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Jazz, koncert og
reception
I anledning af Dansk Kapelmesterforenings  
75 års fødselsdag opføres Farinelli  
med Tivolis Symfoniorkester i Koncertsalen 
fredag d. 2. august 2013 kl. 19.30.
 
For yderligere at gøre aftenen festlig  
varmer vi op allerede fra kl. 18.50 med  
Tivolis Big Band (med overraskelser) på 
orkestrets gamle tribune på Harmonipavillonen.
 
Efter koncerten er der fødselsdagsreception  
i Det Japanske Tårn.
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Runde fødseldage
4. juli Thomas Dausgaard 50 år
8. juli Christian Baltzer 50 år
24. juli Finn Savery 80 år
4. aug. Per Enevold 70 år
18. aug.  Peder Kragerup 65 år
10. sept.  Michael Schønwandt 60 år
29. sept.  Henrik Vagn Christensen 50 år
1. okt.  Steen Holkenov 75 år
1. okt. Jens Klüver 65 år
3. okt. Allan Andersen 65 år
11. okt.  Niels Borksand 70 år
22. okt. Bo Holten 65 år
23. okt. Jørgen Fuglebæk 60 år
11. nov. Niels Abild 75 år
17. nov. Niels Peter Gudbergsen 65 år
Dansk Kapelmesterforeningen ønsker hjertelig 
tillykke.

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 
uge 33 fra  9. - 16. august 2013 
uge 1 fra  27. december - 3. januar 2014
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, klaver m.v. og har god opvarmning 
til vinterophold.
Foreningen udlejer disse to 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 til sekre-
tæren om din foretrukne uge - så den er 
undertegnede i hænde senest 20. juli for 
uge 33 og senest 20. oktober for uge 1.
sekretaer@kapelmesterforening.dk
Bodil Heister 

Klitgården i skagen
Refugieophold er især henvendt til 
kunstnere, forskere og videnskabsfolk, som  
har brug for at koncentrere sig om et værk 
eller et projekt. Der kan ansøges legater til 
ophold på Klitgården ved at henvende sig 
til: Dansk Kunstnerråd tlf: 35384401 eller 
mail: dkr-eca@inet.uni2.dk.
www.klitgaarden.dk

Ny dirigent for Lyngby-Taarbæk 
Harmoniorkester
René Bjerregaard Nielsen bliver ny di-
rigent for Lyngby-Taarbæk harmoni-
orkester. Rene er desuden dirigent for 
Gladsaxe Pigegarde.

Årets ildsjælpris 
DMF har uddelt årets ildsjælpris til saxo-
fonist/arrangør Pernille Bevort og sanger/
komponist Trinelise Væring.
De har, med baggrund i deres liv som 
både skabende og udøvende kunstnere 
indenfor den rytmiske musik, valgt at gå 
aktivt og engagerede ind i debatten om 
musikeres ophavsret i en digital tidsalder.  
Gennem kronikker og debatindlæg har 
de begge vedholdende insisteret på at 
synliggøre problemerne med ophavsret 
og honorering af danske musikere i 
forbindelse med at musikken i konstant 
stigende grad streames via nettet.

Ny dirigent for bigband
Michael Salling er blevet dirigent for 
BigBand 17:48 et af Odense’s etablerede 
amatør-bigbands. Orkesterets navn henty-
der til tilhørsstedet Skibhus 17:48 i Odense. 
BigBand 17:48 er ikke bare endnu et  
bigband som spiller traditionel swing-
musik, det spiller musik af nulevende og 
danske komponister/arrangører og musik 
arrangeret af bandets egne medlemmer. 

Ny direktør for Copenhagen Opera 
Festival
1. September 2012 tiltrådte Michael Boje-
sen som ny direktør og kunstnerisk chef 
for Copenhagen Opera Festival. Festivalen 
er 4 år gammel, og Michael Bojesen over-
tager jobbet efter Anders Beyer, som er 

blevet ny chef for Bergen Festspillene. 
Michael Bojesen kombinerer jobbet med 
sit fortsatte virke som freelance dirigent og 
komponist. 
Læs artiklen om festivalen på side 15.

Citat af Moliére
Uden musik kan en stat ikke eksistere. 
Al den forvirring, alle de krige, vi ser i 
verden, skyldes at man forsømmer at lære 
musik.

Husk
at meddele os om ny mailadresse, da vi 
sender nyhedsbreve og festinvitationer 
ud på gruppemail. 
Tjek din profil på vores hjemmeside.
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NYe medlemmer
ved Bodil Heister

Mads Granum, 39 år, København, 
er pianist, keyboardspiller, organist og 
kapelmester.
Mads er kapelmester for Thomas Eje, 
keyboardspiller for Linie 3 og organist i 
Lindevang Kirke. Han har medvirket som 
kapelmester og/eller keyboardspiller på 
en lang række teaterforestillinger siden 
2000. 

Mads er at finde foran sit 40 mand 
store rytmiske kor, Vocalicious og på 
musical-cd med Louise Fribo og Odense 
Symfoniorkester. Mads Granum Kvartet 
spiller jazzkirkekoncerter i ind- og ud-
kants-Danmark, han er på juleturné 
med Per Nielsen og han efteruddanner i 
rytmisk klaver for organister på Sjællands 
Kirkemusikskole.
Mads er at finde som komponist til P2 
morgenandagt fra Domkirken hvor 
domorganisten spiller jazz på kirkeorgel 
a la Granum, og han er repetitør for 
Cathrine Sadolin.

Mads har netop indspillet cd med John 
Høybye og DR´s pigekor, og er nu i fuld 
gang med forberedelserne til sit 3. album 
i eget navn.

Man kan møde ham med barnevogn i 
et hyggeligt ældre villakvarter i Valby 
med Alberte på 4 uger og Elias på 4 år 
cyklende ved siden af.
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For et par dage siden fik jeg en herlig 
pakke ind ad døren fra Østrig.

Jeg havde været god ved mig selv og 
bestilt en faksimile af Wagners Tristan og 
Isolde, udgivet i år i anledning af hans 
200 års fødselsdag. En pragtfuld udgave 
af det originale håndskrevne partitur, 
der ellers ligger hermetisk sikret i Villa 
Wahnfrieds kælder, sikret mod brand, 
oversvømmelser, bomber og al anden fare.

Og hvilken overvældende konfrontation 
er det ikke at se den første side af forspillet 
til operaen! Det slår mig hver gang, jeg 
har fået lov til at dirigere den musik, hvor 
revolutionerende de første takter er, og 
hvor rystende en oplevelse det må have 
været at have hørt dem! 

Og at se disse toner i Wagners egen sikre, 
flydende håndskift gør konfrontationen 
endnu stærkere! Det er som at kigge 
ham lige over skulderen i det øjeblik, han 
fæstnede de toner til papiret. Utroligt!
Tænk, at den akkord, der står der på første 
side - den berømte ”Tristan-akkord” - 
udløste på det nærmeste en musikalsk 
tsunami, da den jog gennem Europas 
operahuse og koncertsale. Det er svært at 
forestille sig det chok for os forhærdede 
tidselgemytter i dag - hvornår er vi sidst 
blevet kollektivt chokeret over en akkord???

De gange, jeg har uropført værker, eller 
har dirigeret værker fra komponisternes 
egne håndskrevne partiturer, har jeg altid 
haft en meget fysisk fornemmelse af den 
person, hvis håndskift jeg læser. Jeg synes, 
der kommer så meget klanglig inspiration 
ud af at skriften. 

KapelmesTereNs 
Klumme

af 
Michael Schønwandt

Det er indlysende, at et trykt partitur både 
er mere overskueligt og bedre at arbejde fra 
set fra et praktisk synspunkt, men jeg må 
indrømme, at jeg mister denne dimension 
af fysisk nærhed med komponisten og 
hans skaberproces, når jeg arbejder fra et 
”normalt” trykt partitur. 
Og så alligevel: jeg har været så heldig 
for en del år tilbage ad mærkelige veje at 
kunne købe faksimilen af Verdis Falstaff, et 
af mine absolutte yndlingsværker. En aften, 
hvor jeg skulle dirigere den, tænkte jeg, at 
jeg ville prøve at dirigere fra faksimilen 
i stedet for det partitur, jeg ellers har haft 
liggende.

Jeg var totalt uforberedt på, hvor nær-
mest skræmmende stærkt det var at have 
noderne liggende på podiet. Den for- 
nemmelse af at have Verdi fysisk til stede 
gennem håndskriften var magnetisk drag-
ende - som om jeg var til stede i det sekund, 
da Verdi hørte tonerne og førte dem ned på 
papiret.
På samme tid en enestående tæthed med 
det musikalske stof og samtidig næsten 
ikke til at klare i en opførelsessituation, 
hvor hovedet gerne også skulle være 
nogenlunde klart.

Ved næste forestilling lå det ”gamle”, trykte 
partitur igen foran mig. Men jeg ville ikke 
have været den oplevelse foruden! 

Gustav Rasmussen, 36 år, København 
er trombonist, komponist, soundpainter 
og kapelmester. 

Første gang han var kapelmester var da 
han som 13-årig arrangerede et stykke 
filmmusik med papir, blyant og en hel 
del viskelæder for sit harmoniorkester, 
og siden da har glæden ved at starte 
nye projekter vist sig på mange fronter. 
Efter diplomuddannelsen fra RMC i 2005 
startede Gustav ensemblet Borderline, 
der bruger improvisations-tegnsproget 
”soundpainting” til at lave musik - fra 
impro-rap med Per Vers til improvisation 
over Stravinsky.
Som musiker har Gustav indspillet og 
turneret på elektrificeret trombone i USA 
og Europa. I efteråret udkommer bogen 
”soundpainting og sammenspil” på 
EWH, børneværket som blev premieret 
af Kunstfondens komponistpris skal  
realiseres, og afrobeat/souljazz-bandet  
”The KutiMangoes” skal udgive deres 
første album.

Men det største projekt er Gustavs og  
hans kærestes datter Rita, som de fik 
for et års tid siden - bang, så var alt 
forandret! Ellers elsker Gustav at lave 
mad i sin private pop-up restaurant 
”Rødbedeklubben”, der laver eksperi-
menterende mad 3-4 gange om året.

Verdens TV 
vederlag for 2012
TV-kontrakter fra 2012 skal 
indsendes inden 1. september

af Peder Kragerup

Dirigenter og kapelmestre, som har  
været med i TV-produktioner, trans-
missioner eller genudsendelser sidste år 
(2012), skal nu indsende deres kontrakter 
eller anden dokumentation for at få andel 
i midlerne fra Copydan Verdens TV – de 
tidligere Kabel-TV-midler.

Genudsendelser af optagelser fra 
tidligere år skal kunne dokumenteres 
f.eks. via lister over udsendelser fra DR 
eller produktionsselskaber. 
Er der ikke udbetalt særskilt gen-
udsendelseshonorar, er man stadig be-
rettiget til kabel-vederlag, hvis kontrakten 
fra produktionen indsendes.

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

Kontrakter og andre oplysninger skal 
sendes til:

Dansk Kapelmesterforening 
Kassereren 
Gersonsvej 31 
2900 Hellerup  
mail:  kasserer@kapelmesterforening.dk

Thorbjørn Risager, 42, København
Kapelmester, sanger, guitarist og kom-
ponist. 
Uddannet på Det Rytmiske Musik-
konservatorium med sang som hoved-
instrument.

Thorbjørn Risager har siden 2003 stået 
i spidsen for sit 7-mands rhythm& 
blues band i eget navn. Orkesteret har 
udgivet 7 album og turnerer flittigt i hele 
Europa. Indtil videre har orkesteret spillet 
koncerter i 18 lande.

I den kommende tid står den på ind-
spilning af Thorbjørn Risager & Band’s  
8. album og diverse turnéer i ind- og 
udland. Bl.a. en længere vinterturné i 
Nordsverige, hvor Thorbjørn Risager 
kan dyrke sin passion for at gå i sauna. 
De svenske saunaer er imidlertid ikke 
på højde med de finske saunaer, hvor 
man ofte ser saunaer med brændeovn, 
der giver en kraftigere og mere behagelig 
varme!

Thorbjørn bor på Østerbro i København 
med kæreste og to sønner på 2 og 4 år.

Komponistkonkurrence
Haderslev Kommune udskriver i sam-
arbejde med Slesvigske Musikkorps 
en komponistkonkurrence om udar-
bejdelse af to forskellige marcher:
1. Hilsen til Danmarks udsendte
2. Haderslevmarchen - i anledning 
af Haderslev Kasernes 125 års 
jubilæum
Deadline for indsendelse af bidrag er 
1. august, 2013.
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Henrik har specialiseret sig 
som balletdirigent og er en 
af New York City Ballet’ 
gæstedirigenter

Efter Knippelsbro bag ved Ovengaden 
Neden Vandet, hen ad kanalen, forbi 
Voldgården og så til højre, finder man 
endelig Applebys Plads, efter at have faret 
vild flere gange og med tålmodig vejledning 
gennem mobiltelefonen. 
Henrik bor i en lille atelier-lejlighed på 5. sal, 
nærmest som en studiolejlighed i USA. Der 
er, hvad der skal være i lejligheden - og ikke 
mere, bortset fra næsten 5 meter til loftet. 
Og så er der udsigt til byens tårne. Nej, lige 
præcis kun spidserne af byens tårne.
På det store bord der både gør det ud for 
skrivebord, arbejdsbord og spisebord ligger 
partiturstabler i snorlige bunker. 

Dirigentopgaver og team-samarbejde

En af bunkerne er noder til DR Under-
holdnings Orkesteret, hvor Henrik skal di- 
rigere ny musik af Karsten Fundal, en 
koncert for børn, hvor Bamse og Kylling 
kommer på besøg i symfoniorkestret.
En anden stabel er John Frandsens ny-
komponerde Requim, som han er blevet 
betroet at dirigere. Et Requim med DR
SymfoniOrkestret og udvidet vokal-
ensemble på 72 sangere. ”Det er blæ-
ret godt komponeret og instrumenteret.
Det er meget gennemtænkt med masser 
af tradition og masser af kompositions-
teknik. Det er en stor fornøjelse at læse 
det, men det tager lang lang tid at stu-
dere partituret og bygge lyden af mu- 
sikken op”, fortæller han.

Det er som at sætte 
orkestret i stikkontakten, 
og så spiller det bare
Interview med Henrik Vagn Christensen, som fylder 50 år i september

af Bodil Heister

Henrik betragter altid sig selv som en del 
af et team. Selvom det er ham, der står på 
podiet, er der mange mennesker rundt 
omkring ham der sørger for, at det han gør 
bliver godt. Han kan godt lide at arbejde 
i teams. Han samarbejder fortrinligt med 
Graham Bond på Det Kgl Teater, og han 
holder meget af makkerskabet med David 
Firman og Underholdningsorkestret - 
de deler en Procol Harum produktion 
sammen.
”Dirigentarbejdet rækker langt ud over 
podiet, mener jeg. Det er også derfor, jeg 
godt kan lide at arbejde på et teater, fordi 
teaterproduktioner i deres essens er et 
teamwork, uanset om det er opera eller 
ballet. Man er mange om at skabe værket 
med de forskellige ekspertiser, som folk nu 
har på et teater, det nyder jeg, at være en 
del af”. 

I modsætning til at dirigere symfoniorkestre?
”Ja. Og nej. Ved en koncert er musikerne 
ens medspillere og medskabere. Diri-
gentens job er at frigøre deres ressourcer 
til at spille den musik, som vi skal 
danne i fællesskab. Jeg tror den tid, hvor 
dirigenten banker musikerne i hovedet 
og fortæller dem, hvordan de skal spille 

er forbi. Fundamentalt handler det om at 
bruge musikerne til det, de er bedst til, og 
frigøre deres ressuorcer til at spille så godt 
som muligt.
Det er anderledes at være dirigent i dag 
end for 100 år siden.
Selvfølgelig skal man lede og planlægge 
og bygge et prøveforløb op, og man skal 
være med til at forløse det til sidst, men det 
sker kun med musikernes gunst. Jeg tror 
ikke, man kan skabe et samarbejdsklima 
ved at diktere noget.
Den kunsteriske intention skal være klar, 
og musikerne vil gerne have klar besked 
om hvordan de skal gøre hvad og hvornår. 
Det er også med til at frigøre deres energi, 
så de kan arbejde i den samme retning. 
Men grundlæggende er det et samarbejde!
Det gælder måske i alle brancher, at måden 
at være leder på i dag er at lytte og være 
medspillende”.

Forskellen på at dirigere ballet og opera

Nu har du jo specialiseret dig i at dirigere 
balletter. Hvori ligger forskellen på at dirigere 
en ballet og en opera?
”Musikerne kan ikke se, hvad der foregår 
under en ballet, det er kun dirigenten der 
ved, hvad der sker på scenen. 
I en opera kan orkestret høre, hvad der 
bliver sunget. Og selvom de ikke kan se, 
så ved de fuldstændig nøjagtig, hvad de 
skal gøre, fordi alle er trænet i at følge 
musik, man får ind gennem øret. Det er 
meget fundamentalt for musikere, at vi 
akkompagnerer fuldstændig instinktivt, 
vi orienterer os igennem ørerne”. 

Er det ikke frustrerende for musikerne at sidde 
at spille til en forestilling, de ikke kan se?
”Det ved jeg ikke, men hvis musikken er 
god og det ellers giver musisk mening, så 
tror jeg ikke det er frustrerende. Hvis der 
er nogle ting, man er nødt til at gøre for 
at få forestillingen til at lykkes, men som 
ikke er musikalsk baseret, så kan det være 
frustrerende for musikerne. Som dirigent 
vil man altid kæmpe for at få musikken til 
at leve, som den nu er. Men selvfølgelig er 
der kompromis’er”. 

Hvem bestemmer i en ballet, er det musikken 
eller danseren? 
Og hvis nu en danser er højere/kraftigere 
end en anden danser, så må tempoet vel være 
anderledes? 
”Det er musikken, der bestemmer. Men  
musikken indretter sig så vidt den 
overhovedet kan efter de krav som 
forestillingen har. Det bliver grundlagt i 
et langstrakt prøveforløb, som man har 
haft sammen med danserne, hvor man 
laver en mængde aftaler. Og der er et 
meget grundigt stykke forberedelse fra 
dirigentens side.
Når man sætter en balletforestilling sam-
men på for eksempel Det Kongelige Tea-
ter, så foregår det over 3-4 uger, hvor man 
prøver med danserne og repetitørerne. Der 
lærer man forestillingens rammer at kende, 
og hvad det er for nogle krav danserne har 
til, at det kan lykkes i deres kunst. 
Det er sådan, at man så vidt muligt 
spiller musikken som den er, hvis man 
overhovedet kan komme til det. Men 
det giver ikke nogen mening at spille 
musikken, så der ikke kan danses efter det, 
det er et primært hensyn til den, der danser.

Man jonglerer en lille bitte smule med 
tempo og karakter eftersom hvem der 
danser - især herresoloer. I russiske 
balletter indstiller man ofte tempoet i 
herresoloer, så deres spring kan se høje og 
flotte ud.
Det vil sige at musikerne skal være 
ekstremt lydhøre. Hvis det var opera så 
ville de ikke tænke så meget over det, fordi 
de ville kunne høre det. Men i ballet kan 
de ikke høre dét, som dirigenten ser, og må 
stole på vores ekspertise”. 

Hvordan aflæser man en dansers tempo? 
”Det gør man på en dansers fysiske vejr-
trækning, altså hans præparation. Hos 
en danser foregår vejrtrækning i hele 
kroppen. Det er ligesom en operasanger, 
der trækker vejret. 
Peter Martins sagde noget interessant: 
”Indtil klokken halvotte om aftenen, er 
det mig der er chef. Klokken halvotte, når 
forestillingen starter, er det dirigenten, der  
er chef”. Dirigenten har en enorm ind-
flydelse. Men balletchefen skal have en til-
lid til, at dirigenten er i stand til at forløse 
forestillingen musikalsk og spille musikken 
på en måde, så danserne kan lykkes. 
Det er et stort ansvar, man påtager sig, 
men de ting man gør er funderet i et 
enormt grundigt prøveforløb og i et stort 
personligt forarbejde”. 

Og hvordan foregår det så i New York?
”I New York City Ballet har de den kultur, 
at musikken kommer først, og danserne 
må følge. Det er deres fundament og 
målsætning. De har nogle dansere, der er 
trænet og skolet og udviklet til det. Deres 
teknik og den måde de arbejder på, og den 

måde de er hurtige på gør, at de også er i 
stand til at danse på den musik, der nu er”. 

Hvordan Henrik Vagn fik jobbet som 
gæstedirigent for et af verdens førende 
balletkompagnier?

Det Kongelige Teater var på turne i som-
meren 2011, og de var rundt i hele USA på 
Vestkysten, Østkysten i San Francisco og 
Washington, og turen sluttede i New York. 
Henrik havde en super god kemi med 
orkestret i New York, som var sammensat 
af musikere fra New York City Opera og 
New York City Ballet. Der skete noget 
meget fint i teatret i den periode de var der, 
de syntes det var dejligt at have besøg fra 
Danmark, og deres samarbejde var virkelig 
fantastisk. Det mundede ud i, at de gerne 
ville have Henrik som gæstedirigent. Han 
var der så i en måned i februar i år. Peter 
Martins bad ham med det samme om at 
komme igen! Et gensidigt ønske om at 
dette skulle blive ved.

Hvordan oplever du kulturforskellen som 
balletdirigent i New York fremfor i Norden ?
”Det er en helt anden kultur end den 
Europæiske kultur. Det går stærkt i New 
York, og de producerer meget meget 
hurtigt. Alt har et højere niveau, orkestret 
har en evne til at producere i nuet, og 
til at det skal gå utrolig hurtigt. Alle er 
velforberedte - og de kan læse noder!!! Og 
de spiller bare musikken, sådan som den 
er, så man hurtigt kommer til et resultat! 
Når der er en prøve så er det alvor - det er 
simpelthen alvor. Direkte mod resultatet. 
Det gennemsyrer hele det teater og den 
kultur. 

fortsættes på næste side....

Requiem af John Frandsen. Teitur (vokal),
Sine Bundgaard (sopran), Andrea Pellegrini
(mezzo), Peter Lodahl (tenor), Halvor F. Melien
(bas). DR SymfoniOrkestret, DR KoncertKoret 
og DR PigeKoret. Dir.: Henrik Vagn Christensen.
DR Koncerthuset. Fredag.
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S lagtøjsspilleren indvarslede drama-
tikken med tunge klokkeslag, mens
en ensomt strejfende basklarinet

klang som en døende menneskestemme,
og koret sang dybt i samme tempo som
menneskets hvilepuls. John Frandsens
store dødsmesse, som DR SymfoniOrke-
stret og alle husets kor uropførte fredag,
havde storladne virkemidler fra hele den
religiøse musiks palet fra begyndelsen.
Med alle sine mystiske undertoner ind-
rammede den meget passende oplevel-
sen af det nye værk som et gigantisk, dra-
matisk orgie af musik og lydeffekter. 

Eller snarere 75 procent af oplevelsen.
For som man også kunne forstå på Frand-
sen selv her i avisen forleden dag, har han
villet knytte den gamle latinske messe til
nutiden med et anderledes greb. Seks
gange i løbet af messens halvanden time
kilede den færøske singer-songwriter Tei-
tur sig ind mellem bølgende strygere, vo-
luminøse korstemmers latinske vers og
de fire dramatiske operasolister med enk-
le, nærmest naivt sungne salmer på al-
mindeligt dansk. Kun ledsaget af stille
orgeltoner og til næringsrige tekster af
højst nulevende Simon Grotian. Nær-
værende og stærkt. 

Musikken fremstod overalt uhyggeligt
velskrevet. Ingen i den fyldte koncertsal
kunne være i tvivl om, at Frandsen havde

komponeret musikken, præcis som han
havde ønsket den. Med imponerende
klangeffekter og tonemalerier i kor og or-
kester – som sugende fald som ledemotiv
i mange satser, evindeligt tøvende forsin-
kelser, knugende sorgfulde melodier og
heftige blokke af korsang som todimen-
sionale, plakatagtige anråbelser. Der var
ikke så få flammende kulminationer og
firkantede opbygninger af rå urkraft at ta-
ge med hjem. 

MEN OPDELINGEN af værket i latinsk og
dansk – i en rituel og en aktuel del – fik og-
så den specielle virkning, at man i over-
gangene kunne mærke konstruktionen i
musikken. Med henlæggelsen af den
gamle tekst til et sine steder senroman-
tisk, nærmest nygotisk tonesprog og Gro-
trians tekster i Teiturs sprøde stemme og
små, rytmiske orgelfigurer opstod der en
historisk holdning i musikken. Hvor man
indimellem fik den tanke, at selve messe-
teksten hørte fortiden til, og at det, den
beskrev, ikke længere var relevant. Mens
Teiturs trosformidling blev moderne og
vedkommende. 
HENRIK FRIIS
kultur@pol.dk 

klassisk

De 200 medvirkende i John
Frandsens nye ’Requiem’
tog lytterne med til både
himmel og helvede med
alle tænkelige dramatiske
midler. Folkesangeren 
Teitur klarede det samme
med ganske få toner. 

Koncerthuset i flammer
DØDSMESSE.
John Frandsen 
har gjort brug 
af adskillige 
storladne, religiøse
virkemidler til sit
rekviem – fra det
knugende til den
kulminerende 
urkraft. 
Foto: Simon Fals

Lana Del Rey. Tap 1. Fredag.
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D er er et eller andet betryggende
ved at kunne sige, at Lana Del Rey
er ægte nok. For den 26-årige san-

gerinde har indledt sin karriere med no-
get af en ilddåb i form af en forarget hob
af lyttere, der anfægtede Lanas autentici-
tet, fordi hun tilsyneladende havde fået

pumpet trylledej i læ-
berne og ændret sit
navn, siden hun første
gang forsøgte at bryde
igennem som popsan-
ger. Herregud. 

Problemet var, at La-
na Del Rey med sin me-
lankolske valiumpop,
retro-æstetik og diva-lo-

ok appellerede til et indiepublikum, der
åbenbart ikke kunne sluge det faktum, at
Lanas borgerlige navn var Elizabeth
Grant, og at hun muligvis var født med et
mindre voluminøst læbeparti end som
så.

Det har resten af verden forståeligt nok
haft færre indsigelser imod. Vi er vel alle
en konstruktion, falske læber eller ej, og
faktum er, at Lana Del Rey har solgt i alt

9.000 billetter til i alt to danske koncerter
på bare et øjeblik. Fredag vender hun til-
bage igen, men denne fredag aften gæste-
de hun dansk jord for første gang. Og det
var en glædelig overraskelse.

Bakket op af et band plus strygerkvar-
tet og en scene udstyret med både kande-
labre, palmer og to løvestatuer indtog
hun scenen iført miniskørt. Hun lignede

mere en ubekymret cheerleader end en
excentrisk primadonna, og det var lidt en
skam, men stemmen fejlede ingenting.

DET VAR, som om Lana var uhyre op-
mærksom på at bevise, at hun sang live –
måske fordi benævnte autenticitets-
diskussion stadig runger i hendes bagho-
ved – men navnlig på mere afdæmpede
numre som ’Carmen’, ’Million Dollar
Man’, ’Blue Jeans’ og en helt fremragende
og meget rørende version af gennem-
brudshittet ’Video Games’ var hun emi-
nent. Sårbar og særlig, og med et fint af-
stemt forhold mellem sødme og mystik. 

Mindre vellykket var en kikset coverver-
sion af Nirvanas ’Heart-shaped Box’, der
understregede, at Lana er mange ting, ba-
re ikke rocksanger. 

Som tekstforfatter har hun også visse
brister, hvoraf den største synes at være,
at hun indimellem lyder som en parodi
på sig selv og sin egen døsig-lækre måde
at være trist på. Det stod klart på sange
som ’Summertime Sadness’ og den søvn-
dyssende ’Without You’, der gled over i et
par grufuldt overflødige linjer af ’Knoc-
kin’ on Heaven’s Door’. Det var kriminelt
kedeligt.

Aftenens kronjuvel var den pompøse
’Ride’, der med en tekstmæssigt vellykket
kombination af ungpigesurmulende
trutmund og fuldvoksen selvtillid også
forløses rent musikalsk i et festfyrværkeri
af forrygende svulstige strygere og stor
popmagi. Hele pakken fungerede ligele-
des udmærket live.

Det samme kan siges om Lana Del Rey.
Nok savnede jeg den mere gådefulde di-
va, men der var noget befriende over at se
papfiguren fra internettets smædekam-
pagner træde i karakter som sangerinde.
pernille.jensen@pol.dk

pop

Den gode nyhed er, at 
Lana Del Rey kan synge. 
Den dårlige er, at nogle af
hendes sange er kriminelt
kedelige.

Mere ubekymret cheerleader
end excentrisk primadonna

MAMELUKKER.
Lana Del Rey 
i samspil med 
både vindmaskine
og strygerkvartet. 
Foto: Joachim
Adrian
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“EN GENNEMFØRT SANSELIG ERKENDELSESREJSE. 
DET ER MESTERLIGT GJORT” 

Jyllands-Posten

“DET ER EN SJÆLDENT KONGENIAL FILMATISERING... 
SASKIA ROSENDAHL ER FREMRAGENDE I TITELROLLEN” 
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Oplev en aften i selskab med Lars 
Bukdahl, Helen Davies, Susanne 
Jorn og Palle Mikkelborg. Alle 
fire er de signifikante kunstnere, 
men deres udtryksformer er 
meget forskellige. Lars Bukdahl 
er som digter og litteraturanmel-
der for Weekendavisen vant til at 
spille på ordene. Det samme er 
forfatter og oversætter Susanne 
Jorn. Men hvad sker der, når de to 
pludselig kastes ind i musikkens 
univers? Trompetisten Palle 
Mikkelborg og harpespilleren 
Helen Davies slår stemningen 
an, og så er der ellers frit slag til 
de to digtere. ’Mellem himmel 
og ord’ er en musikalsk rejse ind 
i litteraturens verden. Digte og 
ord smelter sammen med toner 
og klangflader, og resultatet er 
udfordrende og magisk. 

Torsdag 16. maj kl. 20
Krudttønden, Serridslevvej 2, 
København Ø
Pluspris 110 kr. + gebyr 10 kr. 
Pris for andre 130 kr. + gebyr 10 kr.

MELLEM 
HIMMEL OG ORD 
KONCERT

Læs mere og køb på 
politiken.dk/plus

Henrik Vagn dirigerer John Frandsens Requiem



Danserne er som sagt afsindigt gode, og de 
er istand til at gøre ting, der kunne være 
problemer andre steder, de er vant til et 
højere arbejdstempo, og til at klare sig med 
meget mindre prøvetid end vi er vant til.
Jeg har været i Helsinki og Stockholm og 
lavet nogle produktioner der, og det foregår 
i et helt andet tempo. Det er fremragende 
dansere, ligesom i Danmark, men i New 
York er både musikere og dansere ansat til 
at kunne gøre det nu! Det gælder også for 
dirigenterne. New York City Ballet spiller 
ca. 70 forskellige balletter om året, så de fire 
faste dirigenter de normalt har, skal også 
kunne løbe stærkt. Det er et vildt sted! 
Og så er det jo sjovt at være i netop det 
hus, hvor Balanchine og Stravinsky sad 
for nogle årtier siden og skabte de store 
balletværker f.eks. Stravinskys Symfoni 
i tre satser. Der bliver dagligt refereret til 
hvordan Balanchine og Stravinsky syntes 
at tingene skulle gøres, det kan de stadig 
huske i det hus”. 

Danserne var forbavset over at se Henrik så 
tidligt i prøveforløbet, det er de ikke vant 
til. Men det er Henrik jo vant til herfra, for 
ham var det ikke specielt tidligt, og han 
ville gerne være en del af deres proces, 
han ønskede at lære, hvordan tingene blev 
lavet på arnestedet for Balanchines og 
Stravinsky’s balletter.

Nu trænger vi til en god kop kaffe, som 
Henrik for længst har lavet, men som bare 
står med hætten på. Og nogle brandvarme 
chokoladecroissant’er, som vi ikke måtte 
spise i begyndelsen, fordi de lige var 
kommet ud af ovnen. Men nu er de lunkne, 
og knaser fortrinligt. Jeg kigger ud over 
spidserne af byens tårne, mens Henrik 
skænker kaffe.
 
Om at være ung dirigent og begynde sin 
karriere

”Man kan ikke selv vælge sin opgave som 
ung dirigent. Der er utrolig meget held i 
tingene, og man skal være heldig, at nogen
spørger een om engagementer. En åbenlys  
mulighed for unge dirigenter er at gå 
igennem konkurrencenåleøjet. Det er een af 
måderne at skabe opmærksomhed omkring 

sig, og man er nødt til at vinde konkurrencen 
eller vinde en pris. Hvis man ikke vinder, så 
betyder det, at der var nogen, der den dag, 
var bedre end dig, og så må man gå videre 
til en ny konkurrence. Det er bare at blive 
ved. Det kræver et enormt hjemmearbejde 
at lære alt det reportoire, men det er jo så 
noget man bærer med sig. Det er et nåleøje 
overhovedet at få lov at stille op og at 
komme igennem. 
Det skal være den mest naturlige ting i ver-
den, at stille op til konkurrencer, mener jeg.
Men der sker aldrig noget ved selv at 
opsøge orkestre rundt omkring, orkestrene 
er nysgerrige efter nye dirigenter på det 
professionelle symfoniske marked.
Det hører også med til at ville det - at turde 
banke på døren”. 
“Ulrik Wilbek har medvirket til at frem-
me en vinderkultur i Danmark. Danske 
dirigenter kan også vinde konkurrencer, 
men det kræver, at man kan få ideen om at 
det kan lade sig gøre og vil arbejde for det. 
Hvis man knokler, og vil det, så kan man!
Men det er for de få. For flertallet handler 
det om at skabe rammer og muligheder 
for at kunne udvikle talentet og forfølge 
dirigentdrømmen, uanset alder og kunst-
nerisk baggrund.”

Hvad med en mentorordning indenfor diri-
gentfaget?
”Mentorordning? ... ja, det ville være en  
rigtig fin ting, hvis vi kan hjælpe hinanden. 
Der er også en assisterende dirigentordning 
på Det Kgl. Teater, fordi de har brug for 
dirigenter til bla. at dirigere klaverprøver.
Det giver sjældent engagement at være 
assisterende dirigent. Det er en bestemt 
jobfunktioner. Det er sjældent, at det er dét 

job, der fører ned i orkestergraven.
Det er ofte rugbrødsarbejde, assistenterne 
kommer til at udføre på teatrene. De skal 
knokle, og får en løn, der ligger under 
mindstelønnen. 

Men tilbage til balletten

Hvorfor er det så herligt at dirigere ballet?
”Fordi jeg altid har været fascineret af 
dans og bevægelse, og jeg interesserer mig  
også meget for koreografien og selve 
danseaspektet. 
Man skal ihvertfald have en kærlighed til 
dans et eller andet sted, for at dirigere ballet. 
Og man skal virkelig have lyst til at lære at 
blive balletdirigent, det tager enorm lang tid 
at forstå, hvad der foregår, og hvad det er, 
man skal gøre.
Hvis man ikke har lyst til at arbejde med 
dansere og at samarbejde med danseren 
om at deres kunst skal lykkes, så skal man 
ikke være balletdirigent, så skal man lave 
noget andet. Jeg har altid sat en ære i og 
gjort mit yderste for at forstå, hvad det er, 
koreografien og danserne kan bruge fra mig. 
Peter Martins spurgte mig: ”Hvordan ser 
du dig selv?”
”Jeg ser mig selv som balletdirigent”, 
svarede jeg.
”I New York City Ballet kommer der 
mange dirigenter igennem i løbet af et 
år”, fortæller Peter Martins. ”Det er ikke 
så mange, der siger det om sig selv, langt 
de fleste ser ikke sig selv som decideret 
balletdirigenter. De vil noget andet”. 
”Nej, men der ser jeg virkelig mig selv, 
også selvom jeg nyder diversiteten i, hvad 
jeg laver”, fortæller Henrik, ”og det gør 
mig stolt og glad i dag”.

fortsat fra forrige side....
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Henriks æggeur ringer,  fordi han skal nå 
en Metro ud til DR-Byen, hans taske står 
pakket og klar, frakken smider han over 
armen og afslutter: 
”Jeg er lykkelig for at være i New York, jeg 
føler jeg falder kunstnerisk i hak med dem.
Og så kommer der en bedre dirigent hjem 
igen!”

Nikolaj Hübbe, Balletmester, 
Den Kgl. Ballet udtaler:

Jeg har altid haft et vældig godt samarbejde 
med Henrik, og det er jo nok på grund 
af hans store åbenhed og interesse for 
specielt ballet. Han er hurtig til at gribe 
idéer og tanker, og så er han så behagelig 
og sød at have i studiet ved prøvearbejde. 
På den kongelige ballets store USA-turné 
i 2011 var han fuldstændig uvurderlig og 
arbejdede som en hest. 
Lige meget hvilket orkester han fik foran 
sig, fik han dem til at spille godt og klinge 
smukt. Og så var han så hyggelig at rejse 
med.

Jesper Juul, Dirigent, Solobasunist 
i DR Symfoniorkestret udtaler:

Jeg har spillet med Henrik i flere sam- 
menhænge - igennem mange år efter-
hånden. Henrik er jo altid dybt seriøs med 
det han laver. Dermed ikke være sagt, at  
han ikke har et glimt i øjet, men han  
har en meget høflig, bestemt, determi- 
neret, velovervejet og velformuleret ud-
stråling i alt hvad han gør. 
Faktisk er det med sproget måske en 
lidt sjov ting, for Henrik er jo meget vel- 
formuleret og elsker svære ord, nogen gange 
så meget, at han kan finde på at opfinde 
musikalsk inspirerede fremmedord, hvilket 
godt kan udløse et smil på læben blandt 
musikerne i ny og næ.
Ellers er der nok en tendens til, at Henrik 
sjældent havner i en situation, hvor han 
kommer til at fremstå ufrivilligt morsom - 
desværre for os andre!

David Firman, Dirigent, 
samarbejdspartner med Henrik på bla. 

Procul Harum koncerten udtaler:
Første gang, jeg mødte Henrik, var, da vi 
arbejdede sammen om DR’s Matador på 

Operaen. Hans færdigheder i at læse og 
forstå et partitur var straks indlysende. 
Jeg kunne ikke gøre ham opmærksom på 
en detalje eller en ændring, uden at han 
allerede havde bemærket det!

Dertil kommer, at Henrik har en udtalt 
sans for partnerskab. I vort samarbejde i fx 
Matador, My Fair Lady på Det Kongelige 
Teater, Bamse med Den Kongelige Ballet 
eller DR’s Procol Harum produktion, har 
Henrik altid ydet professionel støtte samt 
haft et skarpt øje for det musikalske.
Og - lige så vigtigt - en udtalt sans for at 
more sig; vi er begge glade for det, vi gør, 
ligesom vi begge holder af at opsøge nye 
spændende vine eller gode restauranter.
Vi er enige om, og vi tror på, at det at  
skabe musik med et orkester er en sam-
arbejdsproces - og vi er så heldige at være 
dem, der styrer skibet - eller man burde 
måske snarere kalde det at ride på ryggen 
af en tiger!
For ikke at tale om de mange gange Henrik 
har moret sig over, når jeg har udstødt et 
udmattelsens suk ved begyndelsen af 
endnu en lang dags prøver, eller når jeg 
tager fat på endnu et vanskeligt partitur, 
som skal læres til næste uges nye projekt ...
For han kender ganske nøje orkester-
lederens følelse af forventning blandet med 
gru, selvtillid blandet med tvivl.
Jeg er glad for at kunne kalde ham min ven!

Henrik Vagn 
Christensen
Dansk dirigent, 
født 1963

Debut fra DKDM i
1994 med Tivolis 
Symfoniorkester. 
Uddannet af Jorma Panula, 
Frans Rasmussen og Tamas Vetö.

Tilknyttet Det Kgl. Teater fra 1996-2011, 
herunder betydelig turnevirksomhed 
med Den Kgl. Ballet i store dele af 
verden. Nu afløst af en international 
free-lance karriere, der senest har 
medført store ballet-produktioner i 
Helsinki, Stockholm og New York.

Herudover et utal af produktioner, 
koncerter og indspilninger med de 
danske symfoniorkestre. Et samarbejde 
der er i konstant udvikling, og således 
foreløbig er kulmineret i uropførelsen 
af John Frandsens Requiem ved en 
Torsdagskoncert i april 2013, men som 
samtidig spænder over et meget stort 
repertoire over symfoniske koncerter, 
ny musik, formidlings- og rytmiske 
produktioner.

Procol Harum med DRUO
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en rytmisk musiker på 
dirigentpodiet
af Michael Salling

Intonationskursus 
hos Tivoligarden
af Jonas Viggo Pedersen

Lige på kanten af februar-
marts 2013 lå der et 4-dages 
kursus for kapelmestre i 
hjertet af København. Det var Martin 
Åkerwall, der slog dørene op til Ti-
voligardens gemakker, og han havde stil-
let gardens øvetid til kursets rådighed. 
Det var en gammel drøm hos Martin, 
der herved gik i opfyldelse, nemlig at 
kombinere to behov til gensidigt bedste. 
Tivoligardens drenge skulle lære om 
intonation og om dirigentens rolle ved 
at være prøveklude for vores forskellige 
dirigentevner, og vi kapelmestre skulle 
gennem et blandet kursus med flere dele 
lære om intonation i blæserkredse og i 
øvrigt om direktion i det hele taget.
Til at varetage intonationsdelen havde  
Martin fået fat i Mogens Andresen, 
et forholdsvis nyt medlem af fo-
reningen, men en erfaren herre både  
i intonationspædagogik og i blæser-
ensemble-knowhow. Mogens har gennem 
mange år, først som basbasunist i (især) 
Det Kgl. Kapel og Royal Danish Brass, og 
dernæst som messingprofessor på DKDM, 
beskæftiget sig indgående med at dykke 
ned i mekanismerne bag intonationen. 
Mange mennesker kan høre, når noget er 
falsk, og en del kan høre om en tone er for 
høj eller lav. Men at høre, hvad der er hvad 
i en akkord, det er en lidt højere videnskab 
– og den demonstrerede Mogens for hele 
holdet om onsdagen ved hjælp af ca. 10 
udvalgte Tivoligardere.
Kort fortalt handler det om at forlade 
den veltempererede stemning og nærme 
sig den Pythagoræiske ved at 1) tage 
udgangspunkt i grundtonen i den lokale 
akkord, 2) sørge for at kvinterne er 
tilstrækkeligt høje og 3) sikre, at tertserne 
er lave nok. Dertil kommer et antal 
tillægsregler. Den vigtigste regel er, at man 
bare skal prøve sig frem – der er kun to 
muligheder: enten er tonen for høj, eller 

også er den for lav. Hvis man er i tvivl (og 
det har vi alle prøvet), så kan man prøve 
det ene eller det andet – det er ingen skam 
at få et godt resultat i andet forsøg!
Om torsdagen skulle alle disse ting så 
prøves i praksis med Tivoligardens store 
harmoniorkester. Det kunne jeg desværre 
ikke deltage i, men jeg fik lejlighed til at 
se videooptagelserne dagen efter, om 
fredagen. Det er altid en gave 
at deltage i sådan en video-
session, for der sidder alle 
mand og kommenterer 
på hinandens styrker og 
udfordringer. Man lærer meget 

af at høre de forskelligt vinklede kom-
mentarer, og såmænd også af at skulle 
formulere noget selv. 
Det var ikke bare Mogens Andresen, der 
underviste. Også mr. Kapelmesterkursus, 
Frans Rasmussen, svævede over vandene 
og underviste gavmildt og sikkert. Og 
Martin Åkerwall, som var pavestolt af 
sine drenge – han var også overalt med 
gode råd og kompetent vejledning.
Lørdag formiddag var der en session til 
med harmoniorkestret, og denne gang 
var der også publikum på: Tivoligardens 
forældrekreds er ca. en gang om måneden 
inviteret til at overvære en prøve, så de 
kan følge med i hvad drengene laver. Selv 
fik jeg lejlighed til at hilse på flere gamle 

Jeg var ret spændt på, hvor-
dan det ville forløbe, da jeg 
mødte op i Tivoligardens 
lokaler. De andre kursusdeltagere kom  
alle med en klassisk baggrund og mange  
fungerer som dirigenter til daglig. Jeg  
selv er uddannet pianist med diplom-
eksamen (rytmisk linie) fra Det Fynske 
Musikkonservatorium. 
Jeg arbejder mest med en søgende tilgang 
til det ensemble, jeg står med. Dvs først 
undervejs får jeg færten af og vished for, 
hvor vi skal hen. Det kan fungere i bands 
og rytmisk sammenspilsledelse, hvor 
gruppen først giver et bud på den givne 
musik. Bagefter får de feedback. 
Men når man står med et 50 personers 
harmoniorkester går det slet ikke...
Det blev en meget tam udgave af 
“Elverskud” jeg fik ud af orkestret. 
Indrømmet: Jeg vidste ikke, hvad jeg ville 
på forhånd.
Da Martin Åkerwall fortalte, at når man 
har sine intentioner for musikken på 

plads, skal kroppen nok vise det (uanset 
ens færdigheder med slagskemaer), fik jeg 
mod på at give alt på sidste dagen.
Her blev jeg fast besluttet på at vise vejen 
igennem “Fanfare For The Common Man”.
Jeg gik på podiet og vidste, hvad jeg ville, 
og viste orkestret, at jeg ville! Resultatet var 
denne gang langt bedre.
Dér fik jeg fornemmelsen af, hvad det vil 
sige at lede et stort orkester. En verden til 
forskel - som Frans gav udtryk for i sin 
feedback.
Jeg har sjældent oplevet, at man går så tæt 
på hinandens præstation, som her, hvor 
hver enkelt blev videoanalyseret. 
Det kan være lidt tough at være i ilden, 
men så meget mere givende!
Til jer i den “rytmiske” lejr: Der er så meget 
at hente i den klassiske verdens approach 
og værktøjer.

En stor tak til Kapelmesterforeningen og  
Tivoligarden for denne uvurderlige 
erfaring.

bekendte, som har sendt deres børn i denne 
særlige musikskole. Danmark er nogen 
gange et meget lille land, ikke mindst den 
del, der ligger øst for Storebælt…
Nu fik jeg også lejlighed til at dirigere 
orkestret, og det var en stor oplevelse. 
Jeg dirigerer til daglig 2 store amatør-
harmoniorkestre af unge mennesker, 
og det var derfor på detaljerne, jeg 
kunne mærke forskellen. Og den var 
tydelig: Tivoligardens orkester er 
superprofessionelt opdraget, de reagerer 
knivskarpt og lydhørt på de mindste 
forskydninger i dirigentens mimik, 
gestik, tempo, dynamik osv. Kompliment 
til drengene, og ikke mindst til deres 
læremester!
 
Repertoiret på kurset afspejlede det 
meget høje niveau, for det var taget ud af 
gardens stamrepertoire for denne sæson. 
Hvert år skal garden kunne 80 numre 
ved sæsonstart. Martin havde udvalgt en 
række numre til kurset, som vi så kunne 
vælge frit imellem. Der var nogle numre, 
som blev spillet mere flittigt end andre: 
Jeg tror, alle kursisterne nåede at dirigere 
(passager af) ”Den Store Port I Kiev” fra 
Udstillingsbilleder.  
Flere af værkerne på listen var i 
transkription ved Martin Åkerwall selv. 
Det er ikke alle, der ville turde stille egne 
transkriptioner i skudlinien til sådan et 
kursus, men Martin er på den anden side 
heller ikke hvem som helst. Jeg nåede 
f.eks. at blive ganske betaget af hans 
version af Forspil og Matroskor fra 3. akt 
af ”Den Flyvende Hollænder”.

Alt i alt var det en formidabel op-
levelse. Vi fik et indgående kursus i in- 
tonationsprincipper med hands-on prak- 
tik, et dybtgående kursus i harmoni-
orkesterdirektion, et seriøst panel af  
gensidige kommentarer på vores videoer 
samt endnu en lejlighed til at få forstærket 
Kapelmesternetværket. Stor tak til Mo-
gens Andresen, Frans Rasmussen, Martin 
Åkerwall og Tivoligarden for et meget 
flot kursus, og til foreningen for at give 
medlemmerne denne mulighed ganske 
gratis!



Ved studiestart august 2012 så en ny- 
kandidatuddannelse i klassisk korledelse 
dagens lys på Det Jyske Musikkonser-
vatorium i Aarhus.
Da konservatorierne i Aalborg og Aarhus 
fusionerede for tre år siden, fandtes der 
en velfungerende korledelsesuddannelse 
i Aalborg. Med fusioneringen blev det 
muligt igen at udbyde korledelse også 
i Aarhus, og hovederne blev lagt i blød 
hos os tre hovedfagslærere i Aarhus/
Aalborg og en ledelse, som ønskede at 
profilere korledelsesfaget på Det Jyske 
Musikkonservatorium, for at finde den op- 
timale løsning. En rum tid arbejdede vi 
med tanken om at etablere uddannelser på 
begge adresser, men endte - som så ofte i 
vores verden ikke mindst dikteret af den 
økonomiske virkelighed - med at bygge en 
ny uddannelse op i Aarhus, medtagende 
mange gode erfaringer fra Aalborg samt den 
gevinst for uddannelsen det er, at blive bosat 
i en by med et levende korliv. 
Indgangsreplikken til vores forhandlinger 
med ledelsen om en ny uddannelse var 
”Man uddanner ikke gode pianister på  
et Hornung & Møller klaver. Hvis vi  
vil have en attraktiv uddannelse i kor-
ledelse, skal vi have mulighed for at etab- 
lere et ordentligt instrument”. Efter mange, 
lange snakke lykkedes det os at skabe 
økonomi til at ansætte 16 lønnede sangere i 
2 timer/undervisningsuge og DJM’s Vokal-
ensemble er rygraden i uddannelsen. Der 
sidder hver torsdag 16 dygtige, lønnede 
korsangere og arbejder for at give de 
studerende en enestående praktik.

Uddannelsens opbygning:
Uddannelsen er en to-årig kandidatud-
dannelse. Dvs at ansøgere til uddannelsen 
skal have en bacheloruddannelse fra et 
konservatorium/musikvidenskabeligt in-
stitut eller tilsvarende uddannelse. Der er 
berammet plads til ca. to studerende pr. 
årgang samt evt. solistklassestuderende og 
Erasmus-udvekslingsstuderende. 

Ny korlederuddannelse 
i aarhus
af Carsten Seyer-Hansen

undervisning suppleres med mesterkurser 
og punktpraktik. En uge er de studerende fx 
på besøg hos DR-vokalensemblet en dag.
Der undervises i ensembleledelse i første 
tre semestre på uddannelsen. De første to 
semestre samlæses med kirkemusikere 
på videregående niveau, og består dels af 
metodik dels af praktik med medstuderende 
sangere/instrumentalister. Fokus i faget 
er på samspillet mellem instrumenter og 
stemmer. Eksamensrepertoiret efter 3. 
semester har omfang som en Bachkantate 
med kor, solister og ensemble.
Teorifaget er en samlebetegnelse for musik- 
teori, arrangement, hørelære, (kor) mu-
sikhistorie og opførelsespraksis og løber 
over alle fire semestre. Der eksamineres i 
arrangement og opførelsespraksis. 
I sang undervises populært sagt i ”sang 
for dirigenter”. Dvs. at der er fokus på 
stemmedannelse og opsyngningsøvelser. 
Fonetik er et mindre attestfag, hvor de 
studerende introduceres til fonetisk  
transskription og basale udtaleregler for  
tysk, fransk, engelsk, italiensk og latin. 
I teoretisk pædagogik får den studerende 
(på hold med resten af konservatoriets 
kandidatstuderende) indføring i musik-
pædagogiks praksis og teoriarbejde samt  
musikpædagogisk udviklings- og forsk-
ningsarbejde. 
Kandidatprojektet som fællesfag undervises 
tillige i entreprenørskab, som handler om 
projektledelse, fundraisning og kendskab til 
musikbranchen nationalt og internationalt.
Kandidatprojektet på DJM er kendetegnet 
ved en stor grad af valgfrihed for den enkelte 
studerende. Udgangspunktet er selvsagt 
hovedfagsområdet, men konkret kan pro-
jektet munde ud i alt fra en korfestival, 
en masterclass, en cd-indspilning, en diri-
gentkonkurrence, en koncertturné, pæda- 
gogisk materiale eller lign. 
Pt. findes på DJM kun uddannelser i klassisk 
korledelse på kandidat- og solistniveau. Det 
er vores mål at skabe mulighed for også at 
udbyde en bacheloruddannelse i faget. 
De studerende undervises i korledelse af 
DJMs faste lærerteam Søren K. Hansen, 
Søren Birch og Carsten Seyer-Hansen samt 
i resten af fagviften af en række interne og 
eksterne lærere. 

Den fulde studieplan for studiet kan læses på: 
http://www.musikkons.dk/index.php?id=1035
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Til Dansk Kapelmester-
forenings julefest i december 
måned, var jeg så heldig at 
modtage Arne Hammelboes 
Uddannelseslegat på 10.000 kroner. Jeg 
valgte at bruge legatet til at delfinansiere 
en masterclass i Berlin en uge i marts 
med dirigenten Kenneth Kiesler og Berlin 
Sinfonietta. 
Masterclassens primære fokus var på den 
wienerklassiske musik, og repertoiret 
var musik af Haydn (Symfoni nr. 104), 
Mozart (Symfoni nr. 41 og recitativer +  
arier fra Figaros Bryllup), Beethoven (Sym- 
foni nr. 2 og Klaverkoncert nr. 1) og  
Schubert (Symfoni nr. 5). Repertoiret var 
en af hovedårsagerne til at jeg meldte mig 
til masterclassen. Udover at få lejligheden 
for at trænge dybere ned i disse fantastiske 
værker og på ny få udfordret min op-
fattelse, mine idéer og synspunkter, så  
virkede repertoiret også som et godt 
udgangspunkt for at få skærpet opmærk-
somheden omkring effekten af en god og 
tydelig teknik.

Masterclassens lærer, Kenneth Kiesler, var  
i 20 år Music Director for Illinois Sym-
phony Orchestra og har i de sidste 18 år 
været Professor på University of Michigan. 
En særdeles kompetent og erfaren dirigent 
og underviser; som ung fulgte han Carlo 
Maria Giulini og Erich Leinsdorf. 

Størstedelen af undervisningen var med  
orkester, og Berlin Sinfonietta fungerede 
som praktikorkester. Det er et kam-
merorkester bestående af musikere 
fra Konzerthaus Orchester Berlin (tidl. 
Berliner Sinfonie-Orchester). Mange af  
musikerne spillede under Michael Schøn-
wandt, da han i 90’erne var chef for 
Berliner Sinfonie-Orchester, og jeg lovede 
at viderebringe varme hilsener. Det er her-
med gjort! 
Masterclassen var arrangeret af en ny-
startet organisation ved navn International 
Masterclasses Berlin. Organisatoren Gil  
Raveh er selv dirigent, og kørte 
masterclassen meget professionelt. Jeg har 

før været på masterclasses, hvor der fra 
arrangørernes side blev lagt op til, at vi 
selv skulle stå for video, tidstagning osv. 
Her var der check på de fleste ting, og som 
aktiv deltager skulle vi i princippet bare 
møde og tage imod undervisning. 
Vi var tolv dirigenter fra det meste af 
verden, de andre deltagere kom fra Chile, 
Mexico, Italien, Frankrig, USA, Tyskland, 
Rusland og Østrig. 

“Listen to my corrections and do it 
better!”
Det er den ottende masterclass, som jeg har 
været på, siden jeg begyndte at interessere 
mig for at udvikle mig som dirigent, så på 
hvilken måde skilte denne masterclass sig 
ud for de forrige? Som jeg indledningsvis 
beskrev, var denne masterclass i direktion 
med udgangspunkt i det wienerklassiske 
repertoire, men denne skilte sig ud, da 
den havde et meget væsentligt parallelt 
tema – kunsten at lære og kunsten at 
udvikle sine evner for indlæring. Det 
var et aspekt ikke alle deltagere fangede.  
Hele aspektet omkring indlæring er en  
central og vigtig egenskab i vores pro-
fessionelle liv som dirigenter og musikere. 
Har vi ikke evnen til at tilegne os er-
faringer og lære fra situationer (prøver, 
koncerter), så udvikler vi os ikke, og så 
udvikler musikken sig ikke. Det er et 
aspekt, der til tider bliver overskygget af 
”storebroderen” formidling.

Kiesler var en god, men krævende lærer,  
fordi han havde evnen til efter et sekund 
at finde ind til essensen af hver deltagers 
tekniske udfordringer og barrierer og 
kunne ved få justeringer give os alle de 
såkaldte aha-oplevelser. Han satte i sin 
undervisning store krav til deltagerne, og 
det passede mig helt fint. Selvom jeg var i 
en af Europas absolutte kulturmetropoler, 
så var jeg jo ikke på ferie! I min verden er 
det vigtigt, at undervisningen i direktion 
kræver meget af den studerende, da livet i 
”den virkelige verden” vil være krævende, 
og Kiesler havde ikke fløjlshandskerne på. 
Bemærkninger som ”Change it now – don’t 

masterclass i Berlin 
af Frederik Støvring Olsen

wait a year” blev hyppigt brugt og gerne 
efterfulgt af ”If you want to spend the whole 
masterclass focusing on the grip of your baton 
it’s up to you. Or you can improve it now and 
we can start focusing on something new!” 
Han havde en hel klar forventning om, at 
vi tog hans kritik til os og brugte al energi 
på at ændre det på stedet, hvilket ikke er 
let, hvis der er tale om indgroede vaner fra 
mange års forsømmelse. Ikke desto mindre 
blev man provokeret til at gøre en indsats.  
En anden ting, som han slog ned på, var 
når folk svarede igen fra podiet. Vi kender 
alle situationer, hvor vi har lyst til at 
forklare, hvorfor det nu var, at vi gjorde 
som vi gjorde og ikke lige nødvendigvis 
gjorde, som vi fik besked på. Det fik 
han hurtigt sat en stopper for: ”Don’t 
waste time telling me what you just did – 
listen to my corrections and do it better!”. 
 
Så I kan nok ane ud fra denne skitsering, at 
fokus fra starten var på effektiv indlæring. 
Han krævede at alle skulle have et åbent 
sind og motivationen for at forbedre sig. 
Det giver måske sig selv for mange, at 
man ikke bruger en masse penge på at 
tage på dyre private masterclasses for i 
selve læringssituationen at optræde som 
bedrevidende og hellere beskytte sin 
stolthed end at lave fejl, men igennem de 
sidste mange masterclasses, som jeg har 
deltaget i, har der været mange af netop 
disse typer. Det gør en kæmpe forskel, når 
underviseren pludselig verbalt definerer 
disse krav på stedet. 
Et billede på hans lærer/elev syn var 
analogien med at eleven (den lærende) var 
som et glas vand. Glasset skulle helst være 
halvfyldt før det var indstillet på at lære. 
Var glasset helt fyldt, ville læreren ikke 
have mulighed for at bidrage med noget. 
Hvis glasset var helt tomt, så blev eleven 
blot en dårlig kopi af læreren. Kliche? Ja. 

På 1. årgang går der to studerende, mens der 
til næste studieår er optaget endnu én + en 
optagelsessøgende til solistklassen.
Fagviften på uddannelsen er selvsagt cen- 
treret om direktion. Studiet er et fuld-
tidsstudie, men da potentielle studerende 
på studiet forventeligt vil være ældre/mere  
etablerede i musiklivet end en gennemsnitlig 
konservatoriestuderende, og samtidig skal 
have muligheder for at passe egne ensem-
bler udenfor konservatoriet og operere med 
en stor mængde forberedelsestid, tilstræbes 
det at lægge undervisningen på to-tre dage.

I løbet af uddannelsen skal den studerende 
igennem følgende fagvifte: 
• Korledelse
• Ensembleledelse
• Teori
• Sang
• Fonetik/sprog
• Teoretisk pædagogik
• Entreprenørskab
• Kandidatprojekt
Endvidere råder den enkelte studerende 
over en mindre pulje timer, som kan bruges 
til at styrke særlige behov hos den enkelte 
studerende; partiturspil, arrangement, 
hørelære mv.
 
Faget korledelse læses dels som individuel 
vejledning, dels som metodik på klassen, 
hvor de studerende spiller for hinanden, 
mens der dirigeres og studeres repertoire. 
Den almindelige arbejdsform i faget er 
1) Metodik/forberedelse af repertoire til 
vokalensemble, 2) vokalensemble og 3) 
evaluering af vokalensemble samt oplæg til 
næste uges vokalensemble.
Undervisningen løber over alle fire se-
mestre. Hvert semester afsluttes med en 
semesterkoncert, hvor de studerende di-
rigerer DJM’s Vokalensemble. Den faste fortsættes på næste side....
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Copenhagen 
Opera Festival

af Michael Bojesen 

Københavns gader, sale, scener, kirker, 
kanaler og private hjem bugner for en uge 
med opera, når Copenhagen Opera Festival 
2013 præsenterer danske og udenlandske 
kunstnere i verdensklasse d. 28. juli til 4. 
august.
Copenhagen Opera Festival hylder ope-
raen som kunstart ved at tage den ud af 
det traditionelle teater. Festivalen er en 
invitation til såvel nye initiativer fra den 
internationale talentelite og fra allerede 
etablerede kræfter og institutioner i miljøet.
Festivalen ønsker at bidrage til København 
som kulturby og give operamiljøet mu-
lighed for at gå nye veje og fejre sig selv. Ofte 
finder arrangementerne sted i utraditionelle 
omgivelser. Rummet er altså en aktiv ramme 
og kommentar til forestillingerne. Festivalen 
henvender sig til et bredt publikum; til de, 
der allerede er fortrolige med opera og 
til de nysgerrige, for hvem opera er et nyt 
bekendtskab.

Vision
Copenhagen Opera Festival har med sine 
blot fire år på bagen markeret sig som en 
vigtig musikbegivenhed i danskernes be- 
vidsthed. Da jeg overtog roret som ny 
festivaldirektør i september sidste år, satte 
jeg 6 visionspunkter op som redskaber  
for at videreføre den hidtidige succes og  
samtidig udvikle festivalen. Opera til 
folket på uventede steder vil fortsat være 
festivalens kendetegn. Ønsket om at gøre 
opera tilgængelig og vedkommende for  
et bredt publikum er kernen i videre-
udviklingen af Copenhagen Opera Festival. 
Med dette udgangspunkt er de følgende 
områder i fokus:

Høj kvalitet
Det høje kunstneriske niveau er alfa og 
omega for Copenhagen Opera Festival. 
Festivalen præsenterer et program, som 
taler for sig selv - med sangere og ensembler 
i verdensklasse fra såvel ind- som udland.

Festivalcentrum
Et festivalcentrum i hjertet af 
København markerer, at festi-
valen er en livgivende, magisk og nærvær-
ende begivenhed i byrummet. Festivalen 
tilhører folket, på linje med andre af 
sommerens vigtige festivaler. Stor aktivitet 
og synlighed i indre by gør mødet med 
sangen uundgåelig for Københavns beboere 
og gæster i festivalperioden og indikerer, at 
festivalen har indtaget en signifikant plads i 
byens rum. Den store Scene ved Torvehallerne 
bliver en udendørs venue, som kan rum- 
me et symfoniorkester og vil have en 
publikumskapacitet på op til 5.000 men-
nesker.

Mangfoldighed
Operafestivalen sørger for, at hele byen 
synger og inkluderer alle, der har lyst til 
at tage aktiv del. Oplagt er det derfor at 
jeg laver morgensang ved Torvehallerne 
på fire dage i løbet af festivalugen. Der-
udover er det tanken at sprede sangen til 
et publikum, som ikke selv opsøger den. 
Både amatør- og professionelle sangere vil 
derfor blive sendt ud i Københavns gader - 
solistisk og i mindre ensembler. Ved at lade 
sangen dukke op uventet i københavnernes 
hverdagsliv og turisternes byoplevelse 
gør disse gadesangere byen til noget helt 
særligt i festivalperioden. Et “Singers 
Corner” i modsatte ende af den store scene 
på Torvehallerne skal inspirere alle folk til at 
stille sig op og synge helt uforpligtende.

Børn, unge og opera
Med operaaktiviteter for og med børn og 
unge vil Copenhagen Opera Festival så 
kimen til fremtidens operamiljø i Danmark. 
Der vil være operaforestillinger målrettet et 
yngre publikum på programmet, og andre 
tiltag, som lader såvel de allermindste som 
de unge voksne stå i centrum. Som noget 
nyt uddeles fremover en pris til ’Årets unge 
operatalent’. Denne sanger medvirker ved  

en del af festivalens koncerter. I år of-
fentliggøres det hvem den unge sanger er 
når vedkommende medvirker som solist 
ved l’arte del mondos koncert i Holmens 
Kirke søndag d. 28. Ligeledes lader festivalen 
genrens spirende talenter træde frem i 
lyset ved en koncert med afgangselever fra 
Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums 
sangklasse på den store scene.

stærk international profil
Copenhagen Opera Festival bevæger sig  
med hastige skridt mod en stærk inter-
national profil ved at prioritere gæste-
optrædener og kunstnerisk samarbejde 
med anerkendte internationale solister, en-
sembler og dirigenter. I samarbejde med 
tyske Bayer Kultur og Musikfestspiele 
Potsdam Sanssouci opføres “Peters Bryllup” 
I Børssalen. Operaen blev komponeret af 
J.A.P. Schultz i 1793 da han virkede som 
hofkomponist I København. Et korps af 16 
internationale sangere og orkestret “l’arte 
del mondo” hentes hertil for at danskerne 
kan få et genhør med en opera der er gået 
i glemmebogen. Ligeledes er opførelsen af 
Aci, Galatea e Polifemo af COCO i Pakhus 11, 
samt opførelsen af Puccinis tidligste opera, 
Le Villi, på Store Scene med Malmö Opera 
eksempler på international kollaboration i 
topklasse.

Mere end en festival
Operafestivalen er mere end et musikalsk 
indslag i den københavnske sommer. 
Copenhagen Opera Festival ønsker også 
på et mere alment plan at bidrage til at 
danskerne får gavn af de positive kvaliteter, 
der knytter sig til sang. I denne ånd har 
festivalen med støtte fra Nordea-Fonden i 
år søsat initiativet Mestersangerne, som er 
en permanent ordning der skal fungere hele 
året og over hele landet. Mestersangerne 
er pensionerede operasangere, som på 
frivillig basis tager ud i landets vuggestuer 
og børnehaver for at synge med børnene og 
inspirere pædagogerne.

KJelDs 
Klumme
af Kjeld Lauritsen

Musik kender ingen alder!
Det var i Ishøj Centersal en søndag efter-
middag. De 100 publikummer ventede på 
at jeg skulle spille triojazz med Per Gade på 
guitar og Søren Frost på trommer. Og med 
Almaz Yebio fra Malmø på vokal. 
Denne skønne trio har spillet mange steder, 
men sjældent for et så ”modent” publikum 
som i Ishøj - der var ikke mange under 
pensionsalderen. Nok en skare, der kunne 
få det til at gibbe i en funky jazzer som mig. 
Well, vi lægger 3 sæt, 2 lange og et kort til 
at slutte af med. Vi tænker at selv dem, der 
går i den første pause skal opleve suset fra 
vores musik. Og efter 2 sæt vil de fleste nok 
være mætte af den - for deres ører -  særdeles 
moderne jazzmusik.
Vi starter med en heftig blues, som minder 
publikum om ungdommen i hithouse. En 
ballade med blot guitar og vokal, og første 
afdeling slutter under stor jubel med en flot 
tamburinsolo. - Pause.  
Ingen går! Vi har fanget publikum, trods 
aldersforskellen og den ”moderne” musik.
Tiden flyver afsted og efter 3 timer og 3 sæt 
rejser alle publikummer sig og forlanger 
ekstranummer. Det er naturligvis skønt at 
tage hjem med en succes. Men også lidt 
skræmmende at man selv har så mange 
fordomme om det ældre publikum. 
Et par eftertanker: I den første del af livet er 
der mange ting der skal nås: karriere, familie 
og børn. Kulturen kommer af mange gode 
grunde i anden række.
Senere i livet ved man at tiden er knap. 
Og mange ”ældre” mennesker søger op-
levelserne ved kunst og kultur, også det 
skæve og uventede, hvis det formidles på 
rette vis.
Publikum i den modne alder er lidt uglesete 
på kulturparnasset. Men hvis kulturen 
er af høj kvalitet og udtryksfuld er det en 
skøn opgave at give gode oplevelser til et 
publikum også i den sidste del af livet. En 
opgave jeg med glæde deltager i - i Ishøj 
Centersal og resten af verden.

Nye Koncertformer

Europæiske top-ensembler samles til 
workshop i hele Europa

Det danskledede internationale kul- 
turprojekt New Music: New Audiences 
samler europæiske top-ensembler til 
workshops rundt omkring i Europa. 
Sammen skal de finde løsninger på, 
hvad fremtidens koncertform inde-
bærer. 
Hvordan får man de nye generationer, 
der har adgang til et bredt udvalg af 
mainstreamkultur, til at interessere 
sig for Ny klassisk musik? Hvordan 
skaber man større interaktion mellem 
publikum og musikere? Det er nogle 
af de konkrete spørgsmål, som 31 
europæiske top-ensembler tog op på 
fem workshops i marts måned.

New:Aud løber frem til efteråret 
2014 og byder løbende på koncerter, 
workshops og konferencer med fo- 
kus på forskellige aspekter af pub-
likumsudvikling.
Udfordringerne omkring at tiltrække 
nye typer publikum uden at gå på 
kompromis med den kunstneriske 
kvalitet er ikke bare interessant for  
musikverdenen, men for hele kultur-
verdenen. 

New:Aud er et europæisk samarbejds-
projekt initieret af Dansk Komponist 
Forening.
Danmark er repræsenteret i samar-
bejdet med to ensembler. Athelas 
Sinfonietta skal sammen med blandt 
andre Klangforum Wien og London 
Contemporary Orchestra i den første 
workshop sætte fokus på kontakten 
med det unge publikum. Det danske 
ensemble Scenatet deltager i en anden 
workshop i London, hvor de sammen 
med London Sinfonietta skal finde 
nye og utraditionelle spillesteder som  
alternativ til den efterhånden tradi- 
tionstyngede koncertsal.

Ny Public service-kontrakt for DR

Kulturministeren og DR har indgået en 
ny public service-kontrakt for DR for 
2013-2014. Med den nye kontrakt er der 
gennemført mindre detailregulering 
af DR’s public service-virksomhed. 
Samtidig er der indført større gennem-
sigtighed i forhold til DR’s fordeling af 
ressourcer på forskellige public service-
formål.

Kulturminister Marianne Jelved siger: 
”Med den nye kontrakt får DR større 
fleksibilitet, når de skal tilrettelægge 
deres programmer. Samtidig fremgår 
det klart af kontrakten, hvilke for-
pligtelser DR skal opfylde for licens-
midlerne, eksempelvis at DR skal styrke 
samarbejdet med danske teatre.
Desuden bliver det specificeret, hvilke 
DAB-radio-kanaler DR skal tilbyde.”
Der indgår krav om styrkelser på bl.a. 
følgende områder:
• DR skal styrke samarbejdet med dan-
 ske teatre generelt og Det Kongelige 
 Teater specielt om formidlingen af 
 scenekunsten på tv.
• DR skal styrke sine tilbud inden for 
 den rytmiske musik.
• DR skal tilstræbe generel tilgængelig-
 hed af god teknisk kvalitet og tilstræk-
 kelig kapacitet til det indhold, som DR 
 stiller til rådighed via internettet.

fortsat fra forrige side....
Sandt? Ja. 
For at få det bedst mulige ud af en 
undervisningssituation, bliver der nødt 
til at være en interaktion mellem elev og 
lærer, og for at få det bedst mulige ud af en 
prøvesituation, bliver der nødt til at være 
en interaktion mellem dirigent og orkester. 
Det hele hænger sammen.   
Jeg vil gerne takke Dansk Kapelmester-
forening for at have medvirket til at give 
mig muligheden for at møde Kenneth 
Kiesler, og jeg kan varmt anbefale at 
undersøge International Masterclasses 
Berlin.



direkte på scenen og spiller heldigvis et 
superfedt job, som desværre er kortet ned 
pga. det sene tidspunkt. Igen må jeg sige 
at Brasiliansk inspireret jazz, latin med et 
nordisk nordisk touch ér popmusik her i 
Ecuador .
Efter koncerten direkte hjem og sove på 
vores ”resort”. Jonas og Leo er lidt småsløje. 
Lis er også ramt….

Fredag d 22 februar -  Alvaros mor tar 
affære
Tidligt op kl. 05.30 afgang til Quito, hvor vi 
skal lave en clinic kl 10.30. Desværre uden 
Yasser, som er nødt til at køre med Alvaro 
den lange vej tilbage til grænsen for at få styr 
på det manglende stempel i passet. Det er 
ved denne lejlighed, at Alvaro bla. benytter 
sig af sin mors indflydelse i de højere 
politiske luftlag. Vi ankommer til Quito, 
tjekker ind på Hilton og fortsætter to timer 
forsinket, videre til vores clinic. 

Lørdag d. 23 februar - Ecuador jazzfesival
Om formiddagen tager 4 af os en taxa 
til selve ækvator. Der er to ækvator´er. 
Inkaernes og Spaniernes. Efter opfindelsen 
af GPS viser det sig (selvfølgelig) at inkaerne 
havde ret i deres placering af ækvator. Vi 
besøger selvfølgelig inkaernes ækvator. 
Om eftermiddagen tager vi til Teatro 
National Sucre, laver lydprøve, interviewes 
og fotograferes. Igen er forholdene su-
pertjekkede og kulturen er vigtig. Jonas er 
nu decideret syg og Leo hoster og er hæs. Lis 
skranter stadig. Alvaro har krævet at vores 
orkester skal afslutte aftenen eftersom vi, 
efter hans mening, er det bedste ensemble. 

slæber sig afsted med max 30 km i timen. 
Dette resulterer i at alle konstant foretager 
fuldstændigt hasarderede overhalinger. 
I grænsebyen Tulcan tager vi ind på det 
Colombianske konsulat, hvor Yasser skal 
have diverse stempler på papirer for at få 
lov til at rejse ind i Colombia. En seance 
på et par timer. En konsul er kommet ned 
fra Colombia for at gøre sin indflydelse 
gældende. Derefter afsted til grænsen, som 
vi, nu med stempler og konsul, rimeligt 
smertefrit kommer igennem. Hurtigt videre 
til Pasto City, hvor vi skal spille koncert. Vi 
kan straks fornemme en anderledes vibe 
i Colombia. Mere Salsa, mere streetlife og 
mere politi! Efter ankomsten til Pasto City 
tager vi direkte til lydprøve i en gigantisk 
foyer i en BANK!!! Her skal koncerten 
foregå og her er en topprofessionel line-
up med Yamaha koncertflygel, trommer, 
kontrabas og congas, som lyder som de skal. 
Aftenens koncert er fantastisk. Udsolgt og 
fyldt til bristepunket. Brasiliansk inspireret 
jazz, latin med et nordisk touch er popmusik 
her i Colombia! Yessssssss! Efter koncerten 
skriver vi autografer og bliver fotograferet i 
en uendelighed. På puden kl 03.00.

Torsdag d 21 februar - kunsten at bevare 
tålmodigheden ved en grænseovergang
Om formiddagen skal vi hen til Pasto, Citys 
svar på Dansk Jazzforbunds kontorer og 
interviewes. Først fælles interview, så Leo 
Minax alene, så mig alene, så Yasser alene, 
så fotos - først fælles foto, så Leo Minax 
alene osv. Man tager kultur alvorligt både 
her og i Ecuador. Det er vigtigt, at vi er 
kommet den lange vej for at bidrage med 
vores musik og kultur. Vi får til gengæld en 
masse musik og kultur med os tilbage fra 
et land, hvor levevilkårene er langt hårdere 
end i Danmark. Det er tankevækkende at 
fornemme at det, måske netop derfor, er så 
vigtigt, det med kunsten… 
Derefter afsted til grænsen og tilbage til 
Ecuador. At få Yasser tilbage til Ecuador 
viser sig at være en vanskelig affære. Efter 
4 timers telefoni og parlamentari frem og 
tilbage, ender vi til sidst med at rejse ind 
i Ecuador uden det afgørende stempel i 
Yassers pas. Vi har travlt, eftersom vi skal 
spille koncert på en klub i Ibarra City samme 
aften. 
Vi når først frem kl 22.00, går nærmest 

Rasmussen Quinteto featuring Leo Minax – 
Lo mejor de cada casa” - at ankomme uden 
det nye album, ville have taget gassen lidt af 
ballonen…

Lørdag d. 16 februar - influenzaen hærger
Jeg er virkelig dårlig - influenzaramt. 
Kl. 13.15 mødes vi i lufthavnen, tjekker ind 
og rejser til første stop på turen Madrid, 
hvor vi skal overnatte, inden vi næste dag 
flyver det lange stræk til Ecuador. 

Søndag d. 17 februar - højdesygen hærger
Det går lidt bedre. Vi flyver de små 14 timer 
til Quito og lander klatøjede i hovedstaden 
Quito 17.30 lokal tid midt i en sky i næsten 
3000 meters højde. Derefter i kø halvanden 
time i inmigración. Stakkels Yasser skal 
igennem længere forha(nd)linger pga hans  
status som cubansk statsborger med op-
holdstilladelse i Danmark. Jeg er let svimmel 
af den tynde luft i Quito. Alvaro Suarez, 
vores lokale manager tager imod os og vi 
tjekker ind på Hilton hotel i Quito. 

Mandag d. 18 februar - politieskorte til 
dansk jazzmusiker
Vi skal hente en check på Teatro National 
Sucre i Quito, som udgør vores samlede 
hyre for hele turneen. Herefter går turen 
direkte videre til et radiointerview. 
Radioværten er til de store snakke om 
musikkens forunderlige væsen, og vi har 
lange og meget interessante samtaler om 
kunst og musik - på spansk - som jeg næsten 
ikke taler - så der skal lyttes godt efter, for at 
følge med.
Derefter kører vi i bandbus mod Ibarra City, 
hvor vi skal spille dagen efter.
Undervejs stopper vi ved en restaurant og 
bandbussen bakkes ind i baghaven bag 
huset. Vi spiser frokost og Alvaro forklarer 
mig, at nu kører vi i banken og hæver 
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Mit orkester Quinteto fea-
turing Leo Minax modtog en 
invitation til at spille en
koncert på Ecuador jazzfestival. 
Nu vi alligevel var på de kanter, var det 
oplagt at arrangere en turne i Ecuador og 
Columbia. 
Desuden havde vi netop færdiggjort et nyt 
album, så timingen var god i forhold til en 
turne. 

Medvirkende: Leo Minax - brasiliansk 
sanger/guitarist, Lis Wessberg - basunist, 
Jacob Andersen - percussionist, Yasser 
Pino - cubansk bassist, Jonas Johansen - 
trommeslager, Alvaro Suarez - spansk/
ecuadoriansk manager og Steen Rasmussen 
- pianist/orkesterleder.

Fredag d. 15. februar - afgang
Jeg er lidt halvsløj. Mange ting skal være på 
plads inden vi tager afsted til Ecuador. F.eks. 
er der i sidste øjeblik tvivl om, hvorvidt 
vores cubanske bassist Yasser skal have 
visum for at kunne rejse ind i Colombia. 
Vores arrangør Alvaro i Ecuador er på 
sagen. Kl. 13.30 ankommer vores nye cd 
i sidste øjeblik fra tryk. Jeg skynder mig 
at hente 100 eksemplarer. Turneen er slået 
stort op som værende ”world premiere” 
på udgivelsen af vores nye album ”Steen 

checken. Det er lidt farligt, da det er meget 
almindeligt, at når en gringo som mig 
går ind i en bank og hæver en stor check,  
ringer bankpersonalet til deres kriminelle 
venner og tipper dem om, at Rasmussen 
fra Danmark lige om lidt spankulerer ud af 
banken med dollars in cash. Derfor bestiller 
vi en politieskorte til at eskortere os fra 
banken til restauranten. Det er sådan man 
gør i Ecuador.
Det var meget gangsteragtigt at sætte sig ind 
i en taxa med en motorcykelbetjent bagefter. 
Da vi ankommer til restauranten er der 
direkte afgang fra baghaven hvor bussen 
har stået (i skjul?).
Vi ankommer ved midnatstid til Ibarra, 
hvor vi indlogeres lidt uden for byen i 
landlige omgivelser. Her er fantastisk smukt 
med kolibrier og lamaer lige uden for 
vinduerne. Jeg vågner tidligt næste morgen 
til en vidunderlig kakofoni af tropiske fugle, 
gøende hunde og fjerne bilalarmer.

Tirsdag d. 19 februar - Alvaros berømte 
mor 
I dag skal vi endelig spille vores første 
koncert i Ibarra city, på byens smukke 
museum med tilhørende meget smuk sal, 
hvor koncerten skal foregå. Vi stiller op og 
holder prøve. Alvaro inviterer os derefter på 
is på sin mors isbar. Det viser sig at Alvaros 
mor er meget berømt i Ecuador, hvor hun 
er tredje generation i isbranchen. Hendes is 
er så berømte, at selv præsidenten engang 
kiggede forbi, da han var i byen. Hun er 
derfor en dame med indflydelse højt oppe i 
det politiske system, hvilket senere skal vise 
sig at være til hjælp på vores turne. Aftenens 
job er en stor succes -  vi spiller for det bedre 
lidt ældre borgerskab. Efterfølgende sælger 
cd og interviewes til Avisen ”El Norte”, som 
næste dag har et stort tosiders interview om 
os.  Jeg er ved at være rask nu, men Lis har 
fået feber og går frysende i seng.

Onsdag d. 20 februar - Colombia
Kl 07.00 pakkes bussen og turen går nord-
på mod Colombia, hvor vi skal spille samme 
aften. Også Jacob er nu ramt af hovedpine! 
At køre fra en by til en anden by i Ecuador 
er en oplevelse i sig selv. Alt er bjergkørsel. 
Enten stejlt op eller stejlt ned i ét spor pr 
køreretning. Man er hele tiden uheldig 
og kommer til at ligge bag en lastbil, som 

steen rasmussen på 
turne i ecuador og 
Colombia i februar 2013
af Steen Rasmussen

Alvaro er en ægte sydamerikansk manager 
- skønt! Eftersom vi ankommer sent, når vi 
kun at høre en smule af bandet før os, som er 
fra Colombia og spiller en slags bass&drum 
jazz med trommer, bas, DJ, trompet, sax og 
piano. Den fantastiske brasilianske pianist, 
André Mehmari spiller i øvrigt på festivallen 
efter vi er taget hjem, ham ville jeg gerne 
have hørt. Randy Brecker spillede i går.    
Leo er desværre nu så ramt af influenza, at 
han er blevet hæs. Vi får dog alligevel spillet 
en fantastisk koncert i et smukt gammelt 
klassisk teater. Igen er vores cd totalt udsolgt 
på ingen tid, og jeg må konstatere, at vi 
skulle have medbragt mange flere. 

Søndag d. 24 februar - hjem igen 
Vi vågner tidligt. 14:45 er der afgang til 
Quito lufthavn, som siden vi landede for 7 
dage siden er flyttet til en ny beliggenhed 
halvanden times kørsel uden for byen.
Det er rent kaos at komme dertil. Det virker 
som om alle Quitos indbyggere er taget på 
søndagsudflugt til den nye lufthavn.
Også i afgangshallen er der kaos. Ingen 
self-check-in-maskiner virker og vi står 
i en uendelig lang kø. Alt personale er 
tilsyneladende lige så nyt som lufthavnen. 
Securitykontrollen er meget grundig, alt 
gennemrodes.
Yasser føler sig nu også sløj. Tre timer 
forsinket flyver vi endelig mod Madrid, 
hvor vi pga. forsinkelsen ikke når vores fly 
til Danmark. Vi bliver kørt på lufthavnshotel 
og skal hjem med et nyt fly dagen efter, øv!

Tirsdag d. 26 februar - tak for denne gang
Kl 15.00 lander vi endelig i København. Det 
har været en fantastisk tur på trods af, at alle 
nu undervejs har været ramt af influenza.
Med os hjem i bagagen har vi bla. kontakter 
til et par jazzfestivaller i Colombia, som 
muligvis vil invitere os til at spille koncerter 
i 2014. Derudover har vi fået et godt rygte 
både i Ecuador og Colombia. Vi har opført 
os ordenligt og spillet god musik ude i 
verden, og det er vigtigt i disse tider! 
En stor undskyldning til alle i Ecuador og 
Colombia som efterfølgende fik influenza 
og en stor tak til Dansk kapelmesterforening 
for at gøre denne tur mulig. 



dende en tribute til John Tchicai, frie 
improvisationer og kompositioner som 
afspejler mine rødder i free-jazz, lidt 
twistet bebop, “world” m.m.
Sébastien Boisseau og Christophe La-
vergne hører til blandt de mest spæn-
dende yngre musikere på den franske 
scene, deres fælles åbenhed og spontanitet 
gjorde, at vi kunne improvisere de enkelte 
stykkers form, og at der også er mange 
firsttakes på cd-en.
Luna Moon blev indspillet på Lizières, et 
slot ca. 80 km øst for Paris, fint studie og 
gode overnatningsmuligheder på stedet.
Udgivet på Alisio Music marts 2012.

Emil de Waal - ny cd
Emil de Waal trio + feat. 
Elith Nykjær
Medvirkende: 
Emil de Waal, Gustaf Ljunggren, Søren 
Kjærgaard og Elith ”Nulle” Nykjær.
“En ny musikalsk konstellation på tværs af 
musikalske genrer og generationer har set 
dagens lys og er nu debutalbumaktuelle.
Emil de Waal har samlet en ny musikalsk 
konstellation på tværs af musikalske gen-
rer og generationer. Der bliver spillet alt  
hvad remmer og tøj kan bære. Både ny-
komponeret, improviseret, jazz, world, 
beat, Ellington, Mingus, Chopin og....      
Udgivet april 2013 eget forlag.

Jesper Lundgaard Trio 
- ny cd
Walk Tall 
“the adderly project”
Medvirkende: Hans Ulrik saxofon, Niclas 
Knudsen guitar, Jesper Lundgaard bas.
“Jesper Lundgaard trio har eksisteret siden 
2004, og dette er trioens femte album. 
Selvom konceptet hvor en stor mester 
hyldes ofte er benyttet i jazzen, blander 
vi altid vore egne kompositioner ind i 
forløbet, inspireret af forlægget.
Vi har denne gang arbejdet med brødrene 
Nat og Cannonball Adderlys musik, 
spillet deres originale kompositioner og 
komponeret nyt materiale, som relaterer 
sig til deres musik.
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NYe uDgIVelser
steen Rasmussen - ny cd 
Steen Rasmussen Quinteto
featuring leo Minax  
lo mejor de cada casa
Medvirkende: Steen Rasmussen piano, 
Leo Minax vokal & guitar, Lis Wessberg 
trombone, Jacob Andersen percussion, 
Fredrik Damsgaard bas og Jonas Johansen 
trommer (Jonas Krag guitars og Henrik 
Dam Thomsen cello).
”Den brasilianske sanger, guitarist og 
sangskriver Leo Minax mødte jeg i for-
bindelse med en turne i Spanien i 2011. 
Siden har vi turneret sammen og skrevet 
12 nye sange. Tre markante Brasilianske 
sangskrivere har leveret et par smukke 
tekster, og basunisten Lis Wessberg har 
også bidraget med en komposition.
Sammenspillet mellem den brasiliansk 
saudade og den nordisk melankoli har 
været en vigtig faktor i den musikalske 
dagsorden”. 
Udgivet april 2013 på Calibrated records.

Erik Hammerbak 
- ny nodeudgivelse
Only Teardrops
Den danske grand prix-vinder 
2013 Only Teardrops i særligt 
arrangement.
“Melodien vandt det europæiske melodi 
grand prix i Malmø i maj måned, så det 
er jo meget sjovt at vi har været på forkant 
med arrangementer for brassband og har-
moniorkester. Arrangementerne er baseret 
på at amatørorkestre skal kunne spille det.” 
Noden kan købes i Hammerbaks forlag 
HELIOS til kr. 275 for harmoniorkester og 
kr. 225 for brass band.
Udgivet april 2013 på Helios.

simon spang-Hanssen 
- ny cd
Luna Moon
Medvirkende: 
Simon Spang-Hanssen alt & sopran-sax,  
fløjte, Sébastien Boisseau kontrabas, Chris-
tophe Lavergne trommer/percussion.
“Lyst og transparent trio-spil indehol-

Det har været en udfordring, at få materialet 
til at leve uden trommer, men gennem en 
stærk perkussiv spillemåde, håber vi at det 
er lykkedes.”
Udgivet marts 2013 på Storyville.

Jesper Bodilsen - ny cd
Scenografie
Medvirkende: Jesper Bodilsen 
bas, Stefano Bollani piano, 
Nico Gori klarinet, Joe Barbieri vokal, Ulf 
Wakenius guitar, Peter Asplund trompet, 
Paolo Russo bandoneon.
“Et dobbeltalbum bestående af filmisk 
musik i 2 akter, hvor lytteren kan skabe 
sin egen indre historie og hvor hver 
komposition fremstår som en selvstændig 
scenografi i helheden. Kortene er blevet 
blandet så musikerne optræder i forskellige 
konstellationer igennem albummet. Det 
meste af musikken er komponeret af Jesper 
Bodilsen og er en logisk efterfølger efter 
hans forrige album. Indspilningerne er 
foregået i Italien og Sverige i 2011.
Udgivet december 2012 på Silenzio by 
Carosello Records.

Niels Borksand - ny cd
Kaddara
Folkelivsbilleder fra Grønland 
af C.M. Norman-Hansen, 
Musik af Hakon Børresen.
Medvirkende: Gitta-Maria Sjöberg, Elisa-
beth Hanke, Anette Bod, Stig Fogh 
Andersen, Matti Borg m.fl. Kor fra operaen 
i Ruse, Ruse Philharmonic Orchestra, 
dirigent Niels Borksand.
“Hakon Børresens såkaldte “Grønlandske 
opera” havde premiere på Det Kgl. Teater 
i 1921. Det fremmedartede miljø og den 
kraftfulde velskrevne musik gjorde, at 
operaen de næste 25 år opnåede fyrre 
udsolgte opførelser og næsten fik karakter 
af nationalopera.
1946 er sidste opførelser hvorefter den for-
svandt fra repertoiret.
Den kan nu genhøres i denne indspilning 
fra Bulgarien august 2012”.
Udgivet maj 2013 på CDKlassisk.

Kaddara
Opera 

Hakon Børresen

Gitta Maria Sjöberg
Stig Fogh Andersen

Elisabeth Hanke
Annette Bod

Matti Borg

Choir From Opera Ruse
Ruse Philharmonic Orchestra

Niels Borksand
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Keep 
music live!
af Michael Schønwandt

Jeg skriver denne artikel, 
netop som foråret endelig 
er begyndt at banke på 
for alvor. Anemonerne blomster livsaligt 
i vores have. Det er forventningens tid 
– vi har længtes efter den sommer som 
sjældent før, synes jeg.
Men samtidig er jeg fyldt med smerte, 
efterhånden som sommeren nærmer 
sig. Som nogle af jer måske ved, blev jeg 
i sommeren 2010 chefdirigent for den 
hollandske radios kammerfilharmoni; et 
vidunderligt ”letvægts”-symfoniorkester 
på ca. 70 medlemmer, som på meget højt 
niveau dækker et meget stort repertoire, 
spændende fra barokmusik med Hollands 
førende specialister over wienerklassisk 
og tidlig romantik, og hele vejen op gen-
nem det 20. århundrede til vores tids 
nyeste musik.

I mange år har netop dette orkester været 
det, der uropførte flest nye hollandske 
værker. En lang række vidunderligt 
spillende, højt motiverede musikere, der 
forener det symfoniske repertoire med 
kammermusikkens intimitet.
Et orkester med udsolgte sale både i 
Amsterdam (Concertgebouw) og i Utrecht 
(Vredenburg), hvor orkestrets to hoved-
serier spilles. Og udsolgt vel at mærke 
også til helt utraditionelle programmer. 
Et meget velinformeret og intenst lyttende 
publikum.
Altså et orkester med en helt unik profil 
i det hollandske musiklandskab, ja vel i 
europæisk sammenhæng også.
Disse mange og store kvaliteter var en 
stor del af grunden til, at jeg takkede 
ja til at blive deres chefdirigent. Og jeg 
startede i slutningen af september 2010 
med mine første koncerter som orkestrets 
kunstneriske chef med stor glæde og 
optimisme fra alle sider.

Men:
Da der i eftersommeren 2010 efter et 
tæt parlamentsvalg skulle laves en ny 
regeringskoalition i Holland, var den nye 
koalitions højeste prioritet, at der skulle 
være balance i statsregnskabet i 2015. 
Efter lange forhandlinger mellem de 
involverede partier manglede der stadig 
32 mill. Euro årligt, og kl. 2.30 om natten 
foreslog en deltager, at man simpelthen 
strøg tilskuddet til den hollandske radios 
musikcentrum – et tilskud, der tilfældigvis 
var på præcis 32 mill. Bingo! Så havde  
man et regeringsgrundlag, og alle var 
glade.
I regeringsgrundlaget stod denne stryg-
ning diskret gemt på s. 34, hvor der helt 
kort stod ordret ”Den hollandske radios 
musikcentrum vil blive afskaffet”. Syv 
ord! Dermed strøg man med et pennestrøg 
65 års central musikhistorie, tre orkestre, 
et stort koncertkor, Hollands bedste mu-
sikbibliotek og et stort ungdomsarbejde 
med at forbinde børn med seriøs musik. 
Mere end 400 menneskers job blev fjernet.
Og det værste var, at de færreste af dem, 
der tog denne beslutning i den sene 
nattetime, vidste, hvad de strøg. Det har 
flere indrømmet efterpå udenfor citat.
Det efterfølgende internationale rama-
skrig med mere end 170.000 underskrifter 
på internettet, også mange her fra Dan-
mark (og tak skal I alle have for det!) 
fik den nyvalgte regering til at ryste på 
hånden og trække lidt i land, så der nu 
”kun” skal spares 18 mill Euro i stedet 
for de oprindelige 32. Et orkester og et let 
reduceret kor overlever, mens de øvrige 
ansatte fortsat mister deres job.

Men ikke nok med det. Hollandsk ar- 
bejdslov kræver ved fusioner, at alders- 
fordelingen i den nye struktur skal 
genspejle den gamle institutions for-
deling. Dette gør, at 20 musikere i det 

orkester, der overlever, skal miste deres 
job for at give plads til 20 fra mit orkester, 
således at aldersfordelingen fastholdes. 
Det er, som hvis noget tilsvarende vil- 
le ske på DR her i landet, og at 20 
musikere i DRSymfoniorkestret skulle 
miste deres job for at give plads til 20 fra 
DRUnderholdningsorkestret. 

Forestil jer stemningen mellem de to 
orkestre, da det blev klart. ”Del og hersk”, 
kan man vist roligt sige!

Og hvorfor skriver jeg nu alt det? 
Fordi noget tilsvarende sagtens kan ske 
andre steder. Også her til lands. Vi har 
netop haft en kulturminister, som kiggede 
langt efter de ministerielle kroner, der 
bruges årligt på vores symfoniorkestre, 
for at finde mulig finansiering af nye 
projekter, der mere faldt i hans smag. 
Det har taget mange år at opbygge det 
net af orkestre, vi har i dag i Danmark, 
men der er mange politikere, der ikke 
føler sig forpligtet af deres forgængeres 
beslutninger. Det er naturligvis også 
meget sjovere at være med til at opbygge 
noget nyt end at bevare, endsige forsvare 
de forpligtelser, man overtager.
Og når hverken argumenter om kunst-
nerisk kvalitet og innovation eller pub-
likumsantal har betydning, som jeg 
oplevede det i Holland, så er vi ilde stedt. 
Lad dette også være en opfordring til os 
alle om til stadighed at sørge for, at den 
seriøse musik har en afgørende betydning 
i vores kultursamfund. Åbne os for vores 
publikum, vække deres nysgerrighed – og 
vi skal have vores nysgerrighed akut åben 
også.
Som der stod bag på mange engelske 
musikeres biler i min studietid i London: 
”Keep music live!”

God sommer!



                                
richard Wagner 
- 200 år
af Ove Krüger

Den 22. maj passeredes 
Richard Wagners 200-års fødselsdag. 
Denne kunstner har om nogen påkaldt sig 
den omgivende verdens opmærksomhed 
i såvel positiv som negativ forstand. En 
kolossalt omfattende litteratur om dette 
omstridte menneske har hen over årene 
set dagens lys, og tendensen ser ud til 
at fortsætte. Hans personlige liv, hans 
indstilling til religion, kunst, filosofi, 
politik, race, nation og - uundgåeligt i 
vor tid - kvinder er blevet betragtet under 
mikroskop igen og igen. På få linjer at tage 
stilling til denne vrimmel af udsagn er 
ganske enkelt umuligt. 
At Wagner med sine ideer om to-
talkunstværket også skal forstås ud fra 
netop disse ideer, er selvsagt børnelærdom 
for dirigenter. Imidlertid må enhver seriøst 
arbejdende kapelmester i særlig grad 
kaste sin opmærksomhed på det klanglige 
univers, for musikken er - konkluderer 
Wilhelm Furtwängler i en programartikel 
i anledning af hans egen første Ring - ”sin 
skabers sidste og mest differentierede 
værktøj, gennem hvilket han ytrer sig 
tydeligst; den er det egentligt stilskabende 
i værket. Fra den må derfor enhver gestus, 
enhver scene udgå og atter vende tilbage 
til. Følgelig er musikeren den egentlige 
fuldbyrder af den skabende vilje.”
Rigtigt gættet! Vi er fremme ved spørgs-
målet om iscenesættelserne af Wagners 
værker, med andre ord: regiteatret. Det 
er på den ene side en kendsgerning, at 
iscenesætterne gennem adskillige årtier 
har påkaldt sig opmærksomheden på  
bekostning af stort set alle andre med-
virkende i de givne produktioner, ligesom 
det er en kendsgerning, at en stor del 
af publikum har taget afstand fra de 
tendenser, der har gjort sig gældende 
i de fleste af disse produktioner. Den 
såkaldte fagpresse har stort set accepteret 
instruktørernes ret til det personlige kon-
cept, selvom der naturligvis har været 
kritik af konkrete måder at forvalte retten 

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab (bilag)
4. Fastsættelse af kontingent og indskud
 Bestyrelsen foreslår uændret indskud 
 kr. 500 og kontingent kr. 900 halvårligt
5. Forslag fra bestyrelsen til ændringer af 
 foreningens love (bilag)
6. Valg af bestyrelse
 Bodil Heister og Jonas Johansen afgår
 ifølge vedtægterne, begge er villige til 
 genvalg
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor 
9. Evt. indkomne forslag fra medlemmer
10. Eventuelt

Formanden, kapelmester Frans Ras-
mussen bød velkommen. Formanden 
oplyste, at 19 medlemmer var mødt, 
inklusive bestyrelsen.

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

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

ad dagsordenens pkt. 2 
- Årsberetning
Foreningen har dags dato 206 medlemmer 
og har siden sidste generalforsamling 
haft en tilgang på 10 nye medlemmer. 2 
medlemmer er slettet p.g.a. restance, og 3 
medlemmer er afgået ved døden.
De 3 markante personligheder i musik-
livet, som vi har måttet sige farvel til, er 
som følger: 
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Den 8. oktober 2012 afgik John Tchicai 
ved døden 76 år gammel, den 11. oktober 
2012 afgik Erik Moseholm ved døden 82 
år gammel og den 2. november 2012 afgik 
Ray Pitts ved døden 80 år gammel.
Der er tidligere optrykt mindeord i 
Kapelmesteren.

De tre medlemmer blev mindet med et 
øjebliks stilhed.

MILITæRMUsIKKEN:
Formanden konstaterede, at Livgardens 
Musikkorps stadig ikke har fået tålelige 
forhold efter, at de blev smidt ud af 
deres sidste musiklokale. Orkestret har 
derudover ingen kunstnerisk leder og 
gæstedirigenter og vicedirigenter tager 
sig at det daglige arbejde.

Godt nyt er der til gengæld for Slesvigske 
Musikkorps, hvor Peter Ettrup Larsen er 
blevet udnævnt som chefdirigent.

LANDsDELsENsEMBLERNE:
Det Jyske Ensemble er blevet opløst og vil 
blive savnet som støtte til det symfoniske 
orkesterliv.

DE PROFEssIONELLE ORKEsTRE 
OG KOR:
Formanden konstaterede, at alle orkestre 
og kor er ramt af sparekniven i svær grad. 
Ikke mindst Det Kgl. Operakor. Her har 
stress og sygdom ramt de tilbageblevne 
40 sangere. Store forestillinger er blevet 
gennemført med kun 28 korsangere på  
scenen på grund af ovennævnte pro- 
blemer.

RYTMIsK OG ”URYTMIsK MUsIK”
Formanden fornemmede, at den efterlyste 
debat mellem foreningens rytmiske og 
ikke-rytmiske kapelmestre er på rette vej.

DANsK KUNsTNERRÅD:
Formanden håbede på, at Dansk Kunst-
nerråd med tiden kunne blive et fælles 
talerør for de mange tusinde kunstnere 
i alle afskygninger, og samtidig fungere 
som en musiktænketank.

LILLE sKIVEREN:
Efter formandens opfattelse er Skiveren 
efter renoveringen blevet helt forrygende, 
og han kunne samtidig konstatere, at 
tilbagemeldingerne på renoveringen er 
fine. Formanden opfordrede til at følge 
med i bladet.

BLADET: ”KAPELMEsTEREN”:
Formanden kunne konstatere, at med-
lemmerne bliver stadig mere aktive, og 
bladet bliver bedre og bedre.

FACEBOOK:
Formandens bemærkning sidste år om, 
at Facebook synes at være kommet for at 
blive, lader til at passe!

UDDANNELsEssITUATIONEN:
Konservatorierne.
Der er ikke sket så meget nyt på denne 
front, og tilsyneladende fungerer det stabilt.

Videreuddannelseskurser:
Formanden kunne meddele, at sam-
arbejdet med Symfoniorkesteret i Liepaja 
er upåklageligt.

Dansk Jazzmusiker Forening og Kapel-
mesterforeningen samarbejder i øjeblikket 
omkring Dansk Jazzmusiker Forenings 
kapelmesterkursus, og det skulle gerne 
give gode resultater fremover. Formanden 
fandt det spændende at arbejde med 
basal direktionsteknik med jazzens mu-
sikere. Der er ikke tale om rytmisk/
klassisk kommunikation, men om basal 
kommunikation.

Seks professionelle orkestre under det 
nystiftede Ukrainske Musikerforbund  har  
tilbudt samarbejde med Kapelmester-
foreningen, og det bliver spændende, 
hvad det kan udvikle sig til.

reFeraT
År 2013, den 24. april, kl. 17.00, afholdtes ordinær generalforsamling i 
”Josty”, Pile Allé 14 A, Frederiksberg med følgende dagsorden:

fortsættes på næste side....

på. Den del af publikum, der forkaster 
tendensen, karakteriseres oftest som 
ærkereaktionære uden evne og vilje til at 
forstå udviklingen og moderniteten.
Hvad siger dirigenterne, som jo er 
nødvendige forudsætninger for, at  
værkerne kan opføres? De siger for-
svindende lidt, for det er helt klart, at alle, 
der skal tilkæmpe sig vej til podiet eller 
skal fastholde en karriere, enten tilslutter 
sig det nye eller tier, hvis de er uenige. 
Enkelte med en stor, uantastelig karriere 
bag sig har dog udtalt sig negativt og i flere 
tilfælde opgivet Wagner og operakunsten 
i teatersammenhæng. Fra adskillige sam-
taler med dirigenter fra nær og fjern kan 
jeg berette, at skepsis over for de fleste 
varianter af regiteatret er mere udbredt, 
end mange forestiller sig. 

Hvad er substansen i denne skepsis? 
Den navnkundige, og alt andet end kun 
tilbageskuende dirigentlærer i Wien, 
Hans Swarowsky, som har uddannet 
adskillige verdensnavne, siger i sin bog  
”Wahrung der Gestalt” følgende: ”Be-
tydelige iscenesættere, der kommer fra 
film, fjernsyn og skuespil, er for det meste 
grundumusikalske. Operaiscenesætteren 
må iscenesætte ud fra musikken og for 
musikken, men derimod ikke iscenesætte 
et skuespil, der laves musik til. Koncept er 
et slemt ord. Koncept som en forudfattet 
ide, ind i hvis panser hele det levende 
værk skal tvinges, og som ikke vil 
tillade musikken at tale for sig selv. 
Iscenesætteren må ikke fratage musikken 
dens egetliv.” Han tilføjer: ”Spekulationer 
om ”baggrunde”, forsøget på at udgrunde 
det grundløse, at gøre usandsynligheder 
sandsynlige er nonsens.”

På en sådan baggrund må man spørge 
sig selv, om musikken i de wagnerske 
musikdramaer kan legitimere, at et 
dramaturgisk team med iscenesætteren 
på kølerhjelmen er berettiget til at 
reducere musikken til et ledsagefænomen 
til egne ideer om nutidige politiske og 
kulturelle problemstillinger. 
Det er i virkeligheden ikke nær så 
interessant eller vedkommende at gøre 
sig forestillinger om Wagners opfattelse af 
kvinder set ud fra senere perspektiver, eller 
kombinere forestillinger om revolution 
med langt senere hændelser, som det er 
ind til kernen at følge følelsesintensiteten 
i de musikalske udsagn og musikalsk at 
opleve forløsningen. Imidlertid har den 
rene refleksion som på næsten alle andre 
områder mistet terræn til den sekundære 
refleksion. Men musikken taler til den 
rene, som Ernest Ansermet har påvist, 
hvis man vel at mærke stadig kan høre 
og ikke kun er besnæret af det visuelle. 
Derfor må nutidens dirigenter først og 
fremmest søge ind i det klanglige univers 
og finde symbolerne på det religiøse, 
det grandiose og enhver afskygning af 
det menneskelige i alle dets skønne og 
mindre skønne former. De må finde den 
universelle kadence, som omkranser 
ethvert wagnersk værk. De må ikke 
tillade, at den såkaldte forløsning 
omfortolkes, udviskes eller simpelthen 
ikke finder sted, for det er et forræderi 
mod det autentiske. 
Forløsningen henfører til en overordnet 
sublim etik, som må have sit konkrete 
æstetiske modsvar, når Wagners 
værker skal realiseres. Har vi glemt det 
væsentligste?

foto fra Teatermuseet
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Og så har der været afholdt et vellykket 
”Kursus i Orkesterintonation” med Tivoli-
garden og deres chef, Martin Åkerwall, 
Mogens Andresen, formanden og en 
stribe af foreningens medlemmer. Martin 
Åkerwall og formanden har talt om at 
afholde et sådan kursus hvert andet år.

AMATØRMUsIKKEN:
Formanden mente, at der må gøres noget. 
Han havde stor tiltro til Kulturministeren 
og håber, at hun var klar over den mang-
lende ekspertise og undervisning i folke- 
og ungdomsskolerne.

FARINELLI:
Foreningens egen dirigentkonkurrence 
fandt sted den 2. juni 2012 i Tivolis Kon-
certsal.

Tre unge talenter dystede om pladsen som 
dirigent for Emil Reesens ”Farinelli” med 
Tivoli Symfoniorkester i koncertsalen den 
2. august 2013 kl. 19.30. Jesper Nordin 
vandt konkurrencen. Efter koncerten vil 
der være reception i Det Japanske Tårn.

Formanden kunne oplyse, at alle detaljer i 
forbindelse med arrangementet vil kunne 
læses i sommerbladet og i øvrigt blive 
udsendt som gruppemail.

DANsK KAPELMEsTERFORENINGs 
75 ÅRs FØDsELsDAG:
Foreningen  fyldte 75 år den 21. december 
2012.
Emil Reesen, der var den første formand, 
startede foreningen med henblik på at 
etablere en bolig for ældre og ikke mere 
aktive kapelmestre. Fødselsdagen blev 
fejret på GRILLERIET på Østerbro med 
stor succes.

Følgende legater blev uddelt ved samme 
lejlighed:

Arne Hammelboes Uddannelseslegat 
på kr. 10.000 til:
• Maria Badstue
• Frederik Støvring Olsen
• Jonas Johansen
Arne Hammelboes Rejselegat på 
kr. 10.000 til:
• Torben Kjær

FORDELING AF RETTIGHEDsMIDLER:
Årets andel af de kollektive Gramex-
midler blev på godt 2,5 mill. kr. Stigningen 
fra de senere år ser dermed ud til at 
fortsætte. Størrelsen på beløbet, som er 
vores forenings hovedindtægt, må anses 
for særdeles tilfredsstillende, idet vi er i  
stand til at støtte langt hovedparten 
af de projekter, fonogrammer og ud-
dannelsesformål, der bliver ansøgt om fra 
såvel medlemmer som ikke-medlemmer.

Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelses-
møder og behandlet i alt 224 ansøgninger 
om økonomisk støtte til musikprojekter, 
fonogrammer og videreuddannelse. Her-
af er der bevilget støtte til 158 formål fra 
Gramex- og Copydan-midlerne. 

31 CD- og DVD-produktioner har mod-
taget støtte i form af Fonogramlegater. Det 
er en lille stigning i forhold til året før, der 
samtidig siger noget om, at CD’en stadig 
regnes som det foretrukne medie – måske 
det vigtigste - i forhold til udgivelse af musik.

Indenfor koncerter, turnéer, festivals og 
musikteater må vi atter notere en pæn 
stigning i antallet af projekter, der har 
fået bevilget tilskud. De 110 projekter 
strækker sig geografisk fra Nuuk i nord - 
over Brasilia i vest - til Zanzibar i syd. Men 
langt de fleste Projektlegater bliver dog 
stadig givet i forbindelse med koncerter 
og events på den hjemlige musikscene.

På området med Uddannelsesmæssige 
Formål har Foreningen endnu engang 
afholdt dirigentkursus med Liepaja Sym- 
phony Orchestra i Letland, og der er 
givet støtte til en ny jazzkapelmester-
uddannelse i Dansk Jazzmusiker Foreings 
regi. Herudover er der uddelt Studierejse- 
og Uddannelseslegater til 14 dirigenter 
og kapelmestre til deltagelse i dirigent-
konkurrencer eller planlagte studieformål 
her i Danmark eller i udlandet.

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

ad dagsordenens pkt. 4 
- fastsættelse af kontingent og indskud  
- bestyrelsen foreslår uændret indskud 
kr. 500 og kontingent kr. 900 halvårligt
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

ad dagsordenens pkt. 5 
– forslag fra bestyrelsen til ændringer af 
foreningens love (udsendt som bilag)
Pernille Backhausen gennemgik forslaget, 
og dette blev enstemmigt vedtaget. For-
slaget skal dog vedtages endeligt på en 
ekstraordinær generalforsamling den 23. 
maj 2013 kl. 15.

ad dagsordenens pkt. 6 
– Valg til bestyrelse
Bodil Heister og Jonas Johansen afgik 
efter vedtægterne, men var indstillede på  
genvalg og blev genvalgt  med ak-
klamation.

ad dagsordenens pkt. 7 
– Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter valgtes Michael Bojesen 
og Henrik Vagn Christensen med ak-
klamation.

ad dagsordenens pkt. 8 
– Valg af revisor
Som revisor genvalgtes Benny Jensen med 
akklamation.

ad dagsordenens pkt. 9 
– eventuelt indkomne forslag fra med-
lemmer
Der var ikke indkommet forslag.

ad dagsordenens pkt. 10 
– eventuelt
Der var herefter under punktet Eventuelt 
en debat.

Niels Borksand bragte problemstillingen 
i forhold til den nye musikbygning ved 
Rosenborg.  Man havde håbet på at få 
gode forhold for Den Kgl. Livgarde, men 
følte ikke, at den behandling, som for-
slagene fik, var saglig.

Stig Christensen pegede på, hvad 
Dansk Kapelmesterforening kunne gøre 
i forhold til Kunstnerrådet, da der var en 

fornemmelse af, at rådet ikke tilstrække-
ligt proaktivt og overbliksmæssigt hånd-
terede de problemstillinger, som blandt 
andet kapelmestrene havde.

Peter Hanke pegede på, at foreningen 
repræsenterer en del medlemmer, og at 
der er politiske vinde, der gerne vil styrke 
musikken. Det bør bydes velkommen. Det 
er muligt, at bestyrelsen med formanden i 
spidsen ikke behøver være politikere, men 
de må gerne være lobbyister, og at man 
kunne forsøge en planlagt påvirkning 
gennem enkeltmedlemmer. Særligt kun-
ne en indsats i forhold til eksempelvis 
musikskoler påvirke næste generations 
forhold til musikken.

Svend Aaquist var enig i forhold til både 
en politisk indsats og problemstillingerne 
i forhold til Kunstnerrådet og ville 
gerne, at man blev konkret i forhold 
til, hvordan man kunne hjælpe rådet 
med at prioritere og ikke være helt så 
søgende og famlende i deres tilgang til 
udfordringerne.

Esther Brobrova mente, at det ville være 
hensigtsmæssigt, hvis alle medlemmer 
overvejede, hvad man kunne gøre og  
sendte tanker og forslag videre til 
bestyrelsen.

Jens Klüver spurgte til forskellen mel-
lem Kapelmesterfonden og Kapelmester-
foreningen, herunder hvorfor man 
valgte at have det adskilt.

Peder Kragerup belyste historikken i 
forhold til denne opdeling, hvilket også er 
at holde det adskilt fra driftsøkonomien 
således, at det klart fremgår, hvad der 
gives i støtte til projekter, og hvad der 
indgår i almindelig driftsudgifter. 

Pernille Backhausen meddelte, at man 
også anvender denne opdeling i andre 
foreninger.

Ove Krüger så meget gerne, at man 
i videst muligt omfang påvirkede 
musikkens vilkår og så gerne, at 
bestyrelsen tog fat i Kulturministeriet 

således, at politikerne fik øjnene op 
for både den negative retning, som 
musikkens rammer har, herunder hvor 
meget, der er at risikere ved dette. 

Frans Rasmussen kvitterede med at 
sige, at alle bør påvirke hver på deres 
måde. Det var hans opfattelse, at der 
var gjort meget, men at en dialog med 
Kulturministeriet bestemt var en god 
mulighed, herunder også at inddrage 
den særlige vinkel, som børn og unges 
musikforståelse udgør.

Stig Christensen mente, at en påvirkning 
i lokalmiljøet var at foretrække. Alle må 
tro på, at det kan nytte noget at gøre en 
individuel indsats, og så søge at lade 
medlemmerne inspirere hinanden og sig  
selv, og også mødes mellem general-
forsamlingerne med gode argumenter 
og gode idéer, så man ikke sidder 
alene med opgaven, herunder at holde 
moralen oppe.

Peter Hanke foreslog, at man udviklede 
3 – 4 særlige temaer, som nød bred 
opbakning, og herefter udviklede 
på disse, gerne med overskrifter og 
baggrund, så der kunne komme et fælles 
træk, også på de individuelle tiltag.

Stig Christensen understregede, at man 
også på denne måde kunne finde den 
klare tunge stemme i fællesskabet, og 
at kapelmestrene ikke kan forvente, at 
Kunstnerrådet vil gøre det for kapel-
mestrene.

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

Frans Rasmussen Pernille Backhausen
 Formand Dirigent og referent 

restaurant  hotel  selskaber

reFeraT af 
ekstraordinær 

general-
forsamling

23. maj 2013 kl. 15.00

Der afholdtes ekstraordinær general-
forsamling torsdag 23. maj i Dansk 
Musikerforbunds mødelokale med føl-
gende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Endelig vedtagelse af de på foreningens 
ordinære generalforsamling d. 24. april 
enstemmigt vedtagne love for Dansk 
Kapelmesterforening.

Formanden bød velkommen og gik til 
punkt 1 på dagsordenen. Bestyrelsen 
foreslog Frans Rasmussen som dirigent, 
der startede med at konstatere den eks- 
traordinære generalforsamlings lovlighed.
Derefter forsatte han med punkt 2.
Dette punkt blev sat til afstemning og  
vedtaget af samtlige de syv tilstede-
værende.

Formanden konstaterede at dagsordenen 
var udtømt, takkede de fremmødte, og 
ønskede god sommer til alle.

fortsat fra forrige side....

JOSTY
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Jeg var ikke belastet af kunstnerisk miljø i min familie: 
min far var ingeniør, min mor var hjemmegående. Dog 
var hun en dejlig jazzpianist uden at være professionel. 
Vi dansede tit hjemme og begge mine forældre har tidligt 
åbnet mine øjne og øre for teatret.
Hvor var det heldigt at to af min mormors veninder Ella 
(komiker) og Frida (tragedien) var berømte skuespillere. 
De var begge villige til at skaffe lille Tamás gratis 
teaterbilletter. Frida kaldte mig Negus, uden at jeg vidste 
at det var en vigtig person i Den Glade Enke. 
Og teatret blev min skæbne, mit livs elskling.

Da Det Ny Teater under ledelse af Bent Mejding 
skulle genåbnes, havde jeg den ære og glæde at blive 
dirigent sammen med Flemming Vistisen på J. Strauss 
Flagermusen, operettens operette. En ønskeopgave.

ved Bodil Heister

Denne historie er oplevet af Tamás Vetö, som har modtaget stafetten af Esther Bobrova.

Tamás sender stafetten videre til en anden kollega

Vi samlede et orkester, så stort som orkestergraven kunne 
bære og en fin sangerbesætnig.
Frosch, den berusede fængselsbetjent, blev “trakteret” på 
et tidspunkt af Jesper Klein. En rolle, som indebar mange 
muligheder for improvisationer.
Jeg kendte Jesper fra tidligere samarbejde bl.a. en nyt-
årskoncert Peter og Ulven.
Frosch kræver god timing og en del musikalitet ... og 
begge dele havde Jesper haft til overflod.
Så en aften skete noget nyt: han kaldte mig fra scenen: 
“Du suffløse...”
Jeg synes det var morsomt og anderledes, eftersom vi 
spillede forestillingen seks gange om ugen.
Men da det blev gentaget adskillige aftener i træk, 
forsvandt min begejstring dog, og der gik en djævel i 
mig, (at blive kaldt suffløse faldt heller ikke i smag hos 
publikum).
“Jesper, du skal ikke dø i synden”, tænkte jeg, og allierede 
mig med frisør- og sminkeafdelingen. Og en skønne 
aften dukkede en kraftigt sminket, rødhåret “suffløse” 
op i orkestergraven!, og dirigerede forspillet til III. akt af 
Flagermusen. Man savnede heller ikke nogle ord i Frosch 
rolle, da “suffløsen” nærmest råbte hvert ord højt og 
tydeligt op til Jesper, så det kunne høres over hele teatret. 
Mine musikere morede sig gevaldigt, men det gjorde 
min direktør tilsyneladende ikke. 
“Du mister respekten fra dine musiker” sagde han. 
Men der tog han fejl. De var taknemlige for opevelsen 
og at se mig i klovnerollen. Endelig skete der noget nyt i 
forestillingen.
Jeg elsker teater, ikke mindst når jeg kan være en del  
af showet!!!

EJ BLOT TIL LYST 

Jeg giver stafeten videre til min ven og kollega  
Peter Ernst Lassen

Tamás Vetö


