som  
gæstelærere, f.eks. Inge Marstal, der for-
tæller om, hvordan man sniger hørelære 
ind uden at børnene opdager det, eller 
at børnene i det mindste synes, at det er 
spændende.
 
Børnene deltager sammen med de 
voksne dirigentelever - og de unge 
skal selv dirigere
Peter anbefaler korlederne, at tage deres 
børn/sangere med på et af kurserne. Der 
har været fem dirigenter med hver deres 
elever, ca 25 deltagere på et masterclass.

Han opfordrer børnene og de unge til  
selv at dirigere, da det er en vigtig del 
af forløbet, at give de unge chancen 
for at prøve at stå foran et kor for at 
øge bevidstheden om det musikalske 
lederskab. Måske kunne de blive 
interesseret i at blive korledere engang? 
Inspirationen har Peter Hanke fra Jorma 
Panula’s dirigentskole.
Det er interessant at se, hvordan de 
erfarne dirigenter stiller sig op foran 
hinanden. De skal kunne afsløre deres 
egen læringsproces, og turde tage imod 
nye ting, også selvom deres egne sangere 
er til stede.
Det er vanskeligt at undervise en dirigent 
foran deres eget ensemble, fortæller Peter, 
med mindre at man inkluderer sangerne 
i øvelserne, så det bliver et fælles projekt. 
Sangerne (både børn og voksne) skal 
synes, at det er vigtigt, at deres leder bliver 
dygtigere, for så vokser det sammen. Så 
bliver autoriteten en del af det, at de som 
sangere efterspørger lederskab, det er den 
mest lykkelige tilstand, man kan tænke 
sig, at ønske at blive ledet, mener Peter.
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Hvordan man arbejder med begrebet 
lederskab
Lederskab kommer jo med erfaringen 
- siger man - når man har lært teknik 
tilstrækkelig godt og har gået igennem en 
lang skole, så går man ud af konservatoriet 
og må klare resten selv. Man kan eventuelt 
opsøge nogle guruer, eller man kan blive 
assistent - sådan lidt learning by doing, 
fortæller Peter. Men det har han ændret 
holdning til. Han mener vi skal starte helt 
omvendt!
“En dirigent spiller en overlegen rolle. 
Man skal være foran dem man vil dirigere, 
man skal have tænkt tankerne før de 
opstår, man skal være parat til alt muligt. 
Og den overlegenhed og førstefødselsret, 
man hele tiden har, den går i blodet på én. 
Der skal ikke ret meget til, før man bliver 
arrogant eller ihvertfald får en arrogant 
adfærd.
Jeg mener, at lederne skal solidarisere sig 
med dem de dirigerer, så meget at man er  
ligeværdig som leder. Vi er musikere alle 
sammen, vi er sammen om det her, man 
kan være solidarisk med dem til hver  
en tid, det er der ingen grænser for. Det 
at lede efter hvad sangerne/musikerne 
har behov for, det er et bestandigt fokus 
man skal have, og ikke hvad de har lyst 
til. Der kan være ting der ligger dybt inde 
i et menneske, man skal hjælpe med at 
realisere og udfolde. Og selv de dygtigste 
personer, der lærer at dirigere eller at være 
ledere, de skal finde den solidaritet, så den 
kan høres.
Vi arbejder meget med, om du som leder 
kan afsløre dig selv, så meget på en god 
måde, at ægtheden skinner igennem, så 
man ikke behøver at spille en rolle. Og 
det er ikke nemt, men man bliver altid 
gennemskuet alligevel”, fortæller han.
 
Peter arbejder med dirigenter og 
erhvervsledere sammen - for de har 
noget at sige hinanden!
Peter holder jævnligt kursus for 
erhvervsledere sammen med dirigenter. 
Han havde 6-7 erhvervsledere på et hold, 
og det var som at se finalen i Maestro bare 
på ganske få timer. De startede bare, uden 
at kunne noget. Det er provokerende for 
de unge dirigenter, som har studeret i 

årevis for at få noget til at virke, at de 
kan se, hvor meget et lederskab kommer 
indefra. “Lederskabet kommer indefra! 
Ledere der er vant til at styre 100 mand 
i en virksomhed, de kan noget som di-
rigenter, uden de er bevidst om det. Den 
kombination vil jeg gerne udvikle noget 
mere. Det er også sjovt og berigende at 
sætte to grupper sammen”. 
Og det kan man læse mere om i hans 
bog: Performance & lederskab, passionen som 
drivkraft.

Hvor pengene kommer fra til 
Børnekordirigentuddannelsen og 
Voces Academy
Peter har løbet denne uddannelse i gang,  
dels er der kommet enkelte fondsmidler, 
dels lønnes han og hans kolleger ikke 
specielt meget. Kapelmesterforeningen, 
Kunstrådet og Augustinus Fonden har  
givet et mindre bidrag, og hans egen 
virksomhed har også sponsoreret ad-
ministration og lokaler. Men ingen bliver 
rige af det. Der er en udmærket forståelse 
for, at man selv skal betale for at studere. 
De fleste især indenfor børnekor-området 
har et bagland, et menighedsråd eller en 
musikskole, som måske gerne vil give 
8-10.000,- om året, så deres lærer eller 
korleder kan studere på en Masterclass. 
Der er en rate på 6.000,- pr halvår, det 
accepterer de fleste. Hvis nogen ikke kan 
få det til at hænge sammen, så finder man 
ud af det.

Hvad med konservatorierne?
Peter har prøvet lige fra starten at holde 
møder med rektorer på konservatorierne, 
men tiden er ikke til at lave udvidelser. Han  
og “hans stab” møder desværre afstand, 
når de kommer ud og hævder at man kan 
skabe en uddannelse som entreprenør, 
men efterhånden føler han, at de bliver 
accepteret.
Der blev for nogle år siden besluttet, at det 
kun var Ålborg der måtte have kor, senere 
er faget kommet til Århus og Odense, det 
er hvad der er tilbage. Der er ingen separat 
kordirigentuddannelse i København. I  
faget musikpædagogik er der bifag i kor- 
ledelse, og ligesådan ved organistud-
dannelsen. Men den korundervisning 

der foregår på DKDM, er kun knyttet til 
bifagene.
Den lykkeligste fremtid for Børne-
koruddannelsen ville være at den kom  
ind på konservatorierne, det er et 
hestearbejde at starte sådan en ud-
dannelse på individuel basis. Men et 
samarbejde med konservatorierne ville 
være en oplagt ide, det skal kunne 
køres uden at pionererne står og drejer 
håndsvinget hele tiden.
Men der er altså ikke nogen reel Børne-
koruddannelse der er specialiseret, det 
findes overhovedet ikke i Danmark; men  
i Norge, Sverige og Berlin er der, og 
der er det langt mere anerkendt at 
være børnekorleder. Der er en større 
pædagogisk stolthed på dette område i 
andre lande, det er mere ærefuldt at være 
børnekorleder.
“Der er jobs til børnekorlederne! Der er 
masser af arbejdspladser, og man kan 
tjene til livets ophold med det fag. Og et 
større mål er også at nå Europa med hele 
kordirigentprojektet”, fortæller Peter.
“Alle de erfarne børnekordirigenter vi har 
nu, de skal selvfølgelig være mentorer for 
næste generation af børnekorledere. Og 
om to år, når de har taget en Master, skal 
de selv ud og forandre verden og gøre 
andre kordirigenter meget bedre.
Jeg er åben over for, at der kunne kom- 
me nogle dirigentelever ud til “de rig- 
tige dirigenter” hos korene fra Kapel-
mesterforeningen, så de kunne være 
mentorer for vores elever. Man kunne 
forestille sig et laboratorium for kor-
dirigenter, en slags talentudvikling”, af-
slutter Peter.

Bogen Performance & Lederskab kan købes hos 
Peter Hanke <ph@exart.dk>
Læs om Børnekoruddannelsen på 
http://bornekorakademiet.dk
Læs om Voces Academy på http://voces.dk



Som dirigent kan det at stå 
på podiet godt til tider føles 
som at gå på glødende kul. Ind imellem 
kan man så vælge at vende skytset 
og ”grille en musiker”, så da Dansk 
Kapelmesterforening d. 21. december 
2012 kunne fejre sin 75-årsdag, var det i 
virkeligheden ganske oplagt at fejringen 
fandt sted på ”Grilleriet” i København.

Grilleriet er på mange måder en ganske 
speciel restaurant; de kalder sig for ” Det 
ultimative oplevelseshus”, for her laver 
man nemlig team-buildingevents for er-
hvervslivet. Når et firma møder op med 
sine medarbejdere, inddeles de i grupper 
af otte, der i fællesskab skal tilberede og 
servere en treretters menu. Da alt skal 
laves på en almindelig Weber kuglegrill, 
er det altså bare om at finde en facon, hvor 
tingene bliver gjort uden at de mange 
kokke får branket maden.  
Forestil jer at otte kapelmestre på denne 
måde skulle enes om at realisere et sådant 
konkret, kulinarisk køkkenprojekt…på tid! 

Da vi samtidig ved fejringen af Kapel-
mesterforenings 75-årsdag var tilmeldt et 
halvt hundrede kapelmestre, havde selv 
Grilleriet på forhånd kastet håndklædet i 
ringen, så vi skulle blot nyde og ikke yde.

Kl. 16.00 var der for de interesserede en  
rigtig spændende indføring i grilluni-
versets hemmeligheder: 
Først talte Grilleriets manager Anders 
som har en fortid som sælger og key 
account manager hos Weber Grill og er 
selv en meget aktiv grill entusiast, idet 
han er fast mand på det danske grill-
landshold, som to gange er blevet nr. 4 
ved verdensmesterskaberne i BBQ i USA! 
Anders er også manden bag vores kollega 
Jan Glæsels mange grill-bøger.

Grill, gær og 
gensynsglæde
af Peter Ettrup Larsen
fotos Jonathan Ofir

Grilleriet er indrettet i det gamle Pakhus 12  
i Københavns Frihavn. I alt er der 1000 m2,  
hvor køkkenet indgår som en central 
og særdeles synlig del af indretningen. 
Anders fortalte om, hvordan stedets ind-
retning var foretaget i tæt samarbejde 
med fredningsmyndighederne, da pak- 
huset er en bevaringsværdig bygning. 
Den helt store udfordring var, at man  
ønskede at grille med kulfyret kugle- 
grill indendørs! For at undgå kulilte-
forgiftning, skulle der derfor et ganske 
effektivt udsugningssystem til. Over 
hele det store køkkenområde var der da 
også installeret en kæmpestor emhætte. 
Sugekraften i den var så høj, at den 
ville suge alle ruderne ud, hvis der ikke 
blev kompenseret ved at blæse frisk 
luft ind i lokalet samtidig. Dette kræver 
naturligvis et effektivt og computerstyret 
beregningssystem, og en ikke uvæsentlig 
motorkraft til de store blæsere. Alle, der 
har haft emhætten hjemme i køkkenet på 
højeste sugeindstilling ved, at det larmer 
temmelig meget. Forestil jer så en emhætte, 
der er er mange hundrede gange større. 
Rent arkitektonisk var denne opgave 
imidlertid løst på meget elegant vis, idet 
selve maskinen var blevet skjult i et muret 
maskinrum, der på diskret vis føjede sig 
til rummets arkitektur, og sørgede for 
lydløs udsugning. At systemet virkede 
upåklageligt kan jeg selv skrive under på, 
for da jeg kom hjem om aftenen efter flere 

timer lige midt i en grill, lugtede mit tøj 
overhovedet ikke af røg.

Det var faktisk imponerende, så spæn-
dende det var at høre om grill og emhætter, 
men festen fortsatte da kokken Martin 
Stobbelaers Jensen tog over og fortalte 
om, hvordan madlavningen fungerede, 
når alt skulle ske på en grill. Alt imens han 
talte, bagte han de lækreste æbleskiver, 
grillede svineskanke og kalveculotter og 
stille og roligt gjorde klar til at modtage 
66 spisende gæster en time senere. Han 
redegjorde også for stedets økologiske 
profil og fik overbevist os alle om, at 
det ikke alene er uetisk, men at det også 
er miljømæssigt forkasteligt at benytte 
konventionelt gær! Økologisk gær er det  
eneste rigtige. Det er godt nok meget 
dyrere, men hæve-evnen er meget bedre, 
og miljøet lider ikke.

Ja, der er mange sidegevinster ved et med-
lemskab af Dansk Kapelmesterforening!
Således oplyst tog restaurantmanager 
Kristian Ploug Jørgensen over, og mens vi  
fik serveret den skønneste, hvide glögg, 
fortalte han om aftenens vine. Vores 
selskab var nu i mellemtiden vokset til  
66 incl. ledsagere, og stemningen var 
stødt stigende. Kristian høstede da 
også aftenens første store bifald, da han 
meddelte, at man naturligvis ikke kan 
spise på tom mave, og at de bedste vine 
er dem med den højeste alkoholprocent. 
Se, her blev der kommunikeret direkte til 
kapelmestrenes hjerter.

Endelig gik vi til bords og gensynsglæden 
var stor, for i vores enspænderuniverser 
er det altid en fornøjelse at møde kol-
leger. Der var buffet med noget af det 
bedste mad, vi har fået i den tid jeg 
har deltaget i Kapelmesterforeningens 
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fødselsdagsarrangementer. Alt var tilbe-
redt på grill, lige fra den røgede laks til det 
friskbagte (øko-gær)brød. 

Ud over festtalen fra formand Frans var der 
også forskellige underholdningsindslag. 

Først optrådte ’Trio Zoom’. Den består 
af Tanja Zapolski på klaver, Stefan Bauer 
på saxofon og Ying-Hsueh Chen på 
marimba. De annoncerede, at de ville 
spille tre numre: to korte og et meget 
kort. Omkring otte minutter inde i det 
første stykke, begyndte diskussionerne 
ved mit bord, om hvorvidt det nu var 
det korte, eller det meget korte stykke, vi 
lyttede til? Trioen spillede dog fantastisk, 
og det var en nydelse at opleve såvel 
deres dynamiske spændvidde som deres 
rytmiske drive.
Herefter talte tidligere P2-chef Per Vium 
om arbejdet med at lave en lille skrivelse 
om Dansk Kapelmesterforenings historie, 
som udkommer til sommer. Ind imellem 
gik snakken lystigt ved bordene indtil 
Lille Muko under ledelse af Jesper Grove  
Jørgensen kom på scenen. Med sig havde 
de to fløjter, harpe og sopransolist, så det  
var ualmindeligt smukt og stemningsfuldt. 
Ind imellem blev der også uddelt stu-
dierejselegater til Maria Badstue, Frederik 
Støvring Olsen, Torben Kjær og Jonas 
Johansen og endelig kom dessertbuffeten 
frem: tre slags øko-oste, grillbagt choko-
ladekage og ris-a-la-mande.

Hvis det ikke var fordi, vi skulle være 
ude kl. 21, var festen fortsat til den lyse 
(undskyld mørke) morgen, men vi kan nu  
i stedet glæde os til den næste fejring af 
foreningen, som finder sted d. 2. august, 

i Tivolis Koncertsal, hvor man vil kunne 
opleve en fuld opførelse af foreningens 
grundlægger og første formand Emil 
Reesens operette Farinelli. Formand Frans  
fortalte nemlig i sin tale, at man i samar-
bejde med Tivolis Symfoniorkester havde 

afholdt en lille dirigentkonkurrence blandt 
foreningens yngre medlemmer, og at 
vinderen af denne, Jesper Nordin, vil 
være at finde i spidsen for Tivolis Sym-
foniorkester ved fejringen d. 2. august. 
Efter denne koncert vil der igen være 
lidt fælles spisning, så selvom vi netop er 
blevet intensivt inspireret er det altså om 
at vende ryggen til Weberen og sætte et 
stort kryds i kalenderen ved d. 2. august. 
På gensyn.

Kjelds 
Klumme
af Kjeld Lauritsen

Musik og ord

”Writing about music is like dancing 
about architechture”. Sådan sagde den 
excentriske jazzpianist og komponist 
Thelonious Monk allerede for mange år 
siden. Og det at få musikkens fascinerende 
univers ind i en tekst er en svær opgave.

Imidlertid har jeg læst nogle bøger 
fornylig, der dementerer Monks ord. 
Først vil jeg henlede opmærksomheden 
på den norske forfatter og pianist Ketil 

Bjørnstad. Jeg har længe haft lyst til at 
dele min store glæde ved hans bøger 
i denne klumme. Første bind af hans 
trilogi om pianisten Aksel Vindings 
opvækst og unge år hedder simpelthen 
”Til Musikken”; fremragende oversat af 
Mogens Wenzel Andreasen.

Det er historien om det klassiske 
musikgeni der gennem tre bøger finder 
en vej til sig selv og til musikken. 
Bøgerne giver enhver musikelsker min-
delser om de unge år, hvor musikken gik  
direkte ind i nervesystemet. Læg dertil 
masser af erotik og beskrivelsen af den  
unge pianists dilemma mellem kær-
ligheden til den klassiske musik og det 
altdominerende ungdomsoprør omkring 
1970. Et must for enhver musikelsker, og 
en bog, der  kommer dybt ind i musikken.

Sjovt nok er der et citat fra den Japanske 
forfatter Haruki Murakami på titelbladet 
til Bjørnstads bog. Også Murakami for-
står musikkens sjæl. Han har selv været 
jazzklubejer og også den klassiske musik 
har hans bevågenhed. I trilogien IQ84 
spiller et stykke af Smetana således en 
gennemgående rolle.

To skønlitterære forfattere, der kender 
og forstår musikken. Men hvad så med 
musikalske fagbøger? Her var Erik 
Moseholm en foregangsmand. Jeg roste 
hans bog ”Den Hemmelige Krystal” i høje 
toner, da jeg mødte ham sidste efterår. 
”Jeg sender dig en” sagde Erik. 

Moseholm fik musikkens fascinations-
kraft til at leve gennem det skrevne ord. 
Ikke i en skønlitterær sammenhæng, 
men gennem beskrivelse af musikkens 
historie, og det er jo faktisk en større 
bedrift.

Thelonious Monk mente at skriverier om 
musik er forfejlede. Men med forfattere 
som Bjørnstad, Murakami og Moseholm 
kommer musikken til live på de skrevne 
sider så man sidder bjergtaget tilbage 
som efter en god koncert. Næste skridt 
bliver at danse lidt omkring arkitekturen 
f. eks. Jean Nouvels koncertsal i DR-byen.



Hvis man er muslim skal 
man til Mekka, mindst én 
gang i løbet af sit liv. Hvis 
man er trommeslager, skal 
man til Afrika. Sådan er det! 
Og det skal jeg ellers love for at jeg så 
kom…

Vi lettede fra København fredag d. 4. 
januar 2013, kl. 6:05 om morgenen. 
Mellemlandinger i Frankfurt og på Cap  
Verde, og så endelig kl. 19:52, 13 timer 
senere, gik flyet ned i Banjul, Gambia. 
Dragere i lufthavnen overfaldt os og  
tiggede penge, vi kom i bilerne, kørte til 
hotellet, og kulturchokket ramte os med 
det samme. Myggenet skulle monteres i 
loftet, det fine hotel, som repræsenterede 
toppen af hotelovernatning på turen, var 
ikke lige blevet gjort rent, VVS kunne 
trænge til en kærlig hånd. Men vi fik mad 
og øl og gik udmattede i seng.
Vi var en gruppe bestående af Jon  
Balke, Geir Lysne, Helge Norbakken, 
Snorre Bjerck og to norske konservatorie-
studerende, Lars Møller, Morten Ramsbøl, 
Mads Bærentzen, Claus Waidtløv fra 
Aarhus Jazz Orchestra (AJO), og så Jesper 
Riis og mig.
Vi skulle studere trommespil i Wolof 
traditionen, i en lille landsby som har en 
kultur-udvekslingslejr, og som er bygget 
af organisationen ECCO fra Norge som 
har sådanne lejre i flere 3. verdens lande.

Ud i ”bushen”
Næste morgen skulle vi ud til Njawara, og 
nu gik der så for alvor ”Afrika i den”. Alle 
tidsaftaler blev tolket utroligt rundhåndet, 

men vildest var dog færgeovergangen fra 
Banjul til Bakka. Det var et fuldstændigt 
inferno af logistisk kaos. Bare for at få  
en plads i færgekøen med vores to gamle  
Hi-Ace biler, skulle flere, hinanden kon-
stant modarbejdende officials bestikkes 
grundigt. Og dette til trods, kom vi 
alligevel ikke med den første færge, men 
måtte vente i 3 stive timer på at komme 
med den næste, som de absolut sidste 2 
biler den dag. Resultatet blev at vi ankom 
til Njawara med 6 timers forsinkelse kl. 23.

Lejren
Lejren var noget mere rustik, end jeg i 
min ellers livlige fantasi havde forestillet 
mig. Toiletter med konstant løbende 
cisterne (ud på gulvet) og to fastboende 
skrubtudser som var glade for vandet dér, 
toiletsæde var noget man samlede op fra 
gulvet, og tørrede af med en desinfektions 
serviet, af hvilke der gennemgående blev 
affyret en del. Vand i hanerne i øvrigt - en 
tilsnigelse. El kun mellem 16 og 20, når 

Mit sovested

generatoren blev startet. Koldt brusebad 
var noget man var heldig at få kl. 16, når  
solvarme anlægget havde kørt nogle 
timer. Sovestedet var en gasbetonhytte 
med hullet stråtag,  og midt i rummet 
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Trommefeber i Njawara  
i Gambia –
en uges trommekursus 
på topniveau
af Jonas Johansen
fotos JJ og Helge Norbakken

en betonseng med en madras og et 
myggenet. Kriblen og lyde overalt. Sådan! 
så var man godt nok kommet til Afrika…
Men udmattet faldt jeg i søvn. Og efter en 
ikke så ringe morgenmad næste dag, gik 
undervisningen endelig i gang.
 

Der laves mad over bål, i køkkenet 

Baggrunden
Men først lidt baggrund.
Ideen til at tage på dette kursus kom, da jeg 
var med AJO på en uges rytmetrænings 
workshop i Århus 2012. Instruktør var 
Helge Andreas Norbakken, dirigent Geir  
Lysne og idémand og organisator (kunst-
nerisk leder) Lars Møller. Det er mig 
bekendt, første gang på dansk jord, at et 
professionelt orkester sætter 4 dage af til 
at øve sig på noget sammen, uden at det 
skal føre til en koncert eller indspilning 
efterfølgende.
Og ideen var altså at hæve AJO’s rytmiske 
kompetence generelt. Alle musikere i 
bandet skulle være med. Tanken var, jo 
meget fornuftigt, at et orkesters rytmiske 
”time” aldrig bliver bedre end dets sva-
geste led. Så alle var sammen i den uge, 
alle blæsere, hele rytmegruppen. Og vi 
øvede vestafrikanske rytmer 4 dage i træk. 

Helge Andreas Norbakken var en yderst 
engageret lærer, inspirerende og givende. 
Med et vidunderligt fokus på at komme 
helt i bund med tingene. Helt ned i 
”bunden” af beatet, hvis man kan sige 
det på den måde. Han citerede ofte sin 
afrikanske lærer Boubacar Camara for at 
sige “if you want to catch a monkey, you 
have to move slowly”, for på den måde 
at lægge vægt på, at indlæringen af disse 
ting, er noget der tager tid (+ at vi skulle 
holde tempoet…).
Jeg har ikke tidligere været med til, at det 
blev prioriteret i en indlæringssituation, 
med en sådan stædighed, at blive ved, 

indtil rytmikken var som den skulle være. 
Først når vi virkelig havde fået fat i første 
niveau, gik vi videre til næste. 
Undervejs i kurset, fortalte Helge, at han 
havde lært disse ting, på et kursuscenter 
i Gambia, som han og en række norske 
musikere bl.a. Jon Balke, tager til ca. hvert 
år i januar. Og som ugen skred frem, stod 
det klart for mig, at jeg måtte med på det 
kursus. Jeg spurgte Helge om jeg kunne 
komme med, og han sagde ja. Senere fik 
Lars Møller så den idé selv at tage med, 
og senere igen at tage et hold musikere fra 
AJO med også.

Musikken
Wolof trommespil (fra Senegal og Gambia) 
er en polyfon musikstil, med unisone fraser  
som gennemgående element. Patterns 
og stemmer flyder sammen i et fletværk 
som kan være svært at skille fra hinanden 
for et utrænet øre. Ofte fordi stemmerne 
ikke altid er organiseret i ’diskantstemme 
- mellemtonestemme – basstemme’, men  
f.eks. kan være organiseret sådan, at  
slagene i basstemmen kommer fra stik-
slagene hos dem der spiller basstemmen 
(alle trommer spilles med kun en stik, 
- venstre hånd spiller uden stik), mens 
tonelængden på enkelte bastoner bliver 
forstærket af håndslaget hos f.eks. 
diskantstemmen. 
Det helt specielle i Wolofmusikken er alle 
de komplekse unisone fraser, som sættes 
ind overalt i musikken. Bakas kaldes 
de, og er en slags rytmisk-melodiske 
sætninger, som kan være korte eller lange, 
og som ofte er tilknyttet specielle dele af 
rituelle danse. 
Pædagogikken er mundtlig overlevering. 
Dvs. der bliver ikke givet mange for-
klaringer. Indlæringen foregår ved at 
gentage hvert enkelt element   l  æ  n  g  e   
.... mange gange. 

Undervisningen
Om søndagen startede det hele så med 
en lille lærerkoncert. Og hvilket niveau! 
Enhver tvivl om hvad meningen skulle 
være med alt dette besvær, forsvandt 
som dug for den gambianske sol. Det er 
en meget højtudviklet kultur der er er tale 
om her. Virkelig højt rytmisk niveau. 

Vi elever blev om formiddagen delt i 
to hold, ”the new” og ”the veterans”. 
Og selvom jeg var ny, kom jeg på 
veteranholdet, og dér fik jeg kam til mit  
hår. Jeg måtte sætte alle sejl til. Først 
rytmerne. Der er 6 stemmer, som hænger 
sammen i et mønster, hvor det ikke er 
sjældent at man, selv med en solid er-
faring indenfor rytmik, bliver reelt i  
tvivl om hvor pulsen er. Mestrene tæller 
ikke for, og deres ben og fødder står helt 
stille på jorden. Så der er ingen hjælp at 
hente derfra. De har simpelthen ikke  
noget forhold til hvor i takten de er. De 
hører bare hele mønsteret, som de har 
hørt hele deres liv. Hvis man er søn af  
en trommeslager dér, skal man nemlig 
ikke gå i skole. Så spiller man trommer 
hele livet, og lærer det hele af sin far og  
hans venner. For man skal være klar til at  
overtage traditionen, når far dør en dag. 
Der er ikke noget skrevet ned. Man lærer 
det hele udenad. Og udover de 6 stemmer, 
i forskellige grooves selvfølgelig, er der de 
unisone pasager, kaldet - Bakas. Nogle er 
korte, men andre lange. Fra 4 til 32 takter, 
eller mere. Og de kan det alle sammen.  
Det sidder lige i skabet. For fuld knald! 
Lydtrykket var enormt, der blev meget 
fysisk, virkelig ”spillet igennem”, og jeg 
var lykkelig for mit medbragte høreværn.

For at forstå og lære det hele så hurtigt 
som muligt, hjalp vi hinanden med at  
transskribere, analysere og forstå rytmer-
ne, i pauserne mellem undervisningen, 
med støtte fra vores forskellige lyd – og 
videooptagelser. Ofte med heftig debat a 

I trommernes Mekka. Stående i rødt bagerst, Mambiram, med uret Snorre Bjerck, Taffa, Jesper Riis, 
Geir Lysne, Jon Balke, Jonas Johansen, Claus Waidtløv og Mads Bærentzen, Lars Møller

lá ”hvor opfatter du ét-slaget er på den 
figur?”, ”Er det en triol, eller en fraseret 
16.del?” osv. Tolkninger og ny-tolkninger 
holdt aldrig op. Heller ikke blandt de 
garvede, som havde været der mange 
gange før.
Sidste aften kom den store afslutningsfest. 
Det startede med at en flok børn, som 
det vist er traditionen, kastede sig over 
trommerne og spillede på livet løs. De 
var rystende gode. Helt ned til 8 år. 
Totalt knald på. Med et rytmisk niveau 
der ville rydde bordet til en runde af 
optagelsessøgende på RMC. Det var 
næsten det vildeste, at selv børnene var 
så gode… Kvinderne kom og dansede, 
alt gungrede og buldrede. Det var den 
afrikanske urkraft jeg der fik lov at opleve. 
Tak for det, til Dansk Kapelmesterforening 
og RMC som har støttet projektet.

Der hentes vand ved brønden



pædagogiske arbejde. 
I min studietid mødte jeg engang nys- 
gerrigt op til en eksamen i orkesterdirek-
tion på Konservatoriet. Ved denne lej-
lighed forekom det mig, at Hammelboe 
også kunne være streng og meget kræ- 
vende. Eksaminanden havde åbenbart  
ikke klaret situationen helt tilfredsstil-
lende, for som afslutning på seancen tog 
Hammelboe dirigentpinden og bræk-
kede den i to stykker. Det var vist en del 
af Hammelboes pædagogiske opfattelse, 
at de dirigentstuderende skulle have et 
modspil, så de på denne måde blev klar 
over, at dirigentfaget kun var for dem, der 
var stærke nok til at kunne klare modgang, 
og som absolut ville være dirigent!

Som formand for Kapelmesterforeningen 
kæmpede Arne Hammelboe med en-
tusiasme for sine kolleger. En gang da 
jeg var kommet i problemer i forbindelse 
med en TV-produktion, erklærede han sig  
villig til at arrangere et møde med DR’s 
generaldirektør, hvilket jeg fandt lidt 
voldsomt. Heldigvis blev sagen ordnet 
uden anråbelse af de højere magter, 
men naturligvis var jeg meget glad for 
formandens støtte og opbakning.

Jørgen Berg fortæller:
Arne Hammelboe var en stor beundrer 
af Emil Reesen. Hammelboe fortalte, at 
Reesen - når han skulle instrumentere  
- lagde en mængde tomme nodeark på  
et stort bord med 1. violin, 2. violin, 2. 
fagot osv. og så gik han rundt om bordet 

lød: Som De sikkert ved blev Bach far til 
henved tyve børn. Tror De det ville være 
muligt senza vibrato?
 
Per Enevold fortæller:
Tilbage i begyndelsen af 60’erne fik 
jeg - som ung musikstuderende - Kgl. 
Kapelmester Poul Jørgensen i faget kor- 
direktion på Musikvidenskabeligt In- 
stitut. Jeg beundrede Poul meget, han  
var en god underviser og han beher-
skede en forbilledlig klar og naturlig 
slagteknik. Min formodning var, at han 
havde fået denne teknik fra sin lærer på 
Musikkonservatoriet, professor Arne 
Hammelboe, og jeg overvejede derfor 
meget, at søge i dirigentklassen på Kon- 
servatoriet hos Hammelboe. Min frygt  
for hvad en lang og krævende di-
rektionsuddannelse kunne føre til for 
mit vedkommende, fik mig dog til at 
afstå fra at søge på Konservatoriet - så 
var en universitetsuddannelse nok mere 
sikker! Min ansættelse på Universitetet, 
som Poul Jørgensens assistent, be-
tragtede jeg imidlertid som en slags 
videreuddannelse, men min interesse for 
at møde Arne Hammelboe var dog ikke 
udslukt, og jeg søgte derfor ind på et af 
Hammelboes kortvarige direktionskurser. 
Her mødte jeg en energisk, venlig mand, 
der præsenterede sit program med plas-
tiske øvelser, fermatbehandling, diverse 
direktionsøvelser kombineret med gang 
rundt i lokalet, 3 med venstre og 4 med 
højre etc. - alt sammen øvelser, som 
jeg med glæde har benyttet i mit eget 

Redaktøren har spurgt et par medlemmer, 
hvad de kan huske om de første formænd.

Ove Krüger fortæller:
Da jeg var dreng, udgjorde skolekon-
certerne med arbejdsledige musikeres 
orkester – stort set det daværende Tivolis 
Koncertsals Orkester – årets ansporende 
højdepunkter for mig og var stærkt med-
virkende til mit valg af levevej. Blandt 
de 4-5 dirigenter, der stod i spidsen ved 
disse lejligheder, befandt sig Dansk 
Kapelmesterforenings to første formænd: 
Emil Reesen og Arne Hammelboe.
 
Reesen husker jeg som en elegant musiker, 
der fremtryllede et franskorienteret klang- 
billede. Derudover smittede hans naturlige  
musikglæde mærkbart af på orkester og 
publikum.
 
Hammelboe må jeg  
karakterisere ander-
ledes dybtgående, ef- 
tersom han kom til 
at spille en betydelig 
rolle i mit studieliv og  
videre udvikling. Han 
var et overordentligt rart menneske, som 
i hver eneste time udviste enestående 
venlighed og et positivt og energisk nær- 
vær. Hans klare slagteknik og rationelle 
måde at nærme sig alle tekniske pro-
blemer på var legendarisk, og der findes  
få musikere, der har spillet under ham, 
der ikke kan bevidne dette. Dertil skal 
lægges et uhyre skarpt øre for gale  
toner og de mindste unøjagtigheder,  
hvad angår intonation og præcision. 
Mennesker er nu en gang forskellige. 
Således også Hammelboe og underteg-
nede, og mere og mere stod det klart for  
os begge, at vi forstod noget forskelligt  
ved musik og ved mønstergyldige op-
førelser. Naturligvis kunne jeg ikke for- 
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Dansk Kapelmesterforening fyldte 
75 år i december 2012. Dette skal 
fejres med en jubilæumskoncert 
i Tivoli med opførelse af Emil 
Reesens Farinelli - i august 2013.

Emil Reesen var stifter af Dansk Kapel-
mesterforening i 1937 og dermed den 
første formand. Reesen var født 1887  
- søn af en militærmusiker - og blev ud-
dannet pianist, komponist og dirigent 
og arbejdede bl.a. med Radiosymfoni-
orkestret og Det Kongelige Kapel. Han 
har gennem hele sit liv delt sig ligeligt 
mellem den lette og den seriøse genre, og  
han var som musiker af et enormt format,  
alsidig og med en næsten utrolig hu-
kommelse. Udover scenemusik, opera, 
balletter, filmmusik (To, som elsker 
hinanden) huskes Reesen nok primært 
for de mange fængende sange og arier i 
operetten Farinelli fra 1942, med sangen 
Livets Glæder. Den blev sunget første gang 

af Aksel Schiøtz på 
Det Ny Teater og af  
Poul Bundgaard i 
Fjernsynsteatret i 1961.

Farinelli skal vi op-
leve i Koncertsalen i 
Tivoli med Sjællands 

Symfoniorkester dirigeret af Jesper Nordin.

Livets glæder Emil Reesen

Emil Reesen blev i 1962 afløst som for-
mand af dirigent og professor Arne Ham-
melboe, der var formand indtil 1997, hvor 
Frans Rasmussen overtog hvervet.

mulere denne uoverensstemmelse og 
bevidst dreje i en anden retning på da-
værende tidspunkt. Møjsommeligt måtte 
jeg finde egne ben gennem kontakten med 
andre personer med andre anskuelser. 
Det viser imidlertid Hammelboes men-
neskelige og faglige format, at han aldrig 
forsøgte at ændre endsige nedgøre min 
anderledes indstilling. Utrætteligt lagde 
han sig tværtimod i selen for, at jeg med 
kulturministerielle midler i ryggen kunne 
opsøge de mennesker og muligheder, jeg 
havde brug for i adskillige omgange. Det 
glemmer jeg ham aldrig for!
 
Igennem årene bevarede vi en venskabelig 
kontakt, og jeg kunne altid trække på 
hans ressourcer både i hans egenskab af 
formand og som en en virkelig ven. Det 
er ubestrideligt, at Hammelboe havde 
mange vanskeligheder at slås med i 
sit professionelle liv. Det kan dog ikke 
understreges nok, at hans faglige kvaliteter 
ikke var årsagen til disse vanskeligheder.
Desværre har mange ikke oplevet, at han 
var udstyret med en stærk humoristisk 
sans og blandt andet kunne fortælle 
morsomme og til tider bidende anekdoter 
om de fleste i dansk musikliv. Han satte 
sin forgænger og kollega Emil Reesen 
særdeles højt. Denne klarede let en 
orkesterprøve på et ham ukendt værk 
efter at have løbet over partituret i S-toget 
på vejen ind til prøven.
 
Af hensyn til vore historisk korrekte 
medlemmer – hvis de da findes – skal en 
anekdote om Erich Kleiber, som Ham-
melboe nød at fortælle, lige med her: 
Kleiber havde til programmet for en 
kapelkoncert bl.a. valgt et værk af Joh. 
Seb. Bach. Da han forlangte et vist mål af 
vibrato hos strygerne, mødtes han med et 
spørgsmål fra en af musikerne, om det nu 
også var stilistisk korrekt. Kleibers svar 

jubilæumskoncert i Tivoli 
fredag den 2. august
ved Bodil Heister

med en stor cigar i munden, mens han 
kradsede stemmer ned. Først bagefter 
skrev han partituret.

Forøvrigt var Arne Hammelboe elev af  
Malko. Malko var i lange perioder i Kø-
benhavn, og Hammelboe tog timer hos 
ham, når han var i landet. 
Arne Hammelboe skrev et glimrende 
kompendie om direktion, som jeg har  
brugt til punkt og prikke, det er frem-
ragende. 
Og Malko har skrevet en bog på engelsk 
om direktion, som blev udgivet af Wilhelm  
Hansen, som jeg kan anbefale. Den kan 
man sikkert købe endnu.

steen Lindholm fortæller:
Jeg mødte aldrig Emil Reesen, som døde, 
mens jeg var en ung studerende, men hans 
musik har jeg altid holdt meget af, både 
hans Festmarch, som jeg i drengeårene 
aldrig kunne blive træt af at lytte til, når 
den ofte blev spillet i radioudsendelsen 
Giro 413 om søndagen, og naturligvis og  
ikke mindst Farinelli, der er så rig på 
vidunderlige melodier.
Arne Hammelboe mødte jeg som så 
mange andre i forbindelse med de kurser 
i orkesterdirektion, som afholdtes på 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
på H. C. Andersens Boulevard. Under-
visningen foregik øverst oppe i huset, 
hvor professoren tog imod, iført en blå 
kitteljakke og med et frottéhåndklæde om 
halsen, som indicerede, at direktion i høj 
grad omfattede legemlige udfoldelser, der 
nok kunne få den studerende til at svede.
Så gik det løs med at få styr på hænder, 
arme, krop og fødder. Recepten bestod  
bl.a. af et sæt plastiske øvelser i fan-
tasifulde kombinationer som at slå 6 slag 
samtidig med at man drejede hovedet 
på 4 og stampede i gulvet på 2 og lavede 
afløsningsforretning hænderne imellem.  
Hammelboe var noget af en pult-
ekvilibrist, som kunne alting med sine 
hænder, ja, havde der eksisteret et 
danmarksmesterskab i direktionsteknik, 
ville han have været en selvskreven 
vinder - hvert år! Han forsynede desuden 
os studerende med et fortræffeligt kom- 

fortsættes på næste side....



Mikkel Rønnow - ny cd
Look with your heart 
- Louise Fribo sings 
Andrew Lloyd Webber
Medvirkende: Louise Fribo og Odense 
Symfoniorkester, dirigent Mikkel Rønnow.
“Louise og jeg havde længe talt om at  
lave en musicalplade, så da hun fik 
hovedrollen i Love Never Dies på Det 
Ny Teater, måtte det jo blive en Lloyd 
Webber-plade.
Vi fik lov af Webber til at bruge nogle af de  
originale symfoniske arrangementer som 
i sin tid blev lavet til Barbra Streisand og 
Sarah Brightman, så der er fuld smæk på!”
Udgivet på Rønnow Records oktober 2012.

Mark solborg - ny cd
The Trees
Medvirkende: Mark Solborg 
- guitar, Mats Eilertsen - Bas, 
Peter Bruun - trommer, percussion ka-
limba, Herb Robertson - trumpet, kalimba 
& pumpeorgel, Evan Parker -saxofoner.
“Under Copenhagen Jazzfestival 2011 
inviterede jeg den engelske saxofonist 
Evan Parker til København for at spil-
le med min trio, sammen med den 
amerikanske trompetist Herb Robertson. 
Det var et usædvanligt og unikt møde på 
tværs af grænser og generationer. Det er 
som en tur gennem en botanisk have for 
træer - lyt opmærksomt, og du vil finde 
en forunderlig verden af lys, udsigter og 
historier”. 
Udgivet på ILK  februar 2012 på cd, vinyl 
og digitalt.
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fortsat fra forrige side....
pendium i orkesterledelse. Mit dilet-
tantskrift, som han yndede at kalde det. 
Jeg blev så inspireret af Hammelboes 
kursus, at jeg siden søgte optagelse i 
Dirigentklassen på Musikkonservatoriet 
for at supplere mine kundskaber med  
en solid uddannelse også i orkester-
direktion. På det tidspunkt var jeg selv  
docent i korledelse ved Vestjysk Musik-
konservatorium i Esbjerg, så det ville 
unægtelig have været en flov affære, 
hvis jeg dumpede til optagelsesprøven. 
Men jeg blev heldigvis optaget og fik 
oven i købet på grund af mine hidtidige 
erfaringer dispensation, så jeg kunne 
forlade DKDM med en diplomeksamen i 
orkesterledelse efter bare 2 år.
Med et fuldtids docentur og en organist-
stilling ved siden af var studiet en barsk 
omgang, men jeg syntes alligevel, at det 
var anstrengelserne værd. Da jeg startede, 
var vi 2 studerende i dirigentklassen, men  
i den sidste del af studietiden var jeg 
Hammelboes eneste elev. Praktikken 
foregik i Tivoli med Sjællands Symfoni-
orkester. Professoren var en krævende 
lærer, og jeg havde hørt, at han ind 
imellem kunne finde på at hænge sine 
studerende ud foran orkestret, som vel 
heller ikke fandt, at der var den største 
udfordring i at være prøveklud for os 
dirigentspirer. Men selv blev jeg altid 
meget korrekt behandlet. Hammelboe 
sad ude i siden og gjorde notater om min 
måde at gribe sagen an, og så fik jeg efter 
prøverne at vide, hvad jeg burde have 
gjort anderledes.
Den teoretiske del af undervisningen blev 
forlagt til Hammelboes private lejlighed i 
Puggaardsgade, hvor vi under hyggelige 
former granskede partiturer. Hammelboes 
kendskab til orkesterlitteraturen var intet 
mindre end en guldgrube, og hans private 
partiturbibliotek var imponerende, så det 
gjaldt bare om at suge til sig, og det gjorde 
jeg så.
Jeg syntes, jeg lærte meget hos Ham-
melboe, som jeg siden har kunnet bruge 
i min dirigentkarriere, og jeg havde stor 
respekt for ham, men jeg fik aldrig på det  
personlige plan det samme nære forhold  
til ham som til min anden lærer i dirigent-
klassen, Leif Kayser, der underviste i in-
strumentation og blev min personlige ven.

masser 
af kultur i 
Bulgarien
- og musikerlønninger på 
200 euro om måneden

af Niels Borksand

Bulgarien kan for mange 
danske virke som noget meget  
langt væk, måske lige fra bil-
ledet fra realityserier med druk i Sorte-
havsferiesteder som f.eks Golden Sands 
og Sunny Beach. Beliggende henholdsvis 
i nærheden af Varna og Burgas. Begge 
byer med symfoniorkestre og operahuse. 
Ligesom i byerne Plovdiv, Stara Zagora, 
Ruse, Pleven og Pasadik og hovedstaden 
Sofia.
Bulgarien er et gammelt kulturland. I Stara 
Zagora findes verdens ældste bevarede 
bosted fra den neolitiske periode ca. 5.500 
år før vor tidsregning og ikke langt derfra 
i Kazanlak fantastiske kongegrave fra den  
Trakiske periode med guldskatte af over-
vældende storhed.
Sågar Orpheus grav siges at befinde sig i 
den sydlige del af landet.
Det kan helt klart siges, at Bulgarien ikke 
hører til blandt de rigeste lande i Europa, 
og med et lønniveau, der befinder sig 
nederst i EU systemet. Dette forhindrer 
imidlertid ikke en stor kulturel interesse. 
Som nævnt operahuse i 7 byer med kor, 
orkester, solister og administration.
I Sofia er der Den bulgarske Nationalopera 
med stort ensemble og ballet, 2 orkestre 
samt operette- og musicalteatret også med 
et moderne dancekompagni tilknyttet.
Dette teater, med det officielle navn The 
Bulgarian National Musical Theatre, har  
jeg fået et tættere kendskab til da jeg blev  
tilknyttet huset som gæst i slutningen af  
sidste sæson som dirigent af Paul Abra-
hams sidste såkaldte ”Berlineroperette” 
Ball im Savoy. 
Jeg blev inviteret til et møde med chefen 
Todor Dimitrov, da jeg var på vej til Ruse  

for at dirigere Nabucco og fik kort tid 
derefter en invitation til at dirigere ny-
opsætningen af Abrahams værk, der 
nyder meget stor popularitet i de tidligere 
østlande. Det er selvfølgelig helt klart, at 
jeg som gammel operettesanger og med 
et langt livs kærlighed til genren, slog til. 
Også ved tanken om at skulle arbejde i et 
hus af en vis størrelse.
Det er et repertoireteater med vekslende 
forestillinger. I gennemsnit opføres der på 
en måned 5- 7 operetter (Strauss, Lehar, 
Kalman) to musicals og balletprogram. 
Der er ca. 250 ansatte. 40 solister, kor på 36, 
operetteballet med 14 dansere, orkester på 
50 musici, værksteder og administration 
samt musikskole og operetteakademi. 
Hovedsagligt – eller rettere – stort set alle 
bulgarere.
Det er simpelthen et krav fra kultur-
ministeriet, at der primært skal bruges 
egne kræfter.
Det kan i den forbindelse da også nævnes, 
at nationaloperaens opsætning over 4 år 
af Wagners Ring blev besat efter audition 
af mere end 70 af landets sangere. Tre af de  
medvirkende havde også roller i Ball im 
Savoy. Så der er cross over på genrerne.
At alt på scenen synges/siges  på bulgarsk  
giver vel næsten sig selv, så det var  
nogle gange med næsen i tekshæftet 
(kyrillske bogstaver selvfølgelig) for at  
have orkestret klar til indsats efter en lang  
dialogscene. 
Lønniveauet er virkelig anderledes. So-
lister ligger på gennemsnitligt hvad der 
svarer til 300 euro om måneden. Musikere 
200-250. Kor og ballet 200.
Et lønniveau der går igen på de andre 
steder jeg har været. Og som naturligvis 

også smitter af på dirigenthonorar. Jeg er 
også på lokal takst. Så tak til foreningen 
for hjælp fra tid til anden.
Selvfølgelig er leveomkostningerne pro-
portionalt lavere. En god lokal flaske vin 
på restaurant behøver ikke komme op 
over 35 kr. En latte på cafe 5–6 kr.
Interessen for kunst, musik og kultur 
afspejles også af, at der i Sofia, findes tyve  
teatre. Heraf tre med skuespil i reper-
toiredrift fra Shakespeare til Moliere frem 
til den nyeste udenlandske og hjemlige 
dramatik. Og at der spilles for velbesatte 
huse. Hvilket ikke er til skade, al den stund  
tilskud fra kulturministeriet ydes efter be-
lægning.
Operaernes spilleplan er i det væsent-
lige fra det italienske og tyske standard-
repertoire. 

Til slut lidt om Donaubyen Ruse. Bul-
gariens 5. største, hvor jeg gennem mange 
år har lavet cd-indspilninger, senest Hakon 
Børresens Kaddara med et dansk/svensk 
hold sangere og også med det lokale kor 
syngende på dansk! Koncertopførelse i 
45 graders varme med over 200 i salen. 
Stående bifald til alle.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på,  
hvor mange der mon ville finde vej til  
en koncertopførelse af en Bulgarsk kom-
ponist værk i en by af samme størrelse i 
hedebølge i Danmark?
I alt fald udkommer resultatet til marts.
72 musikkere plus kor i en hel produktions- 
og indspilningsperiode for ca 20.000 euro. 
Og med engagement og indlevelse i det 
fremmede tonesprog. 
Har I projekter/ideer giver jeg gerne råd.  

NYe udGivelser
Esther Bobrova - ny node
Tango Jalousie for fire 
hænder
“Der findes mange forskellige 
arrangementer af “Tango Ja-
lousie”, men jeg har altid syntes, at der 
manglede en 4-hændig udgave af dette 
pragtfulde værk. Ved bearbejdelsen af  
værket brugte jeg det store orkesterpar-
titur. Jeg har sørget for at de vigtigste af 
orkesterstemmerne er blevet bevaret og  
flettet ind, og jeg har fordelt melodistem-
merne og akkompagnementet ligeligt 
mellem primo- og secondo stemmerne”.
Udgivet på Edition Wilhelm Hansen 
februar 2013.

Jacob Anderskov - ny cd
Granular Alchemy
Medvirkende: 
Jacob Anderskov, pno, Chris 
Speed, saxofon & klarinet, Michael For-
manek, bas, Gerald Cleever, trommer. 
“Dette er mit amerikanske orkesters an-
den plade. Albummet fortsætter, hvor 
den internationalt roste 1’er “Agnostic 
Revelations” slap. Men Granular Alchemy  
er måske i sammenligning mere direkte, 
og mere lige-ud-af-posen i sin måde at 
formulere sig på.
Albumtitlen Granular Alchemy henviser 
til disse materialer, med fokus på dels 
deres taktilitet, dels på den mentale fore- 
stilling om dem i kultur, religion og 
videnskab gennem årtusinderne”.
Udgivet på ILK oktober 2012.

Mikkel Rønnow - ny cd
Chess - Highlights fra 
Aarhus Teater
Medvirkende: Maria Lucia, 
Philip Jalmelid, Jonas Malmsjö m.fl. 
“Chess er min 4. opsætning siden Dan-
markspremieren i 1995. Forestillingen blev  
den bedst sælgende musical på Aarhus 
Teater i 25 år, så det var naturligt at 
indspille 9 numre - som via itunes allerede  
er blevet købt af Chessfans i hele verden...”
Udgivet på Rønnow Records april 2012.

JACOB GADE

TANGO  
JALOUSIE

TANGO TZIGANE JEALOUSY

Version for piano duet (four hands)

Arranged by conductor Esther Bobrova Lange



AmadeusEnsemblet  
-Koncerter, dir. Klaus Tönshoff
Amatørsymfonikerne   
-Koncerter, dir. Morten Ryelund
Amatørsymfonikerne   
-Koncerter, dir. Erik Jakobsson
Jacob Anderskov 
-Anderskov Accident feat. Tom Rainey, 
koncerter
Jacob Anderskov  
-”Strings, Percussion & Piano”, koncerter
Jacob Anderskov  
-Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Mogens Andresen  
-Dania Brass Ensemble, ”Sommersang på 
Slottet”
Ars Nova Copenhagen 
-Koncert, Vale at Glamorgan Festival, Wales
Niels Borksand  
-Verdis ”Nabucco”, Ruse, Bulgarien
Byens Symfoni  
-Koncerter, dir. Jørgen Fuglebæk
Copenhagen Jazz Festival 
-Seminar, International Corner 2012
Copenhagen Soloists   
-Julekoncert, Marmorkirken
Cowbell Music  
-To ’battles’-koncerter, Valby Summer Jazz
Dansk Amatør Orkester Samvirke
-Sommerstævne på Askov Højskole
Dansk Kapelmesterforening 
-Fødselsdagsarrangement på Grilleriet
Jakob Davidsen  
-Jakob Davidsens Kammerat Orkester, 
koncerter, Paris
Den Danske Ambassade, Cairo
-Cairo Symphony Orchestra dir. Frans 
Rasmussen
Den Fynske Opera  
-Monteverdis ”Poppeas Kroning” på 
Valdemars Slot
Den Ny Opera   
-Mozarts “Tryllefløjten”, dir. Lars Ole 
Mathiasen
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International Conducting Master 
Class i Litauen
september 2012

af Esther Bobrova Den Ny Opera   
-“Halløj i Firmaet”, Esbjerg og København, 
dir. Jesper Nordin
Det Danske Kulturinstitut 
-Koncert, Nationalteatret, Brasilia, dir. Frans 
Rasmussen
Det Danske Suzuki Institut 
-Koncerter, dir. Erik Jakobsson
Det Sjællandske Underholdningsorkester    
-Koncert, dir. Jørgen Fuglebæk
Søren Elbæk   
-Koncert, Guldborgsund Kammerorkester
Ensemble Hovaldt  
-Velgørenhedskoncert for Reden International
Ernie Wilkins Almost Big Band 
-Koncerter, Copenhagen Jazz House
Esbjerg Ensemblet  
-International turné, solist Tine Rehling,  
dir. Kaisa Roose
Adam Faber   
-Frederiksberg Kammerkor, turné, Litauen
Guy Feder   
-Ensemble Meitar, koncerter, Hamburg og 
Dresden
finkultur.dk   
-Opførelse af ny dansk opera ”Angelo”
Foreningen Sange Fra Broen 
-Driften af nye og etablerede Brokor 
Forårsfilharmonikerne  
-Orkesterstævne på Askov Højskole
Peter Piotr Gasior  
-Koncert, Prokofiev Symphony Orchestra, 
Ukraine
Gints Glinka   
-Portuguese National Symphony Orchestra, 
Lissabon
Graabrødre Kammerkor 
-Koncerter, Påskekantater
Hafnia Kammerorkester 
-Koncerter, København og Nykøbing S,  
dir. Casper Schreiber
Peter Hanke   
-Voces Academys dirigentskole
Jan Harbeck   
-Jan Harbeck Quartet, turné Spanien

uddelinger af kollektive 
midler i 2012
Projektstøtte (tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik):

Jan Harbeck   
-Jan Harbeck Quartet, koncert og workshop, 
Nuuk
Harmoniorkestret Tonica 
-Koncert, Aarhus Rådhus, dir. René 
Bjerregaard Nielsen
Harmoniorkestret Tonica 
-Wienerkoncert, dir. Jørgen Fuglebæk
Helleruplund Brass Band 
-Koncertrejse, Amsterdam, dir. René 
Bjerregaard Nielsen
Herlev Concert Band  
-Turné Tyskland og Holland, dir. Jonas Viggo 
Pedersen
Emil Hess   
-Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Holbæk Byorkester  
-Efterårskoncert, dir. Mogens Andresen
Jakob Høgsbro  
-Kirkekoncerter med ensemble
John Høybye   
-Opførelse af ”Glasbjergene”, Statens 
Museum for Kunst
John Høybye   
-Oratoriet ”Josefs Drømme”, Spil Dansk 
Dagen
International Guitar Festival 
-Atanas Ourkouzounovs ”Illusions Sonores”
Kammerkoret Camerata 
-Bachs Matthæuspassion, dir. Cecilia 
Martin-Löf
Klassiske Dage, Holstebro 
-Børneprojekt, dir. Michael Bojesen
Klassisk Musik Festival 
-Koncert, uddrag af ”Messias”, dir. Frans 
Rasmussen
Klassisk Musik Festival 
-Ominstrumentering af Händels ”Messias”
Jens Klüver   
-Ellington’s Sacred Concert, Thirsty Night 
Big Band
Komponistsammenslutningen ToneArt 
-Koncerter Copenhagen Jazz Festival og 
Aarhus Jazzfestival
Komponistsammenslutningen ToneArt 
-ToneArt Decagon projekt, samarbejde på 
tværs af Øresund
Benjamin Koppel  
-Reykjavik Folk Festival m/ Marie Carmen 
Koppel
Benjamin Koppel  
-Dobbeltkoncert, Vienna Jazz Festival

De sidste par år har jeg flere 
gange fået en invitation til at deltage i en 
International Conducting Master Class. 
Da prisen for deltagelse forekom mig at 
være høj, reagerede jeg ikke. Men da jeg 
ikke havde mulighed for at være med på 
kursus i Liepaja, Letland i 2011, besluttede 
jeg så at tage imod denne opfordring og 
fløj til Vilnius søndag d. 9. september 
sidste år.
Vilnius overraskede ved at være en by 
fuld af kontraster. Smukke restaurerede 
bygninger ved siden af forfaldne huse 
uden døre og vinduer. Dog, byens hoved-
gade, hvor vi boede på et fint hotel var 
helt i orden og meget flot. Det var også 
overraskende at se, at byen var meget ren, 
intet papir eller cigaretskod, der flød på 
gaderne. I byens centrum var der mange 
caféer og restauranter som betjentes af 
unge mennesker, der kunne tale engelsk. 
Ellers taler de fleste ældre indvånere både 
tysk, russisk og polsk foruden litauisk.
Kursus begyndte mandag med en kla-
verprøve, hvor 8 aktive deltagere fra 
Argentina, Skotland, England, Østrig, 
Frankrig, Sydkorea, Brasilien og Danmark 
dirigerede for kursuslederen Maestro 
Christian Kluttig, (til daglig Maestro-
professor på Hochschule für Musik „Carl 
Maria von Weber“ i Dresden.)

Fra tirsdag til lørdag var der så prøver 
med the Lithuanian State Symphony Or-
chestra. For dem, som har været med på  
kurser i Rusland og i Letland, kan jeg roligt 
sige, at dette orkester har et betydeligt 
højere niveau end de 2 orkestre som vi 
arbejdede med i disse lande, og det var 
en fornøjelse at høre det litauiske orkester 
spille og at dirigere det.
Lidt kedeligt var det dog, at tiden med 
orkestret ikke var ligeligt fordelt: man fik  

det antal minutter, man på forhånd havde 
betalt for. Det mindste tilladte antal mi-
nutter var 50, og de kostede 1000 euro, og 
hvis disse minutter skulle række til både 5 
prøver med orkestret og til den afsluttende 
offentlige koncert, så kunne det blive til 8 
min. og 33 sek. per gang! Men man kunne 
også fordele tiden på færre prøver. Jeg 
valgte at  betale for 75 minutter og fordele 
dem på 4 prøvedage á ca. 20 minutter, og 
da mit sidste repertoirestykke var kort, fik 
jeg så mulighed for at dirigere det gratis til 
den afsluttende koncert.
Men der var flere deltagere der betalte for 
120 minutter eller mere, så de kunne stå 
foran orkestret rigtig længe. Dette førte til 
at orkesterprøven måtte begynde kl. 9.00. 
og slutte kl.14.00. Og der var ikke nogen af 
musikerne, der protesterede.
Det officielle kursussprog var engelsk, men  
Maestro Kluttig, sprang ofte over i sit 
modersmål, så kendskab til tysk var nød-
vendigt. 

Dagens program var som regel meget 
langt: Efter at orkestret var endelig færdigt 
kl. 14., havde man en 2-timers pause til sen 
frokost på en af de nærmeste restauranter, 
og efter det skulle man deltage i en 
klaverprøve med Maestro fra kl. 16. 
Selvom der var lavet videooptagelser af 
dagens prøver, så brugte Maestro Kluttig 
dem ikke ved gennemgangen af dagens 
program. Tiden her var heller ikke ligeligt  
fordelt mellem alle deltagerne, fordi 

varigheden af gennemgangen afhang af  
Maestros vurdering af deltagernes fær-
digheder. Med sin store viden og 40 års  
erfaring kunne professor Christian Kluttig 
huske alle de problemer, som hver dirigent 
havde i løbet af sin prøve med orkestret, så 
han brugte mere tid på dem, der trængte 
til det, og mindre på dem, der kunne en 
del i forvejen. Men uanset tidsforskellen, 
vejledede han alle på en entusiastisk og 
humoristisk måde. 
Han opdagede hurtigt, at jeg var elev af 
prof. Musin i Skt. Petersborg, og derfor 
gik hans rettelser af mig hovedsageligt i 
retning af, at jeg skulle holde mig strikt 
til komponistens anvisninger i partituret 
og ikke begynde f. eks. accelerando eller 
ritardando en takt før det stod i noderne.
Så for mit vedkommende blev disse gen- 
nemgange ret korte, men efter kursus-
afslutningen har han sendt mig en meget 
flot anbefaling.
 
Maestroes energi var imponerende: da alle 
havde fået den nødvendige vejledning 
vedrørende deres præstationer, skulle vi  
lave nogle relevante gymnastiske øvelser  
og dirigere flere komplicerede taktskem-
aer. Og vi fik først fri kl. 21.
Den afsluttende koncert gik strålende, de 
tilhørere der kom til denne gratis koncert, 
klappede begejstret, men de var desværre 
ret få, fordi kursusarrangørerne ikke hav-
de sørget for at gøre reklame for denne 
begivenhed.

Jeg vil varmt anbefale dan-
ske dirigenter at tage på kur-
sus under ledelse af prof.  
Christian Kluttig, hvis en 
sådan lejlighed byder sig.
Og et hjertelig tak til Dansk 
Kapelmesterforening for den  
støtte, jeg har fået til at del-
tage i denne Internationale 
Conducting Master Class.
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Masterclass for dirigenter august 
2013
Den 5. - 9. august 2013 afholdes 2. 
Nordiske Masterclass for dirigenter 
med Jorma Panula og Sønderjyllands 
Symfoniorkester. Ansøgere fra hele 
verden er velkomne og bliver udtaget 
af Jorma Panula og Ole Kristian 
Ruud på baggrund af indsendt dvd. 
Dagligt 22. minutters podietid til hver 
deltager samt video sessions med 
Jorma Panula. Kurset afsluttes med 
offentlig masterclasskoncert i Alsion 
med musik af Brahms, Grieg, Rossini 
og Mendelssohn. Alle deltagere dirige- 
rer ved afslutningskoncerten. Passive 
deltagere velkomne hele ugen (50 
euro). www.nordicmasterclass.com. 
For yderligere info kontakt Maria 
Badstue, ms_badstue@hotmail.com. 

Ny svensk bog om 
Orkesterdirektion
af Patrik Andersson
Boken är upplagd 
med ett mindre antal 
kapitel där aspekter 
som berör dirigentens olika arbetsom-
råden beskrivs, såsom partituranalys, 
gestik, ledarskap med mera. Texten 
kompletteras med grafiska figurer och 
notexempel för att levandegöra och 
förtydliga framställningen.
De teoretiska kapitlen kompletteras 
med metodiska övningar i ett särskilt 
kapitel som omvänt också hänvisar till 
sidor i de teoretiska delarna.
De metodiska övningarna vänder sig 
både till de som vill träna för eget bruk 
och de som vill öva med en ensemble.
Läroboken, som är en kombinerad fak- 
ta- och handbok med pedagogiskt ma- 
terial inom ämnesområdet, riktar sig  
till studenter i ensembleledning och  
orkesterdirigering inom den väster-
ländska konstmusikaliska traditionen 
vid våra svenska universitet och 
musikhögskolor. 

Ernie Wilkins Almost Big Band
-CD, ”Nøddeknækkersuiten”, Strayhorn/
Ellington
Jakob Høgsbro  
-Videooptagelse af kirkekoncert
Jonas Johansen  
-CD, Trioen Guilfoyle/Møller/Johansen
Søren Krogh   
-CD, ”Hardcore Troubadour”
Peter Ettrup Larsen  
-Lydoptagelse af ”Jul i Aarhus”, Aarhus 
Symfoniorkester
Kjeld Lauritsen  
-2 CD-er, Kjeld Lauritsen Hammond Time
Ole Lindgreen   
-CD, Fessors Jazz Kings
Jesper Løvdal   
-CD, Jesper Løvdal Duo m/ Gunther ”Baby” 
Sommer
Lea Regitze Nielsen  
-Jazz-CD, ”Leas Ideas” med kvintet
OUR Recordings  
-CD, Michala Petri og DR Vokal Ensemblet
Hasse Poulsen   
-CD. kvartetten We Are All Americans
Alex Riel   
-CD, ”Full House”, Alex Riel Special 
Quartet
Mikkel Rønnow  
-CD, Louise Friboe, musik af Andrew Lloyd 
Webber
Mark Solborg   
-CD, ensemblet Solborg 4+4+1
Viggo Steincke  
-CD, ”Voice & noiz”
Viggo Steincke  
-CD, ”Viravirus”, børnemusikalsk projekt
Udg.selsk. Hegermann-Lindencrone 
-CD, Poul Schierbecks opera ”Fête Galante” 
fra 1960
John Uldall   
-CD, ”Hverdagsjazz”
Hans Ulrik   
-CD, ”Equilibrium”
Mads Vinding   
-CD, ”Flutes’n’Bass” m/ duoen Fatamorgana
Emil de Waal   
-CD ”Emil de Waal+ Elguitar & Saxofon”
Emil de Waal   
-CD ”Crash and Compute”
Torben Westergaard  
-CD, Torben Westergaard Oktober i Buenos 
Aires

Torben Westergaard  
-Filmoptagelse af indspilning i Buenos Aires
Aarhus Domkirkes Kantori 
-CD, ”Salmesuite”, Marilyn Mazur og Jakob 
Buchanan

støtte til 31 produktioner     Ialt uddelt: 
319.500

støtte til uddannelseformål (tilskud til  
faglig uddannelse, studie- og rejse-
legater):

Maria Badstue, Esther Bobrova, Dansk 
Jazzmusiker Forening, Claus Efland, Jon 
Gjesme, Steen Hansen, Jørgen Misser 
Jensen, Jonas Johansen, Torben Kjær, 
Jonathan Ofir,  Frederik Støvring Olsen, 
Torben Puggaard, Jan Scheerer, Casper 
Schreiber, Andreas Vetö,

Dansk Kapelmesterforenings Dirigent-
kursus 2012 med Liepaja Symphony 
Orchestra, Letland

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

støtte til 17 formål      Ialt uddelt: 
186.013

 
samlet er der til 158 projekter og  
studieformål i alt bevilget kr. 1.646.013  
til musikfremmende foranstaltninger 
og uddannelsesmæssige formål.

Peder Kragerup, kasserer

Søren Krogh   
-Koncerter, ”Varme sange i en kold tid” på 
væresteder
Søren Krogh   
-Koncerter, Spil Dansk Dagen
Kronborg Brass  
-80-års Fødselsdagskoncert, dir. Mike 
Cholewa
Kronborg Brass  
-Koncerter, Helsingør Domkirke, dir. Mike 
Cholewa
Københavns Bachkor  
-Bachs Matthæuspassion, dir. Jan Scheerer
Københavns Festival Orkester  
-Mozarts Requiem, dir. Søren Johannsen
Københavns Kantatekor 
-Dvoraks Stabat Mater, dir. Torben H.S. 
Svendsen
Københavns Kantatekor 
-Mozarts Requiem, dir. Torben H.S. 
Svendsen
Københavns Ungdoms Symfoniorkester
-Sommerprojekt 2012, dir. Jonas Viggo 
Pedersen
Københavns Universitets Symfoniorkester  
-Koncerter, Holland og København, dir. Jan 
Scheerer
Københavns Universitets Symfoniorkester
-Efterårsprojekt 2012, koncerter, dir. Jan 
Scheerer
Ture Larsen   
-Koncerter, Copenhagen Art Ensemble
Ture Larsen   
-Nytårskoncert, Copenhagen Art Ensemble 
Literaturhaus
Dorrit Matson   
-Koncerter, New York Scandia Symphony
Messiaskirkens Koncertkor 
-Händels “Messias”, dir. Krisztina Vas 
Nørbæk
MidtVestjysk Ungdoms Symfoniorkester 
-Deltagelse i orkesterfestival, dir. Anne Marie 
Granau
Mogens Dahl Kammerkor 
-Koncerter, Sorø og København
Anders Mogensen  
-Koncerter, Fireworks, Glenn Miller i 
Stockholm
NewDanishChurchMusic 2012    
-Kirkemusikfestival i Aarhus
Radmila Rajic Njue  
-Bartoks opera ”Hertug Blåskæg”, 
Christianskirken

Odsherred Kommune  
-”Stemmer fra Odsherred” for psykisk 
sårbare borgere
Operaakademiet  
-Mozarts ”Don Giovanni”, dir. Jesper 
Nordin
Operakompagniet  
-Verdis ”La Traviata”, dir. Inge Fabricius
Paradise Jazz   
-Koncert, Niels Jørgen Steen’s Monday Night 
Big Band
Torben Puggaard  
-Dania Brass Ensemble, ”Sommersang på 
Slottet”
Roskilde Kulturskole  
-”Stemmer fra Region Sjælland”, dir. 
Michael Bojesen
Studentermusikforeningen 
-Mozarts Requiem, dir. Krisztina Vas 
Nørbæk
Scenatet   
-Schönbergs ”Pierrot Lunaire”, dir. Martin 
Nagashima Toft
Morten Schuldt-Jensen 
-Bachs H-molmesse, Vor Frelser Kirke, 
Esbjerg
SDU Symfoniorkester  
-The Summa Cum Laude Music Festival,  
Wien, dir. Saul Zaks
Skive Symfoniorkester 
-Händels ”Messias”, dir. Søren Kinch 
Hansen
Sokkelund Sangkor  
-Händels “Messias”, dir. Morten Schuldt-
Jensen
Mark Solborg   
-Koncerter, Copenhagen Jazz Festival
Mark Solborg   
-Trio feat. Herb Robertson, turné Danmark, 
Finland og Polen
Simon Spang-Hanssen 
-Koncerter, ”Brazilian Project”
Simon Spang-Hanssen 
-Koncerter, Savassi Jazz Festival, Brasilien
Simon Spang-Hanssen 
-Koncerter, ”Rainbow Spirit”, Jahazi 
Festival, Zanzibar
SPOR Festival 2012  
-Koncerter i Aarhus
Storstrøms Kammerensemble 
-Sommermusik på Fuglsang
Studenter-Sangforeningen 
-Koncertrejse til Stockholm

Søborg Harmoniorkester 
-Koncertrejse til Apeldorn, Holland
Teater Boudoir  
-Kabareten ”Du kaldte mig engang din 
egen”, Bådteatret
Teatret Gorgerne  
-”The Full Monty”, Stærekassen, dir. 
Andreas Vetö
Trinitatis Kantori  
-Verdis Requiem, Roskilde og Trinitatis
Universitetskoret Lille MUKO 
-Korfestivalen, ”Verona Garda Estate”, 
Norditalien
Vendsyssel Festival  
-Danmarks UngdomsEnsemble og Concerto 
Copenhagen
Vildmosekoncerter  
-Koncert, Concerto Copenhagen, dir. Lars 
Ulrik Mortensen
Wonderful Copenhagen 
-Koncert, Dronning Margrethes 40-års 
regentjubilæum
Saul Zaks   ’
-Koncerter og masterclas, dansk kormusik, 
Minsk, Hviderusland
Aarhus Jazzfestival  
-Koncerter, Jesper Thilo som kapelmester
Aarhus Sinfonietta  
-Koncert, Athelas New Music Festival
Aarhus Sinfonietta  
-Late Night Contemporary-koncert

støtte til 110 projekter       Ialt uddelt: 
1.140.500

     
Fonogramstøtte (til indspilning, udgiv-
else og promotion af fonogrammer):

Jakob Anderskov  
-CD, Agnostic Revelations
Lotte Anker   
-CD, ”What River Is This”, What River 
Ensemble
Jesper Bodilsen  
-CD, ”Scenografie”
Niels Borksand  
-CD, Hakon Børresens opera ”Kaddara”
Dacapo Records  
-CD, orkesterværker af Poul Rovsing Olsen, 
Odense Symfoniorkester, dir. Bo Holten
Do It Again Records  
-DVD, Nikolaj Bentzon Trio og Odense 
Symfoniorkester



Kap
elmesterAnekdoteStafe
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Det skete i 1987, to år efter at  jeg startede det første 
operateater for børn i Danmark, ”De Unges Opera” 
(Børnemusikteatret). For at få støtte fra Statens Teaterråd 
(sådan hed det den gang), skulle man vælge et moderne 
stykke musikdramatik, så jeg fandt en meget moderne 
opera ”Hvad Fatter gør, det er altid det rigtige” skrevet af 
den walisiske komponist Alun Hoddinnot.
Tonesproget i operaen var ret kompliceret, nærmest 
bitonalt, og der var mange steder med polyrytmik. Men 
handlingen var sjov og fulgte H. C. Andersens historie  fint.

Operaen blev opført i København og fik, trods det moderne 
tonesprog, en fin modtagelse hos børnepublikummet på 
forskellige skoler.
Men så skulle forestillingen præsenteres på Børne-
teaterfestivalen i Brønderslev, og vi tog alle (7 sangere, 6 
børn, 8 musikere, dirigent, regissør og en forælder) en lang 
togrejse for at komme til festivalen. Vi skulle indkvarteres 
og fik tildelt 3 små to-værelses lejligheder, hvor vi klum-
pede os sammen, 8 stykker i hver. Der var mange andre 
teatergrupper på festivalen som fik de samme vilkår, 
men næste dag hørte jeg at lederen af Børnemusikteatret i 
Moskva, fru Natalia Satz, var ankommet til festivalen, og at 
hun havde fået tildelt en stor lejlighed helt til sig selv og en 
anden til sine 2 bodyguards!
Jeg kan fortælle, at Natalia Satz allerede i 1979 i Moskva fik 
bygget et fantastisk flot ”Moskvas Stats-Børnemusikteater”, 
hvor man opførte operaer for børn med symfoniorkester 

ved Bodil Heister

Denne historie er oplevet af esther Bobrova, som har modtaget stafetten fra Arne Balk Møller.

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

og et hav af sangere. Bygningen var udført i  pompøs stil 
med guld og marmor og dørenes håndtag var udformet 
som violinnøgler!

Jeg gik på vegne af mit lille teater hen til den store lejlighed 
for at invitere Natalia Satz til vores forestilling, som skulle 
begynde næste dag kl. 10.00.
Det var med nød og næppe, jeg fik adgang til fru Natalia, 
fordi hendes beskyttere ville forhindre det, men det hjalp at 
jeg talte russisk til dem.
Fuld af forhåbninger og forventninger var vi kl.10.00 klar 
til at gå i gang med vores opera.
Kl.10.00 – ingen Natalia, kl.10.15 – heller ikke. Endelig, 
kl.10.30, iført en stor blå Saga-minkkåbe og en tilsvarende 
hat, ankom Natalia Satz.
På dette tidspunkt i forestillingen træffer Fatter på 
markedet en sigøjnerske, sunget af sangerinden Hanne 
Holten. Hanne havde et forførende væsen og et tilsvarende 
kostume på, med en meget kort gennemsigtig nederdel, 
som fremhævede hendes smukke, lange ben.
Det kunne fru Satz slet ikke tåle: ”Uanstændigt og alt 
for moderne for børn!” - hvæsede hun til mig  efter 
forestillingen.

Et par år senere var jeg i Moskva, og sammen med min mand 
tog vi til det berømte ”Moskvas Stats-Børnemusikteater”, 
for at høre operaen ”Rødhætte”.
Som gæster fra Danmark blev vi af en af teatrets pædagoger 
(!) indlogeret på de fineste stole, betrukket med blå velour, 
hvor vi kunne se hele scenen og høre et flot symfoniorkester 
spille forældet, sovjetisk musik i graven.
Forestillingen gik i gang og dens dramatiske højdepunkt 
kom, da en sovjetisk politimand skulle frelse den stakkels 
Rødhætte fra den stygge Ulv. 
Herefter kunne jeg kun bede den ledsagende pædagog 
om at overbringe følgende hilsen til fru Natalia Satz: 
”Indoktrinerende og forældet og derfor uacceptabelt både 
for børn og for voksne!”  

Jeg giver stafetten videre til Tamás Vetö

Esther Bobrova


